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HIPOADRENOCORTICISMO EM CÃES
REVISÃO DE LITERATURA

SILVA, Letícia Fernanda de Castro1; LEATI, Ana Paula1;

 REIS, Gisele Fabrícia Martins2.

¹Discente do curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Ensino
Superior e Formação Integral – FAEF. ² Docente do curso de Medicina

Veterinária da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF.
E-mail: lecastro.18@hotmail.com

RESUMO

Patologia de distúrbio endócrino pouco comum em cães e raro em
gatos. Doença de cadelas consideradas jovens ou de meia idade, média
de 4 a 6 anos. Os sinais clínicos observados durante o exame físico
variam do grau de doença, sendo encontrados anorexia, vômitos,
letargia, depressão, fraqueza, perda de peso, diarreia e agitação ou
tremores, oriundos da deficiência das frações de glicocorticoides e
mineralocorticoides endógenos, presentes nesta afecção. O tratamento
consiste na reposição oral destes hormônios, tendo o prognóstico destes
animais uma evolução satisfatória, se houver uma aceitação e
participação dos tutores, uma vez que, não há cura da doença.

Palavras Chave: Distúrbio endócrino, glândula adrenal,
mineralocorticoide e glicorticóide.

ABSTRACT

Pathology of rare endocrine disorder in dogs and rare in cats.
Disease of bitches considered young or middle-aged, average 4 to 6
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years. The physical attachments observed during the physical
examination vary from the degree of disease, being anorexia,
vomiting, lethargy, depression, weakness, weight loss, diarrhea and
agitation or tremors due to the deficiency of the glucocorticoid and
endocrine mineralocorticoid fractions present in this activity. The
treatment consists in the oral replacement of these hormones, the
prognosis of these animals being a satisfactory evolution, since there
is no cure of the disease.

Keywords: Endocrine disruption, adrenal gland, mineralocorticoid
and glucorticoid.

1. INTRODUÇÃO

Em mamíferos, as adrenais são estruturas bilaterais localizadas
craniomedial aos rins (MEIJ; MOL, 2008). Essas são glândulas
endócrinas divididas em glândula externa (córtex) e glândula interna
(medula). A medular secreta adrenalina e noradrenalina como
resposta a estimulação simpática. O córtex adrenal secreto outro
grupo de hormônios chamados corticosteroides (mineralocorticoides
e glicocorticoides) e também os hormônios sexuais - esteroides
androgênios (OLIVEIRA, 2004).

O hipoadrenocorticismo pode ser uma das afecções mais
desafiadoras conhecida, confusa e frustrante em termos para
diagnóstico e terapêutico, com o que o clínico de pequenos animais
pode-se deparar. É uma patologia de distúrbio endócrino pouco
comum em cães, e raro em gatos (HARDY, 1997)

Em cães e gatos está mais frequentemente associado a
afecções da glândula adrenal que resultam em deficiências
combinadas de glicocort icoides e mirenalocorticoides
(hipoadrenocorticismo primário). Ainda menos comum, ocorre o
rompimento do eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal, levando a
uma secreção hormonal trópica deficiente do hormônio liberador
da corticotropina (CRH) ou do hormônio adrenocorticotrópico
(ACTH) (HARDY, 1997).

O objetivo desse trabalho é relatar essa patologia e mostrar que
ela é pouco comum em cães e rara em gatos, onde o tratamento é
divido em emergencial e de manutenção.
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2. DESENVOLVIMENTO

O hipoadrenocorticismo primário, que é mais frequentemente,
classificado assim como idiopático, e geralmente caracterizado
histopatologicamente como atrofia adrenal bilateral seguida por uma
fibrose. Em alguns casos relatados, tem sido observada a infiltração
significativa do córtex adrenal por linfócitos e plasmócitos, sugerindo
base imunomediada para afecções (HARDY, 1997)

Algumas outras causas menos comuns de acontecer para a
insuficiência adrenal primaria espontânea são: infecções
(coccidioidomicose, blastomicose ou tuberculose), infartos
hemorrágicos, neoplasias metastáticas, traumatismos e amiloidose
(ETTINGER; et al 1997). Causas menos comum ainda é o
hipoadrenocorticismo secundário que está apenas associado a sinais
de deficiência glicocorticoides, sendo ele de ocorrência natural ou
iatrogênico (HARDY, 1997)

 Em insuficiência adrenocortical primária, a ausência de secreção
da aldosterona resulta na complicação da conservação renal de sódio,
cloreto e também na excreção de potássio, gerando assim o
desenvolvimento de hiponatremia, hipercalemia e hipocloremia. Essa
incapacidade de reter sódio e cloreto provoca assim uma redução
do volume extracelular, evoluindo para o desenvolvimento progressivo
de hipovolemia, hipotensão, redução do débito cardíaco, e também
da perfusão renal, com isso diminui a filtração glomerular e ocorre
a chamada azotemia pré-renal, em decorrência do choque. A urina
diluída na presença de azotemia e hipercalemia pode ser confundida
facilmente com insuficiência renal aguda (SILVA; et al, 2011).

A deficiência em cortisol está facilmente associada a uma queda
da pressão sanguínea, uma perda do volume intravascular como
consequência da alta permeabilidade vascular e também uma
hipoglicemia atribuindo assim à redução da gliconeogênese. A
hipocortisolemia pode potenciar a ulceração e hemorragia da mucosa
gastrointestinal, em resultado da interferência com a integridade
vascular atrás descrita (GAYDOS; et al, 2008).

O cortisol, tem um importante papel na hiponatremia, o que é
explicado em parte pelos seus efeitos inibitórios sobre a libertação
da vasopressina (hormônio anti-diurético), com consequente
diminuição da concentração de Na+ (BOYSEN, 2008).
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O hipoadrenocoticismo é uma doença de cadelas consideradas
jovens ou de meia idade, média de 4 a 6 anos. Cães que apresentam
deficiência de glicocorticoide tendem a ser diagnosticados mais
tardiamente que cães os com deficiência de mineralocorticoide e
glicocorticoide (NELSON; 2014).

É comum os proprietários relatarem episódios de doença
gastrointestinal, a qual responde a fluidoterapia e corticoterapia.
Porém, muitas vezes os donos não sabem quando se iniciou os sinais,
na medida em que é uma situação silenciosa e discreta, com um
decurso inconsistente, na qual existem períodos de melhoras que se
intercalam com períodos críticos (MENDES, 2013).

Os sinais clínicos observados durante o exame físico variam do
grau de doença (MENDES, 2013). São comuns: Anorexia, vômitos,
letargia/depressão, fraqueza, perda de peso, diarréia e agitação ou
tremores. A poliúria, polidipsia e dor abdominal também podem ser
observadas. Todos estes sinais clínicos podem ocorrer por deficiência
de glicocorticoides; embora, quando a deficiência mineralocorticoide
também está presente, poliúria, polidipsia, choque hipovolêmico,
colapso, e desidratação são mais frequentes e os sinais clínicos
tendem a ser mais graves (HARDY, 1997).

As suspeitas clínicas começam a ser estabelecidas pela junção
do histórico do animal e sinais clínicos que ele apresenta, associados
também a dados do hemograma, da bioquímica sérica, anormalidades
eletrolíticas, exames de imagem e eletrocardiografia. Uma vez a
suspeita, o diagnóstico definitivo se confirma pelo teste de
estimulação que se faz com hormônio adrenocorticotrópico (ACTH)
(PARRY, 2013).

Achados hematológicos também incluem a presença de anemia
normocítica normocrômica arregenerativa (podendo ser mascarada
pela desidratação), linfocitose (que ocorre até em 10% dos casos) e
eosinofilia (20% dos pacientes) (DAMINET, 2008; AVERY, 2007).

O tratamento da crise adissoniana, emergencial causado pela
insuficiência adrenocortical, é direcionado para o controle da
hipotensão, hipovolemia, desequilíbrios eletrolíticos e acidose
metabólica, melhora da integridade vascular e fornecimento de uma
fonte imediata de glicocorticoides (NELSON;2014).

Fluidoterapia intravenosa imediata salvara a vida do paciente,
onde os líquidos não só aumentam o volume intravascular, elevam a
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pressão sanguínea e melhoram a perfusão renal, mas também ajudam
a diluir o potássio extracelular. Solução salina normal (cloreto de
sódio a 0,9%) é o fluido de escolha. (HARDY, 1997).

Suplementação de glicocorticoides é de grande importância
durante uma crise aguda. O glicocorticoide ideal para crise
hipoadrenal aguda é o hemissuccinato de hidrocortisona ou também
o fosfato de hidrocortisona, e são administrados em uma dose de 2
a 4 mg/kg IV inicialmente, repetindo após 8 horas. (HARDY, 1997)

Na terapia de manutenção a reposição oral de glicocorticoides
tem continuidade por 3 a 4 semanas, após a crise (HARDY, 1997).
Onde é administrado acetato de cortisona 1 a 2mg/kg e de
prednisolona, 0,2 a 0,4mg/kg. Cães com hipoadrenocorticismo
crônico devem ser examinados cada 3 a 6 meses (HAROLD, 2008).

O prognóstico para animais com hipoadrenocorticismo em
tratamento de manutenção é excelente, exceto aqueles cuja etiologia
é neoplásica (MENDES, 2013).

A importância do tratamento por toda a vida e o exame físico e
avaliações laboratoriais deverão ser enfatizadas ao proprietário
(HARDY, 1997).

3. CONCLUSÃO

Conclui-se que esta afecção é uma das mais desafiadoras, de
conhecimento atual, confusa e frustrante em termos para diagnóstico
e terapêutico, que o clínico de pequenos animais pode-se deparar.
Os sinais, na medida em que é uma situação silenciosa e discreta,
na qual existem períodos de melhoras que se intercalam com períodos
críticos.
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RESUMO

Demodex canis é um ácaro parasitário de cães que quando
apresenta uma proliferação em excesso causa a doença conhecida
como sarna demodécica, sarna folicular ou sarna vermelha. A
demodicose pode se apresentar em duas formas clinicas, localizada
ou generalizada, sendo a generalizada a mais grave. Um dos métodos
mais usados para o diagnóstico, é realizar um exame microscópico
do material colhido de raspados de pele. O tratamento costuma ser
longo e pode ser feito de várias maneiras, dependendo do médico
veterinário, sendo limitadas as lactonas macro cíclicas e amitraz,
havendo casos que não necessitam de tratamento pois a cura
acontece espontaneamente.

Palavras-chave: cães, Demodex canis, demodicose
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ABSTRACT

Demodex canis is a parasitic mite of dogs that when presents a
excessive proliferation causes a disease known as demodectic mange,
follicular mange or red mange. Demodicosis can occur in two clinical
forms, localized or generalized, being the generalized the most
severe. One of the methods used the most for the diagnosis is to
perform a microscopic examination of the material collected from
skin scrapings. The treatment is usually long and can be done in
several ways depending on the veterinarian, being limited the
macrocyclic lactones and amitraz, there are cases where the
treatment is not needed because the cure happens spontaneously.

Keywords: dogs, Demodex canis, demodicosis

1. INTRODUÇÃO

A demodicose canina, popularmente conhecida como sarna
demodécica, sarna folicular ou sarna vermelha, é uma dermatose
primária comum encontrada em clínicas veterinárias. É originada
pelo excesso de proliferação do ácaro Demodex canis, que é o agente
etiológico, que faz parte da fauna normal da pele canina, geralmente
nos folículos pilosos mas tem sido relatado casos em que foram
encontradas também em glândulas sebáceas e apócrinas adjacentes
(DELAYTE et al., 2006).

Demodex, espécie encontrada em ampla gama de animais, é o
único gênero de importância veterinária, tendo seu ciclo realizado
predominantemente na pele do animal, apresentando localização
especifica, vivendo na pele e ocupando os folículos pilosos e glândulas
sebáceas, sendo nos folículos pilosos que as fêmeas depositam de
20 a 24 ovos fusiformes que vão dar origem a larvas (TAYLOR et al.,
2010).

Essa patologia apresenta-se em duas formas clínicas, a
demodicose localizada e a generalizada. A demodicose localizada é
mais frequente em cães jovens e a demodicose generalizada consiste
na forma mais grave (SANTOS et al., 2009).

O diagnóstico é feito por exame microscópico do material colhido
de raspados de pele, alguns casos culturas bacterianas e exames
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laboratoriais específicos (CENTENARO et al., 2011).

É praticamente impossível a transmissão do Demodex entre os
animais, possivelmente devido à localização profunda na derme,
com exceção de casos em que haja contato mais longo entre eles
(TOLEDO, 2009).

Para o tratamento deve-se considerar a saúde geral e o manejo
dos cães. São maiores as possibilidades de cura quando se tratam as
causas primárias e o tratamento dura geralmente de dois a três
meses, variando a frequência do uso das medicações conforme o
tratamento indicado pelo médico veterinário (SANTAREM, 2007).

O objetivo deste trabalho é realizar um levantamento de
literatura sobre a ocorrência da demodicose em cães, afim de
compreender os sinais clínicos, diagnóstico e tratamento adequado.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 ETIOLOGIA

Demodex, espécie encontrada em ampla gama de animais, é o
único gênero de importância veterinária, que faz parte da família
de ácaros prostigmatídeos, Demodicidae. São pequenos ácaros que
apresentam corpo alongado em forma de charuto, com até 0,1 – 0,4
mm de comprimento e quatro pares de patas localizadas à frente do
corpo no adulto. O demodex canis faz parte da classe Arachnida,
subclasse Acari, ordem Acariformes, subordem Trombidiformes
(Prostigmata), família Demodicidae (TAYLOR et al., 2010).

É na pele que ocorre todo o ciclo vital do ácaro Demodex canis,
podendo levar de 20 a 35 dias, constituindo-se de cinco fases: ovos
fusiformes, pequenas larvas com três pares de patas, protoninfas
com três pares de patas, ninfas com quatro pares de patas, adultos
com cabeça, tórax e quatro pares de patas (DALL’ASTA et al., 2011).

As espécies de Demodex em geral são muito especificas com
relação à localização, vivendo como comensais da pele e ocupando
os folículos pilosos e glândulas sebáceas. É no folículo piloso que
as fêmeas depositam de 20 a 24 ovos fusiformes que vão dar origem
a larvas hexápodes, em que cada pata curta acaba em uma garra
única com três dentes. O ciclo de vida completa-se de 18 a 24 dias.
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As espécies de Demodex não sobrevivem fora do hospedeiro (TAYLOR
et al., 2010).

2.2 PATOGENIA

As lesões na pele se instalam quando a população de Demodex
canis, que é habitante comensal normal da pele, se torna excessiva.
A multiplicação exagerada desse parasita está constantemente
relacionada a um fator predisponente, tais como endoparasitismo,
subnutrição, imunossupressão ou períodos de estresse (estro,
prenhez, cirurgia, transporte) (MEDLEAU e HNILICA, 2003).

A demodicose pode ser classificada conforme sua distribuição
no corpo, sendo localizada ou generalizada, e por faixa etária,
sendo juvenil ou adulta. A demodicose localizada é mais frequente
em cães filhotes, de 3 a 6 meses de idade e ocorre de uma a cinco
áreas de alopecia localizada, pequenas, eritematosas, escamosas,
com mais frequência na face e nas pernas dianteiras, mas podem
ser encontradas por todo o corpo e em geral, as lesões não são
pruriginosas, a menos que ocorra infecção secundária. A
demodicose generalizada, pode ser causada por duas espécies de
ácaros demodécicos, Demodex canis  e um Demodex sem
denominação (hábitat normal desconhecido), e se apresenta como
uma dermatite crônica com descamação, formação de crostas,
hiperpigmentação, cobrindo várias partes do corpo, porém o
estabelecimento dessa patologia é incomum em adultos,
acometendo mais cães jovens, normalmente com 3 a 18 meses de
idade, com maior incidência em cães de raça pura de tamanho
médio a grande e é considerada uma das doenças mais graves de
pele canina (NETO et al. 2009).

Recentemente sabe-se que a hereditariedade está relacionada à
deficiência do sistema imunológico, transmitida de pais para filhos.
Há algumas condições que favorecem o surgimento de lesões da
demodicose, como doenças sistêmicas graves, subnutrição,
administração de fármacos imunossupressores e parasitismo. Algumas
raças possuem uma propensão para a demodicose, tais como Dálmata,
Sharpei, Cocker Spaniel, Boxer, entre outras (DALL’ASTA et al., 2011).

Estima-se que que cerca de 10% dos casos de demodicose
localizada progridem para demodicose generalizada. Em muitos
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casos, a generalização lesional é tão rápida que as lesões primárias
podem passar despercebidas (TOLEDO, 2009).

2.3 DIAGNÓSTICO

A principal forma de diagnóstico é fazer um exame microscópico
do material colhido de raspados de pele que devem ser profundos e
feitos na direção do pelo, o que se torna mais fácil quando é aplicada
uma gota de parafina liquida em uma dobra de pele e raspa-se até
surgir sangue capilar. Terão de ser feitas culturas bacterianas em
caso de ocorrer piodermatite. Caso haja suspeita de uma desordem
imunossupressiva ou hipotireoidismo, indicam-se exames
laboratoriais específicos.

Mesmo em cães normais, podem ser encontrados alguns ácaros
comensais no material, no entanto, o aparecimento de grande
proporção de larvas e ninfas sinaliza uma população em crescimento
acelerado, logo, uma infecção ativa (TAYLOR et al., 2010).

2.4 TRATAMENTO

Em alguns casos de demodicose, não é necessário tratamento,
pois a cura acontece de forma espontânea, por essa razão, é
necessário efetuar exames periódicos do animal e acompanhar a
evolução das manifestações clinicas. No que diz respeito ao
tratamento, é necessário realizar tricotomia perilesional ou total,
administrar imunomoduladores, afim de estimular as células do
sistema imune, além do tratamento oral e tópico. Contudo, seja
qual for o tipo de terapia, deve-se estendê-la até confirmação
negativa do parasita em raspado cutâneo para Demodex canis
(AVERDE, 2013).

Dos acaricidas disponíveis, o mais utilizado é o amitraz. Devido
à localização profunda na derme, grande parte dos acaricidas tópicos
não acessam facilmente os ácaros, o que torna necessário repetir o
tratamento sem a espera de resultados rápidos. Na demodicose
localizada a recuperação é em torno de 1 a 2 meses, e na forma
generalizada no mínimo 3 meses, e tem sido eficaz o tratamento
com ivermectina oral ou injetável na dose de 250-300 µg/kg,



Anais do XX Simpósio de Ciências Aplicadas da FAEF

32      Garça/SP: Editora FAEF, 2017. Vol 09 (10 vols.) - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

milbemicina na dose de 2mg/kg e moxidectina na dose de 400 µg/
kg. No início do tratamento a administração de ivermectina ou
moxidectina deve ser dada em doses baixas, com monitoração dos
pacientes quanto a possíveis efeitos colaterais. Em casos de
piodermite grave, pode ser preciso o uso de antibióticos (TAYLOR et
al., 2010).

Figura 1: Ácaro Demodex canis

Fonte: K-state Parasitology Laboratory

3 CONCLUSÃO

Conclui-se após a revisão bibliográfica, que a demodicose é uma
dermatopatia que habitualmente acomete cães jovens e na forma
generalizada e que se manifesta associada à imunossupressão.
Embora seja um ácaro constante na clínica veterinária, a transmissão
é praticamente nula. Sua recuperação é longa e ainda há muitas
dúvidas quanto ao prognóstico.



Anais do XX Simpósio de Ciências Aplicadas da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2017. Vol 09 (10 vols.) - ISSN 1676-6814      33

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

4 REFERÊNCIAS

AVERDE, N. D. Tratamento da Demodicose Canina: Revisão de
Literatura., Dissertação de pós-graduação, Centro Universitário
Cesmac, São Paulo, 2013.

DALL’ASTA, L. B.; REOLON, M.; NORONHA, F.; MARTINS, D. B.
Demodicose canina – Relato de Caso, XVI Seminário Interinstitucional
de Ensino, Pesquisa e Extensão, Universidade de Cruz Alta, UNICRUZ-
RS, 2011.

Fonte: Próprio autor

Figura 2: Canino, SRD, 11 kg. Demodicose generalizada
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RESUMO

A virtopsia é um método minimamente invasivo, utilizado em
necropsias para auxiliar no diagnóstico da causa mortis. Existem
dois tipos de exames feitos pela virtopsia, o interno realizado pela
técnica de fotogrametria e o externo em que é utilizado exames de
imagens, como radiografias convencionais. Na Medicina essa área já
é bastante explorada e na Veterinária, relatos de estudos estão sendo
divulgados. Essa revisão tem como objetivo demonstrar essa nova
área da Patologia Forense.

Palavras-chave: necropsia; Patologia Forense; radiografias.

ABSTRACT

Virtopsia is a minimally invasive method, used in necropsies to
aid in the diagnosis of the cause of death. There are two types of
examinations made by virtopsia, the internal one done by the
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technique of photogrammetry and the external one in which is used
imaging examinations, like conventional radiographs. In Medicine
this area is already well explored and in Veterinary studies reports
are being divulged. This review aims to demonstrate this new area
of   Forensic Pathology.

Keywords: necropsies; Forensic pathology; radiographs.

1.  INTRODUÇÃO

A Patologia Forense é uma área de grande crescimento atual,
novas linhas de pesquisas estão surgindo, e uma delas é a virtopsia.
A realização desse procedimento se caracteriza por ser minimamente
invasivo, já que o animal é submetido a exames de imagens, sem
qualquer tipo de técnica convencional já estabelecida. Na Medicina
Veterinária é uma área extremamente nova, os relatos citados na
leitura são atuais, confirmando assim a necessidade de mais pesquisas
dentro desse assunto.

Na virtopsia existe a fotogrametria, que é o exame externo do
animal feito por fotografias, em que o principal objetivo é a
identificação do animal e a metragem de objetos e corpos. Já o
exame interno é feito por meio de exames de imagens, como
radiografias convencionais, ultrassonografia, tomografia
computadorizada e ressonância nuclear magnética.

A utilização desse método se baseia principalmente em relação
a lesões que geralmente não são vistas na necropsia convencional,
como fraturas em ossos e a identificação de corpos em decomposição.
Também é citado como uma técnica rápida e flexível, pois uma vez
feita, pode ser analisada várias vezes, além de prevenir contra
zoonoses e ajudar no diagnostico final da causa mortis.

Esse trabalho tem como objetivo dissertar sobre a virtopsia,
explicando essa nova técnica empregada na Patologia Forense e
principalmente seu avanço na Medicina Veterinária.

2. REVISÃO DE LITERATURA

O exame post-mortem constitui o melhor meio de comparação
dos sinais clínicos do animal enfermo, sendo possível comparar
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com lesões que não eram visíveis durante a vida (PEIXOTO e BARROS,
1998)

A virtopsia ou autópsia virtual é uma ferramenta dedicada para
colaborar em autópsias forenses. Foi desenvolvido em 2000 por
Richard Dirnhofer, diretor do Centro Médico universitário de Berna,
Suíça com a hipótese de que esta técnica de imagem poderia prever
resultados em necropsias, fornecendo informações adicionais. O
nome “Virtopsia”, união das palavras “virtual” e “Autopsia”, tem
como objetivo desenvolver e validar novas abordagens que
permitem uma necropsia virtual de invasão mínima (MOTTA-RAMIREZ
et al, 2013)

 O termo “virtopsia” consiste em um conjunto de procedimentos
para fins forenses, que podem ser realizados em arquivos obtidos
através da radiologia digital. Tais técnicas têm aplicações em
Patologia e também na Clínica Forense.

Uma das maiores vantagens dessa técnica é a possibilidade de
estudar o corpo do animal ou uma região anatômica no tempo real,
sem causar danos ou mutilar o corpo. Permitindo, dentre outras
coisas, detectar detalhes ocultos, conhecer as propriedades dos
tecidos, investigar as modalidades de ferimento em modelos
tridimensionais sem alterá-los (ASO et al, 2005).

A principal aplicação da virtopsia é o estudo de lesões e causas
de morte, além da identificação de hematomas ocultos, o estudo do
impacto, das trajetórias de lesões que podem ser extremamente
úteis para esclarecer um caso (YEN et al, 2004).

2.1. ANÁLISE EXTERNA

2.1.1. FOTOGRAMETRIA

A constituição de uma necropsia realizada por meios de imagens
se baseia em dois processos, interno e o externo. A fotogrametria é
a chave principal do externo, em que por meio de câmeras
fotográficas, imagens se tornam documentos que fornecem
informações importantes sobre dados quantitativos, como dimensões
de corpos e objetos. Segundo Massad (2017), a estereofotogrametria
permite reconstituir o objeto fotografado em vista tridimensional,
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auxiliando no processo de investigação, principalmente no que diz a
respeito a traumas. Além do escaneamento de superfícies e
reconstrução de lesões.

Esse método é bastante útil, pois uma vez realizado e feito à
reconstituição do objeto, permite que inúmeras análises sejam
realizadas utilizando o material obtido, auxiliando o trabalho de
investigadores e médicos patologistas, que por meio da
tridimensionalidade é possível a reconstituição de cenas de crimes,
como o caminho feito para formação de lesões.

2.2. ANÁLISE INTERNA

O processo de investigação interna do corpo está relacionado
com a utilização de equipamentos utilizados em diagnóstico por
imagem, como radiográficas, ultrassonografia, tomografia
computadorizada, angiografia e ressonância magnética (ANDRADE,
2016).

2.2.1. RADIOGRAFIA CONVENCIONAL

A radiografia convencional, atualmente presente na maioria dos
hospitais e clínicas, permite que através da sua realização seja
possível obter informações a respeito de traumas em ossos, presenças
de objetos metálicos. Na medicina humana é citado a sua utilização
para identificação do sexo e idade, principalmente em radiografias
odontológicas em que a arcada dentária e a mandíbula se diferem
em relação a homem e mulher, e as diferentes fases da vida, como
crianças, adultos e idosos (FIGUEIREDO, 2008).

Na Medicina Veterinária é relatado seu uso em questões de
espécies, raças, idade e sexo, em casos de decomposição do
cadáver e pedaços de corpos que são enviados para a realização
do exame. A estrutura anatômica permite o diferencial entre as
espécies e raças, a linha de crescimento encontrada nos ossos,
auxilia no processo de identificação de idade. Quando analisado
toda a estrutura e conformação óssea, novas sugestões surgem
para auxiliar o perito a formar o laudo. É um exame de baixo
custo, grande acessibilidade, utilizado principalmente em
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históricos de atropelamentos, traumas em gerais que prejudicam
a estrutura óssea, presença de metais e projéteis (RIBAS et al,
2016).

Muitas vezes, achados na radiografia não possuem relação com
a causa mortis, porém quanto maior a quantidade de informação,
melhor será a conclusão do caso.  Existem situações em que o exame
permite a visualização ante e post mortem, presença de microchips,
anormalidade congênitas e pinos (RIBAS et al, 2016).

2.2.2. ULTRASSONOGRAFIA

Ultrassonografia é pouco citada da literatura, embora seja uma
técnica de baixo custo e de fácil alcance, o exame é limitado pela
presença de gás que ocorre na post mortem, ausência de movimentos,
peristaltismos e fluxo sanguíneo dificultam no processo de análise
dos órgãos (ANDRADE, 2016; RIBAS et al, 2016).

2.2.3. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

A tomografia computadorizada é citada como a percussora da
necropsia virtual, é denominada como PMCT – Post-mortem
computed tomography. A alta tecnologia presente no aparelho
permite a obtenção de imagens digitais com secção transversal e a
criação de imagens tridimensionais (FRANKLIN, 2014). É vista como
meio de diagnóstico de causa mortis natural, mas atualmente já é
descrita sua utilização em casos de atropelamentos e fraturas (RIBAS
et al, 2016).

As características físicas do aparelho proporcionam melhor
visualização de gases, corpos estranhos, possibilita a suspeita de
afogamento quando presente fluido espumoso nas vias áreas ou
opacidade de vidro fosco nos pulmões (FRANKLIN, 2014). Utilizada
também principalmente em casos envolvendo arma de fogo com
tiros na região do crânio e para determinar o calibre da bala
(ANDRADE, 2016).

As desvantagens presentes nesse exame são o alto custo, a
disponibilidade desse aparelho e a dificuldade de analisar as vísceras
abdominais na ausência de contrastes.
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2.2.4. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

A Ressonância Magnética (RM) é um método de diagnóstico que
também permite a visualização das estruturas internas do corpo,
porém a formação da imagem é feita através da comunicação do
campo magnético com os prótons de hidrogênio (H), que viabiliza o
envio de um pulso de radiofrequência (MAZZOLA, 2009).

A Ressonância Magnética permite uma análise de patologias
específicas, hemorragias, alterações neurológicas e reconstrução de
lesões, quando observado opacidade dos pulmões. Na RM, o
fundamento se deve a maior quantidade de núcleos de hidrogênio
(H) nos tecidos moles, cujo alinhamento e desalinhamento desses
núcleos são induzidos por um campo magnético e consequentemente,
o processamento da imagem (CAVALLARI et al, 2017).

Com o avanço tecnológico, a ressonância magnética se tornou
chave fundamental para determinação rápida de identificação de
pontos craniométricos em estruturas esqueletizadas, que antes
demoravam meses para serem identificados (FRANKLIN, 2014). O
principal uso está relacionado com tecidos moles, hemorragias,
hematomas, lesões cerebrais e pulmonares já que seu fundamento
se baseia na quantidade de núcleos de hidrogênios, presentes em
grande quantidade nessas estruturas (ANDRADRE 2016; RIBAS, 2017).

As principais desvantagens são o alto custo do exame e a falta
de disponibilidade de aparelhagem. Porém, relatos concluem que o
seu uso, na maioria dos casos, substitui a necropsia convencional
(RIBAS et al, 2016).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em vista dos citados acima, a virtopsia é uma técnica que visa
auxiliar no diagnóstico da causa morte do animal e não substituir a
necropsia. A virtopsia é um meio não invasivo que utiliza exames de
imagem para concluir o laudo de óbito. Há diversas vantagens
descritas como a prevenção de transmissão de zoonoses, observação
interna que não seria possível a olho nu, além de ser um documento
para o histórico do animal. Portanto, a amplificação de estudos e
pesquisas nesta área é de suma importância para a Patologia Forense
na Medicina Veterinária.
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RESUMO

O Botulismo, patologia que afeta principalmente equinos,
ruminantes e aves, é uma forma de intoxicação alimentar causada
pelo bacilo gram-positivo anaeróbico obrigatório Clostidium
botulinum. Esse agente etiológico produz toxinas que causam em
bovinos: paralisia motora total ou parcial e paralisia flácida. O
tratamento em nível de rebanho não é viável economicamente,
portanto visa-se a sua prevenção que conta com a vacinação
específica.

Palavras chave: Patologia, Intoxicação, Vacina,  Paralisia.

ABSTRACT

The botulism, pathology that primarily affects ruminant, equines
and poultry, is a form of food intoxication caused by the obligatory
anaerobic gram-positive bacillus Clostridium botulinum. This
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etiologic agent produces toxins that cause in cattle: total or partial
motor, paralysis and flaccid paralysis. Treatment at the herd level is
not feasible economically, so it is intended if its prevention that
counts on specific vaccination.

Keyworks: Pathology, Intoxication, Vaccination, Paralysis.

1 INTRODUÇÃO

O botulismo é uma doença causada pela bactéria Clostridium
botulinum conhecida por realizar a produção de neurotoxinas
potentes. Essa patologia difunde-se, geralmente, através da
alimentação (POLAQUINI et al., 1997; GELLI et al., 2002).

 A absorção dessas toxinas também pode ocorrer através do
sistema respiratório, porém oferece poucos riscos, pois não tão é
comum (FREAN et al., 2004).

A toxina neuroparalítica produzida pelo C. botulinum é
bastante poderosa, sendo capaz de dizimar 30 milhões de ratos
domésticos com um grama de substância (SCARCELLI e PIATTI,
2002). No entanto, não se tem conhecimento exato sobre qual a
dose essencial para levar um indivíduo a óbito; sabe-se que está
próxima aos resultados encontrados em primatas. Em uma pessoa
adulta de aproximadamente 70 quilos 0,09-15 µg por via
intravenosa ou muscular, 0,70-0,90 µg por aspiração ou 70 µg por
via oral seriam suficientes para levar a morte do indivíduo
(STEPHEN, 2001).

O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de realizar
esclarecimentos sobre o Botulismo bovino para apresentação no XX
Simpósio de Ciências Aplicadas da Faculdade de Ensino Superior e
Formação Integral – FAMED.

2. DESENVOLVIMENTO

O botulismo é uma forma de intoxicação alimentar causada pelo
Clostidium botulinum, um bacilo gram-positivo anaeróbico
obrigatório formado por endósporos e encontrado no solo e em muitos
sedimentos de água (TORTORA e FUNKE e CASE, 2003).     É uma
patologia neuroparalítica causado por qualquer uma das toxinas
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existentes (de A a G) que possuem ações idênticas, contudo potência
e propriedade antigênica diferentes (HIRSH e ZEE, 2003).

As toxinas produzidos pelo agente etiológico do botulismo não
são resistentes a temperatura ambiental por mais de meio dia ou
temperaturas iguais ou superiores a 80 graus por meia hora. Além
disso, não suportam a luz solar por mais de 3 horas, tampouco a
ação do cloro por 20 minutos aproximadamente (PINILLOS et al.,
2003).

As diferenças na epidemiologia ocorrem em virtude dos distintos
tipos de toxinas (FREAN et al., 2004; CARDOSO et al., 2004). As
toxinas que podem afetar os humanos são: A, B, E e F. Além disso,
pode-se afirmar que as C e D são basicamente únicas dos seres
irracionais domésticos (CARDOSO et al., 2004).

O Botulismo ocorre majoritariamente em cavalos e animais
poligástricos (bovinos, caprinos e ovinos). No entanto, suínos,
carnívoros, peixes e gatos domésticos são raramente afetados (HIRSH
e ZEE, 2003).

Nos bovinos os sintomas são: febre ausente, hipotermia e paralisia
motora total, que inicia no quartos posteriores e progride para todo
corpo, ou parcial, frequente na faringe e na laringe, podendo atingir
o maxilar e a língua (Figura 01), inibindo a salivação. Além disso,
distúrbios ocorrentes na visão podem levar a cegueira, blefaroptose,
midríase (HIPOLITO e FREITAS, 1963).

Além disso, caracteriza-se por, paresia e paralisia flácida
envolvendo a musculatura da locomoção, mastigação e deglutição
(BARROS et al., 2006). A forma epidêmica tem relação com osteofagia
observada em bovinos que ocupam áreas deficientes em minerais
como o fósforo, sem suplementação adequada e com a presença de
cadáveres contaminados (DUTRA e DÖBEREINER e SOUZA, 2005;
DUTRA et al., 2001).

Existem ainda relatos de surtos de botulismo ocasionados pela
alimentação com a cama de frango (DUTRA e DÖBEREINER e SOUZA,
2005; LOBATO et al., 2008), água contaminada (DUTRA et al., 2001),
milho (Figura 02) e subprodutos contaminados (COSTA e SALVADOR e
PEREIRA, 2008). Essa patologia acarreta grandes perdas econômicas
no Brasil devido a quantidade de animais dizimados anualmente
(LISBOA et al., 1996).
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Figura 01 – Hipotonia de língua com incapacidade de retração em bovino com botulismo
(Surto 2, Município de Olho D’ Água dos Borges, RN, Brasil).

Fonte: CÂMARA et al., 2014.

Figura 02: Animais mortos no MS por Botulismo após intoxicação com silagem

Fonte: VEIGAS, 2017.
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As ossadas como fontes de infecções: Posterior ao óbito do
animal, os microrganismos que se localizavam no trato digestório
migram para o interior da medula óssea, encontrando condições
favoráveis para formação de toxinas, que permanecem como
potencial fonte de intoxicação por vários anos por estarem amparadas
da ação direta da luz solar (LEMOS e BONILHA, 1998).

A utilização de cama de frango para nutrição de bois (Figura 03)
ou para adubação de pastagens (esterco) foi um hábito bastante
comum e difundido no Brasil até o ano de 2001, em que foi
desaprovado por lei a sua utilização (Instrução Normativa nº. 15 do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), com intuito
de evitar, por exemplo, a encefalopatia espongiforme bovina (MAPA,
2001).

Figura 03 – Animais mortos devido à intoxicação com o botulismo após alimentação
com cama de frango (MG – Santa Vitória).

Fonte: DUTRA e SOUZA e DÖBEREINER, 2005.

A existência da bactéria causadora do botulismo nos órgãos não
constitui base definitiva para laudo exato da doença, já que o C.
botulinum não tem a capacidade de perpetuar sua espécie e gerar
suas toxinas “in vivo” (BALDASSI et al., 1991).

O curso do botulismo é quase sempre agudo ou superagudo (1 a
3 ou 4 dias), algumas vezes subagudo e, raramente crônico. A
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patologia pode aparecer isoladamente somente em um animal ou
em vários ao mesmo tempo quando há ingestão do mesmo alimento
(HIPOLITO e FREITAS, 1963).

O diagnóstico dessa doença pode ser realizado através da
anamnese e da realização de inspeções corpóreas. Os animais
infectados apresentam: falta de coordenação motora, apatia, região
cranial voltada para a parte lateral do tronco, decúbito esterno
abdominal, diminuição do movimento voluntário dos membros
posteriores e falência cardio-respiratória (SMITH, 1977).

A comprovação do diagnóstico deve ser feita por meio da
descoberta da substância tóxica presente no soro do conteúdo
gastrointestinal e no fígado, usando método de soroneutralização e
inoculando em camundongos. Mesmo que a morte do animal não tenha
ocorrido pelo botulismo, seus restos mortais podem servir como fonte
de intoxicação para animais do rebanho (MEYER e GUNNISON, 1928).

O C. botulinum tipo C presente nas regiões intestinal e hepática
encontra na fase decomposição de matéria orgânica condições
essenciais para perpetuar sua espécie e produzir a toxina (SOUZA,
1985). Esse agente etiológico precisa de PH, temperatura e nutrientes
adequados para o seu desenvolvimento; ocorrências ausentes em
organismos vivos e adultos (HUHTANEN, 1979).

O botulismo não apresenta um tratamento viável em questões
econômicas. No entanto, existem outras medidas a serem tomadas
como, por exemplo, a prevenção da patologia, realizada por meio
de manejos gerais adequados e vacinação específica (BALDASSI et
al., 1991).

Além disso, a prevenção também consiste em proteger os
depósitos de forragens e ração e os reservatórios de água de modo
que os animais não possam ter acesso. Após as campanhas de extinção
contra ratos e camundongos, os roedores mortos devem ser removidos
e descartados distantes do local destinado ao armazenamento dos
alimentos e água (HEIDRICH e GRUNER e VASKE, 1980).

3. CONS0IDERAÇÕES FINAIS

Portanto, como considerações finais destacamos que o Botulismo
é uma patologia bastante grave que acomete boa parte dos animais
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domésticos. Contudo, o único meio para combater essa doença é
através da prevenção. Além disso, é importante ressaltar que, por
ser uma espécie de intoxicação alimentar, a osteofagia é uma fonte
bastante eficaz na transmissão da doença.
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RESUMO

A Cardiomiopatia Dilatada (CMD) é uma miopatia comum  em
cães e apresenta redução da contractilidade  miocárdica, com ou
sem arritmias. Há uma dilatação das câmaras cardíacas e também
uma disfunção ventricular, sendo resultado da insuficiência
cardíaca congestiva,  levando a  morte espontânea. Sua etiologia
é desconhecida, pode estar associada a  infecções  miocárdicas,
neoplasias e genética, sendo as raças grandes ou gigantes as que
mais apresentam esta patologia. O diagnóstico é feito através da
eletrocardiografia e ecocardiográfica, para determinar o
tratamento que mais controla os sinais clínicos. O prognóstico
não é satisfatório, melhorando apenas a qualidade de sobrevida
dos animais com  CMD.

Palavras chave: cardíaca - cardiomiopatia - dilatada – insuficiência
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ABSTRACT

Dilated Cardiomyopathy (CMD) is a common myopathy in dogs
and reduced presentations of myocardial contractility, with or without
arrhythmias. There is dilatation of the cardiac chambers and also a
ventricular dysfunction, resulting from congestive heart failure,
leading to spontaneous death. Its etiology is unknown, it can be
associated with myocardial infections, neoplasms and genetics, being
as big or giant races as that more known this pathology. The diagnosis
is made through electrocardiography and echocardiography to
determine the treatment that controls the clinical signs. The
prognosis is not satisfactory, improving only one quality of survival
of animals with CMD.

Keywords: cardiac - cardiomyopathy - cardiac - dilated –
insufficiency

1. INTRODUÇÃO

A cardiomiopatia dilatada (CMD) é uma doença primária do
miocárdio, sendo considerada uma das relevantes cardiomiopatias
em raças de porte grande e gigante, vista como a raça mais acometida
pela doença, os Dobermans Pinschers. O termo cardiomiopatia (CM)
tem sido usado para representar as varias formas de disfunção
miocárdica, caracterizadas pela redução da contratilidade e/ou
alteração do preenchimento ventricular, e/ou arritmias cardíacas,
em ausência de doença valvar ou de malformação congênita (Pereira,
et al., 2004). A CMD de natureza idiopática refere-se às doenças
originadas no miocárdio, cuja etiologia ainda permanece
desconhecida e com prognoìstico variando de reservado a grave
(Pereira, et al., 2004).

A doença é reconhecida pela dilatação e constrição do ventrículo
esquerdo (VE) ou ainda, em alguns casos, do VE e ventrículo direito
(VD) juntos (Pinheiro, 2016). Em função da situação clínica dos
animais, é possível que consigam obter uma sobrevida de em média
6 meses após o começo do tratamento, porém, os demais, à medida
que a doença se espalha, podem sofrer de morte súbita logo após o
inicio do tratamento ou antes, dificultando o índice de sobrevida
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dos pacientes (Yamaki, 2007). O objetivo do estudo é uma revisão
de literatura sobre a cardiomiopatia dilatada em cães, mostrando
formas de diagnóstico, tratamentos, pesquisas sobre o assunto e o
prolongamento  da sobrevida do cão.

2. DESENVOLVIMENTO

A cardiomiopatia dilatada (CMD) é uma doença cardiovascular
comum, apresenta insuficiência contrátil do miocárdio e pode ou
não ter arritmias. É considerada idiopática (causa desconhecida),
mas pode resultar de diversas deficiências metabólicas, patologias,
incluindo células miocárdias ou matriz intracelular, não se tratando
apenas de uma única doença. Acomete cães grandes ou gigantes,
como Dobermans, que apresentam predisposição racial para a
doença, podendo ser de causa genética, infecção vírica, auto-imune,
toxicinas miocárdicas, deficiência nutricional e taquicardia
persistente ou recorrente, mas que pode afetar cães de raças
menores, como o Cocker Spaniels ou vira-latas. Pode apresentar
sintomas antes de levar o paciente á morte, como também pode
causar morte súbita.

A doença aparece em qualquer idade, mas é frequente seu
aparecimento em animais com idade de 4 a 10 anos, sendo mais
comum em macho, porém, o índice em fêmeas vem crescendo. Mesmo
existindo um padrão geral de apresentação clínica para a CMD, a
variação racial é bastante acentuada (Lobo & Pereira, 2002).

Os sinais clínicos se apresentam com: episódios de tosse,
dificuldade ao respirar, fraqueza, arritmia cardíaca, desmaios,
contrações ventriculares prematuras (CVP), desenvolvimento de
sinais de insuficiência cardíaca congestiva (ICC), que pode
desencadear hepatomegalia, efusão da pleura, ascite e morte súbita
(Pereira, 2016). Alguns animais podem apresentar ainda uma fase
subclínica que pode ou não ser longa, até apresentarem
sintomatologia (Lobo & Pereira, 2002). Ela pode durar anos, e o
animal se torna assintomático, podendo desenvolver uma
insuficiência cardíaca (IC) de uma forma aguda e apresentando um
quadro muito exuberante (Lobo & Pereira, 2002).

No diagnóstico, a radiografia é muito utilizada, tornando possível
a visualização evidente da dilatação do átrio esquerdo, principal
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sinal clínico aparente (Henik, Tilley & Goodwin, 2002).  A
eletrocardiografia (ECG) é avaliada o traçado eletrocardiográfico,
analisado da esquerda para a direita, identificando as possíveis
anormalidades, considerando o cálculo da frequência cardíaca. Já o
ecocardiograma, é realizado quando não é possível a visualização e
afirmação do diagnóstico definitivo pelos exames citados, sendo
necessária a pesquisa da variação com o auxílio da Ultrassonografia
cardíaca, para que haja um tratamento adequado (Henik, Tilley &
Goodwin, 2002).

O tratamento é baseado nas necessidades do paciente,
considerando a fase evolutiva da doença, e em qual estágio de
diagnósticos se encontra, sempre avaliando as manifestações clinicas
apresentada. É necessário o uso de fármacos para fazer o aumento
liminar para fibrilação do ventrículo, a redução da frequência e
intensidade das arritmias. Os fármacos que podem ser utilizados
são: Sotalol, Carvedilol ou Digoxina. Em um estudo feito com um
cão com cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, foi
feito uma plicatura da parede livre do ventrículo esquerdo, que é
uma técnica e tem como objetivo reduzir o diâmetro ventricular
esquerdo e, consequentemente, a área e o volume diastólico final.
De acordo com Lei de Laplace, a tensão requerida pelo miocárdio
para sustentar determinada pressão intraventricular eleva-se à
medida que o raio da câmara aumenta e vice-versa. A exemplo da
ventriculectomia parcial esquerda, a redução da área ventricular
esquerda em cães com cardiomiopatia dilatada idiopática poderia
levar á diminuição da tensão na parede do miocárdio, melhorando a
fração de encurtamento (Andrade, et al., 2003).

A cardiomiopatia dilatada é uma das mais comuns cardiomiopatias
adquiridas no cão, seu prognóstico é tão reservado quanto
satisfatório, considerando o pouco tempo de sobrevida em terapias
de sucesso, a vida dos pacientes pós-diagnosticados, é de
aproximadamente um ano.

A importância da CMD é enfatizada pela sua gravidade, que
além dos efeitos ao organismo causados pela insuficiência cardíaca
congestiva, conduz à elevada taxa de mortalidade devido às
arritmias. A arritmia mais frequente é a fibrilação atrial que leva
à taquicardia, degeneração miocárdica e morte. Outro fator
relevante é a existência de cães assintomáticos, que não
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apresentam qualquer sinal de disfunção miocárdica, e morrem
repentinamente ( Muzzi, et al., 2000).

2.1 EPIDEMIOLOGIA

A CMD apresenta uma etiologia desconhecida, porém, pode estar
associadas a infecções miocárdicas, neoplasias, e até mesmo a
tratamentos feitos com doxorrubucina (fármaco cardiotóxico em
cães.), (Pinheiro, 2016). Ela afeta, predominantemente, caÞes
machos, de rac’as grandes e gigantes, particularmente o Doberman,
Boxer, Dog AlemaÞo, Irish Wolfhound e SaÞo Bernardo (Pereira, et
al., 2004).

O Doberman Pinscher é a raça que mais apresenta esta patologia,
sendo herdada de modo autossômico dominante, semelhante as CMD
em humanos, visto que 58,2% dos casos de cardiomiopatia são na
Europa (Pinheiro, 2016). Apesar de machos apresentarem uma
predisposição maior para a doença do que fêmeas, segundo um estudo
feito com 158 cães, não houve diferença significante entre os sexos,
a diferença se expressa quando se apresenta nos seus quatro estágios,
correspondendo as fêmeas com contrações ventriculares prematuras
(CVP) com maior incidência (Pinheiro, 2016).

As mortes súbitas nas quais a doença pode apresentar é mais
recorrente em Dobermans Pinschers, pelas arritmias sofridas,
levando-os a morte antes de desenvolver insuficiência cardíaca
congestiva. A idade média dos cães que apresentam CMD é em torno
de 6 a 8 anos.

2.2 PATOGENIA

A cardiomiopatia dilatada apresenta três fases. Fase I: Visto como
um coração normal, sem indicativo de doença cardiovascular. Fase
II: Apresenta sinais de anomalia morfológica ou perturbação elétrica,
conhecida como “fase oculta”, por manter o animal assintomático,
sendo possível perceber anomalias apenas nos exames. Fase III:
Caracterizada pela presença de sinais clínicos de insuficiência
cardíaca, sinais de intolerância ao exercício, princípio de edema
pulmonar e insuficiência cardíaca congestiva (Pinheiro, 2016).
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A redução na contração ventricular (disfunção sistólica) é a
principal complicação funcional vista em cães com CMD. Há uma
expansão gradativa das câmaras cardíacas que se da de acordo com
a queda na função sistólica e do débito cardíaco e estímulo de
mecanismos compensatórios, por conta disso, há ativação
permanente de recurso compensatório: simpático, hormonais e
renais, causando danos ao miocárdio (Pinheiro, 2016).

2.3 SINAIS CLÍNICOS

Há diversos sinais que podem indicar doenças cardíacas, mesmo
sem a apresentação clínica de insuficiência cardíaca (Nelson & Couto,
2015).

Apresenta como manifestações clínicas mais consistentes:
astenia, anorexia, letargia, dispnéia, intolerância ao exercício,
perda de peso, ascite e síncope (Pereira, et al., 2004). Os sinais de
insuficiência cardíaca referem-se a sinais congestivos pré-cardíacos,
ou fluxo inadequado para fora do coração, segundo Nelson & Couto,
os sinais congestivos associados à insuficiência cardíaca do lado
direito do coração resultam da alta pressão venosa sistêmica e do
aumento da pressão capilar sistêmica. A alta pressão de
preenchimento do coração esquerdo causa ingurgitamento venoso
e edema. A CMD, assim como as doenças cardiovasculares no geral,
fazem com que os animais tenham fraqueza e intolerância ao
exercício, isto ocorre, pois, os animais com insuficiência cardíaca
não podem aumentar adequadamente o débito cardíaco para
sustentar os crescentes níveis de atividade, e as alterações
vasculares e metabólicas que ocorrem com o tempo prejudicam a
perfusão do músculo esquelético durante o exercício (Nelson &
Couto, 2015).

A sincope é caracterizada pela inconsciência transitória associada
à perda do tônus postural, que é provocada por insuficiência de
aporte de oxigênio ou de glicose ao cérebro, e tem como causa a
cardiomiopatia dilatada. Outro sintoma associado a CMD é tosse,
taquipneia e dispneia, que é resultado da ICC (Nelson & Couto).

Pode ser observado também as veias jugulares, pois, a pressão
venosa sistêmica e a pressão de enchimento do coração direito são
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refletidos nelas, e tais veias não devem estar distendidas quando o
animal está em estação com a cabeça em posição normal (mandíbulas
paralelas ao chão). Esta distensão persistente das jugulares ocorre
em pacientes com ICC. O pulso arterial também pode ser notado,
pois, a força e a regularidade das ondas de pressão arterial periférica
e a frequência do pulso são avaliadas por palpação da artéria femoral
ou outra artéria periférica, ela permite observar a força do pulso
que é baseada na diferença entre as pressões arteriais sistólicas e
diastólicas, quando a diferença é grande, o pulso pode se apresentar
forte à palpação e quando ocorre, é denominado hipercinético (Nelson
& Couto, 2015).

2.3 DIAGNÓSTICO

Para se obter um diagnóstico correto da CMD, é utilizado diversos
métodos de diagnósticos por imagem, sendo eles: radiografia,
eletrocardiograma, ecocardiograma e exames laboratoriais.

A radiografia é um parâmetro visto como fundamental na
avaliação cardiovascular, com o posicionamento apropriado do
animal, o uso de referências radiográficas ajuda na interpretação
dos achados. O eletrocardiograma é definido como o registro de
campos elétricos gerados pelo coração a partir da superfície
corpórea, essas ondas específicas representam estágios de
despolarização e repolarização do miocárdio, é um teste valioso
e de obtenção relativamente fácil, é a escolha inicial no
diagnóstico de arritmias cardíacas, que pode fornecer informações
a respeito de dilatação e hipertrofia das câmaras cardíacas. O
ecocardiograma ou ultra-som, é o método de avaliação não
invasiva da anatomia e função cardíaca, as modalidades
convencionais apresentam a ecocardiografia bidimensional e
ecocardiografia M-mode, sendo a bidimensional é utilizada na
avaliação qualitativa do coração e do espação pericárdico, e a
ecocardiografia M-mode fornece informação quantitativa durante
a diástole e a sístole, permitindo o cálculo de índices da função
miocárdica (Tilley & Goodwin, 2002). Já os exames laboratoriais
funcionam para a investigação de possíveis mutações, visando a
comparação para analise de possíveis doenças genéticas (Pinheiro,
2016).



Anais do XX Simpósio de Ciências Aplicadas da FAEF

60      Garça/SP: Editora FAEF, 2017. Vol 09 (10 vols.) - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

2.4 TRATAMENTO

Os tratamentos são feitos com base no estágio no qual ela se
apresenta, podendo variar de paciente para paciente, e seu objetivo
é aliviar os sintomas de IC, aumentar a qualidade de vida do animal
e diminuir a mortalidade. Pode ser feito com furosemida,
nitroglicerina, nitroprussiato, dobutamina, lidocaína, digoxina,
suplementação com taurina, quinidina, procainamida, b-bloqueantes,
sotalol, mexiletina e amiodarona. Cada um desses medicamentos
deve ser usado conforme o nível que a doença se mostrar, podendo
também precisar de monitoramento (Lobo & Pereira, 2002).

 O cloridrato de doxirrubicina é um antibiótico antineoplásico
que pertence ao grupo das antraciclinas, isolado a partir de culturas
fungicas, é bastante usado na oncologia humana, porém aumenta o
risco de se desenvolver cardiomiopatia (Silva e Camacho, 2005).

 É importante observar as manifestações clínicas apresentadas,
tais como, fibrilação atrial, grau de taquiarritmia ventricular e
arritmias. Já foram testados diversos antiarrítmicos, mas não se
sabe qual possui o maior grau de eficácia, ele tem como função
reduzir a frequência e intensidade das arritmias (Pinheiro, 2016).

2.5 PROGNÓSTICO

O prognóstico não é satisfatório, e os proprietários devem estar
cientes que o paciente morrerá inevitavelmente da doença, devido
as ICC. O tempo de sobrevida é curto, em geral os animais morrem
em um prazo de seis meses (Lobo & Pereira, 2002).

O resultado dos fármacos utilizados é positivo, porém, só
prolongam ao máximo um ano a sobrevida dos animais diagnosticados
de CMD, mesmo depois de instituírem tratamento (Pinheiro, 2016).

3. CONCLUSÃO

Os cães que são diagnosticados com cardiomiopatia dilatada,
normalmente, apresentam deterioração, tornando essencial sua
observação constante por conta de seu estado, fazendo a
monitorização de frequência cardíaca, temperatura corpórea, sons
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respiratórios, pulso, pressão sanguínea e peso do animal. O objetivo
do tratamento é prolongar a saúde e o bem-estar do animal, com a
intenção de estender a sobrevida controlando os sinais de
insuficiência cardíaca congestiva recuperando o débito cardíaco e o
controle das arritmias. A cardiomiopatia dilatada é uma das mais
comuns cardiomiopatias adquiridas no cão, seu prognóstico é tão
reservado quanto satisfatório, considerando o pouco tempo de
sobrevida em terapias de sucesso, a vida dos pacientes pós-
diagnosticados, é de aproximadamente 1 ano.
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RESUMO

A Cardiomiopatia dilatada em cães é uma patologia que causa
alterações morfológicas e fisiológicas no miocárdio. Considerada
idiopática, possui uma alta ocorrência em raças de grande porte e
gigantes, ocorrendo prevalência de 6 a 8 anos de idade. A principal
alteração da CMD é a diminuição da contratilidade ventricular. Com
base no exame clínico e exames complementares como a
ecocardiografia, eletrocardiografia e radiografia é dado o
diagnóstico.

Palavra-chave: Cardiologia, miocárdio, ventrículo.

ABSTRACT

Dilated cardiomyopathy in dogs is a pathology that causes less
morphological and physiological myocardium. Considered idiopathic,
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it has a high occurrence in large breeds and giants, occurring
prevalence of 6 to 8 years of age. A major change in CMD is the
decrease in ventricular contractility. Based on no clinical examination
and complementary tests such as echocardiography,
electrocardiography and radiography the diagnosis is given.

Key words: Cardiology, myocardium, ventricle.

1. INTRODUÇÃO

A cardiomiopatia dilatada (CMD) é uma alteração cardiovascular
bastante comum na pratica clínica, podendo ser primaria ou
secundaria. É uma anormalidade do miocárdio que tem como
característica uma disfunção sistólica primaria do ventrículo esquerdo
(VE), com hipertrofia excêntrica secundaria e consequente dilatação
do átrio esquerdo (AE). É uma doença progressiva e normalmente
fatal e que pode levar a uma insuficiência cardíaca congestiva (ICC),
arritmias e óbito (ESTRADA, 2014).

Esta doença afeta principalmente cães de raças grandes e
gigantes, mas também algumas de raças médias, e existem raças
com alta prevalência ou pré-disposição genética, como, Doberman
Pinschers, Dinamarquês, São Bernardo, Deerhound Escocês,
Wolfhunds Irlandês, Boxers, dálmatas, entre outros de raças menores,
como, Buldogues e Cocker Spaniels. Cães que apresentam essa
patologia raramente pesam menos de 12 quilos (WARE 2015).

2. CONTEÚDO

Esta patologia é considerada idiopática e representa
provavelmente o estágio final de diferentes processos patológicos,
ou também defeitos metabólicos, envolvendo assim, células
miocárdicas ou matriz intracelulares, ao invés de ser uma única
doença (WARE 2015).

Comumente é diagnosticada em cães de meia idade, entre o 6 e
os 8 anos. Conforme a idade vai aumentando, com ela a probabilidade
da manifestação também. Mas também já se foi observado em forma
juvenil. Os machos são mais afetados do que as fêmeas, embora a
estudos que observaram uma distribuição igual de gêneros, porem
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cães machos desenvolvem alterações mais cedo (MC, 2013).

Aparentemente ela se desenvolve lentamente, de primeiro com
estágio pré clinico (oculto) que pode ser prolongado e evoluir vários
anos antes dos sinais clínicos se manifestarem. Nesse quadro são
indicadas avaliações cardíacas para cães com histórico de tolerância
de exercício reduzida, fraqueza ou sincope, ou até mesmo para
aqueles cães que foram detectados com arritmias, sopro ou sons de
galope ao realizar exames físicos de rotina. Os sinais clínicos parecem
desenvolver muito rápido, especialmente em cães sedentários, no
qual não foram observados os sinais precoces (WARE, 2015).

A disfunção sistólica do ventrículo esquerdo é considerada o maior
defeito funcional da cardiomiopatia dilatada, a possível dilatação
desta câmara e a diminuição do debito cardíaco levam a ativação de
mecanismos compensatórios. O fraco débito cardíaco pode levar a
quadros de síncope, fraqueza e por último choque cardiogênico
(WARE, 2011).

Os mecanismos compensatórios renais, simpáticos e hormonais
também são ativados, causando um aumento da frequência cardíaca
resistência vasculares periféricos e retenção de volume (WARE, 2015).

Ao exame clinico deve-se observar a atitude do animal, a condição
corpórea, postura, nível de consciência e padrão respiratório. A
condição corporal é variável, desde a magreza até a obesidade porem,
a perda de peso e caquexia é normalmente observada numa fase
mais avançada da doença (WARE, 2011).

No exame físico do sistema cardiovascular deve-se avaliar a
circulação periférica, veias, pulso arterial, avaliação do choque pré-
cordial sobre a parede torácica e auscultação torácica cardíaca e
pulmonar (WARE, 2014).

Na avaliação da circulação periférica deve-se avaliar a cor das
membranas mucosas e tempo de preenchimento capilar. A avaliação
venosa irá fornecer dados sobre o funcionamento do lado direito do
coração, a sua avaliação compreende a análise da magnitude do
enchimento e pulsão jugular, estas, normalmente não estão
distendidas em um cão normal (JOHNSONS; FUENTES, 2010).

A regularidade e a força do pulso arterial são avaliadas por meio
da palpação das artérias femorais. A deficiência nutricional também
tem sido associada a cardiomiopatia por deficiência de taurina,
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embora em cães é muito rara, tendo maior acometimento em gatos
(ESTRADA; MAISENBACHE, 2014).

Em estudos patológicos, geralmente é encontrado dilatação
moderada a severa nas quatros câmaras cardíacas, embora o aumento
predominante seja do ventrículo esquerdo e átrio esquerdo. A parede
ventricular pode parecer diminuída quando comparada ao tamanho
do lúmen, os músculos capilares podem sofrer atrofia e achatamento.
Nos exames histopatológicos comumente é encontrado áreas de
degeneração, fibrose e necrose do miocárdio, principalmente do
ventrículo esquerdo (MORAIS, 2005).

Outros sinais compatíveis com a cardiomiopatia dilatada que
podem ser identificados no exame clínico são: batimentos cardíacos
extra (“galope”), sopro e também arritmias. Pode-se ouvir ainda
ruídos anormais nos pulmões dos cães com insuficiência cardíaca do
lado esquerdo e pulsação ou a distenção da jugular em casos de
insuficiência do lado direito. Neste último caso, quando observados
pelo raio-X ou outro exame de imagem, observa-se aumento
significativo do fígado, e retenção de líquido no abdômen.
Nos exames laboratoriais são medidas alterações nas concentrações
de determinados constituintes do sangue, como sorologia de
proteínas, sódio e potássio, enzimas hepáticas, ureia, creatinina,
nitrogênio e outros indicadores de funções renais. (GUGJOO, 2013).

A CMD pode ser classificada em três fases: A primeira corresponde
a um coração normal sem alterações e com ausência de sinais clínicos.
Na segunda fase já existe alteração morfológica como aumento do
ventrículo esquerdo ou elétrica, mas ainda não se observa alterações
clínicas. Na terceira fase as alterações cardíacas são acompanhadas
por sinais clínicos. Há casos em que a progressão é lenta e a fase
dois é longa podendo durar anos (WARE, 2015).

Para o diagnóstico da CMD, exames mais avançados como, a
ecocardiográfia pode ser realizada, embora a radiografia torácica é
um dos exames mais frequentes para o diagnóstico da doença. As
características observadas são alterações no tamanho e forma da
silhueta cardíaca, os vasos pulmonares e ainda ausência ou presença
de edema ou ascite, que conduzem ao diagnóstico (GUGJOO, 2013).

A maioria dos cães com esta patologia apresentam anormalidades
no eletrocardiograma que podem indicar padrões de aumento
cardíaco ou arritmias. A ecocardiografia permite uma avaliação não
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invasiva da função e morfologia do coração, sendo assim um método
de eleição para diagnostico de CMD, mas de difícil acesso, já que
não está disponível em todas as clínicas (BONAGURA, 2010).

A radiografia torácica é útil para avaliar o tamanho do coração.
A cardiomegalia é encontrada em cerca de 80 a 94% dos casos de
CMD, sendo que na maioria das vezes á esquerda, porém também
pode ser direita ou generalizada (MARTIN, 2008).

O tratamento tende a melhorar a qualidade de vida do animal e
prolongar sua vida, controlando os sinais de ICC, melhorando o debito
cardíaco e controlando arritmias. Os fármacos mais utilizados são
pimomendana, um IECA e furosemida. Os fármacos antiarrítmicos
deverão ser utilizados de acordo com a necessidade individual (WARE,
2015).

3. CONCLUSÃO

Portanto, a cardiomiopatia dilatada em cães é uma anormalidade
do miocárdio que tem como característica uma disfunção sistólica
do ventrículo esquerdo, que normalmente é fatal e que pode levar a
insuficiência cardíaca congestiva, arritmias e óbito.
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RESUMO

 A cinomose canina é uma patologia sistêmica e altamente
contagiosa que podem atingir vários órgãos do animal e atuar em
todo o organismo, provocada pelo vírus da família paramyxoviridae
com características clinica aguda, subaguda e crônica.  Sendo que a
infecção se alastra rapidamente entre os cães, de qualquer idade,
raça ou sexo, porém é mais comum em filhotes, por não apresentarem
altas taxas de imunidade.  A forma de transmissão ocorre através de
alimentos, contato direto e aerossóis.

Palavras chave: Canidae,  Contagiosa, Morbilivírus,
Paramyxovidae, Zzoonose

ABSTRACT

The canine distemper is a highly contagious and systemic
pathology that can hit multiple organs of the animal and act
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throughout the body, caused by the virus of the paramyxoviridae
family with clinical features acute, subacute and chronic.  The
infection spreads quickly among dogs, of any age, race or sex, but is
more common in puppies, show high rates of immunity.  The form of
transmission occurs through food, direct contact and aerosols.

 Keywords: Canidae,Contagious, Morbilivírus, Paramyxovidae,
Zoonotic

 1. INTRODUÇÃO

 O vírus da cinomose canina apresenta genoma de RNA de fita
simples e com polaridade negativa (PRINGLE, 1999). Sendo uma
doença multissistêmica aguda, subaguda ou crônica, podendo ter
um crescimento agressivo atingindo o sistema nervoso central do
animal e o alto contagio que acomete todo o organismo e atingi
vários órgãos do cão (TIPOLD, 1995).  Acometendo espécies de
carnívoros domésticos e selvagens (NORRIS et al.,  2006) .

Figura 1- Estrutura do vírus da cinomose  Fonte: GREENE, 2015.
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A transmissão ocorre através das fezes, contato com o animal
infectado por meio das vias áreas ao respirar, secreções da boca,
nariz, olho de outros animais infectados tendo altas taxas de
mortalidade devida o contagio desta patologia (TILEY e SMITH, 2008).

Os cães que são muitas vezes acometidos pela doença tem em
comum a falta da vacinação, os sinais clínicos da doença irão variar
de acordo com as condições ambientais, idade e estado imunológico
do hospedeiro, na cinomose aguda, perda do sangue com debilidade
comum observadas em cães com cinomose aguda (SWANGO, 1992).

A secreção dos olhos e do nariz com a presença de muco e
pneumonia resultada de infecções bacterianas secundárias, ocorrendo
principalmente no abdome e os sistema nervoso central, os sinais
neurológicos começam em três semanas, sendo elas a hiperestesial,
rigidez cervical, convulsões, ataxia entre outros ( GREENE,2015) .

A terapia necessária para combate à infecção é inespecífica e
de apoio, já no caso da cinomose segundaria deve ser tratada com
antibióticos. Já os anticonvulsivantes são comandados pelo medico
quando for preciso e glicorticoides trazendo  benefícios em casos de
cachorros que são  acometidos com a patologia do SNC vinda da
infecção crônica pelo vírus das fezes (SHOEN, 2006).

Após o vírus se  instalar dentro do fígado, ocorre a  presença de
macrófagos que irão tentar fagocita-los e dentro de  dias os vasos
linfáticos carrearão o vírus para os tecidos linfoides (tonsiliar, faríngeo
e o brônquio). A recriação em órgão linfoide aumenta o numero de
vírus após este período o sistema nervoso central e os tecidos
epiteliais são infectados aproximadamente de  8 a 14 dias após a
infecção pelo vírus (NELSON e COUTO, 2001).

Esse trabalho tem por objetivo realizar uma revisão bibliográfica
onde irá descrever sobre a cinomose canina, visando às formas de
transmissão e os tratamentos possíveis através do Medico Veterinário.

2.REVISÃO

A zoonose causada pelo vírus da cinomose é originada por um
morbilivírus da família paramyxoviridae multissistêmica, que atinge
vários órgãos do cão e atua no organismo (SWANGO, 1997).

O vírus da VCC contamina muitas variedades de espécies,
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ocasionando níveis altos de mortes (APPEL; SUMMERS, 1995).
Ocorrendo em cães domésticos, de varias idades, sexo e raças, tendo
um maior índice em cães novos por apresentarem níveis baixos de
imunidade por serem filhotes (TILEY e SMITH, 1994).

As variadas formas de transmissão da cinomose canina ocorrem
através de um cão infectado para outro que esta sadia, por meio de
espirros, secreções oculares, orais, nasais, pelo ar e fezes
(ALBUQUERQUE et al., 2013) .

Outro meio de contaminação, é quando o ser humano tem contato
com o animal doente e transmite o vírus por meio da roupa para o
animal saudável (Negrão et al., 2007).

 As formas de diagnostico dividem-se em quatro fases sendo que a
primeira é a respiratória, apresentando sequências de tosses secas,
pneumonia, dificuldade na respiração, a gastrointestinal, com presença
de vomito, diarreia, febre e anorexia, a nervosa tendo convulsões,
contrações rítmicas e a cutânea apresentam dermatite, conjuntivite,
lesões na retina e hiperqueratose nos coxins (NELSON e COUTO, 2006).

   Figura 2 Patogenia Sequencial da Infecção pelo VC Fonte: GREENE, 2015.
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O diagnostico da VCC é primordial nos sinais clínicos, devido ás
diferentes manifestações da patologia, tanto no diagnostico clinico
como no exame experimental da doença. Tendo a técnica de
isolamento viral em cultivo celular é especifica, utilizando bexiga
urinária, se o animal não estiver na fase aguda da doença, a técnica
será demorada e poderá resultar em falso-negativo, as técnicas
sorológicas, a técnica de reação em cadeia pela polimerase procedida
de transcrição revesa, é um procedimento que tem uma rapidez
para a obtenção dos resultados, pegando amostras de sangue, urina,
e fragmentos de órgãos (AMUDE et al., 2007).

A cinomose não tem medicamentos específicos para curar a
doença, mais existem formas de tratamento com a função de
melhorar a situação da vida do animal, fortalecendo o organismo e
impedindo que a doença prolifere (AMARAL, 2005).

Quando o animal é vacinado passa a ter imunidade contra a
cinomose, mas pode ocorrer interferência em relação à imunidade
vinda da mãe, a idade na qual passam a ter resistências contra a
doença, proporcional aos anticorpos vindos da mãe a partir da sexta
semana de vida já pode começar a vacinação (CORREA e CORREA,
1992).   Devem tomar novamente a vacina a cada três semanas até
completarem 14 semanas de idade (ETTINGER e FELDMAN, 1997).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pela observação dos aspectos analisados pode-se concluir que a
cinomose canina é uma doença elevadamente contagiosa, ocasionada
por um morbilivírus da família paramyxoviridae, que acomete
principalmente filhotes de cães, pois possuem uma imunidade baixa,
porem pode ocorrer em animais mais velho que não tem todas as
vacinas contra a doença.  É necessário utilizar em cães infectados
um tratamento que irá impedir que a doença continuasse
progredindo. A melhor formar de impedir está patologia é ter todas
as vacinas em dia, onde ocorrerá a imunização do animal.
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RESUMO

A cinomose canina é uma doença viral, altamente contagiosa
e tem distribuição mundial. A transmissão é feita através das
secreções e excreções do animal contaminado, e invade o
organismo por meio do sistema respiratório se alojando nos
linfonodos até se proliferar, e em seguida segue para os demais
sistemas do corpo causando infecções, tem preferência por locais
no sistema nervoso onde causa grandes danos irreversíveis,
levando o animal a morte diretamente ou por eutanásia, já que
pode debilitar muitas funções do organismo. Não existe uma forma
100% eficaz de tratamento, mas quanto antes for fechado o
diagnóstico há maior chance de cura, o diagnóstico é feito com
exames laboratoriais juntamente com os sinais clínicos, a melhor
maneira de profilaxia é a vacinação.

Palavras chaves: contagiosa; transmissão; tratamento;
diagnóstico; vacina.
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ABSTRACT

Canine distemper is a viral disease, highly contagious and has a
worldwide distribution. Transmission is through the secretions and
excretions of the infected animal, and invades the body through the
respiratory system lodged in the lymph nodes until it proliferates,
and then goes to the other systems of the body causing infections,
has a preference for sites in the nervous system Where it causes
great irreversible damage, leading the animal to death directly or
through euthanasia, since it can weaken many functions of the
organism. There is no 100% effective form of treatment, but the
sooner the diagnosis is closed the greater chance of cure, the
diagnosis is made with laboratory tests along with the clinical signs,
the best way to prophylaxis is vaccination.

Key words: contagious; streaming; treatment; diagnosis; vaccine.

1. INTRODUÇÃO

A cinomose é causada por um vírus do gênero Morbilivirus. Esta
patologia apresenta uma taxa de mortalidade muito grande em
animais jovens e adultos não vacinados e quando há cura da doença
viral, o animal pode ficar com sequelas muito graves. O primeiro
caso foi registrado na França em 1905 pelo Veterinário Henri Carré,
mas somente em 1926 a doença foi definida como viral e acometeu
cães principalmente no inicio do século XX decido a globalização, se
tornando cosmopolita. A cinomose é uma virose que atinge várias
famílias de Canídeos (cães), furões, doninhas, guaxinins, gambás,
hienas, quatis, leões marinhos, focas, morsas e alguns felinos, mas
não o gato doméstico (AMARAL, 2004; SANTOS, 2006; SAMPAIO et al.
2016).

Com as novas técnicas laboratoriais, a vacina foi desenvolvida
com a utilização do vírus vivo modificado, diminuindo a quantidade
de animai infectados, embora ainda seja multo comum devido à
falta de vacinação, falhas vacinais, associadas com esquemas de
vacinação inadequados ou mesmo com vacinas comerciais de baixa
qualidade, podem resultar na ocorrência de doença mesmo em cães
vacinados e a falta orientação aos donos (SONNE, 2008).
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O objetivo do estudo é uma revisão de literatura sobre a cinomose
canina, mostrando seus aspectos morfológicos, funcionais, formas
de diagnóstico, tratamentos e meios de profilaxia utilizados para
controle da doença.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Etiologia

Flores et al. (2007) diz que o vírus da cinomose canina (canine
distemper vírus - CDV) do gênero morbilivirus e pertence à família
Paramyxoviridae, que tem como principal característica RNAs de
fita simples, nucleocapsídeo com sistema helicoidal, envelopados
pleomorfos e grandes. Dentro desse envelope eles possuem proteínas
F e H, e a proteína H é a responsável pelo tropismo do vírus, possuindo
função importante na invasão do vírus. O envelope lipoproteico viral
é facilmente destruído por desinfetantes e o vírus é muito sensível a
condições ambientais como temperatura alta e radiação solar, pois
gosta de ambiente seco e frio, onde pode sobreviver por semanas e
até meses. Fica instável a pH inferior a 4,5 e é inativado pelo calor
em 1 hora a 55º C, ou em 30 minutos a 60º C.

Carlton e Mcgavin (1998), diz que o vírus é pantrópico e tem
afinidade particular por tecido linfoide, epitelial (pulmão, sistema
gastrointestinal, sistema urinário e pele) e tecido do sistema nervoso
central (incluindo nervo óptico e olho).

2.2. Epidemiologia

Flores et al. (2007) demonstra que o vírus da cinomose canina,
infecta animais, na maioria carnívoros, não tem preferência por sexo,
idade ou raça e é distribuído mundialmente, mas afeta
principalmente animais jovens de 2 - 6 meses não vacinados, e
também animais acima de 6 anos que não foram vacinados
anualmente.

Animais que não receberam os anticorpos maternos transmitidos
passivamente podem ter a doença bem cedo causando graves
consequências. (CORREA e CORREA, 1991).
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O vírus é transmitido na segunda fase aguda por meio das
secreções e excreções, como urina, fezes e saliva sendo muito comum
a propagação do vírus onde há muitos animais próximos uns aos
outros. O vírus atenuado não é transmitido de cão para cão, mas
pode ser eliminado no período de 60 a 90 dias após o fim do processo
infeccioso (CORREA e CORREA, 1992).

Gatos, suínos, hamsters e camundongos podem ser infectados
quando infectados experimentalmente com o vírus (APPEL et al., 1994).

2.3. Patogenia

A patogenia ocorre devido a invasão do vírus no organismo, por
meio da via respiratória, seguindo até os linfonodos regionais e se
proliferam no tecido linfoide, ocorrendo a viremia primária e de lá
são carreados pelos linfócitos até a pele, trato digestivo, respiratório,
urinário, por serem sistemas com órgãos formatos por tecido epitelial,
essa fase é denominada viremia secundária, as células poder ser
carregadas até o sistema nervoso também, já que nesse sistema
estão os locais que o vírus tem maior afinidade, como a parte da
substância branca, medula óssea e a via ópitica (CARLTON; MCGAVIN,
1998; FLORES et al., 2007; SHERDING, 2008).

2.4. Sintomas e sinais clínicos

Como em todas as doenças infecciosas observa-se um período
de incubação do vírus onde os sintomas são febre, anorexia e
depressão, até a manifestação dos sintomas clínicos que vão depender
da idade do animal, seu sistema imunológico e os órgãos que estão
sendo acometidos, podendo gerar, secreção nasal, rinite, tosse,
aumento da tonsilas e dificuldade respiratória no sistema respiratório,
vômitos, diarréia e desidratação nos sistema gastrointestinal e na
região ocular que é um dos locais onde o vírus tem mais afinidade
pode causar cegueira, déficit visual, secreção ocular e conjuntivite
(SHERDING, 2008; MATTHIESEN, 2004; SIGWALT, 2009; SANTOS, 2006).

Na cinomose, se a fêmea estiver prenha pode haver infecção
transplacentária e neonatal. Na infecção transplacentária os
cãezinhos desenvolvem sinais neurológicos durante as 4-6 primeiras
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semanas de vida e dependendo do estágio da gestação em que se
der a infecção, podem ocorrer abortos, natimortos ou neonatos vivos
fracos (KRAKOWKA et al., 1977).

Na infecção neonatal pode ocorrer hipoplasia do esmalte
dentário, devido a ação direta do vírus sobre as células da membrana
ameloblástica, lesões cardíacas - representadas por degenerações
das células do miocárdio com necroses e calcificações multifocais,
lesões do nervo óptico, que pode resultar em pupilas dilatadas e não
responsivas a estímulos luminosos, na retina aparecem lesões
crônicas, circunscritas, hipereflexivas e atróficas na região fúndica
retiniana chamadas de medalhões dourados (DUBIELZIG et al., 1981;
HIGGINS et al., 1981; FISHER e JONES, 1972)

2.4.1. Sistema nervoso

Os sintomas neurológicos causados pela cinomose aguda podem
gera convulsões, vocalização, andar em circulo, reações de medo,
comportamento de pressionar a cabeça contra a objetos, tremores,
rigidez muscular, pode ocorrer a paralisia dos músculos da face,
impedindo que o cão abra a boca, lesões medulares podem causar
paralisia dos membros pélvicos e coma causadas pelas infecções
inaparentes ou pela cinomose aguda, levando o animal a morte.
(WEHMUTH, 2012; MATTHIESEN, 2004; SANTOS, 2006; KAMINSKI, 2012).

2.4.2. Outros sinais

Outros sintomas dermatológicos e dentários podem aparecer,
como hipoplasia de esmalte dentário, hiperqueratose nos coxins e
no focinho (SANTOS, 2006).

2.5. Diagnóstico

2.5.1. Diagnóstico clinico

O diagnóstico clínico é feito através de exames físicos e
laboratoriais, no exame físico é diagnosticada com a combinação de
vários sintomas, tais como a presença de manifestações neurológicas,
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por exemplo, associadas a hipertermia e/ou a sintomatologia
respiratória, diarreia, descargas oculares e nasais de aspecto catarral
ou mucopurulento ou mesmo a hiperqueratose dos coxins plantares,
que são indicativos de uma suposta infecção pelo vírus da cinomose
(CARON et al., 1999; JONES, 2000).

2.5.2. Diagnóstico laboratorial

Para diagnostico podem se feitos ser feitos exames como, testes
de sorologia, hemograma, radiografia de pulmão, bioquímica sérica,
reação de imunofluorscência e isolamento viral a partir das secreções
nasais e oculares (SHERDING, 2008).

Na necropsia são encontradas macroscopicamente lesões
oculares, nos coxins, vermelhidão nos pulmões, atrofia no timo,
inclusões virais na bexiga e evidenciação de placas de Peyer no
intestino (SONNE, 2008).

2.5.3. Diagnóstico diferencial

Em um ou mais sinais ou sintomas, e em parte suas fases clinicas
podem ser confundidas com a parainfluenza, broncopneumonia
verminótica, estrongiloidose, dipilidose, toxoplasmose, isosporose
e intoxicação por clorados e cloro fosforados (CORREA e CORREA,
1992; ETTINGER, 1992; FAYET, 1995).

2.6. Tratamento

Até nos dias de hoje, ainda não existe um tratamento especifico
para a cinomose, sendo recomendado o tratamento de suporte ao
animal, utilizando fármacos que fortaleçam o sistema imune evitando
o surgimento de infecções secundárias. A sobrevivência do animal
irá depender da sua resposta imunológica ao vírus e do tempo em
que foi descoberto, pois a cinomose acomete as principais funções
do organismo em pouco tempo e a taxa de mortalidade é alta. Quando
o animal estiver em tratamento de suporte deve ficar isolado para
não disseminar o vírus no ambiente e contaminar outros animais
(SHERDING, 2008; AMARAL, 2005; TILLEY, 2008).
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Também são utilizados tratamentos com fluidoterapia em casos
de diarreia e vômito, ingestão de vitamina B quando o animal
apresentar anemia e anorexia. E há casos em que depois do
tratamento com medicamentos foi utilizada a acupuntura para ajudar
na restauração das funções motoras dos membros. Estudos utilizando
injeção de células tronco estão sendo feitos e alguns já obtiveram
resultados positivos para a cura da cinomose (SPINOSA, 1996; CANAL,
2004; MATTHIESEN, 2004 G1, 2013; ABRAHÃO, 2016).

2.7. Profilaxia

O melhor modo de prevenir a cinomose são as vacinas
polivalentes. A primovacinação deve ser feita no filhote com 45 dias
de vida. A segunda e a terceira doses devem ser aplicadas com
intervalos de 21 dias, e administrando a dose anualmente.
Recomenda-se que esses filhotes até noventa dias mesmo tendo
tomado a vacina, não frequente locais públicos (petshops), e animais
adultos sadios entrem em contato com animais contaminados, pois
pode haver transmissão do vírus. A vacinação não deve ser só em
animais que possuem donos, mas também nos cães de rua, que estão
mais suscetíveis a doença e são os principais transmissores, pois não
ficam isolados e vão espalhando o vírus pela cidade. Consultas
periódicas ao veterinário também são muito importantes também
já que em caso de sintomas relacionados à cinomose, se o diagnóstico
for feito logo no início, aumenta a chance de cura do cachorro, e
mesmo que ele tenha tomado a vacina se ela não for aplicada de
forma correta e não for de boa qualidade o animal pode contrair o
vírus, mas pode ser de uma forma mais branda.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cinomose canina é uma doença que acomete várias funções
importantes dos órgãos, e pode causar graves consequências em
pouco tempo levando o animal a morte. O vírus pode ficar alojado
no ambiente onde o animal vive por muito tempo e é transmitido
facilmente de cão para cão, e quanto antes for feito o diagnóstico
maior será a chance de vida do cachorro, e cabe ao médico veterinário
fazer o melhor tratamento de acordo com os sintomas presentes no
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organismo do animal. O melhor meio de profilaxia é a aplicação
correta da vacina, já que não existe um tratamento definido para a
cura da cinomose.
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RESUMO

O colapso de traqueia resulta no enfraquecimento dos anéis
cartilaginosos. Com a fibrocartilagem sendo substituída pela
cartilagem hialina, o sulfato de condroitina e glicosaminoglicano
diminui, fazendo com o que os anéis traqueais perca sua rigidez. À
predileção por raças pequenas e toys, acometendo cães de meia
idade, porém, podendo também, acometer cães jovens e de grande
porte. O principal sinal clinico é a tosse não produtiva, e o tratamento
clinico é considerado o tratamento de escolha dos pacientes.

Palavra-chave: Anéis cartilaginosos, lúmen traqueal, tosse.

ABSTRACT

Tracheal collapse results in weakening of the cartilaginous rings.
With fibrocartilage being replaced by hyaline cartilage, chondroitin
sulfate and glycosaminoglycan decrease, causing the tracheal rings
to lose their stiffness. The predilection for small breeds and toys,
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affecting middle-aged dogs, however, and may also affect young
and large dogs. The main clinical sign is non-productive cough, and
clinical treatment is considered the treatment of choice of patients.

Key words: Cartilaginous rings, tracheal lumen, cough.

1. INTRODUÇÃO

O Colapso de traqueia é o estreitamento do lúmen traqueal que
resulta no enfraquecimento dos anéis cartilaginosos. Há dois tipos:
a forma dorsoventral e a forma lateral, dificilmente a forma lateral
ocorre de modo espontâneo. O colapso pode ser resultado de uma
anormalidade congênita de raças de pequeno porte (BRAYLEY, 2004).

Esta patologia pode ser tanto nas vias extratorácicas quanto nas
vias intratorácicas. Cães com colapso em vias extratorácicas possuem
sinais de obstrução de vias aéreas altas, fazendo com que o animal
fique com dificuldade respiratória, pronunciada na inspiração com
som estertoroso audível. Em cães com colapso de vias aéreas
intratorácicas é geralmente mais pronunciada na expiração associado
com o sibilo ou tosse alta e audível. É possível ocorrer em qualquer
raça e idade, mais as raças toys e miniaturas de meia idade são mais
predispostas a ter colapso de traqueia (HAWKINS, 2015).

2. CONTEÚDO

A traqueia é um componente do sistema respiratório, formada
junto com os brônquios. É um órgão tubular e flexível que tem início
na laringe que se estende pelo plano mediano até a sua bifurcação.
A parte localizada no pescoço é nomeada cervical e a parte localizada
dentro da cavidade torácica é nomeada torácica (LESSA, 2009).

É composto por muitos anéis cartilaginosos, por volta de 42 a 46
anéis. Sua forma é igual a uma ferradura que são conectados entre
si por tecidos fibroelásticos que tem a função de manter sua
flexibilidade, assim, permitindo o movimento do pescoço sem
comprometer as vias aéreas (FERIAN, 2009).

A cartilagem hialina é substituída por fibrocartilagem, que faz,
com que o sulfato de condroitina e glicosaminoglicano diminua,
assim, os anéis traqueais ficam menos rígidos, perdendo sua
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capacidade de manter a conformação traqueal normalmente durante
o ciclo respiratório. Normalmente a traqueia se colapsa na direção
dorso ventral (FOSSUM; et al 2012).

Durante a inspiração, a pressão negativa gerada pela expansão
da caixa torácica resulta no colapso da membrana traqueal dorsal
no segmento cervical da traqueia. Na expiração e na tosse, o aumento
da pressão intratorácica resulta no colapso do segmento torácico
(JOHNSON, 2012).

A traqueia colapsada direciona o processo de tosse e aumenta o
esforço respiratório, fazendo que a pressão intratorácica fique maior
e que a mucosa de um lado da parede da traqueia entre em contato
com o lado oposto da lesão. Uma agressão crônica irá conduzir a um
processo inflamatório e a uma descamação epitelial que pode
interromper a limpeza mucociliar agravando ainda mais a tosse e o
colapso traqueal (SUN, 2008).

O colapso pode ser resultado de uma anormalidade congênita de
raças de pequeno porte, ocorrendo em maior frequência em
Chihuahuas, Pomerânias, Poodle toy, Lhasa Apsos e Yorkshire Terriers.
É comum em cães de meia idade, porém, também pode acometer
em cães jovens e de grande porte (BRAYLEY, 2004).

Os sinais podem ser agudos, mais ao passar do tempo pode-se
progredir lentamente por meses e anos. O principal sinal clinico na
maioria dos cães é a tosse não produtiva, com o passar dos dias, a
tosse piora durante exercícios ou excitação, entretanto sinais como
perda de peso, anorexia e depressão não são esperados (HAWKINS,
2015).

Os cães com colapso de traqueia podem sofrer uma variedade
de problemas concomitantes, como a obesidade, que agrava os sinais
clínicos e também sopro sistólico consistente com a insuficiência da
válvula mitral. Os sinais respiratórios superiores podem ser agravados
pelo aumento do átrio esquerdo que faz pressão sobre a carina da
traqueia e os brônquios principais (ROZANSKI, 2008).

O exame físico deve ser completo, mas com ênfase no sistema
cardiovascular. A auscultação localiza ruídos respiratórios anormais,
como estertor respiratório, além de identificar uma valvopatia mitral.
Bulhas cardíacas anormais podem estar relacionadas a cardiomiopatia
intercorrente. No cão que apresenta o colapso, a segunda bulha



Anais do XX Simpósio de Ciências Aplicadas da FAEF

90      Garça/SP: Editora FAEF, 2017. Vol 09 (10 vols.) - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

cardíaca é mais pronunciada do que a de um cão normal (LESSA,
2009).

Os exames laboratoriais normalmente são normais a não ser que
haja doença concomitante. As radiografias são fundamentais, pois
detectam desordens cardíacas e pulmonares, além do colapso. Na
radiografia será observado a diminuição do lúmen traqueal no sentido
dorso ventral (JOHNSON, 2012).

A fluoroscopia fornece uma “imagem em movimento” da
atividade das grandes vias aéreas, assim, tornando mais fácil a
identificação das alterações no diâmetro do lúmen comparado às
radiografias de rotina. É o método de escolha para avaliar a traqueia
quanto as vias aéreas superiores, pois permite a avaliação do grau
do colapso traqueal (HAWKINS, 2015).

O tratamento clinico é considerado o tratamento de escolha para
pacientes com colapso de traqueia, sendo ele sintomático e paliativo,
não curativo (THRALL, 2010).

Os corticosteroides são utilizados com o intuito de diminuir a
inflamação traqueal decorrente do colapso repetido da via aérea.
Os broncodilatadores não agem sobre a traqueia, porém, melhoram
o fluxo de ar, e são benéficos naqueles pacientes com manifestações
de dispneia. Os antitussígenos podem reduzir a irritação crônica
ou o dano do epitélio traqueal. As opções terapêuticas incluem
agentes narcóticos e não narcóticos. As medicações narcóticas são
as de escolha para controlar a tosse e devem ser administradas de
maneira continua, de acordo com a necessidade de cada paciente
(LASCELLES, 2005).

A utilização de antibióticos geralmente é desnecessária.
Recomenda-se utilização de agentes antibacterianos apenas nos casos
em que há evidencias clinicas de infecção das vias aéreas inferiores,
como febre, sinais sistêmicos, como prostração e anorexia (FERIAN,
2009).

É recomendado cirurgia para todos os cães com sinais clínicos
moderados a graves, com redução de 50% ou mais no lúmen traqueal
ou afecção refrataria a terapia médica. Apesar de muitas técnicas,
as mais utilizadas na atualidade incluem a colocação de prótese
extra luminal (SIGRIST, 2010).

Alguns pacientes podem apresentar manifestação aguda dos sinais
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clínicos com insuficiência respiratória, caracterizando um quadro
clinico emergencial. Nestes casos,

deve-se levar imediatamente a oxigenioterapia, administrando
corticoides intravenosos como a dexametasona para a diminuição
de edema traqueal e broncodilatadores intravenosos para melhorar
o fluxo de ar para os pulmões (FERIAN, 2009).

O prognostico do colapso de traqueia depende mais dos problemas
respiratórios intercorrentes que da localização ou da gravidade do
colabamento traqueal. O animal com manifestações graves, apesar
do cuidado médico adequado, tem um prognostico reservado, e os
clientes dispostos devem ser encaminhados para possível correção
cirúrgica (HAWKINS, 2015).

3. CONCLUSÃO

Conclui-se que o colapso de traqueia é uma patologia que pode
ser resultado de uma anormalidade congênita, e que ao exame físico
deve ser analisado com mais ênfase o sistema cardiovascular.
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RESUMO

A cólica é uma dor abdominal considerada como um dos principais
problemas na clínica equina. Diversos são os fatores que ocasionam
a cólica, como por exemplo a falta de exercícios, falta de água
(excesso de suor ou problemas no bebedouro), trabalhos exaustivos,
doenças parasitárias e principalmente a alimentação desregulada.
Medidas devem ser tomadas para evitar esse problema, como manter
o animal em ambiente estável e longe de estresse, alimentação
regrada e cuidados veterinários sempre em dia.

Palavras chave: Alimentação, Clínica Equina, Cólica.

ABSTRACT

Colic is an abdominal pain considered as one of the main
problems in the equine clinic. There are a number of factors that
cause colic, such as lack of exercise, lack of water (excessive
sweating or drinking problems), exhaustive work, parasitic diseases,
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and especially deregulated feeding.Measures should be taken to
avoid this problem, such as keeping the animal in a stable
environment and away from stress, regimented feeding and
veterinary care always up-to-date.

Keywords: colic, equine clinic, feeding.

1.INTRODUÇÃO

Apesar dos equinos não possuírem um estomago especializado
como o dos ruminantes, são capazes de suprirem grande parte da
demanda nutricional. Os estudos atuais mostram que ao inserir
carboidratos fracionados – concentrado- na dieta dos equinos, que
naturalmente não são da fisiologia e do metabolismo dessa espécie,
trazem benefícios, com também, em excesso podem ser prejudiciais
(BRANDI et al., 2009).

Em média 10% dos casos clínicos é de cólica de origem estomacal,
onde as principais decorrências vêm de mudanças na fermentação
microbiana ou de resultados da perda de motilidade (VERVUERT e
COENEN, 2003).

A cólica é uma manifestação de dor causada por distúrbios
digestivos na região abdominal e outra pequena parte ocasionada
por distúrbios em outros órgãos (ALVES, 1994).

Os fatores que levam a de cólica nestes animais são as
conformações anatômicos e fisiológicos do sistema digestório destes
animais impossibilitando o equino de vomitar, devido o estomago do
cavalo ser pequeno a possibilidade de vólvulos, a diferenças do
diâmetro do cólon maior com o cólon menor e suas curvaturas que
favorecem às compactações (GOLOUBEFF, 1993).

Esta patologia pode estar relacionada a vários fatores, que vão
desde a produção excessiva de gás no estômago devido ao excesso
de alimento e desidratação, causando dor onde o animal demostra
sua dor  rola  e se jogar no chão sem maiores cuidados, deitar e
levantar constantemente, suar em excesso e  tem dificuldade em
caminhar (FAGUNDES, 2006).

Este trabalho teve por objetivo o melhor entendimento da cólica
equina, uma patologia decorrente de manejos errados, que causa
grande desconforto ao animal podendo vela-lo a morte.
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2. DESENVOLVIMENTO

A cólica equina é rara em cavalos que vivem solto na natureza
devido ao seu abito de pastejar longos períodos e percorrer longas
distancia. “A domesticação modifica esses hábitos, pois o cavalo
passa a caminhar pouco e a ficar longos períodos em jejum, para
depois se alimentar com ansiedade e compulsão. A maioria dos casos
de cólica tem origem na alimentação irregular “ (FAGUNDES, 2006).

A cólica é uma das afecções agudas mais comuns que acomete
os equinos em todo o mundo (WORMSTRAND et al., 2014),

Devido o sistema digestório dos equinos não serem especializados,
constituído pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado
e intestino grosso, glândulas digestórias, as glândulas acessórias A
sequência desses órgãos forma um grande tubo cilíndrico de origem
endodérmica que se inicia na boca e finaliza-se no ânus. Este sistema
tem como função realizar a apreensão, a mastigação, a digestão e a
absorção de alimento, bem como fazer a eliminação dos resíduos
sólidos (DYCE et al., 2010).

Na região do intestino grosso que se estende do íleo até o ânus
possuindo mais de  7,5  de comprimento  e divido em ceco, cólon e
reto, são os locais de maior possibilidade de compactação de
alimentos levando o animal a ter cólica (AL JASSIM e ANDREWS, 2009).

Muitas são os fatores para que o cavalo tenha cólica sendo a
mais frequente a compactação no cólon maior, devido ao volume do
alimento da água disponível e da frequência de fornecimento do
alimento (THOMASSIAN, 1995).

Frequentemente as compactações ocorrem onde há transição
dos movimentos intestinais, em locais que possui diminuição do
calibre do tubo digestório ou em óstios e esfíncter do intestino. As
regiões mais comuns são, ceco, flexura pélvica e cólon dorsal direito
(PLUMMER, 2009).

Os sinais clínicos decorrente das cólicas por compactação são  dores
moderadas e  intermitente,  olhares para o flanco, cavar, deitar e rolar.
A frequência cardíaca fica entre 40 a 60 batimentos por minuto que
está relacionada com a hipovolemia. Na auscultação abdominal com os
sons intestinais da motilidade é consideravelmente menos frequente
tornando-os quase totalmente ausentes (FERREIRA et al., 2008).
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Figura 1 Esquema do sistema digestório dos Equinos  Fonte: KOWAL, 2012 .

Para o tratamento da cólica deve-se levar em conta o abito do
animal por que o tratamento será diferente. Dentre os possíveis
tratamentos, os mais são a lavagem gástrica, a fluidoterapia
parenteral e/ou enteral, administração de eletrolíticos, aplicação
de fármacos pró-cinéticos, analgesia, um anti-inflamatório muito
utilizado principalmente pelo seu efeito analgésico e o flunixin
meglumine (SPINOSA et al., 2006), sendo por isso, amplamente
utilizada nesta espécie (SPINOSA et al., 2006; DUZ et al., 2015).

Porém em alguns casos, faz-se necessário a realização de cirurgia
para resolução do caso (TRAUB-DARGATZ et al., 2001).
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Figura 2 –Cavalo com cólica  Fonte : Haras Bertioga, 2012

A profilaxia consiste em um manejo adequado, observando regras
alimentares e fornecimento de capim de boa qualidade, não picado
(GOLOUBEFF, 1993).

Além disso, pouco ou excesso de movimentação, excitação,
estresse, parasitismo, intoxicações, infecções podem levar ao
aparecimento da síndrome cólica, portanto devem ser
cuidadosamente controlados na propriedade (MEYER, 1995).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hoje os equinos não são só considerados como animais de
trabalho, mas sim como animais de companhia, e devido à  este
excesso de domesticação e a falta de um manejo adequado levam
estes animais a terem problemas abdominais, como a cólica que
pode ser  decorrente de um excesso de alimentação na forma de
ração ou pó, pela falta de água ou mesmo pelos longos períodos de
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jejuns, na  natureza estes animais pastejavam o dia todo e percorriam
longas distância, hoje eles não percorrem grandes distância por serem
mantidos apenas nas baias e pequenos piquetes e a alimentação s é
fornecida quando o tratador leva, propiciando ainda mais o
aparecimento da cólica.
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RESUMO

O criptorquidismo é relativamente comum em equinos,
caracterizada pela falha na migração dos testículos para a bolsa
escrotal. Pode ser uni ou bi-lateral, classificado de acordo com a
posição, abdominal ou inguinal. O diagnóstico é realizado através
da palpação retal, dosagem hormonal e ultrassonografia. O
tratamento mais adequado é a orquiectomia, uma vez que o
criptorquidismo pode estar relacionado com gene dominate ou
mecanismo poligênico autossômico recessivo, tendo portanto,
caráter hereditário. Os animais acometidos apresentam
comportamento normal de garanhão e devem ser retirados da linha
de reprodução.

Palavras-chave: Criptorquidismo, Equinos, Reprodução,
Testículos.
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ABSTRACT

Cryptorchidism is relatively common in horses, characterized by
failure to migrate the tests to a scrotal pocket. It can be uni or bi-
lateral, degree according to a position, abdominal or inguinal. The
diagnosis was made through rectal palpation, hormonal dosage and
ultrasonography. The most appropriate treatment is an orchecomy,
since cryptorchidism may be related to a dominant gene or an
autosomal recessive polygenic mechanism, thus having a hereditary
character. Animals accept normal stall behavior and are provided by
the breeding line.

Keywords: Cryptorchidism, Equines, Reproduction, Testis.

INTRODUÇÃO

O termo criptorquidia tem origem no grego “kriptos” que significa
escondido, e “orchis” que significa testículo, ou seja, a criptorquidia
significa a ausência de um ou de ambos os testículos no seu lugar
habitual, a bolsa escrotal. Num equino normal, ambos os testículos
se encontram na bolsa escrotal entre os 30 dias antecedentes e as 2
semanas após o fim do período gestacional. Esta migração
descendente desde a zona dorsal do abdômen é propiciada por
diversos fatores e pode ser interrompida em qualquer fase do processo
(LU 2005).

O diagnóstico do criptorquidismo deve se basear no histórico do
animal, no exame clínico e em exames complementares. A palpação
externa é descrita como excelente método de diagnóstico para o
criptorquidismo inguinal, por ser de fácil execução e eficaz. Este
exame avalia áreas escrotais e inguinais buscando cicatrizes de
castrações anteriores e a localização da gônada (BERGIN et al. 1970;
THOMASSIAN, 2005; SILVA et al. 2015). Quando o testículo não se
encontra na região inguinal, a palpação retal pode ser realizada,
objetivando a identificação da gônada e dos anéis inguinais (BERGIN
et al. 1970; SMITH, 1994; THOMASSIAN, 2005).

Fica indicada a remoção cirúrgica dos testículos abdominais e
escrotais, como procedimento cirúrgico, a orquiectomia deve ser
realizado pelas vias inguinais, pré-púbica ou por laparotomia.
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Tratamento a base de hormônio em eqüinos não produzem os mesmos
resultados obtidos na criptorquidia dos homens (SMITH, 1994).

Animais portadores de criptorquidia, mesmo unilateral,
previamente não devem ser aproveitados com reprodutores, visto
que existe grande indicação na participação de um componente
hereditário no processo, o que indicaria a orquiectomia bilateral
(THOMASSIAN, 1996). E controle até a puberdade.

DESENVOLVIMENTO ( REVISÃO DE LITERATURA)

O Brasil é o principal criador de equinos da América Latina,
possuindo o quarto maior rebanho do mundo, com cerca de 5.508.546
animais (IBGE, 2011; ZUANON e FONSECA, 2014). O complexo
agronegócio equino nacional gera mais de 3,2 milhões de empregos
diretos e indiretos, movimentando mais de 7,5 bilhões de reais anuais.
Baseado nessas informações, o estudo dos equinos e suas
enfermidades se torna relevante (ALMEIDA e SILVA, 2010).

INCIDÊNCIA

O criptorquismo em eqüinos é uma condição relativamente
comum e tem particular importância, uma vez que o animal afetado
apresenta todas as características de comportamento do garanhão
normal (Smith,1975). A afecção ocorre em várias raças (Hayes, 1986),
sendo citada elevada freqüência na Quarto de Milha (Stickle, Fessler,
1978; Hayes, 1986), “American Saddlebred”, Percheron, em animais
mestiços ou sem raça definida (Hayes, 1986) e pôneis (Wright, 1960,
1963; Cox et al., 1979; Hayes, 1986).

O testículo ectópico pode ter posição pré-escrotal, inguinal ou
abdominal e sua ocorrência pode ser uni ou bilateral (SWINDLE, 1988;
BOOTHE, 1998). A criptorquia unilateral é mais comum que a bilateral
e a prevalência de retenção dos testículos à esquerda ou à direita é
quase igual. Entretanto, gônadas retidas no antímero esquerdo
geralmente são abdominais, enquanto as do antímero direito parecem
distribuir-se igualmente entre inguinais e abdominais (BOOTHE, 1998).

Quando a criptorquidia é bilateral, o animal é infértil, não se
alterando, porém, a fertilidade nos casos unilaterais. Cavalos
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criptorquídios geralmente são mais nervosos do que garanhões
normais, tornando-se mais agressivos e com libido aumentada, devido
a maior produção de hormônios masculinos no testículo retido
(THOMASSIAN, 2005).

ETIOLOGIA

A etiologia do criptorquidismo não é totalmente esclarecida,
gerando diversas teorias e modelos experimentais para melhor
entendimento da doença (LEIPOLD et al. 1986). Joyce (2008)
descreveu que está relacionado às diversas causas anatômicas como
encurtamento dos vasos espermáticos, ducto deferente ou músculo
cremáster, aderências peritoneais, anéis ou canais inguinais
subdesenvolvidos e malformações escrotais. Nesse sentido, Silva et
al. (2007) propuseram que falhas no desenvolvimento do canal
inguinal também podem levar ao aparecimento da anomalia. Cattelan
et al. (2004) discorreram que a doença pode estar ligada ao
fechamento tardio do umbigo e ao subdesenvolvimento do testículo.
Hafez e Hafez (2004) descreveram que falhas na produção de
testosterona próximo ao parto ou dias após o nascimento predispõe
à doença.

Embora seu mecanismo base ainda não tenha sido esclarecido,
pensa-se que esteja associado a um gene dominante ou a um
mecanismo poligênico autossômico recessivo ligado ou não ao sexo.
(LU, 2005; BLANCHARD et al., 2003)

CLASSIFICAÇÃO

O criptorquidismo é classificado de acordo com os sinais clínicos,
e com o posicionamento dos testículos e epidídimo retidos (LEIPOLD
et al., 1986). Se ambos estão completamente contidos na cavidade
abdominal, o cavalo é denominado criptorquídeo abdominal total
ou completo. Quando o testículo se localiza na cavidade abdominal
e a cauda do epidídimo dentro do processo vaginal, podendo estar
localizada dentro do canal inguinal ou até mesmo no saco escrotal,
o animal é considerado criptorquídeo abdominal parcial ou
incompleto (LU, 2005).
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ANATOMO-FISIOLOGIA

No embrião eqüino, os testículos diferenciam-se na região
sublombar do abdômen, e deve migrar da cavidade abdominal para
o escroto entre o nono e o décimo - primeiro mês de gestação,
geralmente encontrando-se no escroto antes do nascimento (LEIPOLD
et al., 1986)

A Migração testicular é um processo associado com crescimento
das regiões lombar, inguinal e abdominal, enquanto que o
gubernáculo, ligamento próprio do testiculo e ligamento da cauda
do epidídimo sofrem um processo de retração. Alterações
morfológicas dos testículos fetais dos eqüinos também são
importantes no processo de migração. Os mesmos aumentam de
tamanho até o oitavo mês de gestação, e sofrem uma redução de
sua massa em aproximadamente 40% no ultimo mês de gestação,
por influencia de hormônios maternos (COLLIER, 1980; COX, 1982;
LEIPOLD et al.,1986).

A posição do testículo não-descido pode ser em qualquer parte da
via de descida, incluindo a região inguinal ou desviada para uma posição
ectópica, após atravessar o canal inguinal (HAFEZ & HAFEZ, 2004).

SINTOMAS CLÌNICOS

Testículos retidos são hipoplásicos, menos consistentes à
palpação, com coloração escura e alterações fibróticas em seus
condutos, principalmente no epidídimo (CATTELAN et al. 2004;
THOMASSIAN, 2005). Geralmente, apresentam redução no peso,
tamanho, número de camadas de células espermatogênicas e no
diâmetro dos túbulos seminíferos, tendo os espermatócitos primários
como os estágios mais maduros de células espermatogênicas
(CATTELAN et al. 2004), além de extensa vacuolização de células
espermatogênicas (ARIGHI et al. 1987).

O testículo que migra pode estar hipertrofiado, desta forma os
criptórquios unilaterais são férteis, mas não são considerados
reprodutores confiáveis (HAFEZ & HAFEZ, 2004).

Devido às condições adversas que as gônadas ficam expostas
quando não se encontram em sua localização anatômica, existe um
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elevado risco de desenvolvimento de neoplasias. Entre as mais
comuns citam-se os teratomas, seminomas, tumores de células
intersticiais ou de Leydig, tumores de células de Sertoli e carcinoma
“in situ” associado ao seminoma. Quando presentes, as neoplasias
alteram a apresentação clássica da doença, causando sinais clínicos
variados (CATTELAN et al. 2004).

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico do criptorquismo envolve conhecimento do
histórico completo, onde o comportamento de garanhão é
evidenciado e associado ao exame de palpação externa (Bergin et
al., 1970; Trotter, Aaanes, 1981), no qual as áreas escrotal e inguinal
são cuidadosamente exploradas, visando a percepção do testículo
ou de cicatriz de intervenção cirúrgica anterior (Trotter, Aanes, 1981).
O exame interno por palpação retal, objetivando a identificação da
gônada e dos anéis vaginais e/ou inguinais internos (Bergin et al.,
1970), fornece resultados contraditórios devido à mobilidade e
consistência flácida do testículo retido (Stickle, Fessler, 1978; Leipold
et al., 1986).

Para animais com histórico desconhecido e com testículos não
palpáveis no escroto, o metódo mais confiável é a dosagem hormonal
de androgênios e estrogênios; onde se espera aumento sérico de
tais hormônios (COX, 1989; HAFEZ e HAFEZ, 2004). Outros
procedimentos podem ser utilizados para auxiliar o médico
veterinário no diagnóstico como o ultrassom (REEF, 1998) e a
laparoscopia (JOYCE, 2008). Recentemente descobriu-se que é
possivel diagnosticar o criptorquidismo por análise de urina (LEUNG
et al. 2011) ou dosagem do hormônio anti-mulleriano (CLAES et al.
2014). Os esteroides servem como marcadores urinários para a
detecção da atividade testicular em equinos, auxiliando na
identificação de criptorquídicos, os quais exibem perfil de esteroides
urinários semelhantes ao demais, podendo ser facilmente
identificados pelo método de cromatografia em fase gasosa e
espectrometria de massa (LEUNG et al. 2011).

É importante diferenciar o criptorquidismo do monorquidismo
(ausência total de ambos ou de um dos testículos na bolsa escrotal,
respectivamente) e de animais castrados (BERGIN et al. 1970; SEARLE
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et al. 1999; LU, 2005), mesmo o monorquidismo sendo raro nesta
espécie (GIESECKE et al. 2010), pois animais com monorquidismo
apresentam o sêmen sem alterações, ocorrendo às vezes, redução
da densidade espermática (RIBEIRO et al. 2014).

TRATAMENTO

Na Medicina Veterinária, não se justifica a tentativa de
reposição do testículo no escroto ou orquipexia, pois devido à
natureza hereditária do criptorquidismo, a permanência testicular
possibilita a perpetuação do defeito (BURKE & REYNOLDS, 1983).
Devido à predisposição neoplásica dos testículos retidos e da
característica hereditária da doença, procedimentos que visam
manter o animal na reprodução são desaconselháveis, desta forma
o tratamento deve se basear na remoção cirúrgica de ambos os
testículos, sendo que tais animais ficarão destinados somente para
trabalho e não para reprodução (SMITH, 1994; HAFEZ e HAFEZ,
2004; LU, 2005).

O tratamento cirúrgico do criptorquidismo envolve diferentes
procedimentos operatórios conforme a localização da gônada retida.
No criptorquismo inguinal, indica-se a criptorquidectomia inguinal
(Stanic, 1960;Stickle, Fessler, 1978; Valdez et al., 1979). Na retenção
abdominal também há possibilidade de orquiectomia por via inguinal,
bem como pela laparo-criptorquidectomia por incisão paramediana
paraprepucial ou suprapúbica (Wright, 1960, 1963; Lowe,
Higginbotham, 1969; Cox et al., 1975; Silva et al., 2002), pela
laparotomia parainguinal (Wilson, Reinertson, 1987) ou pela de flanco
(Marques, Ferreira, 1987).

Em humanos, comumente se utiliza tratamentos clínicos a base
de hormônios sexuais para promover a descida dos testículos, porém
em equinos esse tipo de tratamento não demostra resultados efetivos
(THOMASSIAN, 2005). As complicações pós-cirúrgicas incluem
hemorragia e edema local, presença de miíases, deiscência de sutura,
hidrocele, contaminação, entre outros.

Por poder apresentar caráter hereditário, os pacientes
acometidos devem ser retirados da reprodução para que o gene não
seja passado para as progênies (THOMASSIAN, 2005).
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PROFILAXIA

Animais portadores de criptorquidia, mesmo unilateral, não
devem ser aproveitados como reprodutores, visto que há participação
de um componente hereditário no processo de reprodução, sendo
indicada a orquiectomia bilateral e atento controle até a puberdade.
(THOMASSIAN, 2005).

CONCLUSÃO

O criptorquidismo é relativamente comum em equinos. Essa
afecção predispõe à ocorrência de neoplasias testiculares, além de
prejudicar a espermatogênese, tornando o animal infértil quando
ambos os testículos são acometidos.

De caráter hereditário, animais criptorquidas devem passar por
orquiectomia e retirados da linha de reprodução. O diagnóstico
precoce e instituição de terapia cirúrgica adequada melhoram o
prognóstico e a qualidade de vida do paciente.
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RESUMO

As aves em geral possuem características particulares,
anatômicas e fisiológicas e opostas as dos mamíferos, representando
um desafio ao medico veterinário em relação a anestesiar esses
animais. O sistema respiratório é especializado para uma melhor
eficiência e o sistema cardiovascular altamente desenvolvido para
responder às necessidades como voar, correr e nadar, com isso
dificultando e requerendo cuidados maiores quando submetemos essa
espécie a anestesia.

Palavra-chave: anestesia, características, particularidades.

ABSTRACT

Birds in general have particular anatomical and physiological
characteristics and are opposed to mammals, posing a challenge to
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the veterinarian in relation to anesthetizing these animals. The
respiratory system is specialized for better efficiency and the
cardiovascular system is highly developed to respond to needs such
as flying, running and swimming, making it difficult and requiring
greater care when we submit this species to anesthesia.

Key words: anesthesia, characteristics, specialties.

1. INTRODUÇÃO

As aves formam o grupo com maior número de indivíduos, com
aproximadamente 10.000 espécies (LUDDERS, 2015). Com a
preocupação em conversar a vida selvagem levou ao aumento do
estudo sobre uso de anestésicos em aves selvagens e domésticas
(HALL et al. 2001).

As particularidades anatômicas e fisiológicas dessa espécie
representam um grande desafio para os profissionais dessa área
(GUNKEL e LAFORTUNE, 2005). Com maior frequência, os anestésicos
injetáveis são utilizados para produzir anestesia e analgesia, pelo
seu baixo custo, necessidade mínima de equipamentos e rápida
administração (HAWKINS et al. 2003).

Por sua vez, a anestesia inalatória apresenta um melhor controle
dinâmico da profundidade anestésica e sua eliminação não é
dependente das vias metabólicas ou excretoras (NAGANOBU e HAGIO,
2000; LUDDERS, 2015).

A Anestesia balanceada tem mais qualidade e segurança
anestésica, diminuindo a incidência de afeitos cardiorrespiratórios
indesejáveis, além de obter uma melhor analgesia (GUNKEL e
LAFORTUNE, 2005).

2.  DESENVOLVIMENTO

O aparelho respiratório das aves está entre os mais eficientes
dentre os animais vertebrados que é constituído por componentes
separados e distintos (HEARD, 1997). O pulmão parabronquial não
possui alvéolos e suas trocas gasosas são feitas nos capilares aéreos
(MASSONE, 2011). Na inspiração, metade dos gases passam
diretamente para os sacos aéreos caudais e somente na expiração
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passam pelos pulmões para trocas gasosas e a outra metade passa
pelos pulmões e sofrem trocas gasosas na inspiração, assim, o
mecanismo aumenta sua eficácia ventilatória (LUDDERS, 2015).
Entretanto, só 10% do volume corrente está no local onde ocorrem
trocas gasosas (parabronquios e capilares), sendo assim, quando
comparadas aos mamíferos a capacidade residual funcional das aves
é baixa e são mais sensíveis à apneia e hipoxemia (EDLING, 2006;
LUDDERS, 2015).

A resistência vascular periférica das aves é menos quando
comparada aos mamíferos, precisando assim de um elevado débito
cardíaco para manter a pressão arterial (STRUNK e WILSON, 2003).
Diferentemente dos mamíferos, o coração das aves leva inervação
simpática e parassimpática, sendo que a adrenalina e a noradrenalina
os principais neurotransmissores simpáticos que são responsáveis
pelo aumento da excitação cardíaca (ABOU-MADI, 2001). Isto é de
grande relevância, pois os anestésicos voláteis, principalmente o
halotano, sensibilizam o miocárdio a arritmias cardíacas induzidas
por catecolaminas (EDLING, 2006).

Uma característica diferente do aparelho renal das aves é o
sistema porta renal. O sangue venoso chega a esse sistema dos
membros posteriores através das veias ciáticas e ilíacas externa
(REECE e SWENSON, 1996). Existe uma estrutura única valvular, com
inervações adrenérgicas e colinérgicas, que é localizada na veia ilíaca
externa e essa válvula fecha-se com ação de acetilcolina e o sangue
venoso das patas passa pelos rins e quando essa válvula se abre com
ação de adrenalina o sangue venoso é direcionado para a circulação
central (LUDDERS e MATTHEWS, 2013).

2.1.- CUIDADOS PRÉ – ANESTÉSICOS

O ambiente em que o animal vai ficar deve ser calmo, silencioso,
quente e com o menor estimulo visual e auditiva possível (ABOU-
MADI, 2001). A observação dos animais à distância juntamente com
a anamnese e o exame físico pré-anestésico trazem informações
muito importantes (LUDDERS, 2015). Para que não haja risco de
regurgitação e aspiração de conteúdo o jejum é sempre indicado
para que o trato gastrointestinal superior esteja vazio (MASSONE,
2011). Para que não haja hipoglicemia durante a anestesia o jejum
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indicado é de quatro a seis horas para aves em geral e de 24 horas
para aves de rapina (LUDDERS, 2015).

2.2.- MEDICAÇÃO PRE-ANESTÉSICA

Os fármacos utilizados para medicação pré-anestésica preparam
o paciente para a anestesia, causando sedação, analgesia e
diminuindo a incidência de efeitos indesejáveis (CORTOPASSI e
FANTONI, 2002).

Os benzodiazepínicos podem ser utilizados de forma injetável
ou instilados causando excelente relaxamento muscular (MASSONE,
2011; BIIGHAM e ZAMANI MOGHADDAM, 2009). A via intranasal pode
ser utilizada para administração destes agentes anestésicos, pois
estudos mostram rápida ação em aves (VESAL e ZARE, 2006; BIGHAM
e ZAMANI MOGHADDAM, 2009)

Os agonistas adrenérgicos alfa-2 também são usados em aves,
dando sedação e analgesia (DURRANI et al. 2009). Porém quando
utilizado a xilazina por via intranasal não obtiveram sedação
satisfatória em canários (Serinus canarius) (BIGHAM e ZAMANI
MOGHADDAM, 2009)

Os opioides são muito utilizados para garantir a analgesia do
animal (ABOU-MADI, 2001), auxiliando na redução da concentração
requerida de anestésico inalatório para indução e manutenção da
anestesia (CURRO, 1994; CURRO et al. 1994; CONCANNON et al. 1995;
PAVEZ et al. 2011; ESCOBAR et al. 2012). Opioides agonistas de
receptores um, como morfina, metadona e fentanil, estão sendo
muito utilizados junto à anestesia inalatória (ESCOBAR et al. 2014;
ROCHA et al. 2014; VELA et al. 2014).

2.3.- ANESTESIA GERAL INTRAVENOSA

Geralmente, os anestésicos injetáveis são utilizados em
procedimentos rápidos como exames radiológicos, reparação de
ferida, laparoscopias ou indução da anestesia (CORTOPASSI e FANTONI,
2002). Porém, a diferença entre a dose anestésica e a letal é bem
menor quando comparada aos mamíferos (GUIMARÃES e MORAES,
2000). As vantagens de seu uso é a pouca necessidade de aparelhos,
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fácil e rápida administração, baixo custo, além de facilitar
procedimentos em cabeça onde se faz dispensável o uso de sonda
endotraqueal ou máscara facial (MACHIN e CAULKETT, 1998; HAWKINS
et al. 2003). Entretanto, as desvantagens de seu uso são maiores
que as vantagens, variações em termos de dose e resposta dos
fármacos, dificuldade na administração de volume seguro para
pequenas aves, facilidade em causar super dosagem, difícil
manutenção de plano anestésico adequado e recuperação tardia
(LUDDERS, 2015).

A cetamina, como um anestésico dissociativo quando associado
a um relaxante muscular, propicia para contenções químicas, podendo
ser administrada por qualquer via, causando catalepsia, indicada
para procedimentos rápidos e pouco invasivos (CORTOPASSI e
FANTONI, 2002). Quando associada com o diazepam, midazolam ou
xilazina, tem ótimo relaxamento muscular para a realização de
diversos procedimentos (LUMEIJ e DEENIK, 2003; DURRANI et al. 2008;
DURRANI et al. 2009).

O propofol tem características farmacológicas de curto período
de ação, porém nas aves a recuperação pode variar (LUDDERS e
MATTHEWS, 2013). É necessário um monitoramento minucioso
durante a anestesia pois quando administrado em bolus ou em infusão
continua o propofol tem mostrado muita hipoventilação, apneia ou
hipoxemia (HAWKIN et al. 2003; MÜLLER et al. 2011).

2.4.- ANESTESIA INALATÓRIA

O anestésico volátil possui várias vantagens, como controle
dinâmico do plano anestésico, melhora a oxigenação e a recuperação
não depende das vias metabólicas e excretoras (NAGANOBU e HAGIO,
2000; GUNKEL e LAFORTUNE, 2005; LUDDERS, 2015).

Nos dias de hoje, o isoflurano é o anestésico de eleição para o uso
em aves devido suas características de rápida indução e recuperação
(EDLING, 2005; MERCADO, et al. 2008; GRANONE et al. 2012).

 Entretanto, quando comparadas aos mamíferos, as aves têm
uma rápida mudança de plano anestésico, exigindo um profissional
qualificado para executar o procedimento anestésico (LUDDERS e
MATTHEWS, 2013).
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Uma vez que, a dose necessária para deixar o animal imóvel é
próxima da dose que causa apneia (LUDDERS et al. 1990).

Circuitos abertos como o Bain são ideais para o uso em aves,
pois oferecem resistência mínima à ventilação espontânea (LUDDERS
e MATTHEWS, 2013).

Aconselha-se a pré oxigenação das aves antes da indução por
pelo menos um minuto para evitar hipoxemia em caso de apneia. A
intubação de aves maiores que 100g podem ser intubadas sem
dificuldade, aves menores podem ser intubadas com a cânula de um
cateter de acesso venoso de diâmetro apropriado. (LUDDERS, 2015).

Outras espécies de aves possuem estruturas anatômicas únicas
que podem interferir na intubação, como os pinguins que tem septo
no terço proximal da traqueia (LUDDERS e MATTHEWS, 2013).

 Além de possuírem anéis traqueais completos, sendo
aconselhável o uso de tubos traqueais sem balonete ou não inflá-los
para não causar isquemia da mucosa traqueal (EDLING, 2006).

2.5.- ANESTESIA BALANCEADA

A anestesia balanceada reduz a quantidade de anestésico, com
isso diminuindo a incidência de efeitos cardiorrespiratório
indesejáveis, produz melhor efeito analgésico, aumentando assim a
segurança anestésica, pois, nenhum fármaco isolado é capaz de
produzir os efeitos desejados (GUNKEL e LAFORTUNE, 2005).

 Atualmente, bloqueios locorregionais com anestésicos locais
estão sendo avaliados para serem usados em aves com a mesma
frequência que é utilizada nos mamíferos (FIGUEIREDO et al. 2008;
CARDOZO et al. 2009; BRENNER et al. 2010; DA CUNHA et al. 2013).

Porém, recomenda-se que a dose de lidocaína não seja superior
a 4mg/kg e a bupivacaina a2mg/kg (LUDDERS, 2015).

2.6.- MONITORAÇÃO ANESTÉSICA

As Alterações fisiológicas das aves durante o procedimento
anestésico devem ser monitoradas durante todo o tempo em que
animal estiver submetido à anestesia, deve-se observar frequência
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cardíaca, saturação de oxigênio, frequência cardíaca, ritmo cardíaco,
pressão arterial e temperatura corpórea (LUDDERS, 2015).

Uma mudança no padrão da respiração pode ser um indicador de
alteração no plano anestésico (LUDDERS e MATTHEWS, 2013)

Alguns métodos não invasivos podem auxiliar na monitoração
cardiovascular, tais como, pulso, auscultação e eletrocardiografia,
métodos eficazes para detectar altas frequências cardíacas (EDLING
et al. 2006).

A pressão arterial invasiva pode ser mensurada através de
cateterização da artéria braquial, artéria ulnar ou artéria radial
(ACIERNO et al. 2008; ESCOBAR et al. 2011; SCHNELLBACHER et al.
2012).

A hipotermia é a alteração que mais ocorre durante anestesias
prolongadas e é a causa de aumento de solubilidade dos anestésicos
na corrente sanguínea, mudanças no plano anestésico, instabilidade
cardíaca e recuperações mais prolongadas (LUDDERS e MATTEHEWS,
2013).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As aves têm tido muito destaque nos últimos anos, tanto como
animais domésticos como também na preservação da espécie. Elas
possuem características anatômicas e fisiológicas bem distintas,
dificultando seu manejo por serem animais silvestres e selvagens.
Na grande maioria das vezes elas precisam ser anestesiadas, e cabe
ao medico veterinário responsável decidir qual o melhor protocolo a
ser utilizado. A anestesia balanceada reduz a quantidade de
anestésico, com isso diminuindo os efeitos cardiorrespiratório
indesejáveis, produz melhor efeito analgésico, aumentando a
segurança anestésica, pois, nenhum fármaco isolado é capaz de
produzir os efeitos desejados.
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RESUMO

A fertilidade da égua pode ser comprometida devido a fatores
como a condição do trato reprodutivo, a qualidade do sêmen dentre
fatores físicos e bioquímicos aos quais os gametas são submetidos.
Liberação de mediadores quimiotáticos e migração de células
polimorfonucleares (PMN) após a deposição de sêmen no útero, devido
à presença dos espermatozoides, microrganismos introduzidos no
ato da cobertura, assim como determinados componentes presentes
nos diluidores desencadeiam respostas inflamatórias, ocorrendo assim
o comprometimento da fertilidade. Acredita –se que a deposição de
semen de qualidade inferior, ou com muitos espermatozoides lesados,
predispõe à resposta inflamatória aguda.

Palavras – Chave: égua, endometrite, inflamação, sêmen, útero.
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ABSTRACT

The fertility of the mare can be compromised due to factors such
as the condition of reproductive tract, the quality of the semen,
physical and biochemical factors to which the gametes are subjected
to. Release of chemotactic mediators and migration of
polymorphonuclear cells (PMN) after deposition of semen in the uterus,
due to the presence of spermatozoa, microorganisms introduced at
the time of the coverage, as well as certain components in the diluents
trigger inflammatory responses, thus affecting the fertility. It is
believed that lower quality semen or semen with many damaged
spermatozoa, predisposes to an acute inflammatory response.

Key words: endometritis, inflammation, semen, uterus, mare.

1. INTRODUÇÃO

Durante o ato de cobertura, seja ela por monta natural ou
inseminação artificial (IA), ocorre a deposição de bilhões de células
espermáticas e constituintes do sêmen no lúmen uterino. O destino
da grande maioria dos espermatozóides é serem eliminados do trato
reprodutivo da fêmea, uma vez que são antigênicas para estas e a
consequente imunização contra o esperma pode resultar em futura
infertilidade. Acredita-se que a remoção rápida e eficaz do esperma
após a cobertura previne respostas imunes adquiridas contra o
esperma (HANSEN, 2011).

O processo inflamatório é caracterizado principalmente pela
invasão do útero por neutrófilos polimorfonucleares (PMNs).
(TROEDSSON et al., 1999). Ocorre então a fagocitose de
espermatozóides, bactérias, debris e consequentemente a liberação
de prostaglandina F2µ (PGF2µ), induzindo contrações endometriais
e assim a “limpeza” do ambiente uterino (WOODWARD et al., 2013).
A endometrite induzida por cobertura é considerada como a causa
mais comum de infertilidade em éguas (TRAUB-DARGATZ et al., 1991;
DEFONTIS et al., 2011). A endometrite pós-cobertura é caracterizada
como uma resposta inflamatória transitória devido à presença de
esperma, componentes seminais e patógenos, que ocorre dentro das
12h da deposição de semen no lumen uterino (WATSON, 2000).



Anais do XX Simpósio de Ciências Aplicadas da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2017. Vol 09 (10 vols.) - ISSN 1676-6814      125

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

Estudos apontam que os espermatozóides e o plasma seminal
parecem desempenhar papéis ativos, mas diferentes na inflamação e
contratilidade uterine no período pós-cobertura. Os espermatozóis
regulam tal processo inflamatório através da ativação do complemento
e ativando a quimiotaxia dos PMNs, observados no lumen uterino já
em meia hora pós-cobertura (KATILA et al. 2000; TROEDSSON et al.,
2001). A cascata do complemento é responsável por mediar uma série
de reações biológicas, todas as quais levam a uma defesa contra um
agente estrangeiro. Isto inclui um aumento da permeabilidade vascular,
quimiotaxia, opsonização antes da fagocitose, ativação de lipases da
membrana e lise de organismos alvo (WATSON et al., 1997). O papel
quimiotáctico dos espermatozóides através da ativação do
complemento sugere fortemente que uma inflamação transitória pós-
cobertura do ambiente uterino é fisiológica e necessária para se
depurar o excesso de espermatozóides e plasma seminal no útero
(TROEDSSON et al., 2001).

Estudos realizados por KOTILAINEN et al. (1994) e TROEDSSON et
al. (1995) comprovaram que uma inoculação asséptica de
espermatozóides no lúmen uterino leva a uma resposta inflamatória
semelhante à encontrada após uma inoculação bacteriana.

Após a fertilização, o zigoto permanece no oviduto durante 5-6
dias e posteriormente adentra o lumen uterino (NERI et al., 2014). A
presença de bactérias ou processos inflamatórios em tal micro-
ambiente é incompatível com a sobrevivência do embrião. Portanto,
o útero deve ser capaz de resolver o processo inflamatório nos
primeiros 5 dias após a cobertura (NERI et al., 2014). Caso a
eliminação de tal processo inflamatório e limpeza uterina sejam
comprometidos, como ocorre em éguas que apresentam endometrite
pós-cobertura persistente, ocorrerá um acúmulo de líquido no lumen
uterino levando a uma ineficiente fertilidade (MATTOS et al., 1999).
Uma das principais razões para tal acúmulo de liquid é uma
diminuição nas contrações do miométrio, comprometendo desta
forma também o transporte espermático (KATILA et al. 2000).

2. DESENVOLVIMENTO

Estudos demonstram que o plasma seminal exerce um papel crucial,
definindo o estabelecimento da inflamação e consequente endometrite
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pós-cobertura. O plasma seminal leva a uma supressão da quimiotaxia
e fagocitose aos PMNs assim como uma diminuição da atividade de
complemento hemolítico in vitro, sugerindo uma modulação da
resposta inflamatória pelo plasma seminal (Troedsson et al., 2000).

Éguas inseminadas com sêmen congelado/descongelado, onde
praticamente todo o plasma seminal foi removido, apresentam uma
maior susceptibilidade ao desenvolvimento de uma endometrite pós-
cobertura acentuada e persistente (WOODWARD et al., 2013).

Um estudo realizado por TROEDSSON e colaboradores (2001)
constatou que a presença de plasma seminal em uma dose
inseminante reduziu a duração da inflamação pós-cobertura, uma
vez que observaram-se significativamente menos PMNs no útero às
24 h, em comparação com 6 e 12 h após a IA. A remoção do plasma
seminal na preparação de sêmen para criopreservação, aumenta a
duração da resposta inflamatória uterina pós-cobertura com sêmen
congelado/descongelado. Isso pode predispor clinicamente algumas
éguas a uma forma persistente de endometrite, resultando em um
comprometimento da fertilidade (KOTILAINEN et al., 1994).

A IA com semen congelado/descongelado em éguas deve ser
realizada o mais próximo à ovulação possível devido à baixa
longevidade dos espermatozóides criopreservados. No entanto, se a
ovulação não ocorreu entre as 12 e as 24 horas após a primeira
inseminação, realiza-se uma segunda IA para garantir a presença de
espermatozóides viáveis no oviduto no momento da ovulação. Tal
prática potencialmente expõe os espermatozóides da segunda
inseminação a um ambiente uterino já muitas vezes comprometido
por um processo inflamatório, o qual é prejudicial ao espermatozoide
e à fertilidade, uma vez que a secreção inflamatória uterina de éguas
comprometidas com endometrite pós-cobertura afeta negativamente
ambas motilidade progressiva e velocidade média do espermatozóide.
(ALGHAMDI et al., 2001).

Uma das funções do utero é a síntese e liberação de
prostaglandina F2µ (PGF2µ), a qual no período pós-cobertura é
induzida pela presença do semen, como evidenciado em estudos in
vitro e in vivo. As concentrações de PGF2µ no lumen uterino
aumentam significativamente após a inflamação induzida pelo semen.
Portanto, a PGF2µ é um marcador apropriado de inflamação in vivo
(NASH et al., 2008).
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Quando depositado em um ambiente uterino comprometido pelo
processo inflamatório devido à endometrite pós-cobertura, os
espermatozóides tendem a se aglomerar aos PMNs presentes nas
secreções uterinas formando agregados, o que previne uma grande
maioria de células espermáticas de chegarem ao local de
fertilização, comprometendo a fertilidade. Por sua vez, a adição
de plasma seminal ao semen leva a uma significativa diminuição
na formação de tais agregados assim como uma diminuição de
opsonização das células espermáticas. Tais fatos sugerem que o
plasma seminal exerce uma proteção sobre as células espermáticas
(METCALF, 2000).

O correto diagnóstico da endometrite é indispensável para
um tratamento eficaz e re-estabelecimento da fertilidade da
égua. Os principais métodos para o diagnóstico de endometrite
incluem exame clínico, palpação retal, avaliação ultra-
sonográfica do trato reprodutivo, exame vaginal, cultura uterina,
citologia e biópsia endometrial (LEBLANC & CAUSEY, 2009;
DEFONTIS et al., 2011).

Estudos mostram que a ativação e a função dos neutrófilos são
fatores indicativos de respostas inflamatórias uterinas à presença
de semen e, portanto, são principais indicativos da endometrite ativa
(KATILA et al., 1990; KOTILAINEN et al., 1994). A análise citológica
tem sido amplamente utilizada clinicamente para diagnosticar a
endometrite pós-cobertura, uma vez que pode-se correlacionar o
nível de neutrófilos ao grau de inflamação uterina. O diagnóstico de
endometrite é na maioria das vezes comprovado de maneira eficaz
atravéz da combinação de exames citológicos, bacteriológicos e
achados clínicos (RIDDLE et al., 2007).

A imunidade da mucosa uterina pode ser caracterizada por
mudanças no nível molecular em termos de expressão de mRNA de
genes relevantes para a inflamação. Em casos de endometrite, a
expressão endometrial do mRNA para genes de citocinas pró-
inflamatórias (interleucina 1 beta (IL1B), interleucina 6 (IL6), fator
de necrose tumoral alfa (TNFA) e interleucina 8 (IL8)) se encontram
elevados, enquanto a interleucina 10 (IL10), que possui ação
antiinflamatória encontra-se diminuída após a AI. Portanto entende-
se que o semen leva a uma resposta inflamatória também a nível
molecular (FUMUSO et al., 2003, 2006).
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3. CONCLUSÃO

Trabalhos concluem que os espermatozóides exercem uma função
quimiotáctica no período logo após a cobertura, sugerindo fortemente
que uma inflamação uterina transitória pós-cobertura é fisiológica
e necessária para “limpar” o útero de excesso de espermatozoides,
bactérias, debris e plasma seminal. Assim, pode-se concluir que as
células espermáticas assim como o plasma seminal exercem uma
importante e ativa função no estabelecimento do quadro de
endometrite pós-cobertura.

Embora a maioria das éguas sejam capazes de eficientemente
depurar o útero de contaminantes e processo inflamatório antes
que o embrião adentre o lúmen uterino, algumas éguas apresentam
uma maior sensibilidade à endometrite devido a diversos fatores
como contrações miometriais comprometidas e conformação
anatômica do trato reprodutivo irregular resultando em insuficiência
uterina e consequente desenvolvimento de uma condição patológica.
A inflamação persistente induzida por sêmen pode ser a causa mais
importante de infertilidade em éguas suscetíveis.

Assim, torna-se crucial a capacidade de identificar e medir
marcadores do estabelecimento de tal processo inflamatório,
essencial para a compreensão de vias inflamatórias, podendo então
realiza-se um eficaz prognóstico e tratamento.
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RESUMO

Epilepsia é um distúrbio que acomete o sistema nervoso central,
sendo uma das doenças mais comuns em cães e possui como
características ataques convulsivos recorrentes. A fisiopatologia da
epilepsia é bem complexa, nela existem graus onde alguns animais
podem ser severamente afetados e outros podem permanecer
consciente durante todo o distúrbio. Pode ser desencadeada por
vários fatores, desde genética até uma grande pancada na cabeça e
seu tratamento varia conforme o grau e a resposta no organismo do
animal para cada remédio.

Palavras-chave: Distúrbio, Sistema Nervoso, Ataques convulsivos.

ABSTRACT

Epilepsy is a disorder that affects the central nervous system,
being one of the most common diseases in dogs, convulsive attacks
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recurring features. The pathophysiology of epilepsy is very complex,
there are degrees where some animals may be severely affected
and others may remain conscious throughout the disturbance. Can
be triggered by many factors, from genetics to a big bang on the
head and your treatment varies according to the degree and the
response in the body of the animal for each remedy.

Key words: disturbance, nervous system, convulsive Attacks.

1.INTRODUÇÃO

A Epilepsia é o distúrbio neurológico crônico mais frequente em
cães, caracterizado por atividades epilépticas, a grande maioria
desses distúrbios ocorre por conta da epilepsia idiopática. O encéfalo
como um todo dispõe de certo limiar para descarregar crises
epilépticas, assim, podendo este limiar ser alterado por vários fatores
e é dado origem ao sinal neurológico juntamente com a área
encefálica acometida (DE LAHUNTA& GLASS, 2008).

O termo convulsão não pode ser utilizado como sinônimo da crise
epiléptica, pois nem todas as crises são convulsivas. Contudo,
convulsão é utilizada apenas para descrever uma crise epiléptica
generalizada associada ao componente motor (LORENZ, M. D;
KORNEGAY, J. N.,2006)

Portanto, é de extrema importância que o Medico Veterinário
faça um trabalho investigativo para ter sucesso com as terapias e
fármacos, levando ao sucesso do tratamento para com o animal
(BIRCHARD, S. J. e SHERDING, R. G.,2003).

O objetivo do trabalho consiste em uma revisão literária sobre a
Epilepsia em cães, que visa estudar e entender os impactos na saúde
dos cães, tratamentos e cuidados adequados para cada caso (BASTOS,
P.F.,2009).

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 O que é a Epilepsia?

Epilepsia é uma disfunção cerebral, ou seja, uma doença
caracterizada por crises convulsivas recidivantes, com ou sem perda
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de consciência e manifestações clínicas variáveis. Além de outros
prejuízos, essa doença pode levar a perda da consciência, perda de
controle das funções de intestino, bexiga e salivação excessiva (DE
LAHUNTA& GLASS, 2008).

O termo convulsão é definido como contração violenta e
involuntária dos músculos ou dos membros. Convulsão é, portanto,
uma terminologia que deve ser utilizada somente para descrever
uma crise epiléptica generalizada com envolvimento de componente
motor (Torres et al, 2011).

A epilepsia pode ser classificada em idiopática (primária),
sintomática (secundária) e sintomática provável (adquirida). A
epilepsia idiopática ocorre por problema funcional e hereditário do
cérebro, com maior incidência em raças como Pastor Alemão,
Tervuren Belga, Keeshond, Beagle e Dachshund, sendo considerada
a síndrome convulsiva mais comum em. Epilepsia idiopática ocorre
em fêmeas, porém é mais comum em machos, estando diretamente
ligada à hormônios sexuais. Nesses casos é indicada a esterilização
cirúrgica como parte do tratamento (BASTOS, 2009; FRASER ,2008;
HOSKINS, 1993; JONES et al., 2002)

Além disso, alguns autores citam que cães machos e epiléticos
simplesmente por terem uma libido elevada ou quando na presença
de fêmeas no cio são excitados, fazendo com que exista maiores
chances de convulsionar e nesses casos a castração é necessária
para uma maior efetividade da medicação (HOSKINS, 1993)

A epilepsia sintomática é identificada por ataques convulsivos
causados por lesão estrutural no cérebro como traumatismo crânio-
encefálico, encefalite, neoplasia, hidrocefalia, lissencefalia,
distúrbios de armazenamento lisossomal, entre outros. Assim, mesmo
entre uma convulsão e outra são encontradas alterações do nervo
craniano, anormalidades mentais, alterações ao andar e na postura
ou até em reflexos espinhais, levando ao diagnóstico de alguma
doença cerebral orgânica (SHERDING, 1988).

A epilepsia sintomática provável possui como característica crises
convulsivas resultados de uma lesão estrutural no cérebro, apesar
de não ser identificada a causa, há suspeitas de dano cerebral residual
consequência de um distúrbio intra ou extra-craniano como uma
agressão inflamatória, traumática, tóxica, metabólica ou vascular
anterior. Isso pode acontecer em qualquer idade, raça ou sexo em
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cães. A causa da epilepsia adquirida não pode ser definida pela
anamnese e nem pelos exames físico, neurológico, testes
clinicopatológicos e a análise do líquido cefalorraquidiano, onde
acusam normalidade, apenas o eletroencefalograma e a imagem de
ressonância magnética podem mostrar alterações, diferenciando este
distúrbio da epilepsia idiopática (NELSON; COUTO, 2010).

2.2 Sinais clínicos e classificação

As convulsões se iniciam normalmente entre seis meses e três
anos de idade, embora não sejam observadas até os cinco anos de
idade em alguns cães. Geralmente, na grande maioria das raças,
quanto menor a idade de início das convulsões, mais difícil será
para controlar (HOSKINS, J.D.1993).

Algumas raças como Poodle Miniaturas e Labrador Retriever,
podem apresentar convulsão leve e generalizada, onde não ocorre a
perda de consciência, porém, há tremores e rigidez muscular
incontroláveis. Eles se mostram ansiosos, tontos ou até rastejam
durante os episódios. (TILLEY, L. P.,2008; BASTOS, P.F., 2009)

A manifestação clínica das convulsões divise-se em pródromo,
aura, icto e pós-icto. O pródromo é o período em que antecede o
início dos ataques onde o animal pode apresentar alteração no
comportamento como se esconder, seguir o proprietário ou parecer
inquieto e assustado (LORENZ, M. D; KORNEGAY, J. N.,2006; BING,
R. S., 2014)

A aura é o período precedente ao ataque convulsivo. Essa fase é
geralmente curta e possui como características alterações, onde o
animal apresenta atividades motoras ou sensoriais estereotipadas
(na marcha, na deglutição e ao lamber), padrões autônomos
(salivação, vômito, micção) e alterações comportamentais (TILLEY,
L. P., 2008).

O icto é a convulsão propriamente dita, ou chamada de crise
verdadeira, nela o animal apresenta perda ou redução de sua
consciência, aumento ou redução do tônus muscular, movimentação
da mandíbula, fenômenos motores anormais, salivação e micção e/
ou defecação involuntária e apnéia. O período geralmente é breve,
durando até dois minutos (FRASER, C.M.,2008; HOSKINS, J.D.,1993).
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A fase ictal também pode ser subdividida de duas maneiras: Forma
generalizada e forma focal. A maneira generalizada, pelo fato de
gerar descargas elétricas que afetam os hemisférios cerebrais,
ocasionam alguns sinais simétricos. Existem numerosas manifestações
de ataques convulsivos generalizados, sendo tônicos-clônicos,
também chamado de “grande mal”, os que causam movimentos
simétricos bilaterais desse modo na face, maxilar e membros,
forçando o animal a ficar obrigatoriamente em decúbito lateral
(HOSKINS, J.D.,1993).

Os cães acometidos ficam inconscientes na maioria das vezes,
salivando, urinando ou defecando involuntariamente durante o
ataque. Há ainda outras variações de ataques convulsivos motores
generalizados, eles podem ser exclusivamente clônicos, tônicos ou
atônicos, e o cão pode ficar tanto consciente como inconsciente.
Além disso, existem os ataques convulsivos de ausência, este tipo
de manifestação é pouco observado nos animais, nele há o
comprometimento da consciência, sem ou com leve atividade motora
(FRASER, C.M.,2008).

Ataques focais são menos frequentes, eles podem ocorrer apenas
quando uma área restrita do cérebro foi afetada (TORRES, B. B. J.
et al., 2012; NELSON, R. W ; COUTO, G.C.,2010).

No período de pós-icto o animal permanece poucos minutos
descansando e logo após normalizar-se ou manifestar comportamento
anormal, como desorientação, alteração de apetite, sede, sonolência
e até cegueira. O pós-icto é um período onde ocorre a recuperação
neuronal logo após o ataque convulsivo. Nele, os animais podem
ficam desorientados e deprimidos por algum tempo, geralmente dura
menos de trinta minutos (HOSKINS, 1993; SHERDING, 2003).

2.3 Tratamento

Para a epilepsia idiopática não existe um tratamento definitivo,
mas as crises podem ser controladas com medicação. O tratamento
é recomendado desde que um paciente apresenta mais de três crises
fortes por ano, os fármacos recomendados para o tratamento em
longo prazo são o fenobarbital e o brometo de potássio, mas o
tratamento das convulsões sempre depende da sua etiologia (JONES,
T.C.; HUNT, R.D. e KING, N.W., 2002; FRASER, C.M.,2008)
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A terapia anticonvulsivante é indicada animais que têm com
convulsões graves, convulsões em agrupamentos ou convulsões que
ocorrem mais de uma vez entre 4 a 6 semanas ou com a frequência
aumentada das convulsões ou do estado epiléptico.

As drogas anticonvulsivantes utilizadas para animais com quadro
de epilepsia são Fenobarbital, Brometo de Potássio, Diazepam,
Primidona, Ácido Valpróico, Clonazepam e Clorazepato, sendo eles
por vezes misturados (até duas drogas) ou utilizados individualmente,
e nessas ocasiões, apenas um. Não é recomendada a mistura, porém
em alguns casos se faz necessário para obter maior sucesso no
tratamento (BASTOS, P.F.,2009; BIRCHARD, S. J. e SHERDING, R.
G.,2003).

O total controle ou a cura da epilepsia idiopática não são
possíveis. Contudo, há o controle parcial com menos frequência e
gravidade diminuída das convulsões é um objetivo realístico que
pode ser conseguido em 70 a 80% dos pacientes. Os proprietários
devem sempre manter a informação detalhada da frequência em
que existem as crises, sua gravidade, fazendo assim com que o efeito
da medicação possa ser monitorado. Os efeitos colaterais, doses da
medicação indicada e a monitorização dos níveis sanguíneos devem
sempre ser discutidas com o proprietário (BIRCHARD, S. J. e
SHERDING, R. G.,2003).

A coleta de alguns dados básicos deve ser realizada antes de
iniciar a terapia anticonvulsivante como o hemograma, perfil
bioquímico sério e urinálise. Em muitos casos, além dos testes
básicos, também é feito o teste de função hepática. Os animais
devem ser tratados sempre com apenas uma droga anticonvulsivante.
Para ser determinada a dose para cada animal, é analisado a resposta
clínica e concentração terapêutica das drogas (NELSON, R. W., et
al.,1992)

Em 2015, foi realizado um estudo com o objetivo de averiguar a
eficácia e os métodos de acupuntura que foram utilizados em
tratamento de doenças neurológicas nos cães. Nele, houve uma
melhora de 93% dos animais enquanto que 7% não apresentaram
resposta após o tratamento com acupuntura. Foi feito o estudo em
nove cães com convulsões focais os quais foram tratados com a
eletroacupuntura em determinados pontos, seis casos foram quase
curados ou apresentaram alívio após sete dias do tratamento. Além
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disso, foi constatado que as convulsões não voltaram após o fim da
terapia com acupuntura e os resultados com a eletroestimulação foram
superiores aos da agulha seca. . (DIAS, M. B. M. C., et al, 2015).

Como objetivos do tratamento das convulsões há: diminuir a
frequência e a intensidade dos ataques, reduzir efeitos adversos
que foram causados por eles, aumentando a qualidade de vida do
animal e proprietário, sempre se fazendo necessária a colaboração
e orientação do proprietário (TILLEY, L. P.,, 2008; LISBOA, J. M.;
SEVERINO, H.A.; MUSTAFA, V. S., 2016).

2.4 Prevenção

A epilepsia pode ser causada por um problema funcional
hereditário no cérebro (i. e., epilepsia idiopática ou primaria). A
epilepsia idiopática é hereditária nas raças Pastor Alemão, Tervuren
Belga, Keeshond, Beagle e Dachshund e é comumente identificada
nas raças São Bernardo, Cocker Spaniel  Setter Irlandês, Boxer, Husky
Siberiano, Springer Spaniel, Malamute do Alaska, Border Collie,
Sheltie, Poodle Miniatura, Fox Terrier Pêlo de Arame, Labrador
Retriever e Golden Retriever sendo assim, nesse caso a principal
prevenção é não deixar os animais acometidos se reproduzirem e
ter desentendes com a possível doença genética. Ou resultar de uma
agressão cerebral que produz lesão cerebral residual (i.e., epilepsia
adquirida) e assim, como prevenção o que se deve ter é cuidado
para o animal não sofrer quedas de grandes alturas ou sofrer pancadas
fortes na cabeça (NELSON, R. W., et al.,1992).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A identificação e classificação das crises epilépticas nos cães é
uma tarefa complicada, o Médico Veterinário deve realizar todos os
exames necessários, fazer uma busca detalhada sobre o caso e, além
disso, confiar e levar em conta os relatos do proprietário completando
com perguntas que ajudem a diagnosticar precisamente, pois assim,
é possível fazer um diagnóstico correto, para saber desde a
descoberta da origem das crises epilépticas, levando em conta todo
o histórico do animal até o tratamento adequado para tal.
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RESUMO

O vírus desta doença tem um grau de contagio muito elevado,
atinge animais que possuem cascos fendidos, como caprinos, suínos
e bovinos, causando nestes animais um grande desconforto físico.
Também é considerado uma zoonose, mas não há muitos casos em
humanos. O causador da febre aftosa é o vírus Picornaviridae, do
gênero Aphthovirus, este é transmitido de animais que estão
infectados a outros, que já sejam susceptíveis a doença, por contato
direto, veículos, por contato indireto com objetos contaminados,
também pode ocorrer pelo ar porem são raros.

PALAVRAS CHAVES: Casco fendido, bovinos, Aphthovirus, perda
de peso, exame PCR.

ABSTRACT

The virus of this disease has a very high degree of contagion,
affects animals that have split hooves, such as goats, pigs and cattle,
causing in these animals a great physical discomfort. It is also
considered a zoonosis, but there are not many cases in humans. The
cause of foot-and-mouth disease is the Picornaviridae virus, of the
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genus Aphthovirus, which is transmitted from infected animals to
others already susceptible to disease, by direct contact with vehicles,
by indirect contact with contaminated objects, or by air but they
are rare.

KEYWORDS: Split hull, cattle, aphthovirus, weight loss, exam
PCR.

1 INTRODUÇÃO

A febre aftosa é uma doença que causa muita perda econômica,
mesmo com a baixa mortalidade de animais adultos, mas nos animais
jovens causa problemas cardíacos trazendo a morte.

Ela é uma doença considerada uma zoonose porque embora seja
raro o homem se infectar com a doença, é ele um hospedeiro
acidental da mesma. O fato foi comprovado perante o reduzido
número de casos narrados pelo mundo, mesmo na presença de
frequentes oportunidades de exposição ao agente, com um grande
espaço amplo de distribuição geográfica e à alta quantidade de
modificações nos animais domésticos (ANDRADE, 2008).

Essa doença está na lista A do Código Sanitário Internacional,
pois coloca em risco o agronegócio onde pecuária tem grande
importância na economia por conta de sua elevada contabilidade
(SAMARA, 2004).

A Febre Aftosa é um padecimento viral, de disseminação mundial,
muito contagiosa, de evolução de maneira aguda, que afeta
obviamente os animais domésticos e selvagens. Entre as espécies
não bianguladas foi também demonstrada a impressionabilidade de
elefantes e capivaras. É considerada uma zoonose, isto é, doença
que se transmite de animais vertebrados ao homem em circunstâncias
muito especiais (JUNIOR et al, 2008).

Os animais infectados retratam rápida perda de peso, um alto
grau de febre, vesículas, aftas na mucosa da boca. Em seguida com
a manifestação das aftas o animal não consegue se alimentar e até
mesmo caminhar ficando então prostrado e fraco.

Quando agride os animais além de causar danos fisiológicos, aflige
o ambiente, assim como todos os produtos decorrentes dos mesmos.
(JUNIOR et al, 2008).
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Este trabalho tem por objetivo reunir informações básicas sobre
a febre aftosa, doença de grande importância econômica causada
por um aftovirus.

2. DESENVOLVIMENTO

Febre aftosa é uma doença que afeta animais que contém cascos
fendidos, como: bovinos, suínos e caprinos independente de idade,
sexo, raça e clima (JUNIOR et al, 2010). Não há transmissores da
febre aftosa, é transmitido apenas pelo ar, água e alimentos. Ele se
aparta em grande parte dos líquidos da vesícula que se forma na
mucosa e em outros tecidos moles em torno das unhas (CICCOO,
2004).

Onde a aftosa é endêmica, devemos separar os animais cometidos
e fazer a limpeza do local, fazer também outra vacinação no gado
com medicamentos e antibióticos apropriado. Para que não ocorra
outras infecções, é bom oferecer aos animais infectados alimentos
moles como capim tenro, que são mais moles que o feno.  (SMITH,
2006).

Essa doença representa uma grande ameaça à população, devido
ao impacto sobre a economia de diversos países, onde os comércios
que depende da confiabilidade dos alimentos de origem animal.
(PITUCO, 2012).

Portanto é uma ameaça não só aos animais, mas também aos
humanos, mais especificamente na alimentação, pois interfere na
produtividade dos rebanhos, fazendo com que ocorra a redução de
alimentos derivados destes pata a população. (JUNIOR  et al, 2008).

O vírus da Aftosa é um picornarvirus do gênero Aphthovirus. Pelo
menos 7 tipos imunologicamente distintos do vírus da aftosa foram
identificados: A, O, C, SAT1, SAT2, SAT3 e  ASIA1.

O vírus é rapidamente inativo pelo Ph sendo ele baixo ou não
devido a luz solar, ou as altas temperaturas, é bastante resistentes
as condições ambientais e o ressecamento (SMITH, 2006).

O animal que está infectado ele vai eliminar o vírus pela saliva,
urina, sêmen, fezes e as fêmeas portadora do vírus elimina pelo
leite também (PITUCO, 2012).

A Febre aftosa é considerada como uma das doenças mais
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contagiosas dos mamíferos, os animais cometidos ao vírus tem mais
chance de adquirir outras doenças devido à baixa imunidade do
animal. (HATSCHBACH, 2010).

Para se ter o diagnóstico são feitos exames em laboratório, por
exemplo a cultura tecidual, PCR (Proteína C Reativa) ou teste com
antígenos que são associados a infecção pelo vírus. Atualmente o
método usado como padrão para detectar a presença do vírus e a
tipagem é o PCR. Para prevenção e controle o melhor método é a
vacinação, na maior parte dos países europeus e América do sul, são
utilizadas as vacinas inativadas trivalentes contra os tipos A, O e C,
por meio do vírus obtido em cultivo celular. A imunidade que é
induzida pela vacina e natural tem uma duração curta, levando a
repetição da vacina 2 a 3 vezes por ano. (RADOSTITS et al, 2002).

A proteção é parcial, e assim a infecção de modo geral resulta
em uma moléstia subclínica ou branda. Bezerros que se amamentam
de vacas imunes vacinadas, estarão do mesmo modo parcialmente
protegidos pela transferência passiva de anticorpos materno por até
5 meses (SMITH, 2006).

 Para que haja o sucedimento da erradicação é crucial que está
seja assim feita cuidadosamente. Animais com diagnostico
convencionado devem ser imediatamente abatidos e carbonizados
ou enterrados no local, a carne e leite devem ser desprezado para o
comércio e o local deve ser purificado convenientemente e realizado
a quarentena. (RADOSTITS et al, 2002).

Os prejuízos que a doença comete uma forma de queda na
produtividade do animal causando a perda em mercados, tendo que
fazer a fiscalização sanitária do local. Assim como os animais
cometidos tem que ser abatidos. Isso fica ruim por que os
compradores perdem a confiança nos produtos infectados (LIMA,
2005).

3. CONCLUSÃO

O presente trabalho é proporcionar uma maior conscientização
sobre a enfermidade e busca alertar os produtores sobre o vírus, as
consequências da doença e que a vacinação adequada dos animais
deva ser cada vez mais efetiva. Portanto é importante lembrar que
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além de afetar a saúde e bem estar dos animais, diminuem a
produtividade dos rebanhos e reduz a disponibilidade de alimentos
proteicos para a população humana.
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RESUMO

A displasia coxofemoral é uma afecção multifatorial, e uma das
principais moléstias na ortopedia veterinária, possuindo uma grande
diversidade de tratamentos. Entre eles a fisioterapia entra,
principalmente, com o objetivo controlar a dor, amenizar os sinais
clínicos e atrofias musculares através da utilização de meios físicos
naturais. A hidroterapia, aplicação de estimulação elétrica, exercícios
passivos ou ativos possibilitam a reabilitação do animal e retomando
a função e amplitude de movimento do membro.

Palavras-chave: Displasia Coxofemoral, Cão, Fisioterapia,
Hidroterapia, TENS.

ABSTRACT

A hip dysplasia is a multifactorial condition, and one of the main
sources disease in a veterinary orthopedic, which has a great diversity
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of treatments. Among them, physiotherapy mainly involves controlling
control, ameliorating clinical signs and muscular atrophies through the
use of natural physical means. A hydrotherapy, application of electrical
stimulation, passive or active exercises enable an animal rehabilitation
and resuming a function and range of motion of the limb.

Key words: Hip dysplasia, Dog, Physiotherapy, Hydrotherapy,
TENS.

1. INTRODUÇÃO

A Displasia Coxofemoral (DCF) é uma enfermidade ortopédica
comumente observada em cães, porém, também pode ser observadas
em equinos, felinos e humanos (DAMASCENO, 2015). Tem extrema
relevância na rotina clinica ortopédica, pois é a moléstia que mais
acomete as raças grandes e gigantes, no que diz respeito à área de
ortopedia (SILVA, 2016). Essa doença é considerada uma anormalidade
do desenvolvimento da articulação coxofemoral culminando na
degeneração articular secundária (AFONSO, 2017). É apontada como
uma das mais frequentes causas de osteoartrite da articulação
coxofemoral (DAMASCENO, 2015),

A DCF é possui vários graus de instabilidade articular,
malformação da cabeça do fêmur e acetábulo (SILVA, 2011), e pode
ser denominada como uma doença biomecânica gerada pela
discrepância entre a massa muscular e crescimento rápido do
esqueleto (AFONSO, 2017). Pode revelar-se em qualquer fase da vida
e apresenta-se variável no que se refere a sinais clínicos, dependendo
do nível de comprometimento articular e suscetibilidade do animal
(PEDRO et al. 2009).

São vários os métodos terapêuticos conhecidos para DCF, o que
engloba as cirurgias e as terapias conservadoras. Contudo, a definição
do tratamento está intimamente ligada a fatores como idade,
condição clínica e grau de comprometimento do paciente (SILVA,
2016). Dentre os métodos conservativos, podem ser feitos o uso de
condroprotetores, fisioterapia e acupuntura (SILVA, 2011). Segundo
Pedro et al. (2009), a reabilitação depende de vários fatores e da
maneira que o médico veterinário irá conduzir o tratamento,
pacientes com grau moderado, ou no início da doença, são grandes
candidatos ao tratamento conservativo, que não há intervenção
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cirúrgica, sendo que, todo o tratamento fisioterapêutico gira em
torno de diminuir a progressão da doença, melhorando a qualidade
de vida com o fortalecimento muscular, promovendo analgesia,
aumentando a amplitude de movimento e diminuindo o uso de
fármacos.

O presente trabalho visa apresentar as possibilidades do
tratamento conservativo, tendo em mente que, muitos cães jovens
apresentam melhora com a idade, após o tratamento conservador
aliado ao repouso e redução dos fatores ambientais inadequados
(PEDRO et al. 2009).

2. DISPLASIA COXOFEMORAL

A Displasia Coxofemoral (DCF) é uma falha no desenvolvimento
da articulação coxofemoral, caracterizada por quadros de subluxação
ou luxação completa da articulação em pacientes mais novos,
enquanto que em pacientes com idade mais avançada, por doença
articular degenerativa (FOSSUM, 2014). Sabe-se que a DCF gera
instabilidade e mudanças anatômicas da articulação durante o
desenvolvimento (SILVA, 2016), prejudicando o acetábulo, cabeça e
colo femoral (SILVA, 2011).

A articulação coxofemoral é composta pela cabeça do fêmur com
acetábulo. O formato da cabeça do fêmur, bem como os músculos da
coxa e os ligamentos intra-articulares possibilitam boa amplitude de
movimentos no cão e no gato, em relação às demais espécies, e por
isso é classificada como uma articulação esferoide (AFONSO, 2017).

Sua origem é dada através do conjunto de fatores hereditários,
nutricionais, relacionados à atividade física e de manejo (PEDRO et
al. 2009), No entanto, FOSSUM (2014) resalta que fatores hereditários
são primordiais no aparecimento da doença, e diz ainda, que uma
dieta nutricional em excesso pode acelerar crescimento e o ganho
de peso, podendo provocar uma discrepância no desenvolvimento
dos tecidos moles de suporte, colaborando assim com a DCF. PEDRO
et al. (2009) concorda, e acrescenta que somado a falta de exercício
e ao local em que o animal vive, com pisos escorregadios e/ou
escadas, muretas e objetos que podem gerar traumas repetidamente
nas articulações, obtem-se o binômio “peso x piso” que desempenha
um fator influente no aparecimento dos sinais clínicos.
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A articulação coxofemoral poder ser sobrecarregada ao exercer
atividades como pular, permanecer de pé sobre os membros pélvicos
ou abaixar-se para pegar objetos lançados em pisos lisos (PEDRO et
al. 2009).

Estudos de PEDRO et al. (2009) demonstram que entre as raças
com maior predisposição à DCF são as de grande porte como Pastor
Alemão, São Bernardo, Buldogue, Rottweiler, Golden Retriever,
Labrador, Pointer, Fila Brasileiro, entretanto, AFONSO (2017) faz um
alerta sobre a grande difusão dessas raças e a possibilidade se estarem
sobre representadas devido a essa popularidade, e acrescenta que
essa doença pode acometer raças de médio porte e, dificilmente,
raças de pequeno porte. Sendo uma doença de animais de raça, a
DCF pode acometer cães sem raça definida, caso sejam oriundos de
cruzamentos entre dois cães predispostos à doença.

O melhor modo para diagnosticar a DCF é por meio da radiografia
obtida através do método radiográfico convencional, em pacientes
com, pelo menos, um ano de idade (DAMASCENO, 2015); pode ser
classificada como leve, moderada ou grave, sendo que a Orthopedic
Foundation for Animals instrui que a avaliação e classificação oficial
seja realizada aos 2 anos de idade (FOSSUM, 2014). Calcula-se, o
denominado, ângulo de Norberg, cujo resultado menor que 105º
refere-se à subluxação e arrasamento do acetábulo (PEDRO et al.
2009).  O exame físico do paciente revelam falha no desenvolvimento
da musculatura pélvica e dor durante os movimentos de extensão,
rotação externa e abdução da articulação (FOSSUM, 2014).

3. FISIOTERAPIA NA MEDICINA VETERINÁRIA

A fisioterapia pode ser descrita como o tratamento especifico
de uma função fisiológica comprometida, ou estimulação
generalizada, onde são utilizados, exclusivamente, os meios físicos
e as forças naturais como a luz, água, eletricidade, calor, frio,
massagem e movimento (FERREIRA, 2010), para o tratamento de
afecções ortopédicas, como auxilio pós-cirúrgico; neurológicas, como
hérnias discais; doenças degenerativas ou crônicas, como a
osteoartrite (AFONSO, 2017).

A eleição e utilização dos exercícios terapêuticos que serão
aplicados estão relacionados à progressão da doença, condição clinica
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apresentada pelo paciente e conhecimentos do terapeuta sobre a
evolução da afecção (PEDRO et al. 2009).

A fisioterapia tem por objetivo minimizar, ou prevenir, atrofias
de músculos, tendões, ligamentos e cartilagens (FERREIRA, 2010),
além de fornecer fortalecimento muscular, eliminação/diminuição
da dor e aumento da amplitude de movimento, fornecendo assim
uma melhor qualidade de vida ao paciente (PEDRO et al. 2009).
Pode ser utilizada em tratamentos pós-cirúrgicos para auxiliar no
manejo de doenças crônicas ou progressivas (DAMASCENO, 2015).

Dentre os vários possíveis métodos terapêuticos empregadas na
reabilitação animal temos: a estimulação elétrica, utilizada no
controle da dor através da estimulação elétrica transcutânea de
nervos (TENS) que reduzem a dor liberando endorfinas pela inibição
das fibras nervosas, ou a estimulação elétrica funcional (FES) que
realiza estimulação passiva dos músculos evitando perdas de massa
muscular; na termoterapia, a crioterapia visa reduzir a fase aguda
da lesão tecidual e é usada no período de reabilitação após o exercício
(DAMASCENO, 2015), para amenizar os sinais cardinais da resposta
inflamatória indesejada, não limitando a inflamação (PEDRO et al.
2009), e a terapia de calor fornece diminuição do edema, analgesia
local, vasodilatação, redução de espasmos e melhora a
extensibilidade de tecidos moles; o ultrassom terapêutico demonstra
bons resultados quando aplicado antes do exercício, aquecendo a
região e amenizando a dor nos casos de lesão crônica, limitação de
movimento e contratura articular; o laser de baixa potência promove
a consolidação óssea, aceleração da fibrose, cicatrização de tecidos
osteocartilaginoso e diminuição da dor em casos de osteoartrite e
osteoartrose; a cinesioterapia, através de exercícios passivos e ativos,
é fundamental no processo de reabilitação para que o membro volte
a sua função (DAMASCENO, 2015).

4. TERAPÊUTICA DA DISPLASIA COXOFEMORAL

O tratamento varia de acordo com a idade, o grau de incômodo
apresentado pelo animal, condições encontradas nos exames físicos
e radiográficos, bem como a perspectiva e circunstancia financeira
do cliente (FOSSUM, 2014). A partir do diagnóstico, as alterações
patológicas já ocorridas são geralmente irreversíveis, pois ainda não
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se tem nenhum tratamento capaz de reestabelecer a articulação
displásica. O tratamento procura amenizar a dor e diminuindo as
modificações degenerativas secundárias, favorecendo ao máximo a
função articular (AFONSO, 2017).

Os animais novos, adultos ou idosos com dor relacionada à DCF
podem ser tratados através do método conservador ou do cirúrgico.
A intervenção cirúrgica é indicada em casos de pacientes idosos
quando a terapêutica conservadora não apresenta resultados
satisfatórios ou em casos de animais jovens quando o guardião quer
diminuir a progressão da doença articular crônica e melhorar as
chances de boa atividade do membro em longo prazo ou quando visa
o desempenho atlético (FOSSUM, 2014). O tratamento conservador
é recomendado a pacientes com grau moderado de acometimento
ou pacientes jovens, que apresentam boa recuperação da função
com a idade (PEDRO et al. 2009).

4.1. Fisioterapia Conservativa

A terapêutica conservativa tem como objetivo de minimizar/
eliminar a dor pela restrição de exercícios, manejo de peso com
dieta e fisioterapia. O stress articular é a explicação para a redução
do exercício, pois ele libera mediadores da inflamação que
maximizam a dor, além disso, a diminuição do exercício reduz o
processo degenerativo (AFONSO, 2017). É acrescentado por PEDRO
et al. (2009) a importância da remoção dos fatores ambientais como
piso escorregadio, acesso a escadas e/ou correr e pular pra pegar
bolinhas e brinquedos, que pioram a apresentação dos sinais clínicos.

Esse tratamento é separado em dois momentos de curto e longo
prazo, no primeiro momento é realizado o tratamento em curto
prazo, é obrigatório o repouso absoluto, mesmo que forçado, por 10
a 14 dias, nesse primeiro momento vai ser tratado o quadro agudo
da lesão, simultaneamente, deve ser implementado a reabilitação
física, visando o fortalecimento dos músculos periarticulares e
diminuindo a claudicação e o desconforto, o que ajudará na
conservação da amplitude de movimentação e conforto neste
período.  O uso de anti-inflamatórios é recomendado para amenizar
a dor e tornar possível a realização das seções de fisioterapia
(FOSSUM, 2014).
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 Já no segundo momento, com a diminuição dos sinais agudos
(SILVA, 2016), o tratamento em longo prazo da dor relacionada à
doença articular degenerativa engloba: o monitoramento do peso,
pesando o animal semanalmente, adaptando, se necessário, a
ingestão calórica; a suplementação nutricional com ácidos graxos
ômega-3 e glucosamina/condroitina; a realização de exercícios de
baixo impacto como natação e caminhadas longas; o uso de anti-
inflamatórios, em caso de necessidade, administrados na menor
dose eficaz e; a prática de fisioterapia, principalmente, utilizado
uma esteira subaquática (FOSSUM, 2014). O controle do peso é
fundamental, pois reduz as forças exercidas sobre a articulação
coxofemoral, tendo em vista que o membro pélvico do animal
sustenta cerca de 40% do peso vivo (AFONSO, 2017).

Independente de exames radiográficos, o protocolo de
tratamento é definido através do exame físico. Os pacientes,
de modo geral, possuem hipotrofia de toda a musculatura pélvica
com diferentes graus de acometimento, especialmente, do
músculo pectíneo. A princípio é utilizado métodos para analgesia
e relaxamento muscular, o que auxilia o processo de alongamento
e manipulação, como o uso do TENS por 20 minutos ou aplicação
do ultrassom de modo continuo sobre a articulação (PEDRO et
al. 2009).

São realizados movimentos de flexão e extensão, adução e
abdução e rotação de forma ampla e tênue com o animal em
decúbito lateral. Seguidos de alongamentos dos grupos musculares
anteriores e posteriores da coxa, em especial, o músculo pectíneo
que é responsável pelo movimento de abdução do membro.
Posteriormente, com movimentos de vai-vem craniocaudal, é
trabalhada a alteração do centro de gravidade, para isso, pode se
fazer o uso de rampas para colaborar na execução do exercício.
Terminando a seção com uso de crioterapia por 20-30 minutos
(PEDRO et al. 2009).

A hidroterapia de alongamento ou com esteira pode ser
empregada como outra maneira de tratamento, combinando
analgesia e relaxamento muscular, com exercícios de fortalecimento
sem sobrecarga articular. Esses exercícios necessitam ser realizados
em piscinas rasas, de modo com que o animal possa andar sem flutuar
(PEDRO et al. 2009).
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4.2. Fisioterapia Pós-cirúrgica

 São descritas varias técnicas para correção cirúrgica para DCF
em cães, entretanto, conceitos atuais nos encaminham para
intervenções como a STQ (Substituição Total do Quadril), bem como
a colocefalectomia (DAMASCENO, 2015). A STQ envolve a remoção
da articulação coxofemoral e substituição por uma prótese (FOSSUM,
2014), é recomendada para pacientes com doença degenerativa
articular avançada que não respondem ao tratamento conservador.
Já a colocefalectomia consiste na excisão cirúrgica da cabeça e colo
femoral, desenvolvendo em seu lugar uma pseudo-articulação fibrosa
formada pelo processo cicatricial, é recomendada, também, em casos
de insucesso do tratamento conservativo, doença articular
degenerativa grave e quando a STQ não é viável (AFONSO, 2017).

O êxito dessas técnicas esta intimamente relacionada à
fisioterapia. O tratamento pós-operatório muda de acordo com o
procedimento cirúrgico realizado. No caso da STQ é preciso a
preservação e o repouso viabilizando a cicatrização óssea.
Imediatamente após a cirurgia, ainda com o paciente sob efeito
anestésico, deve ser realizada a aplicação da crioterapia com bolsas
de gelo por 30 minutos, repetindo o processo a cada 3 horas durante
as 48 ou 72 horas seguintes. É importantíssimo o repouso absoluto
nos primeiros 15 dias, período no qual se deve fazer uso da FES no
músculo do quadríceps em dias alternados (PEDRO et al. 2009).

O acompanhamento radiográfico possibilita determinar o melhor
período para que o paciente comece a realiza exercício ativos de
caminhada. Primeiramente em linha reta de forma lenta, com auxilio
de uma tipoia, posteriormente círculos grandes no sentido horário e
anti-horário e; em seguida, pequenos círculos, sem o auxilio da tipoia,
para incentivar o apoio do membro (PEDRO et al. 2009).

No caso da colocefalectomia, tem-se o interesse que esse
paciente coloque o membro em uso o mais rápido possível, é
recomenda, da mesma forma que na STQ, o uso da crioterapia pós-
cirúrgica imediata, durante o mesmo período. O animal pode ser
estimulado a usar o membro recém-operado com aplicações de TENS.
Caminhadas com obstáculos, fazendo o animal subir e descer rampas
contribui para o apoio do peso no membro. Caso não ocorra, pode-
se fazer uso de halteres colocados no calcâneo durante as seções
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fisioterápicas, inicia-se com 1% do peso do animal e eleva-se o peso
gradualmente conforme a necessidade, dependendo do grau de
atrofia muscular (PEDRO et al. 2009).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A DCF é uma afecção corriqueira, e muito estudada, na pratica
da medicina veterinária e não há, ainda, um tratamento de eleição
pré-definido, sendo muito descrito na literatura métodos, tanto
cirúrgicos quanto conservativos.

 A fisioterapia vem, não só como uma opção de tratamento não
invasiva, mas também como tratamento posterior a intervenção
cirúrgica, quando esta se faz necessária. É importante ressaltar que
a fisioterapia não é considerada um método curativo, e sim um
tratamento gradual e paliativo, onde é pretendido a volta do
organismo a função normal e o bem estar, minimizando os sinais
clínicos e controlando a dor.

O resultado obtido pelo tratamento fisioterápico é extremamente
relativo à idade, tamanho e condições físicas gerais dos animais. É
relatado que o sobrepeso é um fator que agrava a situação do animal
e é um dos principais problemas a serem controlados.
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RESUMO

A fratura do osso sesamóide constituem causas incomuns de
claudicação em cavalos, podendo ser hereditária ou congênita.
As fraturas sesamoideas de origem congênita podem não
apresentem claudicação, uma vez que não se manifestam reações
ósseas próximas ao foco de fratura. Entretanto a claudicação
pode ser causada por traumas, anomalias congênitas ou
adquiridas, infecção, distúrbios metabólicos, alterações
circulatórias e nervosas e qualquer combinação destas. Portanto
o diagnóstico por meio de exame radiográfico mostra-se uma
ferramenta eficaz que possibilita diagnóstico e avaliação da
reatividade local, até mesmo em situações que não apresenta
sinais clínicos.

Palavras chave: Cavalos, claudicação, diagnóstico, locomotor.
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ABSTRACT

The fracture of the sesamoid bone is uncommon causes of
claudication in horses, being hereditary or congenital. The sesamoid
fractures of congenital origin may not present claudication since
there are no bone reactions close to the fracture site. However,
claudication can be caused by traumas, congenital or acquired
anomalies, infection, metabolic disorders, circulatory and nervous
disorders and any combination of these. Therefore, the diagnosis
through radiographic examination is an effective tool that allows
diagnosis and evaluation of local reactivity, even in situations that
do not present clinical signs.

Key words:  Horse, laminess, diagnostic, locomotion.

1. INTRODUÇÃO

Fratura óssea é a perda da continuidade de um osso, culminando
em dois ou mais fragmentos (TORRE; MOTTA, 1999). As estruturas
ósseas são frequentemente acometidas por lesões traumáticas que
comprometem a função do animal, impedindo o retorno a atividade
atlética, gerando perdas econômicas e quedas de desempenho
(PYLES, 2003).

A fratura do osso sesamóide constituem causas incomuns de
claudicação em cavalos. Dentre os agentes etiológicos, mais comuns,
são causas hereditária e congênita, estresse muscular e o não
sincronismo do movimento e desequilíbrio (TORRE;  MOTTA, 1999). A
fratura completa pode ocorrer após um trauma agudo ou secundário
à desmineralização óssea grave devido às enfermidades sesamoideas
ou osteomielite. Fraturas com avulsão são frequentemente associadas
a doenças do sesamóide e ocorrem ao longo da borda distal do osso.
Os membros torácicos apresentam maior incidência de fraturas.

Fraturas de sesamóide podem levar a claudicações de graus
variados. Em alguma situações culminam em claudicações graves e
em outras situações não apresentam claudicação clinica. Portanto a
claudicação pode ser causada por traumas, anomalias congênitas ou
adquiridas, infecção, distúrbios metabólicos, alterações circulatórias
e nervosas e qualquer combinação destas. O diagnóstico de
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claudicação requer um detalhado conhecimento da anatomia, da
fisiologia do movimento e da resultante de forças (STASHAK, 2014).

O presente trabalho objetivou descrever características das
fraturas sesamóides proximal, bem como relatar dois casos de fratura
apical de sesamóide, associando dados científicos aos dados obtidos
nos casos atendidos.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Revisão de Literatura

Nos equinos, os sesamóides proximais apresentam morfologia
piramidal, cuja base está em direção distal, e apresentam-se aos
pares, sendo denominados lateral e medial (DYCE et. al., 1990).

A região dorsal dos sesamóides proximais está em contato com a
superfície articular. A superfície palmar ou plantar insere no sentido
axial no ligamento suspensor do boleto, paralelamente aos tendões
flexores que se localizam na região palmar ou plantar dos membros,
denominado de superfície abaxial (RIBEIRO, 2013).

No aspecto palmares ou plantar dos ossos são envolvidos por
tecido fibroso espesso denominado ligamento palmar em uma única
superfície de apoio, sobre o qual os tendões mudam de direção.
Embora próximos da falange proximal, os ossos sesamóides proximais
não se articulam com ela (STASHAK, 2006).

Os sesamóides proximais apresentam alta incidência de fratura
nos equinos submetidos a exercícios intensos de alta velocidade, e
com maior frequência os cavalos de corrida. Essas fraturas geralmente
são causadas por fadiga muscular, que se desenvolvem próximo ao
fim de uma longa corrida devido ao cansaço muscular ocasionando
maior peso na região do sesamoidea que por sua vez não suporta as
forças divergentes aplicadas pelos ligamentos suspensórios e
sesamóides distais, ocorrendo assim à fratura, ou também podendo
ser causada por desequilíbrio durante a corrida (PYLES, 2003; SASAKI
et.al., 2012; STASHAK, 2006).

As fraturas nos sesamóides distais ocorrem frequentes em animais
atletas, dentre eles o Puro Sangue inglês, Standardbred e Quarto de
Milha, porém podem acometer potros com menos de dois meses de
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idade devido a incapacidade estrutural do osso gerado por um estresse
não fisiológico através de um ou mais ligamentos localizado na
superfície do osso (PYLES, 2003).

Dentre as várias formas de fraturas, incluem a apical, abaxial,
basilar média e cominutivas, sendo elas afetadas com maior frequência
nos membros anteriores no quarto de milha e no puro sangue, já no
Standardbred nos membros posteriores (STASHAK, 2006).

O diagnóstico das fraturas de sesamóides proximais é baseado
no exame clínico, incluindo inspeção e palpação da área afetada, e
se necessário, bloqueios anestésicos (PASQUINI et al., 1995). O exame
radiográfico é uma importante técnica para diagnóstico de fraturas,
podendo assim, tanto localizá-las quanto classificá-las.

2.2 RELATO DOS CASOS

CASO 1

Durante um exame de compra realizado em uma égua da raça
quarto de milha, sete anos de idade, animal de alta performance
esportiva, treinada para modalidade de três tambores, em atividade
há quatro anos, sem manifestação de queda de desempenho e
alterações evidentes, tendo obtido diversos títulos de campeã. No
exame clínico, o animal apresentou discreta sensibilidade dolorosa
a palpação da coluna toracolombar, porém não manifestou nenhuma
alteração biomecânica ou sinais de claudicação espontânea e nem
em testes de flexão. Como protocolado para exames de compra,
submeteu-se a exames radiográficos de regiões com maiores
predisposição a lesões para determinada modalidade esportiva. Foi
diagnosticada uma fratura apical de sesamóide proximal em membro
posterior direito, identificando uma linha de fratura evidente, porém
sem comprometimento de áreas líticas e sem reação óssea.

CASO 2

Foi atendido um equino macho castrado, de 14 anos de idade,
da raça Quarto de Milha, atleta da modalidade de laço, participando
de eventos esportivos mensalmente sem queda de desempenho.
Proprietário queixava-se de aumento de volume na região do aparato
flexor do membro posterior direito. Durante o exame clínico, não
apresentou nenhuma evidência de claudicação espontânea nem sob
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teste de flexão. Foi realizado exames complementares de imagem.
No exame ultrassonográfico, foi diagnosticada uma tenossinovite na
idiopática região da bainha dos tendões flexores, o qual manifestava
o aumento de volume da região informada pelo proprietário.

No exame radiográfico, identificou-se uma linha de fratura
evidente apical de sesamóide, porém sem comprometimento de áreas
líticas e sem reação óssea.

2.3 DISCUSSÃO

Em ambos os casos os animais não apresentavam claudicação
evidente e nem mesmo após submissão a testes de flexão. Embora
Stashak (2006), relate que fraturas estejam associadas a claudicações
e até mesmo a impotência funcional do membro acometido.

Reesink (2017) relata diagnóstico de fraturas apicais de sesamóide
em exames radiográficos pré compra em potros e cavalos com até
um ano, sendo assim a principal suspeita fraturas de origem
congênita. Possivelmente fraturas sesamoideas de origem congênita
não apresentem claudicação, uma vez que não se manifestam reações
ósseas próximas ao foco de fratura.

Nas fraturas sesamoideas apicais de origem congênita que não
manifestam sinais clínicos, podem apresenta-los em situações de
exercícios de alta velocidade, que há maior exigência do aparelho
locomotor, podendo manifestar claudicações de graus variados, ou
até mesmo queda de desempenho. Em ambos os casos, os animais
não manifestaram claudicação e nem queda de desempenho uma
vez que se mantinham em atividade esportiva por mais de quatro
anos e com resultados de performance satisfatórios.

O diagnóstico de fraturas de sesamóide proximal por meio de
exame radiográfico mostra-se uma ferramenta eficaz que possibilita
diagnóstico e avaliação da reatividade local, até mesmo em situações
que não corroboram com achados clínicos.

Mesmo se tratando de uma fratura articular, as fraturas apicais
de sesamóide proximal não manifestaram sinais clássicos que
condizem com alterações articulares. Sendo que fragmentos
articulares culminam com claudicação espontânea e efusão articular
(SASAKI et al., 2012).
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Segundo Stashak (2006), fraturas apicais dos ossos sesamóides
ocorrem com maior frequência, e compromete menos que um terço
do osso.

3. CONCLUSÃO

As fraturas apicais de sesamoides de origem congênita são
diagnosticadas principalmente em equinos atletas, uma vez que há
maior esforço físico e maior frequência de exames de imagem para
diagnóstico. Tais fraturas, podem não apresentar sinais clínicos de
claudicação e queda de desempenho, sendo assim achados
radiográficos, sem manifestação clínica, até mesmo em animais de
alto desempenho.
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RESUMO

A hepatite infecciosa canina (HIC) ou Doença de Rubarth é uma
enfermidade causada pelo adenovírus canino tipo 1 (CAV-1), que
provoca principalmente lesões hepáticas sendo em alguns casos
altamente letal. Sua ocorrência abrange todos níveis de idades, mas
em cães jovens e não vacinados ela pode ser achada com mais
facilidade, o medico veterinário dificilmente consegue chegar a um
diagnóstico sem exames laboratoriais, devido à baixa apresentação
de sintomas nos animais acometidos.

Palavras chave: adenovírus, canina, hepatite.

ABSTRACT

Canine infectious hepatitis (HIC) or Rubarth’s disease is a illness
caused by canine adenovirus type 1 (CAV-1), which mainly causes
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liver damage and in some cases is highly lethal. Its occurrence covers
all levels of age, but in young and unvaccinated dogs it can be found
more easily, the veterinarian can hardly reach a diagnosis without
laboratory tests, due to the low presentation of symptoms in the
affected animals.

Keywords: adenovirus, canine, hepatitis.

1. INTRODUÇÃO

O Médico Veterinário Carl Sven Rubarth apresentou em 1947, na
Suécia, a hepatite infecciosa canina como uma doença aguda com
alta mortalidade, que provoca lesões no endotélio vascular, no fígado
e no tecido linfóide dos animais. Na época ele chamou a doença de
Rubath, mas hoje é conhecida como hepatite infecciosa canina (HIC)
(MEGID et al., 2016).

Nos dez anos seguintes, a HIC se alastrou por diversos países,
como o Brasil e principalmente países da Europa Continental. No
ano de 1954, Cabasso et al.  identificaram o agente causador da HIC
e demonstraram que era um adenovírus canino tipo 1. Com o
desenvolvimento da vacina, o número de casos praticamente
desapareceu na grande maioria dos países. O reaparecimento da
doença na Itália e Suíça está associado a filhotes importados da
Hungria, já no Brasil, a HIC se faz presente, provavelmente pelo
fato de muitos proprietários não vacinarem seus cães, essa doença
acomete durante todo o ano principalmente cães filhotes de fêmeas
não vacinadas (MEGID et al., 2016).

O adenovírus causador da hepatite infecciosa canina (HIC) é o
CAV-1, que é altamente resistente ao ambiente e desinfetantes
químicos como clorofórmio, éter, acido e formol, mas pode ser
também usado o iodo, fenol e hidróxido de sódio (GREENE, 2015).O
vírus se mantem vivo por cerca de 5min a uma temperatura entre 50
a 60°C, já no ambiente ao abrigo da luz solar pode viver em torno
de 3 a 11 dias, por 9 meses a uma temperatura de 4°C e por 30 dias
à 37°C, se congelado pode ser mantido viável por um longo período
de tempo(MEGID et al., 2016).

O vírus inicialmente se localiza nas tonsilas, linfonodos regionais
e linfáticos antes de chegar ao sangue, à lesão celular começa no
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fígado, nos rins e olhos e esta associada aos efeitos citotóxicos do
vírus. Os anticorpos começam a agir no sangue para eliminá-lo do
fígado em sete dias após a infecção (GREENE, 2015).

Quanto menor o número de anticorpos, mais grave será a
manifestação da doença, cães infectados que possuem anticorpos
neutralizantes persistentes inferior a 4 USN (unidade soro
neutralizante), apresentam necrose hepática centrolobular a
panlobular, na maioria das vezes é fatal, e cães com anticorpos
neutralizantes parcial superior a 16 e inferior a 500 USN, podem
desenvolver hepatite ativa crônica e fibrose hepática (GREENE, 2015).

2. DESENVOLVIMENTO

2.1  Revisão de literatura

A hepatite infecciosa canina (HIC) que também pode ser
denominada como doença de Rubarth, é causada pelo adenovírus
canino tipo 1 (CAV-1) da família Adenoviridae, do gênero
Mastadenovirus. O CAV-1 tem como sua característica não muito
diferente dos demais vírus, a necessidade de se alojar no interior
das células, mas especificamente no núcleo, onde possuem a
habilidade de usufruir de suas organelas para se replicar e expandir
sua quantidade no animal agora infectado (OLIVEIRA, 2011).

O CAV-1 é um vírus não envelopado, apresentando uma estrutura
icosaédrica, podendo medir de 70 a 90 nm de diâmetro formado por
um genoma de DNA de fita dupla linear. Além dos cães seus alvos
também podem variar entre Ursos, Coiotes, Raposas e Lobos, no
entanto os cães são os mais acometidos principalmente os não
vacinados e com uma idade inferior a 12 meses. A HIC é analisada
desde 1930, tem proporção mundial, fato que pode ser decorrente
da baixa preocupação com os programas de vacinação, que
atualmente permanecem raros, atingindo na grande maioria das vezes
populações com um padrão socioeconômico baixo, decorrente da
pouca imunização de cães (OLIVEIRA, 2011).

Podendo ser adquirido por exposição oronasal, o CAV-1 é
encontrado praticamente em todos os tecidos, no entanto seu foco
principal são os hepatócitos, células constituintes do fígado, sendo
eliminado em todas as secreções durante as infecções agudas. Além
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das secreções sua eliminação pode acontecer através da urina no
período de 6 a 9 meses, mesmo após a sua recuperação.
Originalmente o CAV-1 causa efeitos nocivos às córneas, glomérulos
renais e endotélios vasculares, deixando os cães da fase aguda
agonizantes, os levando a óbito em poucas horas (TANENO et al.,
2008).

Os sinais clínicos podem aparecer em cães de todas as idades,
sendo mais frequentes em cães jovens e não vacinados. A HIC
pode variar dentre seus casos nos modos de hiperaguda, aguda e
subclínica. Nos casos hiperagudos a doença possui rápida evolução,
sendo somente diagnosticada após a morte do animal, sendo
muitas vezes confundida com o envenenamento, pelo fato do
animal geralmente não apresentar sinais clínicos (PIACESI et al.,
2010).

Nos casos agudos o vírus se manifesta em torno de 4 a 7 dias,
apresentando febre de 39,5 a 41°C, podendo ser acompanhada de
depressão e letargia, dentro de 1 ou 2 dias a temperatura declina,
mas não volta ao normal, depois ela se eleva novamente, voltando
com uma depressão mais profunda, letargia, relutância em se
movimentar, sensibilidade abdominal, mucosas pálidas e anorexia
(ETTINGER, 1997).

 Nesses casos o animal pode se recuperar em 3 a 5 dias,
podendo ocorrer hemorragias petequiais e equimóticas, tosse
que pode progredir para uma pneumonia, diarreia sangrenta com
ou sem vomito. A lesão vascular pode apresentar episódios
neurológicos, os cães podem sofrer coma hepático levando-os a
óbito, não se conhece exatamente a causa da morte pelo vírus
CAV-1 (ETTINGER, 1997).

A identificação da HIC, na maioria das vezes, se torna muito
difícil, em decorrência dos estágios agudo e hiperagudo , os
quais não apresentam seus devidos sintomas, podendo haver
confusão na resolução dos diagnósticos (INKELMANN et al.,
2007). Se caso houver a suspeita da HIC o medico veterinário
pode utilizar exames bioquímicos, imunoistoquímicos, de
medula óssea, i solamento vi ral, testes sorológicos e a
imunoperoxidase onde se usa o anticorpo monoclonal para a
detecção do antígeno viral, facilitando assim a confirmação
da infecção (MEGID et al., 2016).
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Figura 2-Teste imunoístoquímico positivo dos hepatócitos para o antígeno CAV-1
(INKELMANN et al., 2008).

Figura 1 - Animal infectado pela HIC apresentando diarreia (INKELMANN;  et al, 2007).
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Figura 3-Imuno-histoquímico positivo para a detecção do antígeno viral CAV-1 onde
foram analisados a formação de corpúsculos de inclusão dentro do núcleo e citoplasma
dos hepatócitos, aumento de 40x (OLIVEIRA et al., 2011).

Não existe um tratamento especifico para a HIC, devido ao
fato de o próprio animal ter que se recuperar sozinho, sendo
assim resultando em uma regeneração hepátocelular e para isso
o que pode ser feito e um “tratamento” de suporte até a doença
atingir o estado agudo, utilizando a fluidoterapia com soluções
de potássio e dextrose,  e para complicações bacterianas
secundarias utiliza-se antibióticos. Para a verificação da
eficiência desse tratamento suporte, realizamos a análise da
glicemia e as concentrações de amônia ao decorrer da aplicação
(PIACESI et al., 2010).

3. CONCLUSÃO

Através dessa revisão de literatura podemos concluir que a
Hepatite Infecciosa Canina é uma doença incerta, devido à alta
dificuldade na conclusão de diagnósticos, pela falta de sinais clínicos
e sutileza da doença, tornando seu tratamento inespecífico para
médicos veterinários clínicos.
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No entanto, mesmo assim ainda hoje não se tem a devida atenção
necessária na sua prevenção, através das campanhas de vacinação e
conscientização dos proprietários, ajudando ainda mais na
disseminação dessa doença.
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RESUMO

A reprodução de pequenos animais na medicina veterinária
está se expandindo rapidamente levando a uma alta demanda de
conhecimento e as mão de obra especializada em tal área. O
objetivo de qualquer programa de monitoramento reprodutivo é
alcançar as melhores taxas de concepção e maiores ninhadas de
forma mais eficiente possível. A inseminação artificial é uma
técnica de reprodução assistida que pode ser usada para
compensar algumas causas de infertilidade canina. A incapacidade
de copular naturalmente ou dificuldade em alcançar ou manter
uma gestação bem sucedida está envolvida na necessidade de
reprodução assistida.

Palavras – Chave: cadela, fertilidade, inseminação artificial,
reprodução.
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ABSTRACT

A reproduction of small animals in veterinary medicine is
expanding rapidly leading to a high demand for knowledge and as
skilled labor in the area. The goal of any reproductive monitoring
program is to achieve the best design rates and largest litters in the
most efficient way possible. An artificial insemination is an assisted
reproduction technique that can be used to compensate for some
causes of canine infertility. The inability to copulate naturally or
difficulty in achieving or maintaining a successful pregnancy is
involved in the need for assisted reproduction.

Key words: bitch, fertility, artificial insemination, reproduction.

1. INTRODUÇÃO

As biotecnologias reprodutivas tem apresentado uma grande
evolução ao longo dos anos, principalmente devido ao fato de serem
aplicadas em todas as espécies. Os criadores de cães por sua vez
encontram inúmeras vantagens na IA, sendo esta uma forma de
aumentar a ninhada e qualidade da raça superando as limitações de
tempo e espaço. A IA proporciona a utilização de sêmen de machos
muito depois da sua morte, ou se caso este não estiver apto para
realizar a cobertura por qualquer patologia ou até mesmo se este
estiver separado da fêmea por milhares de quilômetros.

Ao iniciar um programa reprodutivo em uma cadela é essencial
a realização de completa anamnese, atentando-se para pontos como
um preciso histórico de ciclos anteriores, acasalamentos, doenças,
medicamentos ou tratamentos os quais o animal tenha sido submetido
e atividades física que o animal desempenha. Tais informações serão
essenciais no desenvolvimento de um plano para o acasalamento
em pauta. Em seguida deve-se determinar o tipo de técnica
reprodutiva a ser utilizada, seja o acasalamento natural, inseminação
artificial (IA) com sêmen fresco, fresco resfriado ou congelado. O
sêmen de menor qualidade ou longevidade exige um monitoramento
mais intenso e preciso da ovulação da cadela e, possivelmente, a
deposição de sêmen diretamente no útero ou no oviduto em vez da
deposição vaginal tradicional (THRELFALL, 2003).
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1. CICLO ESTRAL DA CADELA

O ciclo reprodutivo da cadela é caracterizado por um longo
período de proestro e depois de estro (~ 1 semana cada). O estro é
seguido pelo período de diestro, uma fase lútea com uma média de
2 meses de duração, independentemente do estabelecimento de
gestação (ASA e VALDESPINO 1998, CONCANNON 2009). O diestrus é
seguido pelo anestro, um intervalo prolongado (2-10 meses) de
quiescência ovariana (CONCANNON 2009).

No período de proestro observa-se um inchaço vulvar e uma
descarga vaginal sanguinolenta, fatores que marcam o início desta
fase. O primeiro dia de sangramento é chamado de primeiro dia do
cio. A duração do proestro pode variar de 1 a 21 dias. Durante este
período ocorre um aumento dos níveis de estrógeno (E2) preparando
o trato reprodutivo para a fase reprodutiva (CONCANNON, 2009;
SONGSASEN et al., 2006; SOUZA et al., 2012).

O estro é o período de receptividade. Comportamentalmente,
começa o primeiro dia em que a cadela se mantém em estação e
aceita o cortejo do macho. De forma hormonal, começa no dia do
aumento da LH e é marcado pelo aumento dos níveis de progesterona
(P4) e diminuição dos níveis de estrogênio (E2) (SILVA et al., 2012).

O período de diestro normalmente, começa 7 a 9 dias após o
pico de hormônio luteinizante (LH). Os níveis de P4 continuam a
aumentar e a cornificação da citologia vaginal diminui abruptamente.
O período diestro dura até que os níveis de P4 sérica voltem a um
nível basal (SOUZA et al., 2012).

2.2. ACOMPANHAMENTO DA OVULAÇÃO

A citologia vaginal é o teste de laboratório mais utilizado para
confirmar proestro e estro, uma vez que é um exame rápido e barato.
Para este teste, uma lâmina de microscópio é preparada a partir de
esfregaços vaginais feitos inserindo um swab estéril através da vulva
na vagina, evitando o vestíbulo. As células das paredes da porção
cranial da vagina esfoliam-se facilmente durante a coleta, após a
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qual o swab é rolado na lâmina de microscópio. Permite-se a secagem
do slide e então o mesmo é corado utilizando-se o método de Panótipo
Rápido (MAKLOSKI, 2012).

Durante o proestro, as células epiteliais vaginais se transformam
de pequenas células parabasais com núcleos grandes para células
intermediárias maiores e, em seguida, para células cornificadas muito
grandes. As células parabasais possuem citoplasma de coloração
basófila azul. Os núcleos são facilmente vistos e a quantidade de
material nuclear é aproximadamente igual à quantidade de
citoplasma. As células intermediárias são maiores do que as células
parabasais e menos basofílicas. Os núcleos são menores em
comparação com o citoplasma, e as bordas das células ainda são um
pouco arredondadas. As células cornificadas possuem núcleos
pequenos ou inexistentes e são grandes e quadrados. Um alto número
de células epiteliais intermediárias e cornificadas, glóbulos vermelhos
e brancos e bactérias são evidentes durante o proestro  (MAKLOSKI,
2012; WEHREND et al., 2013).

Na fase de estro, o número de células cornificadas aumenta. No
momento da ovulação, o tipo de célula epitelial predominante é a
célula epitelial cornificada. Geralmente 90% de células superficiais
e sem glóbulos brancos indica estro tardio e provavelmente ovulação
(WEHREND et al., 2013).

Os ensaios hormonais também podem ser utilizados em conjunto
com a citologia vaginal para precisamente determinar  o momento
da ovulação. O uso de níveis séricos de progesterona (P4) para
determinar a ovulação é baseado em um aumento fisiológico na P4
imediatamente antes da ovulação. No momento da ovulação, os níveis
de P4 aumentam para > 4 ng / dl. Os níveis de P4 são medidos em
amostras de soro submetidos a testes de radioimunoensaio ou de
quimioluminiscência (DOMOS£AWSKA et al., 2014).

2.3. FERTILIZAÇÃO

O gameta feminino dos canídeos apresenta características
singulares em comparação com o de outras espécies, uma vez que o
ovário canídeo, especialmente da cadela, contém uma proporção
excepcionalmente alta (11%) de folículos poliovulatórios em
comparação com outras espécies (por exemplo, 4% no gato doméstico
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(TELFER & GOSDEN, 1987). Os oócitos do cão doméstico e da raposa
ártica (e, talvez, do coração selvagem) contêm uma quantidade muito
maior de lípidos citoplasmáticos do que de outras espécies de
mamíferos, os tornando mais escuros à visualização (CHASTANT-
MAILLARD et al., 2011). Os oócitos canídeos ovulam em um estágio
imaturo e requerem até 72 h para completar a maturação nuclear
dentro do oviduto (CHASTANT-MAILLARD et al., 2011; Songsasen e
Wildt 2007).

O espermatozóide canídeo pode sobreviver no trato reprodutivo
feminino por até 7 dias, enquanto o oócito permanece fértil por 4-5
dias após a maturação nuclear (ou seja, 6-7 dias após a ovulação
(TSUTSUI et al., 2009). Embora os oócitos de cães completem a
maturação nuclear 48-72 horas dentro do oviduto, a fertilização não
ocorre até 83 horas após a ovulação mesmo na presença de esperma
(REYNAUD et al., 2005). Ao contrário de outras espécies, a fertilização
ocorre na parte distal do oviduto das cadelas e os embriões com
dois pronúcleos podem ser observados dentro de 92 horas após a
ovulação (REYNAUD et al., 2005). Os embriões permanecem no
oviduto até o estágio de morula antes de entrar no ambiente uterino
5-6 dias após a fertilização (TSUTSUI et al., 2009).

2.4. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL TRANSVAGINAL

A inseminação transvaginal pode ser usada quando a qualidade
do sêmen e a fertilidade da cadela são adequadas, mas o
acasalamento natural não pode ser realizado devido a incapacidade
física e problemas comportamentais. Devido às diferentes raças e
tamanhos de cães, é importante selecionar uma sonda/pipeta de IA
estéril e com comprimento adequado para depositar o sêmen na
região externa da cérvix. Além da sonda/pipeta de IA, utiliza-se
uma seringa de 5 ou 12 mL, sem borracha, uma vez que esta pode
ser tóxica aos espermatozoides e comprometer as taxas de
fertilização. É recomendada a utilização de lubrificação não-
espermicida e luvas de procedimento (JOHNSTON et al., 2001).

O ato da IA transvaginal consiste em ambiente calmo e
apropriado, realizar a higienização da vulva da cadela, inserir a pipeta
na comissura dorsal da vulva e a direcionar craniodorsalmente sobre
o arco isquial. Segue-se guiando a pipeta de forma cranial. Ao atingir
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a abertura caudal da cérvix, deposita-se o sêmen (previamente
analisado para fertilidade) seguido de 1 a 2 ml de ar para que todo
o sêmen presente ao longo da pipeta seja depositado no local
desejado (JOHNSTON et al., 2001).

Naturalmente durante a monta natural os cães realizam o giro
copulatório com o intuito de  “empurrar” o sêmen através da cervix.
Na ausência de tal ato durante a IA, recomenda-se que a parte traseira
da cadela seja elevada durante 5 a 10 minutos após a deposição do
sêmen para facilitar a passagem do sêmen pela cervix, auxiliando
no incremento das taxas de gestação e assim, tamanho de ninhada
(PINTO et al., 1998).

2.5. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL TRANSCERVICAL

Existem duas técnicas inseminação artificial transcervical: o
método norueguês e o método endoscópico da Nova Zelândia. A
técnica menos comum, o método norueguês, foi usada pela primeira
vez para a inseminação intra-uterina de raposas e depois foi adaptada
à cadela. O equipamento necessário para o norueguês consiste em
uma bainha de nylon e um cateter de metal em 3 tamanhos
diferentes. Este método requer palpação e fixação da cérvix no
abdômen caudal. Depois de conseguir isso, o cateter de metal é
manipulado através da mesma e o sêmen pode então ser depositado
no útero (LINDE-FORSBERG, 1991).

A segunda técnica (método endoscópico da Nova Zelândia)
envolve equipamentos mais especializados, porém mais eficaz, uma
vez que permite a visualização do processo de IA. Com o uso de um
endoscópio rígido e bainha, fonte de luz, cateter, câmera e monitor
pode-se alcançar excelentes resultados reprodutivos em cadelas. A
técnica consiste em manter a cadela em estação enquanto o
endoscópio é introduzido e avançado através das dobras vaginais. A
dobra mediana dorsal é o marco proeminente na vagina e deve ser
localizada e seguida de forma cranial. O os externo da cérvix se
encontra no centro de uma roseta de sulcos no aspecto dorsal da
vagina. O cateter é então avançado através da mesma, manipulando
o endoscópio de maneira delicada e com pouca força (WILSON, 2001).

Esta técnica possui algumas limitações que podem dificultar sua
aplicabilidade, como o comprimento da vagina e o diâmetro da cervix,
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especialmente em cães de raça pequena. A visibilidade pode ser
limitada em algumas fêmeas com excesso de secreção vaginal e
uterina. A identificação da cérvix pode ser difícil, assim como a
canulação da mesma. Muitos desses obstáculos podem ser superados
com paciência e prática e podem resultar em excelentes taxas de
gestação compatíveis com as observadas na inseminação cirúrgica.
Além disso, várias inseminações podem ser realizadas, resultando
em ninhadas de maiores tamanhos (WILSON, 2001).

2.6. INSEMINAÇÃO CIRÚRGICA

A abordagem cirúrgica para inseminação deve ser considerada
em fêmeas mais velhas, fêmeas onde há suspeita de patologia uterina
ou quando a qualidade e/ou concentração espermática são baixas.

Existem 2 tipos de técnicas de inseminação cirúrgica: abordagens
convencionais e laparoscópicas. O método de inseminação cirúrgica
convencional é a técnica mais comumente utilizada, uma vez que se
realiza uma pequena incisão, realiza-se mínima manipulação e na
maioria das vezes a cadela pode retornar para casa dentro de poucas
horas após o procedimento. O método consiste em anestesiar o
animal, o colocar em decúbito dorsal e realiza-se uma incisão de 2 a
3 cm através da pele na linea alba. O corpo e cornos uterinos são
isolados e um cateter hipodérmico estéril é introduzido no lúmen
uterino no corpo uterino ou na base do corno uterino onde o sêmen
é então injetado. Nenhuma incisão é feita no útero propriamente
dito. A incisão abdominal é então fechada e a cadela é recuperada
da anestesia (BRITTAIN et al., 1995).

A inseminação intrauterina laparoscópica também foi descrita
com muito sucesso, mas devido aos custos adicionais para o
equipamento, treinamento adicional e custos adicionais para o
cliente, esta técnica apresenta menor popularidade. Não parece
haver uma diferença nas taxas de gestação entre as técnicas
cirúrgicas com as taxas próximas de 100% quando o ciclo reprodutivo
é acompanhado de maneira eficaz (BRITTAIN et al., 1995).

Uma última técnica de IA cirúrgica descrita envolve a deposição
de sêmen diretamente no oviduto. Esta técnica é também chamada
de inseminação intratubal. Este procedimento não é mais invasivo
do que a laparotomia realizada para a inseminação cirúrgica e
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permite ao clínico inseminar números mais baixos de
espermatozóides, ou seja, menos concentrado, porém estudos
apontam uma taxa de gestação inferior do que a encontrada na
inseminação intrauterina (TSUTSUI et a., 2003).

3. CONCLUSÃO

A IA pode é em muitos casos a melhor abordagem para atingir
desejados índices reprodutivos em caninos, porém tal técnica requer
um meticuloso monitoramento da ovulação da fêmea assim como
correta coleta e manipulação do sêmen. É importante o bom
relacionamento com os proprietários para a minuciosa avaliação da
cadela e do macho. O conhecimento teórico assim como o domínio
da técnica são indispensáveis para o sucesso reprodutivo.
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RESUMO

O avanço tecnológico trouxe inúmeros privilégios aos seres
humanos, contudo, catástrofes de difícil reversão para o meio
ambiente. Pesca, lixo, poluição, dejetos químicos e falta de
informação por parte da população está levando inúmeras tartarugas
que percorrem o litoral a óbito. O Brasil possui cinco das oito espécies
de tartarugas do mundo, e os prejuízos a estes animais é comum
graças à inconsequência humana. As tartarugas marinhas,
consideradas um alarme do ecossistema marinho, expõem
consequências da superpopulação nas áreas litorâneas. Por este
motivo sua preservação é fundamental para o ambiente marinho e
depende do médico veterinário promover a saúde destes animais.

Palavras-chave: Extinção, Marinho, Quelônios, Oceanos,
Poluição.
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ABSTRACT

The technological advance has brought innumerable privileges
to the human beings, however, catastrophes of difficult reversion
for the environment. Fishing, rubbish, pollution, chemical waste and
lack of information on the part of the population is taking countless
turtles that cross the coast to death. Brazil has five of the last species
from all over the world, and the encalaches of these debilitated
animals are common, as well as harming as nesting areas. Like sea
turtles, you consider an alarm of the ecosystem in which they live,
exposing consequences of overpopulation in the coastal areas. For
this reason its preservation is fundamental for the marine
environment.

Keywords: Extinction, Marinho, Chelonia, Oceans, Pollution.

1 INTRODUÇÃO

As tartarugas marinhas atravessaram eras geológicas e sua
morfologia foi pouco alterada. Pertencentes a linhagem mais
antiga dos répteis vivos, com o surgimento no período jurássico,
o primeiro registro vem da Santanachelys gaffneyi, datado de
110 milhões de anos, encontrada no município de Santana do
Curiri, interior do Ceará (CUBAS et al., 2014). No Brasil ocorre
cinco das oito espécies de tartarugas marinhas, o que evidencia o
rico ecossistema marinho do país, contudo todas elas estão
ameaçadas de extinção em âmbito nacional e internacional (REIS
et al., 2010).

Existe uma discussão com relação ao número total de espécies
de tartarugas marinhas ao redor do mundo. Especialistas acreditam
ser oito, porém alguns não classificam a Chelonia agassizii como
uma espécie diferente da Chelonia mydas (CASTRO e HUBER, 2012;
PUPO et al., 2006). As espécies encontradas na costa brasileira
são: tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea), tartaruga-de-
pente (Eretmochelys imbricata), tartaruga-verde (Chelonia
mydas), tartaruga cabeçuda (Caretta caretta) e tartaruga oliva
(Lepidochelys olivacea) (PUPO et al., 2006; SANTOS e NÓBREGA,
2015).
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Quelonídeos e Demoquelídeos

As tartarugas marinhas da família Chelonidae possuem um corpo
grande, o que pode variar de 0,7 a 1,5 m em média, com medidas da
carapaça. São elas: tartaruga verde, tartaruga cabeçuda, tartaruga-
de-pente, tartaruga-oliva. Da família Dermochelyidae seu exemplar
brasileiro é a tartaruga-de-couro. Esses répteis ocorrem em oceanos
e mares quentes e temperados, de modo que alguns têm hábitos
nômades e outros viajam centenas de quilômetros para a desova e o
acasalamento (LEMA, 2002).

As tartarugas marinhas presentes no litoral brasileiro possuem
suas particularidades e características. Tartaruga-verde, comum em
águas tropicais, mede até 1 m de comprimento e alimenta-se de
fanerógamas e algas marinhas. Tartaruga-de-pente utiliza sua boca,
em forma de bico, para alimentar-se de animais incrustantes e algas
marinhas. Tartaruga-de-couro pode alcançar até 3 m e pesar 900 kg,
sendo a maior das espécies (CASTRO e HUBER, 2012). Tartaruga-
oliva é a menor, medindo cerca de 60 cm e pesando em torno de 65
kg (LALAU, 2016). Tartaruga Cabeçuda possui uma cabeça maior que
das outras espécies, e mantém uma alimentação a base de camarões,
caramujos, esponjas e algas, medindo aproximadamente 1 m com
massa cerca de 150 kg (DROGUETT e FONSECA, 2005)

Todas as tartarugas marinhas fêmeas precisam retornar à terra
para desovar, percorrendo grandes distâncias. Muitos estudos na área
sobre a reprodução das tartarugas baseiam-se na tartaruga-verde.
Evidências por meio de estudos de DNA apontam para o retorno das
tartarugas para as praias onde nasceram em que, a cada dois a quatro
anos, retornam para as áreas de nidificação (CASTRO e HUBER, 2012).

2.2 Anatomia

Anatomicamente as tartarugas marinhas apresentam um casco
que é dividido em porção dorsal, denominada carapaça, e porção
ventral, plastrão. Este órgão é formado pela fusão de ossos da coluna
vertebral, costelas e cintura pélvica. De modo geral a carapaça é
coberta por ossos queratinizados e dispostos em: escudos vertebrais
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ou centrais, escudos costais ou laterais e nas bordas da carapaça os
escudos marginais. No plastrão os escudos recebem o nome de acordo
com sua localização - da anterior para a posterior- intergular, gular,
umeral, peitoral, abdominal, femoral e anal. Os escudos localizados
entre o plastrão e a carapaça recebe o nome de inframarginais (CUBAS
et al., 2014).

A tartaruga cabeçuda é caracterizada por possuir um crânio muito
forte e usa a pressão da mandíbula para alimentar-se, ao contrário
de outras espécies que possuem um bico em forma de tesoura. Suas
nadadeiras anteriores impulsionam proporcionando velocidade. Os
músculos peitorais são os mais desenvolvidos, auxiliando na propulsão
e na entrada e saída de ar dos pulmões. Já as nadadeiras posteriores
são menores e com menos musculaturas coordenando a direção do
nado (LARA et al., 2017).

Quando adultas chegam a medir entre 55 cm a 2,1 m de
comprimento curvilíneo de carapaça (CCC) e pesam de 35 a 900 kg.
O dimorfismo sexual é pouco visível, em que o macho apresenta
uma cauda mais longa e uma garra curva direcionada para a parte
interna da nadadeira anterior. Os pulmões localizam-se dorsalmente
aderidos a carapaça. Ventral ao pulmão esquerdo há o estômago
que se conectam pelo ligamento gastropulmonar. O pulmão esquerdo
conecta-se ao fígado por meio do ligamento hepatopulmonar (CUBAS
et al., 2014).

2.3 Resíduos Marinho

O número de habitantes ao redor do mundo cresceu
exponencialmente nas últimas décadas, e consequentemente a
produção de lixo também aumentou. A maior parte da população
mundial vive em até 100 km das áreas costeiras, assim o descarte
inadequado dos resíduos antrópicos é um sério problema para o
ambiente marinho (ARAÚJO e COSTA, 2003). Infelizmente inúmeras
tartarugas-de-couro morrem engasgadas por sacolas plásticas, já que
estes objetos na água lembram a forma de uma água-viva (CASTRO
e HUBER, 2012). O lixo tem impacto prejudicial em todo o trato
digestório destes animais. Na necropsia de uma tartaruga-verde foram
encontrada rede de pesca, ráfia, canos de PVC, pedaços de saco
plástico, além de fragmentos de caranguejos e algas. O animal contia
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lixo da porção inicial do esôfago até o ânus (MELO et. al., 2010).

Resíduos como monofilamentos de nylon, plástico e cordas se
unem a alimentos de tartarugas marinhas e quando ingerido passam
por todo trato digestório o que causa a obstrução e na maioria dos
casos a morte. Além de muitas vezes o lixo impedir a desova causando
ferimentos no processo de subida e de escavação (MASCARENHAS et
al., 2008).

Na câmara de ovos o lixo pode impedir as trocas gasosas, alterar
a temperatura de incubação, impedir os neonatos de emergirem,
aumentar a proliferação de bactérias, fungos e outros animais
(MASCARENHAS et al., 2008). Mudanças no ambiente marinho
contribuem para o surgimento de doenças como a fibropapilomatose
nas tartarugas marinhas, em especial a tartaruga-verde. As tartarugas
marinhas podem ser consideradas sentinelas do ecossistema marinho
por evidenciar a degradação (REIS et al., 2010).

2.4 Fibropapilomatose

Com o avanço tecnológico e a intensa urbanização das áreas
litorâneas a contaminação do ambiente marinho tornou-se evidente,
o que proporciona a ocorrência de doenças infecciosas e parasitárias.
Uma das doenças emergentes em tartarugas é a fibropapilomatose,
que é caracterizada por uma série de tumores cutâneos de forma
benigna que chegam a 30 cm de diâmetro (SANTOS e NÓBREGA, 2015).

Embora acometa todas as espécies de tartarugas, em todo o
mundo, a mais afetada é a tartaruga-verde. Em estudo realizado
com 143 tartarugas encalhadas dos 68 indivíduos que foram
encontrados vivos ou em bom estado de conservação, apenas 4
apresentavam fibropapilomatose. Contudo os outros 75 espécimes
não puderam ser avaliados devido ao grau de decomposição, sendo
condizente com a literatura que acredita na media de 15% (CUBAS
et al., 2014; REIS et al., 2010).

Apesar da etiologia desta doença ser desconhecida acredita-se
que o possível responsável seja o alfa herpesvírus, porém, esteja
relacionada a outros fatores como a ação antrópica. Apesar de ser
uma doença benigna ela pode levar o indivíduo à morte por apresentar
caráter crônico e debilitante, impedindo à alimentação, locomoção,
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a visão e em casos de afetar os órgãos viscerais, como os pulmões,
dificulta a emersão (CATARDO e ROSA, 2016; CUBAS et al., 2014;
SANTOS e NÓBREGA, 2015).

2.5 Riscos de Extinção

Quase todos os ovos incubados em baixas temperaturas eclodem
machos, já os incubados em altas nascem fêmeas. Assim há um
consenso em que o aquecimento global pode afetar as proporções
sexuais e aumentar o risco de extinção das espécies. Existe uma
enorme exploração das tartarugas marinhas, e a carne é uma das
principais. A tartaruga-verde, por exemplo, é apreciada por sua
cartilagem que é utilizada para sopa de tartaruga. As fêmeas, ao
chegarem às áreas de nidificação são capturadas facilmente. O uso
delas para souvenires como joias, pentes, sapatos, bolsas e outros é
bem comum (CASTRO e HUBER, 2012).

Além da predação humana muitas tartarugas marinhas ficam
presas, de forma acidental, em redes de pesca e acabam morrendo
asfixiadas. A tartaruga de Kemps Ridley (Atlântica), no Golfo do
México, muito comum antigamente, hoje raras, é considerada a mais
ameaçada de extinção, graças aos métodos inadequados do uso das
redes de pesca de camarões (CASTRO e HUBER, 2012; MAY et al.,
2010).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil possui uma biodiversidade gigantesca, bem como, fauna
e flora. Contudo esta riqueza está ameaçada por conta da ação
humana. O descarte incorreto de lixo, mesmo distante do litoral, é
muitas vezes levado aos mares e oceanos prejudicando todo um
ecossistema. A costa brasileira abriga boa parte das tartarugas
marinhas do mundo. Elas evidenciam o crime ao meio ambiente, e
um dos tristes exemplos é a fibropapilomatose, que possivelmente
é causada por ação antrópica como o despejo de produtos químicos
no oceano. Além das doenças emergentes, os encalhes de tartarugas
debilitadas, as pescas incidentais e os diversos tipos de poluição
acabam por, cada vez mais, aumentar o risco de extinção destes
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animais. É necessário um aumento na consciência com relação a
destinação correta do lixo em âmbito nacional e internacional, pois
os prejuízos serão devastadores dentre de alguns anos caso continue
dessa maneira. A conservação das oito espécies mundiais de
tartarugas marinhas é fundamental para um ecossistema saudável e
rico em biodiversidade.
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RESUMO

A Leishmaniose Tegumentar é uma patologia de caráter zoonótico,
encontrada entre as seis endemias consideradas prioritárias no
mundo. No Brasil, a Leishmaniose é transmitida através da picada
do mosquito pertencente à família dos flebotomídeos, do gênero
Lutzomya, que se estabelece como o principal vetor brasileiro. A
Leishmaniose Tegumentar apresenta três manifestações clínicas da
doença, a forma cutânea é a apresentação mais comum de
leishmaniose, responsável por mais de 90% dos casos no Brasil. Os
programas de controle no Brasil têm-se centrado sobre a eliminação
em massa de cães soropositivos, entretanto dados nacionais
demonstraram que esse método não reduz os casos em humanos, o
aspecto mais importante na prevenção da Leishmaniose é combater
o vetor.

Palavras-chaves: Manifestações clínicas, prevenção, vetor,
zoonótica.



Anais do XX Simpósio de Ciências Aplicadas da FAEF

192      Garça/SP: Editora FAEF, 2017. Vol 09 (10 vols.) - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

ABSTRACT

Cutaneous Leishmaniasis is a zoonotic pathology, found among
the six endemics considered to be priority in the world. In Brazil,
Leishmaniasis is transmitted through the mosquito bite belonging to
the family of phlebotomids, of the genus Lutzomya, which establishes
itself as the main Brazilian vector. Cutaneous Leishmaniasis presents
three clinical manifestations of the disease, the cutaneous form is
the most common presentation of leishmaniasis, responsible for more
than 90% of the cases in Brazil. Control programs in Brazil have
focused on the mass elimination of seropositive dogs; however,
national data have shown that this method does not reduce cases in
humans, the most important aspect in the prevention of Leishmaniasis
is to combat the vector.

Keywords: Clinical manifestations, prevention, vector, zoonotic.

1. INTRODUÇÃO

A leishmaniose é uma doença ocasionada por um protozoário
intracelular do gênero Leishmania, pertencente ao sub-reino
Protozoa, ordem Kinetoplastida e família Trypanosomatidae,
contendo como principais espécies do Brasil Leishmania (Leishmania)
amazonensis, L. (Viannia) guyanensis e L. (V.) braziliensis (BOSSLER,
2012).

 A doença já foi descrita em cerca de quatorze países da America
Latina, onde noventa por cento dos casos incidem no Brasil,
principalmente na região do Nordeste, porém nota-se também
crescente prevalência em áreas da região Sudeste, inclusive para
grandes centros urbanos e capitais estaduais (MONTANHA, et al, 2013).

No Brasil, a Leishmaniose é transmitida através da picada do
mosquito pertencente à família dos flebotomídeos, do gênero
Lutzomya e a espécie Lutzomya longipalpis, que se constitui como o
principal vetor brasileiro, sendo denominado popularmente como
mosquito-palha, tatuquiras ou birigui. E os cães são considerados os
principais reservatórios do ambiente urbano, através do qual, o
homem pode se infectar. Os insetos vetores vivem em ambientes
variados, mas as formas imaturas desenvolvem-se em lugares
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terrestres úmidos, com grande presença de matéria orgânica e de
baixa incidência de luz  (SCHIMMING e SILVA, 2012).

O protozoário Leishmania completa seu ciclo biológico em dois
hospedeiros. A forma amastigota do parasita ocorre num hospedeiro
vertebrado (cão, raposas) e a forma promastigota ocorre num
hospedeiro invertebrado. O protozoário se multiplica por fissão
binária no intestino do inseto vetor, tornando se organismos
flagelados, que são transmitidos nos mamíferos pela picada do
flebotomídeo fêmea infectada. Nos hospedeiros mamíferos, os
parasitas assumem a forma amastigota, arredondada e aflagelado,
que se multiplica obrigatoriamente dentro de células do sistema
monocítico fagocitário. À medida que as formas amastigotas vão se
multiplicando, os macrófagos se rompem liberando parasitas que
são fagocitados por outros macrófagos (MONTANHA, et al, 2013).

2. REVISÃO DE LITERATURA

A Leishmaniose Tegumentar Canina (LT) é uma doença infecciosa
não contagiosa, com baixa letalidade em relação e Leishmaniose
Visceral, que acomete pele e mucosas. A espécie responsável pela
leishmaniose cutâneo-mucasa é a L. brasiliensis. No Brasil ela é uma
doença de notificação compulsória, segundo a Portaria nº 204,
entretanto a doença merece importante atenção dos profissionais e
gestores da saúde, principalmente devido a sua alta magnitude e
transcendência (CONITEC, 2016).

As manifestações clínicas da LT tendem a apresentar diferenças
entre as regiões e dentro de uma mesma região, dependendo da
espécie do parasito ou do tipo de ciclo zoonótico em questão, do
estado imunológico do paciente e do condicionamento genético da
resposta do paciente (GENTIL, 2010).

As lesões iniciais comumente são nodulares, localizadas
profundamente na hipoderme, ou em forma de pequenas pápulas,
semelhantes à picada de inseto, que progride aumentando em
tamanho e profundidade e ulcerando no vértice (SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE, 2007).

A úlcera característica de leishmaniose cutânea é indolor e
costuma localizar-se em áreas expostas da pele; com formato
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arredondado, eritematosa, de consistência firme, infiltrada, com
bordos bem delimitados e elevados. A infecção bacteriana agregada
pode causar dor local e produzir exsudato seropurulento que, ao
dessecar-se em crostas, recobre total ou parcialmente o fundo da
úlcera (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2014).

A Leishmaniose Tegumentar compreende três formas de
manifestação clínicas da doença:

 Leishmaniose cutânea localizada – conhecida como “úlcera de
Bauru”, representa a acometimento primário da pele, podendo ser
única ou múltipla (até 20 lesões). Normalmente, as lesões apresentam
cura própria, sem a necessidade de tratamento. Ela pode ser causada
pelas espécies L. tropica, L. major, L. aethiopica, L. mexicana, L.
amazonensis, L. guyanensis, L. peruviana, L. braziliensis e L.
panamensis. A forma localizada pode acompanhar-se de linfagite
nodular e lingofadenopatia regional (ARTACHO, 2009).

Leishmaniose cutânea difusa ou disseminada – Leishmaniose
dérmica ocorrida após infecção com calazar ou LV. Essa forma de
apresentação é caracterizada por lesões dermatológicas extensas,
disseminadas e de caráter crônico, sendo de difícil tratamento.
Observa-se o aparecimento de múltiplas lesões papulares que
acometem vários segmentos corporais, envolvendo com frequência
a face e o tronco, o numero de lesões pode alcançar centenas. Ela
pode ser causada pelas espécies L. mexicana, L. amazonensis, L.
venezuelensise pela L. aethiopica (GENTIL, 2010).

Leishmaniose mucocutânea – inicia-se com lesões aparentemente
simples na pele e mucosas, principalmente, na boca e na cavidade
nasal, podendo se estender, causando graves lesões ulcerativas até
destruição de todo o tecido afetado. Pode ainda afetar laringe, faringe
e traquéia, provocando quadros de desnutrição e obstrução
respiratória. Ao exame clínico, pode-se observar nas mucosas atingidas
infiltração, ulceração, em alguns casos perfuração do septo nasal,
lesões ulcero-vegetantes, ulcero-crostosas em cavidades nasal.  O
diagnóstico precoce de lesão em mucosas é essencial para que a
resposta terapêutica seja mais efetiva e sejam evitadas as sequelas
deformantes e funcionais. Ela pode ser causada pelas espécies L.
braziliensis, L. panamensis, L. guyanensis e L. major (CONITEC, 2016).

O diagnóstico da Leishmaniose Tegumentar pode ser realizado
por meio do exame parasitológico. Este método permite a
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identificação direta do parasito na forma amastigota, quando
originário de tecido animal  (ARTACHO, 2009).

A aplicação da técnica de imunohistoquímica em biópsia de pele,
assim como em esfregaços e cortes histológicos, aumentam a eficácia
do diagnóstico. O diagnóstico também pode ser obtido através de
técnicas sorologias, como Reação de Imunofluorescência Indireta,
teste Imunoenzimático (ELIZA). Outros métodos inclusos para o
diagnóstico seria Método de Reação de Hipersensibilidade tardia e
exames moleculares como Reação em cadeia de Polimerase (PCR)
(BASANO e CAMARGO, 2004).

Os programas de controle no Brasil têm-se centrado sobre a
eliminação de cães soropositivos. No entanto, dados nacionais da
ocorrência da doença nas últimas décadas mostraram que a eutanásia
de cães soropositivos não minimizou o número de casos humanos,
tornando assim entre todos os métodos propostos para controle da
doença o mais controverso e menos aceito pela sociedade (RIBEIRO,
2012).

Como formas de medidas preventivas, a vacina contra a
leishmaniose, desenvolvida no Brasil, é comercializada em regiões
onde a doença é endêmica, para cães não infectados, por isso é
necessário um exame prévio para determinar se o animal é
soropositivo ou não; se estiver à vacina não terá ação, pois sua função
não é curar o cão. Produtos repelentes também são eficazes,
impedindo que o cão seja picado pelo flobotomídeo, tais produtos
também são vistos em forma de coleira, spray e gotas para uso tópico
(LUPPI, SIMEONE e PICCININ, 2008).

 Porém o aspecto mais importante na prevenção da Leishmaniose
é combater o vetor. O combate ao vetor é feito através de borrifação
do domicílio e peridomicílio com DDT (organoclorado), Malathion,
Sumithion (organofosforados) e Kothrine (piretróide), limpeza de
quintais e terrenos, além da educação sanitária da população
(RIBEIRO, 2012).

3. CONCLUSÃO

A Leishmaniose é uma doença de grande importância
epidemiologia devido a sua alta incidência e ampla distribuição,
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tornando-se um crescente problema de saúde publica, gerando
desafios dentro da prática da Medicina Veterinária. Atualmente ainda
como forma preventiva os órgãos de saúde pública determinam a
eutanásia dos animais portadores da doença, portanto diligências
devem ser efetivadas por todas as partes envolvidas como órgãos
públicos, médicos veterinários e sociedade, visando prevenir ao
máximo a incidência de novos casos e caminhar para a cura da
doença.
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RESUMO

A qualidade da carne em sua coloração, suculência e maciez esta
intimamente ligada ao estresse do animal antes do abate. Tais
problemas que acarretam o estresse são instalações e equipamentos
inadequados, as distrações que impedem o movimento do animal
durante o transporte, a falta de treinamento de funcionários. É de
extrema importância diminuir o estresse do animal antes do abate
sendo o período de descanso ou dieta hídrica o tempo necessário que
os animais precisam para se recuperem por inteiro das perturbações.

Palavras chave: Abate bem-estar, bovino.

ABSTRACT

The quality of the flesh in its succulence and softness coloring is
closely linked to the animal’s stress before slaughter. Such problems
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are inadequate facilities and equipment, such as distractions that
impede the animal’s movement during transportation, lack of
employee training. It is of utmost importance to reduce the stress
of the animal before slaughter, the rest period or the water diet
that is necessary for the animals to recover completely from the
disturbances.

Keywords: Slaughter, welfare, bovine.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, a qualidade da carne representa uma das principais
preocupações, especialmente para consumidores mais exigentes. O
estresse é a soma dos mecanismos de defesa do organismo em
resposta ao um estímulo provocado seja por um agente estressor,
tal como o transporte, área de espera e o atordoamento. Animais
em estresse apresentam aumento de sua temperatura corporal,
glicólise rápida (queda do pH), rápida desnaturação proteica e
também rápido estabelecimento do rigor mortis. A combinação de
todos esses acontecimentos altera a conversão normal do músculo
em carne, ficando assim o aspecto da carne mais dura e escura.

Problema de bem-estar animal é sempre relacionado com as
instalações e equipamentos inadequados, as distrações que impedem
o movimento do animal, falta de treinamento de funcionários, falta
de manutenção dos equipamentos e também o manejo inadequado
(GRANDIN, 1997). O manejo do animal no frigorífico é de extrema
importância para a segurança dos operadores, para a qualidade da
carne e bem-estar animal. As instalações dos matadouros frigoríficos
bem delineados também ajudam a minimizar os efeitos do estresse
e promove melhora nas condições do abate (GRANDIN, 2006).

É de extrema importância, diminuir o estresse dos animais
durante a rotina de manejo, pois se sabe que, por exemplo, os animais
agitados durante o manejo correm mais riscos de acidentes, levando
ao aumento de contusões nas carcaças.  Em relação ao embarque de
animais, o que ocorre as vezes nesta etapa é que os responsáveis
por embarcar os animais nos caminhões de transporte sejam leigos
e não tenham conhecimentos básicos sobre o bem-estar animal. Além
disso, utilizam ferrões ou choques elétricos, comprometendo assim
a qualidade da carcaça, que poderá sofrer lesões durante o processo
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“forçado” de condução e entrada dos animais no caminhão de
transporte (FILHO e SILVA, 2004).

Sabe-se que o manejo pré-abate esta correlacionado a causar o
estresse no animal, prejudicando tanto o bem-estar quanto a
qualidade da carne (GALLO, 1994; GRANDIN, 1994b; GREGORY, 1994).
Para evitar ou reduzir esses efeitos que são negativos é preciso
desenvolver estratégias que os minimizem. Para que ocorra, se deve
dispor de boas condições para o transporte, oferecer treinamento
aos funcionários das fazendas, transportadoras e frigoríficos, para
que os mesmos sejam capazes de desenvolver seu trabalho com
segurança, diminuindo situações de risco que possam levar ao
sofrimento dos animais durante os manejos de pré-abate e de abate
(Humane Slaughter Association: HSA, 2001).

2. CONTEÚDO

O transporte é o evento mais estressante para os animais. Na
maioria dos países produtores de carne bovina, os caminhões são as
principais formas de transporte dos bovinos para o abate, sendo o
caso do Brasil. Após o embarque dos mesmos, é muito importante
que se observem os animais transportados até o abatedouro, neste
ponto é necessário que se atente para aspectos como: a densidade
de carga do caminhão, o tempo de viagem até o abatedouro
(observado em horas), tempo de dieta alimentar e de água, condições
ambientais da viagem (temperatura, e velocidade do vento) e
condições das rodovias (FILHO e SILVA, 2004). Transporte por tempo
maior a 15 horas é inaceitável do ponto de vista de comportamento
e bem-estar animal (WARRISS, et al., 1995).

O período de descanso ou também dieta hídrica em
matadouro é o tempo necessário que os animais precisam para se
recuperem por inteiro das perturbações causadas pelo deslocamento
desde o local de origem até ao estabelecimento de abate (GIL &
DURÃO, 1985).

Segundo o artigo nº. 110 do RIISPOA - Regulamento de Inspeção
Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (BRASIL, 1968),
estes animais devem permanecer em descanso, sendo jejum e dieta
hídrica, nos currais por dentro de 24 horas, podendo assim este
período ser reduzido em função da distância percorrida no transporte.
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O descanso tem como finalidade reduzir o conteúdo gástrico para
facilitar a evisceração da carcaça (THORNTON, 1969) e também
restabelecer as reservas de glicogênio muscular (BARTELS, 1980;
SHORTHOSE, 1991; THORNTON, 1969), tendo em vista que as
condições de estresse diminuam as reservas de glicogênio antes do
abate (BRAY et al., 1989).

Problemas causados por um mau manejo antes do abate resultam
em carcaças com hematomas (contusões), com presença de cortes
escuros nas carnes. Os hematomas ou contusões são acúmulos de
sangue originados pela ruptura dos vasos sanguíneos, as regiões que
são mais atingidas em ordem decrescente são: quarto, vazio, costela,
dianteiro e lombo.  A zona atingida pela contusão tem uma aparência
feia e desagradável. (RENNER; 2006).

A carne que contém coloração escura, originando a carne D.F.D.
(dark, firm, dry), além de apresentar pH inadequado, têm efeitos
sobre a qualidade e vida útil deste produto. O manejo inadequado
dos animais pré-abate leva a uma queda anormal do pH, devido à
reserva de energia (insuficiente para transformação em ácido lático).
Com o esgotamento do glicogênio muscular, o processo de
transformação pós-morte há uma alteração do grau de acidez da
carne (pH elevado), resultando em cortes escuros. Neste sentido, o
pH se caracteriza como um importante indicador da qualidade da
carne, que influenciando na aparência dos cortes e atributos de
qualidade como maciez, cor, sabor e odor. (CARRAGHER at
MATTHEWS; 1996).

Carne com características DFD passa a impressão de uma sangria
deficiente. A coloração é atribuída ao pH final alto (5,4 - 6,2) da
carne nessa situação, que apresenta alta retenção de água e baixa
reflexão da luz incidente, o que resulta no aspecto escuro à carne.
Frequentemente confundida com carne de animais mais velhos, a
carne de coloração escura tem baixa aceitação pelo mercado
consumidor. Em virtude de seu pH mais alto, seu sabor, suculência e
a maciez são alterados, além de serem mais propícias ao
desenvolvimento de microrganismo deteriorantes. Vários fatores
determinam à velocidade da queda do pH, o início e duração do
rigor-mortis e as propriedades da carne. Fatores ambientais como
temperatura, umidade, luz, espaço, ruído, e fatores intrínsecos (como
resistência ou susceptibilidade do próprio animal ao estresse,
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temperatura post-mortem e localização anatômica do músculo).
Assim como os procedimentos realizados logo após o abate e antes
da rigidez (ROÇA, 2001).

Os animais que são resistentes ao estresse, para manter a sua
temperatura e as condições de equilíbrio musculares em níveis
normais utilizam suas reservas energéticas, apresentando deficiência
de glicogênio e uma glicólise postmortem lenta limitando assim a
produção de ácido lático (ROÇA e SERRANO, 1995). A resposta que o
animal apresentará a cada fator ambiental dependerá da espécie,
peso, idade, sexo e resistência do animal aos agentes estressantes.
Baixas temperaturas promovem tremores e maior fluxo sangüíneo,
que podem reduzir os níveis de glicogênio muscular sem promover
um acúmulo significativo de ácido lático. Altas temperaturas, em
animais incapazes de eliminar o calor corporal, podem elevar a
temperatura muscular, acelerando as reações metabólicas, como
hidrólise do ATP e glicólise (MONDELLI, 2000).

A carne PSE (Pale, Soft, Exudative - Pálida, Flácida e exsudativa)
está associada a períodos curtos de estresse durante o manejo pré-
abate, que aceleram o metabolismo muscular que promovem uma
ligeira queda do pH post mortem (BONFIM, 2003). Esta combinação
de pH baixo e temperatura alta (hipertermia) provoca, então, a
precipitação das proteínas sarcoplasmáticas e diminui a capacidade
de retenção de água da carne devido à desnaturação das proteínas
miofibrilares (ORDÓÑEZ, 2005). Essa diminuição da capacidade de
retenção de água torna a carne mais exsudativa. De acordo com
Maganhini et. al. (2007) a incidência de carnes PSE também está
relacionada com a genética.

A eficiência da sangria também pode ser observada pelo ponto
de vista da saúde pública e também da qualidade da carne. O pH
sanguíneo é alto (7,35 – 7,45: KOLB, 1984) e devido à grande
quantidade de proteína, a carne tem uma rápida putrefação
(MUCCIOLO, 1985); portanto a capacidade de conservação da carne
mal sangrada é limitada. Além de constituir um problema visual para
o consumidor (HEDRICK et al., 1994).

3. CONCLUSÃO

É comprovado que é de extrema importância diminuir o estresse
do animal antes do abate, pois o mesmo tem influência direta na
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qualidade da carne, podendo assim interferir nas suas características
deixando a de coloração escura e sua maciez e suculência alterada.
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RESUMO

O linfoma possui quatro formas anatômicas de apresentação:
extranodais, multicêntricos, alimentares e mediastínicos.
Geralmente aparecem se desenvolvem em animais jovens (com dois
a três anos), relacionados a doenças virais dos felinos. No linfoma
alimentar a taxa de animais positivos para FeLV é muito baixa,
estando associados a fatores genéticos. Estes animais podem
apresentar: anorexia, êmese, diarreia, hematoquezia e letargia. É a
forma de linfomas mais comum nesta espécie.

Palavras chave: alimentar, digestivo, felinos, linfócitos, maligno.
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ABSTRACT

Lymphoma also known as malignant lymphoma or lymphosarcoma,
have four anatomical forms of presentation: extranodal, multicentric,
alimentary and mediastinal. They usually appear if they develop in
young animals (two to three years old), related to viral diseases of
the felines. In feed lymphoma the rate of FeLV positive animals is
very low, being associated with genetic factors. These animals may
present: anorexia, emesis, diarrhea, hematochezia and lethargy. It
is the most common form of lymphoma in this species.

Key words: alimentary, digestive, feline, lymphocytes, malignan

1. INTRODUÇÃO

Das neoplasias hematopoiéticas o linfoma é a mais comum em
gatos. Correspondem a 90% dos tumores hematopoiéticos, se
diferenciando das leucemias, por exemplo, por se originarem em
órgãos sólidos, como linfonodos, fígado e baço, enquanto as
leucemias se originam na medula óssea. Na espécie felina
correspondem entre cerca de 30 a 50% das neoplasias malignas
(ARAUJO, 2009).

Segundo Coelho (2002), em felinos, linfomas são observados em
animais com média de idade de três anos, já tendo sido relatados
em animais mais jovens. A etiologia, nessa faixa etária, é geralmente
viral. É um dos muitos distúrbios hematopoiéticos observados em
decorrência da infecção por FeLV, cuja distribuição de lesões varia
de maneira ampla (McGAVIN e ZACHARY, 2013).

Linfomas são caracterizados pela proliferação maligna de
linfócitos atípicos, provenientes de órgãos linfóides (como baço, timo,
fígado), mas que podem se desenvolver em praticamente qualquer
órgão, segundo Dalek (2009 apud ARAUJO, 2009).

Segundo Nelson e Couto (2015), existem quatro formas
anatômicas de apresentação desta neoplasia: multicêntrica,
mediastinal, alimentar e extranodal. Sendo nos gatos as formas mais
comum de apresentação a mediastinal e a alimentar quando
comparadas as formas multicêntrica e extranodal. Entretanto, cerca
de 70% dos felinos com linfomas possuem a forma alimentar, tornando
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esta a forma mais comum de linfoma felino.

Segundo Sherding e Johnson (2008), o linfoma alimentar se
apresenta como uma neoplasia linfóide do trato gastrintestinal (e
dos linfonodos regionais). Geralmente acomete o intestino delgado,
mas também pode atingir baço, fígado, assim como boca, esôfago e
pâncreas (apud BADO, 2011).

Linfomas alimentares podem causar lesões focais, difusas ou
multifocais, podendo ou não estar acompanhados de linfoadenopatia
mesentérica. A formação de massas no intestino delgado pode resultar
em obstruções. Os sintomas podem ser agudos ou crônicos, com perda
progressiva de peso, letargia, inapetência, não conseguem mais
realizar a limpeza dos pelos (AUGUST, 2006).

Segundo Norsworthy et al. (2011), em média, apenas 25% dos
felinos diagnosticados com linfoma alimentar são positivos para FeLV,
quando testados pelo “snap test” – ELISA (Enzyme-Linked
Immunoabsorbent Assay), sendo a grande maioria negativos no teste
(apud BADO, 2011).

O presente trabalho visa atualizar e informar a patogenia e a
clínica dos linfomas, especialmente a forma alimentar destes, que é
a mais comum em felinos.

2. REVISÃO DE LITERATURA

Segundo Norsworth et al. (2011 apud ARAUJO, 2009), enquanto
as formas anatômicas mediastínica, extranodal e multicêntrica
aparecem mais comumente na faixa etária dos 2 a 3 anos e
relacionadas a FeLV, a forma alimentar aparece em gatos entre os
10 e 12 anos de idade e negativos para FeLV.

O linfoma alimentar pode se apresentar de duas formas, o
linfocítico (ou de células pequenas), pouco diferenciado, e
linfoblástico (de células grandes), muito diferenciado (MORRIS e
DOBSON, 2001, apud BADO, 2011). Segundo Vail (2008), esses tipos
de linfoma alimentar se dão pela classificação de Kiel, que classifica
os tumores de acordo com o painel imunoistoquímico, os padrões
morfológicos, a malignidade de acordo com os órgãos acometidos, o
estágio da neoplasia e classificação anatômica (apud SANTOS et al.,
2013).
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A etiologia permanece incerta, geralmente citada como sendo
de origem genética. Existem indícios de que uma doença inflamatória
intestinal possa ser precursora de neoplasias linfóides no trato
gastrointestinal, assim como na medicina humana (NORSWORTHY et
al, 2011, apud BADO, 2011).

Segundo Wilson (2008), alguns estudos demonstram a replicação
do vírus nos tecidos de gatos com linfoma alimentar negativos para
FeLV, através do exame de PCR, o que indica  um papel importante,
ainda indeterminado, do vírus no desenvolvimento do linfoma
alimentar em felinos.

2.1. SINAIS CLÍNICOS

Os felinos com o linfoma alimentar exibem os sinais clínicos
gastrointestinais como êmese, anorexia, alteração nas fezes e perda
de peso. Em alguns casos podem apresentar sinais combinados com
obstrução intestinal, por uma extrusão da massa linfomatosa
ocorrem. Tipicamente também apresentam linfoadenomegalia
mesentérica, além de poderem apresentar massas linfomatóides
polipoides projetando-se pelo ânus nos gatos (NELSON e COUTO,
2015). Segundo o autor Oliveira, et al. (2011), é comum os gatos
com linfoma alimentar apresentarem ascite, letargia e
hipoproteinemia.

Nos casos em que o linfoma alimentar se apresenta de baixo
grau (ou linfocítico) geralmente tem o seu desenvolvimento de forma
lenta e progressiva, podendo ter somente a manifestação de uma
anorexia e a perda de peso. Quando são acometidos pelo linfoma de
alto grau, podem demonstrar as mesmas manifestações clínicas,
porém com uma evolução da doença de forma mais aguda ou mais
grave. Nesses casos a massa abdominal se torna mais palpável,
podendo também ter o envolvimento hepático apresentando os sinais
clínicos de icterícia e hepatomegalia (BARRIGA, 2013).

No relato de caso realizado por Oliveira, et al. (2012), o autor
observou, ao exame ultrassonográfico de um cão, a presença de
dois nódulos hipoecóicos em região de parede abdominal.
Confirmados à necropsia como nódulos de consistência firme,
aderidos a musculatura próximo a linha alba. Identificou-se, à
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microscopia, um infiltrado de células redondas linfoides. No exame
histopatológico constatou-se a presença de nódulos formados por
células linfoides neoplásicas infiltrados no fígado, que não foi possível
ser observar com o uso do ultrassom, devido a presença de gás no
estômago, que dificultaram a observação.

2.2. DIAGNÓSTICO

O diagnóstico de linfoma alimentar é confirmado por histologia
ou citologia, além dos exames de rotina como o hemograma, análise
bioquímica sérica e a urinálise. Pode se confirmar com uma citologia
por aspiração usando uma agulha fina no órgão acometido ou também
pode ser uma citologia dos linfonodos (NELSON e COUTO, 2015).

No hemograma podem ter uma moderada anemia arregenerativa,
que pode ser devido uma infiltração da medula óssea pelo linfoma
alimentar, doença crônica, ocasionada pela FelV ou até mesmo devido
a hemorragia gastrointestinal. No leucograma, sugere uma inflamação
devido o aumento de leucócitos, ou seja, uma leucocitose por
neutrofilia, mas também pode ser indicativo de stress ou neoplasia.
Ao invés de ter uma leucocitose também pode ocorrer um linfopenia
nos casos de grandes células granulares. Alteração com aumento de
monócitos devido a demanda em fagocitose nos tecidos lesionados.
O exame bioquímico demonstra alterações como hipoalbunemia,
hipocalcemia e aumento das enzimas hepáticas, caso ocorra o
comprometimento do sistema renal os felinos podem apresentar
azotenia (BARRIGA, 2013).

O emprego da técnica de citologia aspirativa, com o uso da agulha
fina é menos invasiva do que biópsia, porém só fornece uma pequena
quantidade de amostra que às vezes pode ser insuficiente para fechar
o diagnóstico. É necessário que os linfonodos mesentéricos estejam
aumentados consideravelmente para a realização da citologia
aspirativa, o paciente deve ser anestesiado e a agulha guiada com o
uso do ultrassom para obter uma boa qualidade do material para
análise. A biópsia também é uma forma usada para diagnosticar o
linfoma alimentar, podendo ser realizada por endoscopia ou por
laparotomia, também sendo necessária a anestesia geral do paciente
(BADO, 2011).



Anais do XX Simpósio de Ciências Aplicadas da FAEF

212      Garça/SP: Editora FAEF, 2017. Vol 09 (10 vols.) - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

O diagnóstico pode ser considerado, por vezes, desafiador, devido
à inespecificidade dos sinais clínicos e às limitações nos exames de
citologia e histopatologia (BARRIGA, 2013). Assim, outra forma de
confirmação de diagnóstico é usando a técnica de imunoistoquímica
ou por PCR que, embora ainda não muito usada na medicina
veterinária, é uma opção para confirmar o diagnóstico de linfoma
alimentar, tornando possível identificar qual é a célula predominante,
que geralmente são os linfócitos do tipo T ou B (BADO, 2011).

2.3. TRATAMENTO

O tratamento utilizado atualmente nos felinos diagnosticados
com linfoma alimentar em gatos é a combinação de prednisona e o
clorambucil que tem demonstrado uma sobrevida nos animais com
esta patologia. O clorambucil apresenta raros efeitos colaterais nos
gatos tratados, sendo assim bem aceito pela maioria dos felinos, no
entanto, é aconselhável fazer uma análise hematológica antes de
iniciar o protocolo de tratamento e ir refazendo a analise
semanalmente durante as três primeiras semanas do inicio do uso
dos medicamentos, depois que foi confirmado uma boa tolerância e
estabilidade ao tratamento podem ser feitas somente a cada seis
semanas. A análise hematológica é importante porque pode causar
em raros casos uma mielossupressão (BADO, 2011).

Para os linfomas alimentares mais severos com presença de
grandes células pode ser usado a cicofosfamida, doxorrubicina
(Hydroxydaunarubicin®), vincristina (Oncovin®) e prednisolona,
podendo associar L-asparaginase ou o metotrexanato. Em casos de
linfoma alimentar com presença de pequenas célula pode ser usado
o protocolo de terapia usando clorambucil e prednisolona (BARRIGA,
2013).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Das neoplasias de origem hematopoiéticas, os linfomas são as
mais comuns, de maior incidência, podendo de apresentar de quatro
formas anatômicas distintas: mediastínico, multicêntrico, extranodal
e alimentar. Destas, a forma alimentar é a mais comum, tendo a
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etiologia incerta, associada a causas genéticas.  Apresentação clínica
é principalmente gastrointestinal, como: êmese, anorexia, alteração
nas fezes e perda de peso, até mesmo icterícia e hepatomegalia,
quando o fígado também é acometido. O diagnóstico é principalmente
citológico e histopatológico, tendo a imunoistoquímica melhores
resultados, apesar de pouco difundida na medicina veterinária.
Existem diversos protocolos de tratamento, principalmente devido
a diversidade de sinais clínicos e dependentes da gravidade da
evolução neoplásica.
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RESUMO

A lipidose hepática ou fígado gorduroso é uma doença causada por
um transtorno excessivo de triglicerídeos do tecido adiposo para o fígado.
Uma das principais causas é a privação de alimento, e os sinais clínicos
incluem anorexia com consequente perda de peso, letargia, vomito,
diarreia ou constipação. Em exames hematológicos, nota-se anemia
normocrômica e normocítica arregenerativa. Macroscopicamente, o
fígado estará aumentado de tamanho, amarelado, com textura
gordurosa. O tratamento estabiliza o quadro clinico do animal, corrigindo
a desidratação e o desequilíbrio de eletrólitos. Quanto mais cedo o
início do tratamento, mais sucedido será o prognostico.

Palavra-chave: desidratação, fígado gorduroso, triglicerídeos.

ABSTRACT

A hepatic lipidosis or fatty liver is a disease caused by an excessive
disorder of triglycerides from adipose tissue to the liver. One of the
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main causes and a food deprivation, and the clinical signs anorexia
with consequent weight loss, lethargy, vomiting, diarrhea or
constipation. In hematological exams, normogromic anemia and
normocítica arregenerativa can be noted. Macroscopically, the liver
increased in size, yellowish, with a greasy texture. The treatment
stabilizes the clinical picture of the animal, correcting dehydration
and electrolyte imbalance. The earlier the treatment starts, the
more likely the prognosis will be.

Keywords: dehydration, fatty liver, triglycerides.

1. INTRODUÇÃO

A lipidose hepática pode ser primaria ou secundaria a outra doença,
com alta índice de mortalidade. A primaria geralmente acomete gatos
obesos que não tem acesso a rua e que presenciou algum fator
estressante ou alguma doença que levou a perda de peso rápida. Já a
secundaria é observada em gatos menos obesos ou com boa condição
corporal, fazendo com que as manifestações clinicas sejam
complicadas pela doença concomitante (WALSON, 2015).

Também conhecida como fígado gorduroso, essa doença é
acometida pelo transtorno do metabolismo lipídico que devido a
uma mobilização excessiva de triglicerídeos do tecido adiposo para
o fígado. Existem variações quanto a sua causa, uma delas pode ser
a privação de alimento ou interferência de lipoproteínas hepáticas
que impossibilita a exportação de lipídeos do fígado para a circulação
sanguínea (CHANDLER; GASKELL, 2004).

2. CONTEÚDO

A lipidose hepática, também conhecida como fígado gorduroso,
é acometida pelo transtorno do metabolismo lipídico. É dividida em
primaria e secundaria e existem variações quanto a sua causa, uma
delas pode ser a privação de alimento ou interferência de
lipoproteínas hepáticas que impossibilita a exportação de lipídeos
do fígado para a circulação sanguínea (CULLEN, 2009).

O felino tem uma predisposição por acumulo de triglicerídeos no
fígado, fazendo com que desenvolva algum grau de vacuolização
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gorda a nível hepatocelular quando estão enfermos. Dietas com teores
elevados de carboidratos podem ter efeitos inibitório na oxidação
mitocondrial das gorduras, permitindo sua acumulação no fígado
(ETTINGER; FELDMAN, 2010).

É dividida em primaria ou secundaria. A primaria geralmente
acomete gatos obesos que não tem acesso a rua e que presenciou
algum fator estressante ou alguma doença que levou a perda de
peso rápida. Já a lipidose hepática secundaria é observada em gatos
menos obesos ou com boa condição corporal, fazendo com que as
manifestações clinicas sejam complicadas pela doença concomitante
(WALSON, 2015).

Estudos indicam, que a anorexia crônica, obesidade, e stress
podem fazer com que a doença evolua. A anorexia crônica
caracteriza-se pela diminuição da insulina plasmática, mantendo os
valores normais da glucose sanguínea. O animal obeso, irá promover
resistência à insulina com libertação dos ácidos gordos, fazendo com
que acumule triglicerídeos no fígado. Quando o animal apresenta
stress, à libertação de catecolamina, resultando na ativação da
hormona lipase-sensível e mobilização de ácidos gordos
(STONEHEWER, 2004).

Os gatos são caracterizados por catabolizar proteínas corporais
mais rapidamente que outras espécies durante período de anorexia,
pois eles são capazes de manter constitucionalmente ativas as
enzimas necessárias para o efeito. Todos tecidos precisam de uma
fonte de energia. Os ácidos gordos consistem como a sua principal
fonte em casos de anorexia, de forma a minimizar a quantidade de
aminoácidos e consequentemente do tecido proteico que é
fundamental para a conversão para a glucose. A dimensão em que o
estado anorético evolui, o sistema nervoso central (SNC) diminui
sua dependência de glucose como fonte de energia e passa a usar
corpos cetônicos (HOLAN, 2009).

A deficiência relativa de arginina, um aminoácido essencial para
gatos, que em níveis baixos conduzem a anorexia pode ser uma das
causas mais importantes da lipidose hepática, além, do
processamento excessivo de lipídeos que ultrapassa a capacidade
de o fígado metabolizar e remover ácidos graxos da célula hepática.
É estimulado que 80% dos hepatócitos esteja comprometido nessa
devida doença (FERREIRA e MELLO, 2003).
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Seja qual for a causa que interfira na síntese de lipoproteínas,
irá resultar em infiltração gordurosa do fígado. Existem inumeráveis
causas que podem ser observadas, como o jejum prolongado e diabete
mellitus que causam uma mobilização excessiva de lipídeos
juntamente a uma falha na produção de lipoproteínas (CULLEN,
2009).

Os sinais clínicos de lipidose hepática incluem anorexia com
consequente perda de peso, letargia, vomito, diarreia ou constipação.
Ao exame físico, nota-se hepatomegalia, icterícia, palidez e
seborreia. (BIRCHARD, et. al., 2008).

O diagnóstico baseia-se na identificação das alterações clinicas
e patológicas, associadas com os graves danos da função do fígado.
Caso nenhuma doença secundaria for diagnosticada, o gato com
suspeita, é diagnostico lipidose hepática idiopática (ROSSATO, 2011).

Em exames hematológicos podem ter achados inespecíficos, como
anemia normocrômica e normocítica arregenerativa, relacionado ao
estresse. O aumento sérico das enzimas hepáticas são os sinais
laboratoriais mais lógicos. Os achados laboratoriais são caracterizados
por hiperbilirrubinemia e atividades elevadas das enzimas alanina
amino transferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST) e fosfatase
alcalina (FA), com apenas pequeno ou nenhum aumento na atividade
de gama-glutamil transferase (GGT) (CENTER, 2005).

Macroscopicamente o fígado estará aumentado de tamanho,
amarelado, com textura gordurosa, e em casos graves as bordas
ficam arredondadas, já em casos menos grave, o acumulo de lipídeos
ocorre em regiões especificas do lóbulo hepático. Nota-se que 50%
dos gatos acometidos com lipidose hepática chegam a óbito em suas
fases iniciais, podendo ter como base para diagnostico, o exame
físico, exames laboratoriais e diagnostico por imagens juntamente
com uma biopsia hepática (BERTOLETTI et al., 2010).

Na radiografia o fígado pode estar de normal a aumentado, já
na ultrassonografia nota-se hepatomegalia e hiperecogenicidade
difusa do fígado (AMORIM, 2005).

O tratamento baseia-se em estabilizar o quadro clinico do animal,
realizando o tratamento de suporte, corrigindo a desidratação e o
desequilíbrio de eletrólitos. Uma dieta balanceada também faz parte
do tratamento, oferecendo assim para o animal, um alimento rico
em proteínas e gordura e pobre em carboidrato, além de nutrientes
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especiais, sendo oferecidos várias vezes ao dia ao animal, tendo um
período de adaptação de uma semana, para que o animal mantenha
seu balanço energético positivo. Durante a fluidoterapia, é necessária
muita atenção, o uso do Ringer Lactato deve ser evitado, pois o
metabolismo hepático do lactato é afetado durante a lipidose
(BIRCHARD, et. al., 2008).

Caso o animal apresente casos associados a lipidose como vomito,
anemia, falta de apetite, hipofostatemia, hemorragias, e infecções
secundarias a bactérias é indicado a utilização de medicamentos
para controlar esses sintomas. O uso de glicocorticoides deve ser
evitado em gatos com lipidose hepática. (ROSSATO, 2011).

Com esse tratamento, os animais apresentam melhora entre 3 a
6 semanas após o início. Quanto mais cedo o início do tratamento,
mais sucedido será o prognostico (CENTER, 2005).

3. CONCLUSÃO

Portanto, a lipidose hepática é muito comum em gatos, e grande
parte desta hepatopatia é idiopática, sendo o sobrepeso ou anorexia
como uma das principais características. Deste modo, não é indicado
fazer dietas bruscas em gatos gordos e sim, evitar o sobrepeso.
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RESUMO

O lipoma é considerado uma neoplasia mesenquimal benigna
que tem origem a partir dos adipócitos ou células gordurosas do
subcutâneo. O diagnóstico é realizado por meio do exame clínico
e exames complementares, o tratamento é por meio da excisão
cirúrgica e pode ser associado com a radioterapia adjuvante,
caso a excisão seja incompleta. O prognóstico dos lipomas
circunscritos é favorável, já para os lipomas infiltrativos é
reservado, pois possuem altas probabilidades de recidivas e
podem causar destruição dos tecidos adjacentes. Com base nisso,
este trabalho tem como objetivo fazer o levantamento de
diagnósticos por meio de citopatologia de lipoma no Laboratório
de Patologia Veterinária da FAEF de Garça SP, durante um período
de 5 anos.

Palavras chave: Citopatologia, mesenquimal, neoplasia.
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ABSTRACT

Lipoma is considered a benign mesenchymal neoplasm that
originates from adipocytes or subcutaneous fat cells. The
diagnos is  i s  made through cl inical  examination  and
complementary examinations, treatment by means of surgical
excision and may be associated with adjuvant radiotherapy if
excision is incomplete. The prognosis of circumscribed lipomas
is favorable and reserved for infiltrative lipomas, as it has a
high probability of recurrence and causes destruction of adjacent
tissues. Based on this, this work has the objective of surveying
the diagnosis by means of non-laboratory lipoma cytopathology
of the Veterinary Pathology Laboratory of FAEF of Garça SP, during
a period of 5 years.

Key words: Cytopathology, mesenchymal, neoplasia.

1. INTRODUÇÃO

Neoplasias estão cada vez mais sendo diagnosticadas nos hospitais
e clínicas veterinárias. Os lipomas são neoplasias mesenquimais
benignas que se origina dos adipócitos e representa 16% das neoplasias
mesenquimais em cães (PARANHOS, 2014).

Alguns autores relatam que muito dos lipomas diagnosticados
possam representar mais uma alteração metabólica de lipócitos ou
hiperplasia, porem como ele surge na forma de um nódulo é incluído
na classe de neoplasias (CROSS, 2009).

Os lipomas têm como característica a aparência de massas únicas
ou múltiplas de crescimento lento e são geralmente subcutâneas,
bem circunscritas, flutuantes, arredondadas e moles, embora possam
ocorrer algumas variações nessas características em alguns casos
(BIRCHARD; SHERDING, 2008).

2. DESENVOLVIMENTO

Como se trata de uma neoplasia benigna pode não causar risco
imediato à vida do animal, mas dependendo da sua localização,
com o tempo pode vir a acarretar problemas ao bem estar do



Anais do XX Simpósio de Ciências Aplicadas da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2017. Vol 09 (10 vols.) - ISSN 1676-6814      223

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

animal devido ao crescimento exagerado da massa causando
desconformo ao animal e ainda podendo ulcerar e causar dor ao
animal (GRAÇA, 2007).

Levando em consideração os fatores epidemiológicos, pode notar
que os lipomas acometem mais comumente os cães que os gatos, e
as fêmeas são as mais acometidas (ROSSETTO, 2009).

Os lipomas não apresentam uma predisposição racial e podem
ocorrer em qualquer raça Mas o SRD, Labrador, Box, Rot Wailler,
Cocker, Pincher, Schauzer estão sobre maior risco (CROSS, 2009).

O diagnóstico de lipoma é realizado normalmente pelo exame
físico e confirmado por meio de exame citopatológico. O prognóstico
dos lipomas circunscritos é favorável e reservado para os lipomas
infiltrativos, pois possuem altas probabilidades de recidivas e de
causar destruição dos tecidos adjacentes (GRAÇA, 2007).

No caso de tumores, de crescimento lento e bem delimitados,
devem ser acompanhados para avaliar o seu crescimento. Em casos
de tumores com crescimento acelerado, o tratamento de eleição é
cirúrgico. Já os lipomas infiltrativos a cirurgia agressiva precoce é o
procedimento ideal a se realizar e podendo ser associada com
radioterapia (PARANHOS, 2014).

2. 1 MATERIAL E METODOS.

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram analisados todos
os diagnósticos de lipoma por meio de citopatológia no Laboratório
de Patologia Veterinária da FAEF da cidade Garça de 05/01/2013 a
21/06/2017.

A técnica utilizada foi a  punção aspirativa, para a coleta do
material, depois o material foi fixado para evitar alterações das
características celulares. A fixação é realizada com álcool 95% e,
em seguida, é corado pelo método de coloração HE. As vantagens
de sua utilização consistem no baixo custo, excelente aceitação
do paciente, morbidade mínima e raras ocorrências de
complicação.

O exame citológico comumente evidenciou a presença de
adipócitos com grandes vacúolos comprimindo o núcleo das células,
o que permitiu o diagnóstico de lipoma.
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2.2  RESULTADOS E DISCUSSÃO.

Durante o levantamento dos laudos de diagnósticos citopatológico
foram encontrados 36 casos de lipoma em cães. Os diagnósticos tiveram
uma alta ocorrência nas fêmeas, sendo a sua proporção de 83,3% e
16,7% em machos. No ano de 2013 foram diagnosticados 13,9% dos
casos, 30,5% dos casos em 2014, foram diagnósticos 30,5% em 2015,
19,6% em 2016 e em 2017 foram diagnosticados 5,5% dos casos lipoma.

GRAFICO- 1. Sexo dos animais diagnósticos com lipoma no LPV-FAEF.

Alguns pesquisadores relatam que à uma maior predisposição
em cães obesos, e esses animais apresentam acumulo de localizado
de gordura o que pode ser confundido facilmente com lipomas.

GRAFICO- 1.1. Idade dos animais diagnósticos com lipoma no LPV-FAEF.
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GRAFICO -1.3. Raças dos animais diagnosticados com lipoma no LPV-FAEF.

 TABELA-1. Região do nódulo, onde foi realizada a colheita de material para analise
citopatológia e em quantos animais ocorreram.

M.T.Cr (Mama torácica cranial), M.T.Cd (Mama torácica caudal), M.I (Mama inguinal).
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Os nódulos diagnosticados lipomas, nos machos foram na região
esternal, cervical, membro pélvico e região torácica, já demais foram
nas fêmeas. Apresentou uma alta ocorrência na região das mamas,
(Tabela- 1.) o que pode estar ligado com a grande quantidade de
lipócitos presentes nessas áreas.

3. CONCLUSÃO

Esta neoplasia de origem mesenquimal apesar de não ser uma
neoplasia maligna é de extrema importância seu diagnostico, para a
avaliação de seu desenvolvimento. E quando infiltrativos pode levar
a prejuízos nos tecidos adjacentes levando a um prognostico de
reservado a desfavorável. O exame citopatológico mostrou-se um
de alta confiabilidade para o diagnostico definitivo de lipoma. A sua
alta ocorrência em fêmeas ainda pode ser alvo de pesquisas, para
ter uma melhor certeza de sua predisposição.
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RESUMO

O vírus da Síndrome da Mancha Branca (WSSV) é uma doença

devastadora que afeta várias espécies de crustáceos, sendo eles

os caranguejos e siris, lagostas, lagostim e camarões, gerando

mortalidade e perdas econômicas nas produções. O surgimento

teve inicio na década de 90, na China e do Japão, dispersou pelo

Pacífico até os Estados Unidos, desceu pela América Central e

atingiu o Equador, pais que é grande produtor. Ela começou a ser

registrada no Brasil em 2004, a partir de Santa Catarina e foi

subindo rumo ao Nordeste. Em 2014, chegou ao Rio Grande do

Norte e em 2016, ao Ceará.

Palavra-chave: camarões, doença, mancha branca, vírus
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ABSTRACT

White Spot Syndrome virus (WSSV) is a devastating disease that
affects several species of crustaceans, including crabs and crabs,
lobsters, crayfish and shrimp, causing mortality and economic losses
in production. The emergence began in the 1990s, in China and Japan,
dispersed across the Pacific to the United States, down through
Central America and hit Ecuador, which is a major producing country.
It began to be registered in Brazil in 2004, from Santa Catarina and
was going up towards the Northeast. In 2014, he arrived in Rio Grande
do Norte and in 2016, to Ceará.

Key words: shrimps, disease, white spot, virus

INTRODUÇÃO

A síndrome da mancha branca (WSSV) é causada por um vírus,
que se manifesta na fase de desenvolvimento, calcificando e mudando
a cor do crustáceo (LIGHTNER, 2011; OIE, 2012).

O vírus ataca e destrói células de órgãos do sistema digestivo e
respiratório dos camarões, debilita os animais e expondo-os a infecções
por bactérias que levam à morte (GASPAR & QUEIROZ, 2017).

No ano de 2004, começaram a ocorrer as primeiras mortalidades,
em Santa Catarina, na região do Complexo Lagunar, em fazendas da
região da Pescaria Brava e Imaruí. Amostras coletadas na região e
enviadas para diagnóstico realizado na Universidade do Arizona, no
laboratório de Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), foram
diagnosticados como positivos para o vírus da síndrome da mancha
Branca WSSV, em 11 de janeiro de 2005 (MELLO; FARIA, 2007).

A enfermidade provocou a queda de mais de 90% na produção de
camarões do estado, passando de 4189 toneladas no ano de 2004
para 172 toneladas no ano de 2009 (COSTA, 2010).

DESENVOLVIMENTO

O vírus WSSV tem forma ovoide ou elipsoide sendo semelhante a
um bacilo, tem simetria regular, medem 80-120 mm de diâmetro e
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250-380 mm de comprimento, são envelopados, possuem DNA de
cadeia dupla (dsDNA) e densidade de 1,2 g/ml Podem apresentar
uma extensão de rosca ou flagelos do tipo (apêndice) em sua
extremidade. Existem diversos isolados identificados em diferentes
locais, porém todos são da mesma espécie viral (LO et al. 2012 apud
OIE, 2012; LIGHTNER, 2011; DURAND et al, 1997; LO et al. 2012
apud OIE, 2012; NADALA et al, 1998; van HULTEN et al, 2001).

É comprovado que esse vírus consegue se manter viável por pelo
menos 30 dias, 30°C em condições laboratoriais. Foi comprovada
também, a viabilidade do WSSV em lagoas por pelo menos 3 a 4 dias
(NAKANO et al, 1998 apud OIE, 2012). Em agua salgada pode ser
mantido por ate 12 dias, com permanência de até 19 dias em lagoa
sedimentada e independente da secagem ao sol, o vírus permanece
viável por até 35 dias (ROCHA et al, 2013).

Na inexistência de vacina contra o vírus da mancha branca
(WSSV), o produtor deve lançar mão de estratégias de manejo
eficientes com múltiplo foco: no ambiente de cultivo, na redução
de contaminantes e na imunonutrição dos camarões para reduzir a
severidade e otimizar a produção. O controle de matéria orgânica
nos viveiros de cultivo mostra-se como alternativa para redução na
incidência e severidade da doença. Visto que os camarões estarão
estocados em baixa densidade, a oferta de ração será
proporcionalmente menor, e o consumo de alimento vivo será
proporcionalmente maior por cada camarão, ao passo que a ciclagem
da matéria orgânica em nutrientes solúveis absorvíveis pelo plâncton
será intensificada pelo uso de pré-bióticos biorremediadores. Essas
estratégias em conjunto favorecem condições ambientais que
aumentam a taxa de sobrevivência e, consequentemente, a receita
bruta nos empreendimentos (NUNES, 2016).

Em relação à imunonutrição, outra estratégia para reduzir a
severidade da doença, o uso de rações contendo substâncias com
ação imunomoduladora para profilaxia nutricional (vitaminas,
minerais, carotenoides, imunomoduladores) é fundamental. Aditivos
polivitamínicos, minerais e compostos imunoestimulantes podem ser
utilizados para favorecer a maior resposta imune dos camarões em
crescimento. Os nutrientes que fortalecem a capacidade de um
animal para combater infecções são vitamina C, vitamina E,
astaxantina, selênio, fosfolipí- dios e n 3 LC PUFA. Adicionalmente,
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pode-se utilizar algumas substâncias como betaglucanos,
mananoligossacarídeos (MOS), lipopolissacarídeos e peptidoglicanos
que estimulam imunidade por desencadear estado elevado de alerta
imunológico, combatendo as infecções (FAO, 2014).

É de conhecimento de criadores e pesquisadores que inúmeras
espécies de camarões peneideos infectados com WSSV, apresentam
manchas brancas de 0,5 a 3 mm de diâmetro no exoesqueleto (LO et
al.,1996). Porém o mecanismo de formação de manchas não é
conhecido. É provável que a infecção por WSSV cause uma disfunção
do epitélio subcuticular do animal, resultando assim no acumulo de
sais de cálcio na cutícula (WANG Y.G. et al., 1999)

Inicialmente observa-se progressiva queda no consumo do
alimento até sua parada total. Dentro de poucos dias, os animais
apresentam-se moribundos e nadam na superfície das bordas dos
viveiros. Manchas brancas circulares variam de pequenos pontos a
discos de vários milímetros, podendo coalescer em placas maiores
cobrindo a cutícula, principalmente a região do cefalotórax. Os
indivíduos moribundos também podem apresentar cor avermelhada
(OIE, 2003).

Outros sinais clínicos podem ser anorexia, letargia,
desprendimento da cutícula, apresenta colocarão amarelada do
hepatopancreas e dilatação, diminuição da quantidade e problemas
de coagulação da hemolinfa (SAHUL-HAMEED et al,1998;
WONGTEERASUPAYA et al.1995; DURAND et al.1997; CHOU et al. 1995;
DURAND et al, FLEGEL,1997, WANG, Q. et al. 2000a; LO, et al.,1996b;
KIATPATHOMCHAI et al.,2001; LIGHTNER et al., 1998)

A mortalidade pode ocorrer a partir de dez dias após início da
manifestação da doença. Os camarões juvenis de todas as idades e
tamanhos que estão localizados nos tanques de engorda são
vulneráveis a doença, porem a mortalidade em massa normalmente
acontece um ou dos meses depois do povoamento (KARUNASAGAR;
OTTA; KARUNASAGAR ,1997; LOTZ; SOTO,2002; KOU et al., 1998;
KASORNCHANDRA; BOONYARATPALIN; ITAM, 1998).

Os achados histopatológicos da Síndrome da Mancha Branca
caracterizam-se por destruição generalizada dos tecidos
ectodérmicos e mesodérmicos. As células mostram núcleos
hipertrofiados com inclusões centrais claras a profundamente
basofílicas circundadas por cromatina marginada.  (LIGHTNER, 1996).



Anais do XX Simpósio de Ciências Aplicadas da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2017. Vol 09 (10 vols.) - ISSN 1676-6814      231

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

Dentre os diagnósticos, existem as sondas de DNA, anticorpos,
bioensaios, e análises histológicas como diagnósticos confirmatórios
da presença do WSSV (LIGHTNER, 2005).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do presente levantamento bibliográfico o vírus da
Síndrome da Mancha Branca atinge espécies de crustáceos,
apresentando manchas brancas no exoesqueleto, porem o mecanismo
de formação das mesmas é desconhecido. No Brasil foi registrada
em 2004 e considerada como a maior ameaça as criações de
camarões, gerando grandes prejuízos econômicos aniquilando
produções inteiras, devido a sua alta taxa de mortalidade.
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RESUMO

A pele é um órgão complexo composto por diferentes tipos
celulares encontrados em constante exposição ao meio ambiente.
Em virtude, disto uma enorme variabilidade de tumores pode
acometer esse órgão. Devido ao seu alto índice de reparação celular,
as chances de ocorrência de mutações são maiores que em outros
tecidos, tornando a pele um lugar propício ao surgimento de
neoplasias. Os mastócitos são células do tecido conjuntivo que
participam do sistema imunológico, sendo encontrados
principalmente nos tecidos subcutâneos e nas mucosas dos animais.O
Mastocitoma é uma neoplasia cutânea, apresentando-se de forma
única ou múltipla, não encapsulada, altamente infiltrativo,
localizados nos membros e tronco dos animais.

Palavras-chave: mastocitoma, mastócitos, neoplasia, pele.
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ABSTRACT

The skin is a complex organ composed of different cell types
found in constant exposure to the environment. By virtue of this an
enormous variability of tumors can affect this organ. Due to its high
rate of cellular repair, the chances of mutations occurring are higher
than in other tissues, making the skin a place conducive to the
appearance of neoplasias. Mast cells are connective tissue cells that
participate in the immune system, being found mainly in the
subcutaneous tissues and in the mucosa of the animals. Mastocytoma
is a cutaneous neoplasm, presenting as a single or multiple, non-
encapsulated, highly infiltrative, located in the limbs and trunk of
the animals.

Key words: mastocytoma, mast cells, neoplasia, skin.

1. INTRODUÇÃO

A incidência das neoplasias nos animais domésticos vem crescendo
de forma considerável, sendo hoje a principal causa de óbitos entre
os cães. Essa maior casuística tem sido relacionada a maior
longevidade que pode ser notada nestes animais e também devido a
maior convivência destes com o homem (WITHROW, 2007 apud MELO,
2010).

O termo mastocytoma foi utilizado, pela primeira vez, em 1942
por Bloom. Ainda são empregados outros termos, do inglês, como
mast cell tumor, mast cell sarcoma e mastocytosis, sendo estes dois
últimos aplicados quando há acometimento sistêmico (DALECK et
al, 2008).

Segundo a literatura especializada, a pele é considerada a
principal localidade de ocorrência de neoplasias nos animais
domésticos, em especial nos cães, existindo assim uma grande
quantidade de estudos com número significativo de tumores
confirmados por histopatologia (MELO, 2010).

Mastócitos são células presentes no tecido conjuntivo, possuem
o citoplasma repleto de grânulos secretores de histamina e
glicosaminoglicanos. Participam de reações imunes e possuem grande
ação nas inflamações, reações alérgicas e expulsão de parasitas.
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São células cuja principal função é armazenar potentes mediadores
químicos do processo inflamatório no interior de seus grânulos
citoplasmáticos (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2008).

O mastocitoma é o segundo tumor maligno mais comum no cão.
Embora sejam encontrados em cães senis, com idade aproximada
de oito a nove anos, também podem ser observados em cães jovens
com até três semanas de idade (MAZZOCCHIN, et al 2013). Segundo
Melo et al (2013), é um dos tumores agressivos mais frequentemente
diagnosticados na rotina clínica de cães, sendo que sua forma cutânea
ocorre em cerca de 11% dos casos.

Sua etiopatogenia é desconhecida sendo a razão para sua e alta
incidência em cães. Sugerem-se uma associação com inflamações
crônicas ou aplicações de substâncias irritantes na pele, enquanto
outros estudos sugerem uma causa viral. Há evidências de
hereditariedade, sugerida por uma maior incidência em determinadas
raças, também associados a eventos virais e carcinogênicos
relacionados à inflamação crônica. Costuma ser mais comum em
animais sem raça definida (SRD), mas raças como Boxer, Bulldog
Ingles, Labrador, Golden Retriever, Schnauzer, Teckel parecem
predispor o desenvolvimento dessa neoplasia (DALECK et al, 2008).
Segundo Palma et al (2009), raças braquicefálicas com faixa etária
por volta dos 8 anos são mais predispostas.

O aumento de diagnósticos de tumores cutâneos, sobretudo de
mastocitomas, aparenta ser produto de mudanças na mentalidade
de proprietários e clínicos médicos veterinários. Assim, considera-
se adequado, uma revisão dos aspectos clínicos, do diagnóstico e os
tratamentos do mastocitoma canino, auxiliando a conduta veterinária
diante dessa doença tão corriqueira (PALMA et al, 2005).

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Revisão de literatura

Os mastócitos possuem o núcleo central arredondado e diversos
grânulos. São encontrados na pele, nos tratos respiratório e
gastrintestinal, baço, linfonodos e no fígado. Em animais hígidos
residem o tecido conjuntivo, sua origem hematopoética, mantêm a
capacidade de proliferativa após a maturação, atuam em processos
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inflamatórios e respostas imunológicas, e também a mecanismos de
regulação da homeostase tecidual em geral (PALMA et al, 2009).

O mastocitoma, também denominado tumor de mastócitos (TM)
é caracterizado por alterações neoplásicas e uma proliferação atípica
de mastócitos e pode ter origem cutânea ou visceral (ROCHA et al.,
2004). É classificado como tumor de células redondas, da mesma
forma o melanoma, o linfoma, o histiocitoma, o plasmocitoma e o
tumor venéreo transmissível canino. Sendo essa classificação
importante no diagnóstico diferencial desses e outros tumores
cutâneos (OGILVIE e MOORE, 1995 apud MELO, 2010).

Na citopatologia, observam-se uma grande quantidade de células
individualizadas, de forma redonda, bordos citoplasmáticos bem
distintos e núcleo redondo (RASKIN e MEYER, 2003 apud MAZZOCCHIN,
et al 2013).

O mastocitoma pode acometer qualquer região do corpo, mas é
possível se constatar maior acometimento em membros, região
inguinal e prepucial. Alguns autores acreditam que mastocitomas
localizados em regiões mucocutâneas e na região inguinal sejam
mais agressivos (NATIVIDADE et al, 2014).

O prognóstico depende da classificação histológica que também
é fundamental para a eleição do tratamento. A identificação do grau
de diferenciação dos mastocitomas é baseada em parâmetros
subjetivos tais como invasão, celularidade, morfologia da célula,
índice de mitoses (SIMÕES et al., 1994; GOLDSCHIMIDT e HENDRICK,
2002 apud SILVA et al, 2014). Foi Bostock (1973) quem primeiro
desenvolveu um sistema que classificava os mastocitomas em três
graus histológicos (MELO et al, 2013).

Os mastocitomas são classificados de acordo com o grau de
malignidade em graus I, II e III. Os tumores de grau I são geralmente
menos agressivos e comumente tratados apenas com cirurgia. Os
tumores de grau II possuem malignidade moderada e são tratados
com cirurgia, com amplas margens de ressecção, pois possuem taxa
de metástase. Os tumores de grau III são agressivos e metastatizam
frequentemente.

Os locais mais comuns para metástases são os linfonodos regionais
(gânglios), podendo haver infiltração neoplásica também em fígado,
baço e medula óssea (NATIVIDADE et al, 2014).
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2.1.1. Diagnóstico

A avaliação de um cão com suspeita de tumor de mastócitos
deve incluir aspiração com agulha fina da área acometida. Tumores
de mastócitos são extremamente fáceis de serem diagnosticados
por meio da citologia. O material aspirado consiste em uma população
de células redondas, com grânulos citoplasmáticos roxos evidentes
no qual eosinófilos são frequentes no esfregaço. Em aproximadamete
um terço dos tumores de mastócitos os grânulos não são corados
pelo Diff-Quik. Logo, se as células redondas sem grânulos forem
encontradas em uma massa dermal ou subcutânea semelhante a
tumor de mastócitos, o clínico deve corar a lâmina com Giemsa ou
Wright para revelar o grânulo roxo característico (NELSON, COUTO,
2015).

Um cão com tumor de mastócitos deve ser avaliado clinicamente,
incluindo palpação cuidadosa da área afetada e dos linfonodos
drenantes. Além disso: palpação abdominal, radiografia ou
ultrassonografia para detectar hepatoesplenomegalia, hemograma,
perfil bioquímico sérico, urinálise, radiografia torácica se a neoplasia
está localizada na metade anterior do corpo (detectar linfadenopatia
intratorácica). Se for observada linfadenopatia, hepatomegalia ou
esplenomegalia AAF dos linfonodos ou dos órgãos aumentados deve
ser providenciada para se detectar mastócitos. (LONDON & SEGUIN,
2003; LONDON & THAMM, 2013 apud MELO et al, 2013).

É feita uma graduação histológica, cuja metodologia mais utilizada
para a realização desta é a proposta por Patnaik et al. (1984), que
leva em conta extensão da lesão, celularidade e morfologia celular,
presença de figuras de mitose e reação estromal, possibilitando a
classificação dos tumores em três graus: 1, tumor bem diferenciado;
2, tumor de diferenciação intermediária; e 3, tumor pouco diferenciado
ou anaplásico. Cães com mastocitoma grau 1 dificilmente apresentam
metástases ou complicações e ofereceriam maior sobrevida e, por
conseguinte, um melhor prognóstico. Enquanto os mastocitomas grau
3 apresentam comportamento agressivo, sendo que mais de 80%
desenvolvem metástases e óbito decorrente de complicações
associadas. Já os tumores com classificação grau 2 podem apresentar
comportamento biológico diversificado, com uma taxa de metástases
entre 5 e 22% (PATNAIK et al. 1984 apud NATIVIDADE et al, 2014).
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Segundo Melo (2010) a citologia aspirativa com agulha fina trata-
se de um método seguro que permite o diagnóstico do mastocitoma
canino. O exame histopatológico influencia diretamente na conduta
terapêutica aplicada, que, por sua vez, depende do grau de
diferenciação, da intensidade de proliferação celular e do
estabelecimento e envolvimento das margens cirúrgicas de segurança
(LONDON & THAMM, 2013 apud MELO et al 2013).

2.1.2. Terapêutica

O tratamento compreende excisão cirúrgica ampla, radioterapia
e quimioterapia, individualmente ou combinadas variadamente, além
da criocirurgia. O tempo médio para as recidivas do mastocitoma
canino é de quatro a seis meses, em geral, variando de acordo com
o tratamento estabelecido e a resposta individual de cada paciente.
A excisão cirúrgica é indicada para tumores solitários, sendo o
tratamento de escolha para mastocitomas de grau I e II. Os
mastocitomas de grau III apresentam grandes riscos de que a excisão
seja incompleta durante o processo de remoção cirúrgica se
comparado aos graus I e II, não sendo retirados com margem de
segurança. As cirurgias devem conter margens amplas e profundas
com a remoção, se possível, de no mínimo três centímetros de tecido
aparentemente normal no entorno do tumor, para que a exérese
seja curativa. Essas considerações podem ser inviáveis se o tumor se
localizar na face, extremidades de membros ou região inguinal, se
tornando imprescindível a realização de quimioterapia previamente
na tentativa de diminuir o volume da massa tumoral (PALMA et al,
2009).

No cão, o mastocitoma cutâneo tem um comportamento biológico
muito variável, de benigno a extremamente maligno. Tumores de
grau I têm um bom prognóstico, no geral. Enquanto, a cirurgia
somente não é suficiente para curar tumores de grau II. Há recidivas,
em cerca 50% dos casos, dentro do tempo médio estabelecido.
Cirurgia, associada ou não a radioterapia, é totalmente
contraindicada, para tratamento de tumores de grau III, devido à
alta agressividade destes. Geralmente, casos tratados apenas com
cirurgia têm uma sobrevida média de 13 semanas. Assim, a
quimioterapia se torna necessária no tratamento de tumores de grau
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III e em cerca de 50% dos de grau II. A quimioterapia deve ser
empregada no tratamento dos mastocitomas cutâneos de grau III,
tumores de grau II com prognóstico desfavorável e nos quadros de
metástases manifestas (LENORE e DELPRAT, 2004).

3. CONCLUSÃO

A ocorrência de neoplasias nos animais domésticos aumentou de
forma considerável, se tornando hoje a principal causa de óbito entre
os cães. O mastocitoma é a segunda forma de neoplasia maligna
mais comum no cão. Além do diagnóstico por imagem, realizam-se
exames citológicos e/ou histopatológicos dos órgãos com suspeita
de ocorrência de mestástases. O prognóstico depende da classificação
histológica que também é considerada na eleição do tratamento.

A identificação do grau de diferenciação dos mastocitomas
baseia-se em parâmetros subjetivos tais como invasão, celularidade,
morfologia celular e índice de mitoses. O tratamento é composto
por uma ampla excisão cirúrgica, radioterapia e quimioterapia,
individualmente ou combinadas variavelmente, além da criocirurgia.
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RESUMO

O Brasil vem crescendo cada dia mais na produção de carne de
frangos. Oferecendo para as aves condições de bem-estar onde podem
se desenvolver seus extintos, assim como ganhando peso e oferecendo
alimentos a população, todas as aves são acompanhadas para não
sofrer estres, são acompanhadas desde o crescimento
desenvolvimento carregamento e o abate das aves para assegurar
que terá uma sensibilização digna.

Palavras chave: aves, avicultura, bem-estar, galpão.

ABSTRACT

Brazil is growing more and more in the production of chicken
meat. Offering to the bird welfare conditions where they can develop
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their extinct, as well as gaining weight and providing food to the
population, all birds are monitored for not suffering from stress, are
monitored from the growth development loading and the slaughtering
of the birds to ensure which will have a dignified sensitization.

 Key words: birds, aviculture, well-being, harvest.

1.INTRODUÇÃO

A avicultura de frango corte possui uma fatia considerável na
produção de proteína animal, devido aos grandes investimentos,
novas tecnologias para melhorar a produtividade e atualmente uns
dos principais focos dos produtores esta relacionada ao Bem-Estar
Animal (ABREU, 2011).

Para se obter uma criação adequada e dentro das normas
vigentes são necessários galpões e alimentação adequados, água
de boa qualidade, mas    fator muito importante a se considerar
na para criação de frango de corte e a intensidade da luz, a
disposição e cor das lâmpadas, além da duração do foto período
que afetam o bem estar e o desempenho de frangos alojados
(SANTANA et al., 2014).

Como as aves possuem um alto metabolismo sua demanda
energética é alta. Sendo assim, para atender suas necessidades, elas
possuem um sistema digestório capaz de absorver energia dos
alimentos de forma rápida e eficiente com pouco desperdício.
Dependendo da espécie e de sua alimentação, elas são capazes de
absorver entre 60% e 99% da energia provida dos alimentos que
consomem (COLVILLE e BASSERT, 2010).

Hoje o setor de agronegócio é um dos mais competitivos do Brasil,
representando cerca de 20% do produto interno bruto (PIB) nacional
e 41% das exportações feitas pelo país. A avicultura que corresponde
a 1,5% do PIB, produziu 12 milhões de toneladas de carne de frango,
empregando mais de 5 milhões de colaboradores diretos e indiretos
(ABPA, 2016).

No Brasil o crescimento da avicultura de corte se deu pelos
investimentos constantes, desenvolvimento de novas tecnologias para
melhorar a produtividade e principalmente o bem-estar animal
(ABREU, 2011).
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Este trabalho tem por objetivo aprimorar o conhecimento através
de revisão de literatura das novas técnicas de criações de frango de
corte.

2.DESENVOLVIMENTO

2.1 ANATOMIA E FISIOLOGIA DAS AVES

O sistema digestório das aves e parecido com o sistema digestório
dos mamíferos onde a diferença maior está na forma de digestão
dos alimentos (ARAÚJO, 2010) onde elas conseguem absorver
nutrientes essenciais para atender a alta e variável demanda de
energia das diferentes espécies de aves (COLVILLE e BASSERT, 2010).

Na cavidade oral, podemos citar o fato de que as aves não
apresentam dentição, nem lábios. Ambos são substituídos por um
bico epidérmico queratinizado, que cobre as partes rostrais das
mandíbulas superior e inferior (ARAUJO, 2010).

Ela consiste em um palato duro na parte anterior, um palato
mole na parte posterior, uma língua própria, glândulas salivares e
papilas gustativas dispersas (COLVILLE e BASSERT, 2010).

 A boca das aves difere dos mamíferos por ter o palato
incompletamente fundido, o que resulta em uma abertura
longitudinal, entre as cavidades oral e nasal, denominada de fenda
coanal. Além disso, sua língua varia de acordo com os contornos da
cavidade oral. Em espécies domésticas, a língua não tem musculatura,
sendo provido de um osso, denominado de osso entoglosso, coberto
por uma membrana mucosa espessa cornificada (FRANDISON et al,
2014).

A maioria das aves apresenta glândulas salivares localizadas
na parte traseira da cavidade oral (faringe), mas as aves granívoras
também as possuem no palato mole. Nessas aves, a saliva umedece
e lubrifica as sementes secas, e as glândulas secretam uma enzima
que digere o amido. Algumas espécies, como andorinhão e
andorinhas, utilizam a saliva seca para construção de ninhos, e os
pica-paus usam sua saliva pegajosa para capturar insetos (COLVILLE
e BASSERT, 2010).

O estômago das aves consiste em dois compartimentos separados
sendo eles o estomago químico e o estomago mecânico. O estomago
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químico também denominado de  pro ventrículo é um órgão tubular
alongado e com paredes grossas onde se encontra a porção  glandular
do estômago, onde são secretados sucos digestivos como pepsina e
ácido clorídrico e seu pH pode variar de 0,7 e 2,5. A moela é a
porção muscular do estômago onde ocorre a digestão mecânica
(ARAUJO, 2010).

Algumas características da moela são específicas à espécie e
sua dieta. Um exemplo são as moelas de corujas, gaviões, andorinhas
entre outros que trituram componentes alimentares não digeríveis
em uma pelota que é regurgitada. É considerável fisiológico a
regurgitação dessas pelotas, mostrando a motilidade gastrointestinal
normal (COLVILLE e BASSERT, 2010).

O intestino delgado é dividido anatomicamente em três
segmentos: duodeno, jejuno e íleo. Em intimo contato com o duodeno
encontramos o pâncreas na forma de uma virgula (ARAÚJO, 2010).
Ele é responsável pela digestão e absorção de nutrientes, onde em
aves carnívoras e frutívoras ele é relativamente curto e possui paredes
finas. Em aves granívoras, é alongado e possui diversas voltas e em
piscívoras, o duodeno é longo, mas é pequeno em seu diâmetro
(COLVILLE e BASSERT, 2010). O jejuno é a porção média, e o íleo
é a porção final e termina-se no intestino grosso, no reto (ARAÚJO,
2010).

É formado por dois cecos, reto e cloaca. Os cecos são sacos
cegos, com 20 cm de comprimento e colocam-se de cada lado do
íleo. Os pombos apresentam cecos bem curtos e os psitacídeos não
apresentam (ARAÚJO, 2010). Embora as funções do ceco ainda
estejam sendo estudado, ele parece ser importante para a reabsorção
hídrica e fermentação bacteriana de celulose. O conteúdo dessas
saculações é marrom escuro e úmido, ele é excretado poucas vezes
na semana independentemente do conteúdo fecal intestinal
(COLVILLE e BASSERT, 2010). O final do cólon é chamado de reto e
termina-se na cloaca (ARAÚJO, 2010).

2.2 CRIAÇÃO E MERCADO

A avicultura no BRASIL hoje representa quase do 1,5% do PIB,
empregando direto e indiretamente quase 3,5 milhões de
colaboradores. A produção se divide da seguinte forma 70% são
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destinadas ao mercado doméstico e os 30% restantes embarcados
para mais de 150 países (ABPA, 2016).

Desde 1994 o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA) criou o Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA) onde
as ações em conjunto entre as empresas do setor de produção de
aves de corte garantiam a segurança de seus planteis (BRASIL, 1994).

Para uma criação de frango de corte adequada não existe um
tipo de instalação avícola ideal que combata o desconforto térmico
tanto por calor ou frio e que possa ser utilizada em todas as regiões
do mundo, uma vez que cada região possui um tipo de clima próprio
(TINÔCO, 2001).

Segundo Baêta e Souza (2010), o ambiente de produção é definido
como o conjunto de todos os fatores que afetam direta ou
indiretamente os animais, com exceção da alimentação e de
patógenos.

Para se avaliar a produtividade avícola de corte deve ser
observado três indicadores: 1) a conversão alimentar (ração/ Kg de
frango vivo), 2) o peso e 3) a idade de abate do frango (DOLIVEIRA;
2012).

Segundo estimativa OCDE/FAO (2012), na década de 2020 a carne
de frango será a mais consumida em todo o mundo, passando a carne
suína.

2.3 BEM ESTAR ANIMAL

Hoje a avicultura brasileira é reconhecida como sendo uma das
mais desenvolvidas do mundo, graças aos investimentos nas áreas
de nutrição, biosseguridade, genética, manejo e às implementações
de programas de qualidade que incluem o bem-estar animal e a
preservação do meio ambiente (ABPA, 2016).

A preocupação com o bem estar animal vem aumentando muito
devido aos consumidores exigirem produtos de melhor qualidade e
criados de forma que o animal não sofra e tenha seu desenvolvimento
natural (BROOM, 1991).

No Brasil, a normatização do bem estar animal teve inicio com o
decreto nº 24.645 de julho de 1934, e em 2008 foi criada pelo MAPA a
Comissão Técnica Permanente de Bem Estar Animal, esta comissão visa
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à boa prática de manejo e a execução da legislação brasileira diante
dos avanços científicos e os preceitos estabelecidos pelos acordos
internacionais dos quais o Brasil e signatário (FREITAS et al, 2017).

Entende-se por bem-estar animal, o alivio da dor, do estresse e
outros fatores que não debilitam o animal, como o correto
fornecimento de uma alimentação, manejo e tratamentos adequados,
ou seja, a deficiência do bem-estar animal compromete o estado
fisiológico, sanitário, reprodução, produção e crescimento (CEBALLOS
e GÓIS, 2016).

 3.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir que as normas de bem-estar animal, é de
extrema importância para os frangos de corte, para que os mesmos
sejam tratados cuidados e não sujeito a condições de estresse. Todas
as condições desta norma são generalizadas e devem ser instaladas
na criação de aves e abate. Agora, a adoção de medidas abrangendo
o bem-estar das aves em pesquisa que comprova a realidade das
aves. Os fundamentos científicos do bem-estar dos animais devem
conceituar fisiologia, etologia e da saúde dos mesmos.
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RESUMO

A fisiologia do exercício no equino diz a respeito de estudos das
respostas do cavalo ao exercício. Para se realizar um exercício físico,
é necessária a oferta de adenosina trifosfato (ATP). Os principais
meios de produção de energia constante nos cavalos é o metabolismo
aeróbico, quando há utilização de oxigênio, e metabolismo anaeróbio
onde não ocorre a utilização de oxigênio ocorrendo na forma de
lactato sendo um produto final da glicolise anaeróbia, quando ocorre
o aumento de intensidade de exercício é do metabolismo anaeróbico.

Palavra-chave: Cavalo, Fisiologia, Glicogênio, Performance,
Quarto de Milha.

ABSTRACT

The exercise physiology in equine says regarding studies of horse
responses to exercise. To perform a physical exercise, the supply of
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adenosine triphosphate (ATP) is required. The main means of producing
constant energy in horses is aerobic metabolism, when oxygen is used,
and anaerobic metabolism where the use of oxygen occurring in the
form of lactate is not an end product of anaerobic glycolysis, when
the intensity increases of exercise is anaerobic metabolism.

Keyword: Horse, Physiology, Performance, Quarter horse.

1. INTRODUÇÃO

A fisiologia do exercício no equino diz a respeito de estudos das
respostas do cavalo ao exercício, que por sua vez envolvem avaliações
fisiológicas como: temperatura corporal, batimentos cardíacos por
minuto, concentrações de ácido lático e oxigênio. A utilização
sustentável dos animais faz com que ocorra uma busca por novas
tecnologias e execução de pesquisa prevenindo assim o excesso de
treinamento (Overtraining) que acarretam lesões, principalmente
músculo esquelético e metabólicas (GRAMKOW; FERRAZ, 2007).

O metabolismo no músculo estriado esquelético é especializado
em produzir adenosina trifosfato (ATP), portanto para começar um
exercício físico e ocorrer à contração muscular faz-se necessário a
disponibilidade desta molécula. Os principais meios de produção de
energia constante nos cavalos é o metabolismo aeróbico, quando há
utilização de oxigênio, e metabolismo anaeróbio onde não ocorre a
utilização de oxigênio ocorrendo na forma de lactato, os dois meios
de produção estão relacionados com o tipo de exercício do animal,
sendo ele de alta ou baixa intensidade. O metabolismo aeróbico
tem a capacidade de produzir grandes quantidades de energia de
forma lenta. Já o metabolismo anaeróbico tem a capacidade de
produzir rapidamente pequenas quantidades de energia. E mesmo
com todo esse mecanismo os cavalos atletas apresentam uma queda
de desempenho e performance depois de correr 4, 5 vezes em uma
prova (SECANI; LÉGA, 2009).

2.DE SENVOLVIMENTO

2.1 Bioenergética

Os cavalos atletas, são animais que são exercitados com muita
frequência, por conta disso desenvolvem alta densidade capilar
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muscular, com isso facilita a chegada de oxigênio e substratos
energéticos, facilitando também a remoção de metabolitos das
células musculares. O músculo estriado esqueléticos dos equinos,
por sua vez, possui uma grande capacidade de estocagem de
glicogênio, sendo 600-650 mmol/kg de músculo seco em cavalos
atletas e alta capacidade oxidativa durante o exercício, sendo que o
consumo de oxigênio durante o repouso do animal pode ser tão baixo
quanto 4ml/kg/min aumenta para 160-200ml/kg/min (DUARTE,
2013).

A musculatura estriada esquelética é a parte ativa do sistema
locomotor. Os músculos esqueléticos são altamente vascularizados
e inervados. Fornecem a energia para movimentar a estrutura
esquelética, suas extremidades sempre se inserem em ossos ou
cartilagens, atuando como alavancas, assim resultando nos
movimentos da parte corporal individualmente, ou de todo o
organismo (KÖNIG, 2011).

As células musculares esqueléticas podem ser do tipo vermelhas
ou escuras, brancas ou pálidas, intermediárias com características
de fibras vermelhas e brancas. As fibras musculares vermelhas são
caracterizadas por mais mioglobina e mais mitocôndrias do que as
fibras brancas. Todos os músculos provavelmente tenham misturas
iguais desses três tipos celulares, mas em alguns animais pode haver
predominância das vermelhas ou das brancas. As fibras musculares
vermelhas contraem mais lentamente e esgotam-se menos
prontamente do que as fibras musculares brancas (REECE, 2015).

2.2 Metabolismo anaeróbio

Para se realizar um exercício físico, é necessária a oferta de
adenosina trifosfato (ATP), que quando sofra a ação da enzima ATPase,
na forma hidrolisada, torna-se então adenosina difosfato (ADP) e
fosfato inorgânico (PI). Com isso ocorre uma ligação entre o ADP e
PI. Para suceder a liberação de energia, essa ligação é rompida pela
ATPase, então essa energia é utilizada para realizar o exercício físico
como a contração muscular (GRAMKOW; FERRAZ, 2007).

Gorduras são pequenos estoques presentes na musculatura
estriada esquelética dos equinos atuando como fonte de ácidos
graxos. A oxidação dos ácidos graxos no exercício de alta intensidade
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é limitada quando o a magnitude do exercício se situa entre 40% e
60% da taxa de consumo de oxigênio máximo. Quando a intensidade
do esforço durante o exercício é maior que os valores acima, utilizam-
se os estoques de glicogênio, que é glicose armazenada nas células
musculares (DUARTE, 2013).

Quanto maior for o consumo de gordura, maior será a sua
utilização como fonte de energia pelos músculos. Quando o esforço
é de baixa a moderada intensidade, ocorre um aumento progressivo
da oxidação dos lipídios, que ocorre a queima liquida de gordura,
alcança valores aumentados em animais mais treinados.

Os músculos esqueléticos contem consideráveis quantidades de
fosfocreatina que levam ao caminho mais simples e rápido para a
produção de ATP pela doação de um grupo fosfato para o ADP,
formando ATP, pela reação da creatina quinase (SECANI e LÉGA, 2009).

A glicolise anerobica é uma forma de obtenção rápida de energia,
ativando o sistema constituído pela fosfocreatina (fonte anaeróbica
alática), ao esgota-la que a fonte de energia seguinte é a fase
anaeróbica lática, com consequente produção de lactato. Sendo
assim. O lactato é produto final da glicolise anaeróbia, quando ocorre
o aumento de intensidade de exercício é do metabolismo anaeróbico
que provem a energia e como consequências as células musculares
liberam lactato para o sangue. Nesse processo as moléculas de lactato
são transportadas para o fígado e La são ocupadas e armazenadas
em glicogênio ocorrendo a mobilização do mesmo durante a
realização do exercício ajudando assim a manter as concentrações
da glicose no sangue (GRAMKOW e FERRAZ, 2007).

2.3 Metabolismo do glicogênio muscular

Vários fatores fisiológicos são responsáveis pelo desempenho
atlético, dentre eles a grande quantidade de estoques de substrato
energéticos intramusculares, especialmente o glicogênio. O processo
de glicólise anaeróbia é a conversão de glicose em energia gerando
o piruvato, que pode ser convertido em lactado. O lactato é produzido
como produto do trabalho muscular durante todo tipo de exercício e
o aumento de sua concentração é decorrente da limitação da
disponibilidade de oxigênio para oxidação do piruvato na mitocôndria,
de maneira que ocorra um aumento exponencial de suas
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concentrações sanguíneas quando a contribuição da energia aeróbica
começa a ser insuficiente frente aos requerimentos energéticos
totais. Com isso a intensa produção de lactato tem como resultado
uma diminuição do pH, o qual pode limitar a capacidade para o
trabalho por interferir na atividade enzimática muscular (STOCKHAM
e SCOTT, 2008).

A produção do lactato durante a atividade muscular foi
considerada, por muito tempo, como um produto final da degradação
parcial do glicogênio/glicose, em razão da baixa disponibilidade do
oxigênio mitocondrial. Entretanto, essa relação causal tem sido
recentemente reformulada. Por exemplo, evidências mais recentes
indicaram que ao induzir a redução de aproximadamente 22% do
consumo de oxigênio (O2) das fibras musculares estimuladas
eletricamente, as concentrações de lactato são mantidas semelhantes
à situação controle (BERTUZI et. al., 2008).

O lactato é produzido no citosol pelo ramo fermentativo da via
glicolítica, através da redução de piruvato com a oxidação
concomitante de NADH para NAD +, uma reação catalisada pela
enzima lactato desidrogenase (LDH). Esta enzima é composta de
quatro subunidades de dois tipos distintos chamados H e M por causa
de sua expressão predominante no coração e músculo (do inglês
Heart e Muscle), respectivamente. Cada tipo de subunidade está
sob controle genético separado, resultando em cinco diferentes
isoenzimas: LDH-1 (H4), LDH-2 (H3M1), LDH-3 (H2M2), LDH-4 (H1M3)
e LDH-5 (M4), (DRENT et. al., 1996).

Por sua vez, a utilização do lactato como substrato energético
pelo músculo esquelético ou por outros órgãos é possível graças ao
seu transporte no meio intra e extracelular. Supõe-se que durante o
exercício físico, sobretudo de intensidade elevada, o lactato
produzido se desloque do meio intra para o extracelular mediante
os transportadores monocarboxilatos (MCT1 e MCT4) (BERTUZI et.
al., 2008).

2.4 Causas de queda de desempenho

Os cavalos têm uma limitação ao produzir energia por via
aeróbica, devido à falta de oxigênio no musculo, as células passam
a utilizar mais glicose, perante a continuidade dos exercícios e devido
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a deficiência de oxigênios nas células, ocorre o desvio metabólico,
onde começa a dar início a formação de ATP pelos processos
anaeróbicos com a formação de ácidos láticos (SECANI, LÉGA, 2009).

Tanto os exercícios de alta intensidade quanto de baixa
intensidade podem levar à fadiga muscular. No exercício aeróbio, a
fadiga está relacionada à depleção de glicogênio, hipertermia e
desequilíbrio eletrolítico, enquanto que no anaeróbio, a acidose com
hiperlactatemia e a depleção de ATP e creatina fosfato são os fatores
mais importantes (MACLEAY, 2004).

A via anaeróbia nos equinos é mais bem tolerada. Sendo que o
músculo esquelético dos equinos tem maior capacidade de
tamponamento, quando comparados a outras espécies, isso permite
que o cavalo possa aguentar maiores concentrações de lactato
muscular durante a atividade. As hemácias possuem a capacidade
de ligação ao lactato, contribuindo assim para o efluxo da
musculatura (PÖSO et al., 2004).

O músculo em qualquer esforço físico produz lactato, quanto
maior for à intensidade do exercício implica maiores concentrações
de lactato devido a carência de energia gerada aerobiamente,
gerando um aumento do metabolismo anaeróbio (PÖSO et al., 2004).

Durante o repouso a principal fonte de energia dos músculos
esqueléticos é proveniente dos ácidos graxos livres do tecido adiposo
e corpos cetônicos, já quando o musculo esta sob esforço moderado,
utiliza-se a além dos ácidos graxos e dos corpos cetônicos, a glicose
que por sua vez é fosforilada e degradada por meio do processo de
glicólise. O músculo então quando é submetido ao esforço máximo,
requer uma maior demanda de ATP que a capacidade de gerar na
forma aeróbia. Portanto, a fermentação lática tem uma resposta
mais rápida que a fosforilação oxidativa a grande demanda de ATP.
O acido lático, ou lactato, produzido através da glicólise anaeróbia
muscular, baixa o pH, inibindo a ação de diversas enzimas
intracelulares, até mesmo as enzimas que são responsáveis pela
glicolise, impedindo assim a excitação e contração muscular,
cooperando com a fadiga muscular (DUARTE, 2013).

Os sinais clínicos da exaustão são depressão, claudicação,
apetência ou anorexia, desidratação, falta de vontade de beber água.
No hemograma apresenta aumento de proteínas e hematócritos
causados pela desidratação, redução de glicemia, elevação da
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atividade das enzimas creatina-fosfoquinase e aspartato-
aminotransferase, redução da concentração de dióxido de carbono
total ocorrendo a alcalose respiratória, hipocalcemia, hipocloremia,
hipocalemia e hipomagnesemia. O tratamento nesse caso é a
hidratação e reposição energética (FOSS; WICKLER, 2004).

Contudo a síntese e o metabolismo de 5-HT (serotonina cerebral)
passam a aumentar em resposta ao exercício, além do mais a
concentração de serotonina no cérebro é associada a marcadores da
fadiga central como sendo então um déficit corporal de energia,
água ou eletrólitos com isso a queda de performance acontece como
um mecanismo de defesa para evitar danos devido ao excesso de
esforço. Portanto o sistema seratoninérgico é associado a varias
funções cerebral que pode atuar de forma positiva ou negativa
durante o exercício (PICCIONE et. al., 2005).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível perceber que o cavalo atleta tem um ótimo mecanismo
metabólico, podendo ter variações conforme a sua necessidade
fisiológica. Mas é muito importante estar sempre atento ao seu
condicionamento físico, e também observar a sua hidratação os
exercícios. Para evitar a fadiga após os exercícios é sempre bom o
animal receber uma suplementação adequada após as provas, sendo
suplementos eletrolíticos no pós esforço para que o animal permaneça
ingerindo água nesse momento.
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RESUMO

A fitoterapia pode ser usada para tratamento de doenças ou como
forma preventiva e sua utilização vem aumentando nos últimos anos.
O objetivo deste trabalho é realizar um levantamento de literatura
sobre o uso da fitoterapia na medicina veterinária e apresentar
algumas plantas empregadas na terapêutica de cães e gatos. Ressalta-
se a importância do desenvolvimento de pesquisas na área envolvendo
as diferentes espécies animais, assim como o relato de casos e
publicações no meio científico para divulgar informações sobre o
uso da fitoterapia na medicina veterinária, pois a escassez de
bibliografia é um dos fatores limitantes para o emprego das plantas
medicinais em animais.

Palavras-chave: fitoterapia, plantas medicinais, terapêutica
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ABSTRACT

Phytotherapy can be used for the treatment of diseases or as a
preventive form and its use has been increasing in recent years. The
aim of this work is to perform a literature review about use of
phytotherapy in veterinary medicine and to present some plants used
in dogs and cats´s therapy. The importance of researches involving
different animal species, as well as the reporting of cases and
publications is to divulge information about the use of phytotherapy
in veterinary medicine, because the scarcity of bibliography is one
of the limiting factors for use the medicinal plants in animals.

Key words: phytotherapy, medicinal plants, therapeutic purposes

1. INTRODUÇÃO

A fitoterapia é um dos métodos mais antigos empregado pela
medicina natural, sendo usado desde a época do homem pré-histórico
que começou a compreender, assim como os animais, como
diferenciar as plantas comestíveis daquelas que conseguiriam ajudá-
lo a tratar e curar suas doenças (MATA e CARVALHO, 2009).

O uso de plantas medicinais em tratamentos ou prevenção de
doenças do cotidiano vem crescendo notadamente nos últimos anos.
Atualmente, o mercado mundial de fitoterápicos gira em torno de
22 bilhões de dólares. O crescimento da utilização deste recurso
deve-se, entre outros fatores, ao alto custo de medicações
industrializadas e à dificuldade de acesso de algumas pessoas à
assistência médica (LIMA et al., 2012.)

O Brasil dispõe de uma das maiores biodiversidades do planeta, o
que torna o país uma importante fonte para pesquisas de plantas com
ação farmacológica. No entanto, mesmo com os efeitos e benefícios
conhecidos para o tratamento de diversas doenças, a fitoterapia na
Medicina Veterinária ainda é pouco empregada. Os medicamentos
fitoterápicos representam cerca de 1% do mercado farmacêutico, e
isso ocorre em virtude da falta de conhecimento dos profissionais da
área e da carência de pesquisas (CAMPOS e ITAYA, 2016).

De acordo com o Ministério da Saúde (2001), plantas medicinais
são aquelas que possuem um histórico de uso tradicional como agente
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terapêutico. Uma planta contar com precursores químicos de
fármacos entre seus constituintes, não necessariamente a classifica
como planta medicinal e nem que pode ser utilizada na produção de
medicamentos.

Os fitoterápicos são medicamentos que utilizam unicamente
plantas ou derivados vegetais (extratos, sucos, óleos, ceras, etc.)
como componentes terapeuticamente ativos, não sendo permitido
ter em sua composição a inclusão de substâncias ativas isoladas
(Ministério da Saúde, 2001).

O objetivo deste trabalho é realizar um levantamento de
literatura sobre o uso da fitoterapia na medicina veterinária e
apresentar algumas plantas empregadas na terapêutica de cães e
gatos.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 A FITOTERAPIA NO BRASIL

O Brasil possui uma das mais ricas biodiversidades do planeta,
com milhares de espécies em sua flora, proporcionando o uso das
plantas não apenas como alimento, mas como fonte terapêutica. O
uso de plantas medicinais começou pelos povos indígenas e foi
descrito pelos portugueses em 1500 (MOREIRA et al., 1988).

O tratamento fitoterápico, como qualquer outro, necessita de
um diagnóstico correto da doença, para que seja escolhida a planta
adequada e com isso o resultado obtido seja eficaz. A grande
disponibilidade de matéria prima no Brasil colabora com a
disseminação do uso de plantas medicinais, que associadas às suas
atividades terapêuticas estão seu baixo custo, importante quesito
para proprietários mais humildes, sem condições de arcar com altos
custos de medicações para seus animais (BARBOSA, 2011).

2.2 ALGUMAS PLANTAS COM ATIVIDADES TERAPÊUTICAS

Algumas plantas apresentam ação comprovada no tratamento
de algumas patologias em cães e gatos, no entanto, grande parte
das informações se baseiam na literatura humana, pois na medicina
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veterinária a literatura é escassa e as doses são calculadas através
de comparações com o peso humano, não sendo especificas para
dosagens veterinárias (CAMPOS e ITAYA, 2016).

Para distúrbios gastrintestinais, algumas plantas são indicadas,
como a casca do Sabugueiro que apresenta propriedades diuréticas,
adstringentes, hemostáticas locais e cicatrizantes. A calêndula possui
propriedades anti-inflamatórias e são usadas para promover
cicatrização de lesões de úlceras gástricas, orais e gastrite. A hortelã
apresenta propriedades antiespasmódica, carminativa e
antibacteriana e tem sido usada para prevenção de enjoo e espasmos
gastrintestinais e flatulências. O Dente de leão pode induzir o apetite
e é diurético (LIMA et al., 2012).

A Thuya occidentalis foi administrada como tratamento de
Papilomatose oral canina e apresentou como resultado a regressão
total das lesões após 21 dias. O extrato de Thuya occidentalis é
recomendado também como expectorante, diurético, vermífugo e
para o tratamento de cistite (LIRA et al., 2012).

O extrato de Ginkgo biloba é indicado para algumas doenças,
tais como glaucoma, distúrbios cardiovasculares, isquemia cerebral.
O ginseng apresenta diversas ações terapêuticas, tais como
estimulante, tônico e diurético, aumento da vitalidade e
hipoglicemiante (DESTRO et al., 2006).

Para problemas de pele, usa-se como antifúngico os extratos de
Pterocaulon. A polpa de calabaça pode ser aplicada em dermatites,
cortes e queimaduras de sol. Para coceiras na pele também
recomenda-se massagear o local com rinse de limão. A Tintura de
Hypericum quando consumida reduz a dor e acelera a recuperação,
em situações em que os tecidos foram dilacerados ou tiveram os
nervos danificados (OZAKI e DUARTE, 2006).

Um estudo realizado em laboratório por CRAVEIRO et al. (2008)
demonstrou que a Erythrina velutina tem ação ansiolítica, sedativa,
relaxante muscular a antibacteriana.

Estudos feitos em cães com lesões de pele, o tratamento feito
com pomada a base de Barbatimão a 10% foi efetivo, reduzindo o
tempo normal de fechamento das feridas (RABELO et al., 2006).

Óleo de eucalipto, óleo de copaíba e tintura de própolis foram
testados em laboratório e usados em tratamento como
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antitussígenos e expectorantes e apresentaram resultados positivos
(MELLO e MELLO, 2006). O óleo de copaíba, extraído da árvore
Copaifera sp. apresenta inúmeras indicações de uso, tendo como
aplicações já comprovadas cientificamente a ação diurética,
laxante, antisséptico do aparelho urinário, cicatrizante e anti-
inflamatória (YAMAGUCHI e GARCIA, 2012).

A Arnica montana foi usada em cães e gatos no tratamento de
inflamações e dor pós-operatória, tendo eficácia comprovada,
podendo também ser usada para redução de edemas (CASSU et
al., 2011).

Figura 1: Erythrina velutina

Fonte:  inaturalist.org
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Fonte: Mother earth living

Figura 3: Arnica montana

Figura 2: Thuya occidentalis

Fonte: Guia homeopático

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente revisão teve por objetivo expor a importância do
conhecimento e uso de fitoterapia, em substituição aos
medicamentos usados comumente na clínica veterinária, visto que
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Figura 4: Barbatimão

Fonte: Tua saúde

são de menor custo para o proprietário, não apresenta efeitos
colaterais tão significativos quanto os fármacos comuns, é de fácil
manipulação e administração.

Ressalta-se a importância do desenvolvimento de pesquisas na
área envolvendo as diferentes espécies animais, assim como o relato
de casos e publicações no meio científico para divulgar informações
sobre o uso da fitoterapia na medicina veterinária, pois a escassez
de bibliografia é um dos fatores limitantes para o emprego das plantas
medicinais em animais.
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RESUMO

Com o aumento da esperança de vida ao passar dos anos e a
evolução da ciência as neoplasias vem crescendo significativamente,
dentre essas, as neoplasias cutâneas seguidas por tumores do
sistema reprodutor masculino. Ainda não possui uma etiologia
definida para as neoplasias do sistema reprodutor masculino,
embora o criptorquidismo influencie sua predisposição, assim como
a raça dos animais. A classificação das principais neoplasias
testiculares são os tumores de células germinativas; os tumores do
estroma e das células do cordão sexual; Tumores vasculares como
hemangiossarcoma e hemangioma podem ser presentes assim como
o mesotelioma e tumores primários múltiplos. O tratamento é
cirúrgico e o prognóstico esta diretamente associada com a presença
ou não de metástases.

Palavra chave: Criptorquidismo, Leydigoma, Sertolioma,
Seminoma, Testículos.



Anais do XX Simpósio de Ciências Aplicadas da FAEF

270      Garça/SP: Editora FAEF, 2017. Vol 09 (10 vols.) - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

ABSTRACT

With the increase in life expectancy over the years and the
evolution of science the neoplasms has been growing significantly,
among these, the skin followed by Neoplasms tumors of the male
reproductive system. Still don’t have a clear etiology for the male
reproductive system, although cryptorchidism influence your
predisposition, as well as the race of animals. The classification
of primary testicular neoplasms are tumors of germ cells; Stromal
Tumors and sex cord cells; Vascular tumors as hemangiosarcoma
and hemangioma may be present as well as mesothelioma and
multiple primary tumors. The treatment is surgical and the
prognosis is directly associated with the presence or absence of
metastases.

Keywords: Cryptorchidism, Leydigoma, Sertolioma, Seminoma,
Testicles.

1. INTRODUÇÃO

As neoplasias são patologias diagnosticadas com maior frequência
em animais geriátricos logo, o aumento da esperança de vida e
melhorias sanitárias, tem como consequência uma maior
probabilidade de desenvolverem neoplasias (JUNQUEIRA e
CARNEIRO, 2004).

Dentre as neoplasias que mais afetam os cães machos estão
as neoplasias cutâneas e em seguida as neoplasias do sistema
reprodutor masculino (NELSON e COUTO, 2001).

Neoplasias testiculares são mais comuns em cães do que em
qualquer outro mamífero doméstico, ele corresponde a quase 90%
das neoplasias do trato reprodutor masculino (APPARÍCIO e
VICENTE, 2015).

O presente trabalho tem como intuito apontar as principais
afecções neoplásicas das gônadas masculinas do cão e do gato,
revisando suas incidências acompanhadas com etiologia,
classificação, características de cada tipo, tratamento e
prognóstico das mesmas.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 ETIOLOGIA

Ainda não é apontada ou definida as causa especificas do
aparecimento de neoplasias, porém, sabe-se que existe uma gama
de fatores como idade, em sua maioria com idade de 8 a 10 anos,
que auxiliam em seu surgimento (MORRIS & DOBSON, 2001; ESLAVA
& TORRES, 2008).

O cripitoquidismo unilateral ou bilateral, assim como hérnias
inguinais, exposição à carcinógenos podem levar a uma probabilidade
maior para o desenvolvimento de formações testiculares. Os
testículos em sua anatomia normal apresentam uma incidência duas
vezes menor quando comparado com testículos presentes na cavidade
abdominal (NELSON e COUTO, 2001).

Outro fator predisponente é a raça, onde Boxers, Pastores
Alemões, Weimaraners, Galgos Afegões e Pastores de Sheetland são
os  com maior incidência para o surgimento de neoplasias de testículos
(ARGYLE, 2008). Ao contrario doa cães de raça Teckel e cães sem
raça definida, que apresentam um risco menor de desenvolver
neoplasias testiculares (COOLEY & WATERS, 2001).

2.2 CLASSIFICAÇÃO

A classificação das principais neoplasias testiculares são de acordo
com a OMS (Organização Mundial da Saúde) os tumores de células
germinativas, dentre eles o seminoma, carcinoma embrionário e
teratoma; os tumores do estroma e das células do cordão sexual,
que são representador por neoplasia de células de Sertoli, de células
de Leydig e tumores intermédios indiferenciados; Tumores vasculares
como hemangiossarcoma e hemangioma podem ser presentes assim
como o mesotelioma e tumores primários múltiplos  (SCHAE, 2006).

As neoplasias que se desenvolvem em testículo com posição
normal são normalmente  de caráter benigno, já os que desenvolvem
em testículos no interior da cavidade são, em sua maioria de caráter
maligno (JOHNSON, 2006).

O sertolioma, seminoma e leydigoma são, dentre esses, os
tumores testiculares mais comumente encontrados, com uma
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frequência aproximada entre eles (SANTOS et al., 1999; SCHAE, 2006).
Contudo cerca de 40% dos cães que desenvolvem neoplasias
testiculares não apresentam apenas um tipo de tumor testicular
(COOLEY & WATERS, 2001).

2.2.1 Seminomas

Segundo Morrison (2002) o seminoma é o segundo tipo mais
comum das neoplasisas testiculares em cães, apresentando cerca
de 30% entre as demais neoplasias testiculares, sendo mais frequente
em testículos criptórquios.

Nos cães há uma predisposição racial para o surgimento do
seminoma, como os canídeos da raça Boxer, aparentemente
(MACLACHLAN & KENNEDY, 2002).

Também é relevantemente citados a exposição a agentes
carcinogênicos ambientais associada ao aparecimento da neoplasia,
como o caso dos cães militares na guerra do Vietinan, com aparente
exposição a herbicidas, dioxinas ou tetraciclinas (FAN & LORIMIER, 2007).

Normalmente é uma neoplasia benigna, apresentando apenas 5
a 10% de incidência malignas (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004).

Clinicamente o testículo acometido encontra-se aumentados (com
5 a 10 cm de diâmetro) e macroscopicamente apresenta formação
lobular, não capsulada, de consistência firme e de coloração
esbranquiçada com áreas rosadas (MORRISON, 2002).

Alterações de efeminização podem ou não ocorrer nos casos de
seminoma, mesmo que na maioria dos casos existe associação de
tumor de células de sertoli no próprio testículo ou no contralateral
(MOULTON, 1978).

Nos casos de seminomas ativos hormonalmente há secreção de
andrógenos, aparentando sinais de hiperandrogenismo, crescimento
prostático e adenomas perianais (ROBBINS, 2003).

2.2.2 Sertoliomas

Esta neoplasia é a neoplasia mais comum e possui origem nas
células de Sertoli, que servem de sustentação aos túbulos seminíferos
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e são os mais fáceis de serem reconhecidas, bem como os de maior
valor clínico devido à alta incidência com que ocorrem e à presença
de sinais clínicos muito peculiares. Acometem animais com mais de
10 anos, com uma maior ocorrência em criptorquidas, uma vez que a
temperatura elevada é um importante predisponente para 50% dos
surgimentos desses tumores. Possuem crescimento lento e não invasivo,
apresentando características peculiares pelo aumento significativo
dos testículos podendo chegar a mais de 15 cm de diâmetro.

À palpação apresentam-se tipicamente firmes, lobulados, com
uma superfície branca a cinzenta apresentando consistência macia
(MCENTEE, 2002). Normalmente apresentam caráter benigno com
porcentagem de metastização inferior a 10% (SABATINO & MYSORE,
2007), porém, por vezes malignos representam 10% a 20%, onde
podem sofrer metastases, têm como característica principal a
produção de estrógeno. Os sinais associados impressos nessa
neoplasia tem relação com a produção hormonal: atrofia prepucial
e peniana, prepucio penduloso, ginescomastia, aumento dos mamilos,
perda de libido (APPARÍCIO e VICENTE, 2015).

2.2.3 Leydigoma

O tumor das células de Leydig é uma das neoplasias mais vistas
em canídeos. Segundo Schaer (2006) 100% das neoplasias são escrotais
e podem ser vistas em qualquer um dos dois testículos. É rara nos
testículos criptorquídicos (ROBBINS, 2003).

Podem ser apresentados de forma unilaterais ou bilaterais, com
um tumor ou múltiplos tumores no mesmo testículo ou no
contralateral. Na vista macroscópica, podemos observar que eles
são capsulados, e, além disso, permanecem no interior do testículo,
com cor rosa a castanha-clara, o tamanho pode ser normal ou
aumentado (MORRIS & DOBSON, 2001), nessas áreas hemorragia,
necrose e formações císticas são comuns. Por possuir um formato
esférico e bem demarcado, distinguir entre hiperplasias nodulares
de células de Leydig e tumores de célula de Leydig é difícil. (CARLTON
e  MCGAVIN, 1998).

Esse tipo de tumor é o tumor testicular mais benigno e
frequentemente não se metastiza (MORRIS & DOBSON, 2001).
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Mesmo que as células de Leydig sejam produtoras de androgénios,
o desenvolvimento deste tipo de tumor não tem demonstrado
certamente excessos hormonais circulantes (SABATINO & MYSORE,
2007). Por tanto a neoplasia das células de Leydig pode estar agregada
ao aumento da produção de testosterona assim como as alterações
prostáticas e neoplasias das glândulas.

2.2.4 Tumores mistos

Em animais vários tumores podem ocorrer simultaneamente,
sendo de qualquer combinação de neoplasias testiculares.
Diferentemente dos tumores mistos verdadeiros, que são únicos,
mas que incluem uma grande mistura de células neoplasicas
(MACLACHLAN & KENNEDY, 2002).

Os verdadeiros tumores mistos testiculares apresentam uma
diluição de células neoplásicas do estroma cordonal sexual, assim
como podem possuir células germinativas neoplásicas dentro de um
mesmo tumor (SABATINO & MYSORE, 2007).

Geralmente possuem característica macroscópica semelhante a
uma grande massa multilobulada, firme com fusão de tonalidades
cinza e branco.

2.2.5 Teratoma

Os teratomas são raros em cães, sendo mais apresentados em
humanos e relatados em potros criptorquidas (MASSERDOTTI, 2000).

Esse tipo de neoplasia corresponde a vários tipos de tecidos
derivados das variadas camadas germinativas, podendo apresentar,
até mesmo tecidos epiteliais, cartilaginosos, nervosos ou ósseos
(MORRIS & DOBSON, 2001).

Normalmente esse tipo de neoplasia surge em animais jovens,
até 1 ano de idade aproximadamente, embora há relatos de
teratomas em caninos com 8 anos (MOULTON, 1978).

A apresentação macroscópica desse tumor é variável, podendo
ser císticos ou policísticos, únicos ou multiplos e normalmante
provocam crescimento deformado evidente do testículo afetado
(MACLACHLAN & KENNEDY, 2002; SABATINO & MYSORE, 2007).
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Possuem geralmente um formato arredondado a ovoides ou mesmo
de formas irregulares, apresentando-se ou não com capsulas
(MOULTON, 1978).

2.3 DIAGNÓSTICO

No diagnóstico de neoplasia testicular deve-se incluir palpação,
hemograma completo, contagem de plaquetas, radiografia
(abdominal e torácica) e ultrassonografia abdominal. A confirmação
histopatológica é necessária para o diagnóstico dos tumores
testiculares (ETTINGER e FELDMAN, 2004).

Na maior parte dos casos os donos levam os animais à consulta
pela ocorrência destes mostrarem alterações comportamentais,
atraírem outros cães machos, manifestarem alopecias ou porque
acham que o cão não tem um dos testículos ou um deles apresenta
um tamanho diferente (ESLAVA & TORRES, 2008). Por tanto as vezes
pode não apresentar alterações clínicas e as neoplasias testiculares
são achados acidentais em um exame clínico (ROBBINS, 2003).

Assim deve ser feita uma avaliação completa do animal, com a
realização de análises sanguíneas, bioquímicas, aconselha-se uma
urinálise com cultura. A radiografia torácica e abdominal, a ecografia
abdominal e testicular, a aspiração por agulha fina da massa testicular
e a histopatologia do testículo removido é muito recomendado. Os
testes de função das glândulas adrenais são exames que tem como
objetivo de excluir diagnósticos diferenciais.

Os diagnósticos diferenciais incluem diversas neoplasias
testiculares como seminomas, tumor das células de Sertoli, tumor
das células de Leydig e tumores testiculares mistos, as orquites,
epididimites, torções testiculares, hérnias inguinais ou
espermatocelo, assim como as desordens endócrinas que provocam
alopécia, como o hipotiroidismo e Cushing (SCHAER, 2006).

2.4 TRATAMENTO

O uso de técnicas, exames clínicos e exames laboratoriais em
busca do diagnóstico mais precoce, permite que o tratamento seja
imediato e correto (PACHECO & BORGES, 2000).
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Após o estabelecimento do diagnóstico da neoplasia é
recomendado a orquiectomia bilateral (MCENTEE, 2002) sendo
curativa se não tiver ocorrido (MORRIS & DOBSON, 2001).

Nos tumores testiculares escrotais o procedimento ocorre de
forma rotineira, porém, em casos de criptorquidismo é necessária a
realização de laparotomia exploratória para localização e retirada
da neoformação e do testículo retido (MORRIS & DOBSON, 2001).

E casos de metástases a quimioterapia e radioterapia podem ser
utilizados como tratamento alternativo, porém seu uso é raro devido
a baixa taxa de metástases de neoplasias testiculares (MORRIS &
DOBSON, 2001).

2.5 PROGNÓSTICO

Para a maioria dos tumores testiculares com tratamento cirúrgico
de orquiectomia o prognóstico é bom, uma vez que a cirurgia é
técnicas fáceis de serem executadas e é difícil de encontrar
metástases desses tipos de neoplasias. Todavia, se os sinais de
efeminização não forem associados ligeiramente à secreção hormonal
pela neoplasia, a situação do animal pode agravar, podendo levar,
até mesmo, a morte (MORRIS & DOBSON, 2001).

Contudo o prognóstico do animal para esse tipo de patologia
esta diretamente associada com a presença ou não de metástases
(ESLAVA & TORRES, 2008).
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RESUMO

A paresia puerperal hipocalcêmica, conhecida também como
febre do leite, é uma doença causada pelo distúrbio metabólico,
no qual ocorre a deficiência de cálcio no organismo de bovinos
leiteiros devido a dificuldade do balanço homeostático de Ca no
período pré e pós-parto. A mobilização do cálcio ocorre para
atender a demanda do organismo do animal para a produção de
colostro e leite. Durante a gestação ocorre o deslocamento de
cálcio do organismo do animal para o feto visando seu
desenvolvimento, ocorrendo principalmente no período final da
gestação. Pode ocorrer em até 72 horas após o parto ou durante
a lactação.

Palavras chave: Deficiência de cálcio; Distúrbio metabólico, Febre
do leite.
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ABSTRACT

Hypocalcemic puerperal paresis, also known as milk fever, is a
disease caused by metabolic disturbance, in which calcium deficiency
occurs in the body of dairy cattle due to difficulty in the homeostatic
balance of Ca in the pre and postpartum period. Calcium mobilization
occurs to meet the body’s demand for the production of colostrum
and milk. During pregnancy, calcium is dislodged from the animal’s
organism to the fetus for its development, occurring mainly in the
final period of gestation. It can occur within 72 hours after delivery
or during lactation.

Keywords: Calcium deficiency; Metabolic disorder; Milk fever.

1. INTRODUÇÃO

A hipocalcemia é um distúrbio metabólico onde o mecanismo de
regulação dos níveis de cálcio no sangue é perturbado pelo aumento
elevado e acelerado da mobilização desse elemento no início da
produção de colostro e leite. É uma doença comum em vacas leiteiras
de alta produção, aparecendo entre o 3º e 7º parto, geralmente na
6ª lactação e se desenvolve entre as primeiras 72 horas após o parto
(NEPOMUCENO, 2016).

Esses fatores têm sido associados com o baixo consumo de cálcio,
sendo assim tendo um aumento significativo da demanda deste
mineral ou a dificuldade do balanço homeostático de cálcio no
organismo (RODRIGUES, 2004). Porém algumas vacas, podem ser mais
susceptíveis do que outras a febre do leite, no entanto todas as
vacas leiteiras, logo após o parto, passam por alguma diminuição
dos níveis de cálcio no sangue, independente da estação do ano,
com isso torna-se de suma importância o balanceamento da
alimentação destes animais no pré-parto. Este procedimento é
fundamental na prevenção de problemas que podem acarretar na
saúde da vaca no período pós-parto (OLIVEIRA et al.,2006).

A febre do leite pode acarretar prejuízos na produtividade, pois
afeta o desemprenho do animal, podendo diminuir em 14% o leite
produzido no período de lactação, como também reduzir a vida útil
do animal em até três a quatro anos (OLIVEIRA et al., 2006).
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2. DESENVOLVIMENTO

Nepomucelo (2016) listou os fatores que facilitam o aparecimento
da PPH:

· Raça – vacas da raça Jersey são mais submetidas à doença
por corresponderem a uma maior produção de colostro.

· Alimentação – as vacas superalimentadas no período seco
apresentam maior depressão do apetite no período pós-parto,
diminuindo a quantidade global de cálcio dietético disponível. Por
outro lado, as alimentações ricas em gorduras não complexadas com
cálcio e zinco podem diminuir a disponibilidade do cálcio dietético,
predispondo o aparecimento da enfermidade ou a ingestão exclusiva
de dietas ricas em oxalatos. (OLIVEIRA, et al).

· Idade – vacas mais velhas apresentam, progressivamente,
pouca capacidade de reabsorção óssea e de absorção intestinal de
cálcio, e juntamente apresentam o apetite mais deprimido.

· Ordenhas de colostro – requerem das fêmeas 2,5 vezes mais
cálcio do que a ordenha do leite comum, aumentando a capacidade
da absorção intestinal deste elemento. Deste modo, com a
intensidade das ordenhas, haverá o estímulo para a fêmea aumentar
sua produção de colostro, produto rico em todos os componentes da
secreção mamária.

· Uso de medicamentos – principalmente o uso dos antibióticos
que contêm aminoglicosídeos (deidro-estreptomicina, gentamicina,
neomicina, e entre outros), por via parenteral reduzindo a
disponibilidade de cálcio livre no organismo do animal por até seis
horas por se ligarem temporariamente a esse elemento mineral
ionizável circulante no sangue.

· Presença do potássio – solos muito ricos em potássio tendem
levar ao acúmulo de substâncias denominadas oxalatos por parte dos
capins, os quais, vão sendo inteiramente transformados no rúmen,
tendem a reduzir a disponibilidade dietética de cálcio para os animais.

2.1 Sinais Clínicos

Os sinais clínicos da paresia puerperal hipocalcêmica podem ser
divididos em três estágios, segundo Rodrigues (2004):
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· No estágio inicial da doença ocorre um rápido período de
excitação e tetania, o animal encontra-se em pé, com mudança de
apoio dos membros, contendo hipersensibilidade e tremores da
cabeça e dos membros, juntamente com inapetência e relutância
ao se movimentar, protusão de língua e ranger de dentes, anorexia e
temperatura normal ou pouco aumentada, podem ser percebidos. A
anorexia e temperatura pouco aumentada normalmente estão
presentes no estágio inicial. A rigidez dos membros, ataxia e quedas
do animal conduzem ao próximo estágio.

· O segundo estágio é caracterizado por decúbito esternal
prolongado; ocorre também no animal, apatia e depressão, posição
de auto auscultação, incapacidade de se levantar, relaxamento e
perda do reflexo anal, atonia ruminal, midríase, pele e extremidades
frias, sons cardíacos diminuídos, frequência cardíaca aumentada. O
reflexo pupilar a luz está diminuído e anisocoria podem ser
observados. Frequentemente ocorrerá alterações digestivas como
estase ruminal e timpanismo secundário.

· O terceiro estágio da doença é caracterizado por o animal
se manter em decúbito lateral, estado semi-comatoso e uma ampla
flacidez muscular, temperatura diminuída e empanzinamento. Assim
os sinais cardiovasculares tornam-se gradativamente mais drásticos,
contendo diminuição do pulso, das bulhas cardíacas e aumento da
frequência cardíaca. O animal pode vir a óbito após 24 horas por
parada respiratória e pode ocorrer também a morte por choque
devido ao completo colapso circulatório.

 A taxa de animais acometidos varia entre 3 e 8% em vacas adultas
susceptíveis, podendo atingir em até cerca de 30% em vacas de alto
risco. E assim a mortalidade pode chegar a mais de 35% no rebanho.
No animal a hipocalcemia impede a liberação de acetilcolina e a
transmissão de impulsos nervosos, provocando a paralisia (OLIVEIRA
et al., 2006)

2.2 Diagnóstico

O diagnóstico diferencial do decúbito que ocorre no momento
do pós-parto em vacas engloba mastite tóxica, metrite tóxica, lesão
traumática, síndrome de compressão devida ao decúbito prolongado



Anais do XX Simpósio de Ciências Aplicadas da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2017. Vol 09 (10 vols.) - ISSN 1676-6814      283

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

ou paralisia do odturador. As disposições tóxicas promovem depressão
de consciência semelhante, sendo mais complicado sua diferenciação
da hipocalcemia. A hipocalcemia pode acontecer simultaneamente
com qualquer uma dessas condições (OLIVEIRA, 2012).

2.3 Tratamento

Quando a vaca apresentar sintomas de hipocalcemia, o
tratamento deve ser rápido. A recomendação é a administração
intravenosa de gluconato de cálcio. Como o cálcio é cardiotóxico, a
sua aplicação deve ser lenta e acompanhada de auscultação cardíaca.
Na maioria dos animais a recuperação acontece imediatamente após
o tratamento ou até 2 horas após. Os sinais indicativos de melhora
clínica durante o tratamento são: tremores musculares finos,
aumento da intensidade dos batimentos cardíacos, o pulso se torna
evidente, retorno da defecação e eructação e tentativa do animal
em se manter em pé. Quando o diagnóstico é feito corretamente e
as vacas são tratadas em tempo hábil, a maioria se recupera.
(NEPOMUCENO, 2016).

Recomenda-se o modo de administração de 1g de cálcio para
45kg de peso corpóreo e assim, as soluções de cálcio são disponíveis
em dose única, nos frascos de 500 mL contendo 8 a 11g de cálcio
(SMITH, 2006).

A via subcutânea (SC) também pode ser utilizada para a
administração de sais de cálcio. Existem, porém, algumas limitações.
A velocidade de absorção pode ser uma dessas desvantagens. Em
contrapartida, a via SC é mais segura em relação aos efeitos
cardiotóxicos do cálcio, sendo recomendada quando alguma arritmia
ou alteração da frequência cardíaca for detectada. A prática de
administração de metade da dose por via IV e metade por via SC
parece resolver de forma satisfatória crises de HP. (RODRIGUES, 2004).

O tratamento da hipocalcemia puerperal tem um custo
relativamente baixo, e com isso os maiores prejuízos são em
decorrência de uma série de complicações relacionadas como, por
exemplo, retenção de placenta, prolapso uterino, partos complicados
e mastite clínica. A febre do leite pode acarretar prejuízos à
produtividade pois afeta o desempenho do animal, podendo diminuir
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em 14 % a produção de leite na lactação e também pode reduzir a
vida útil da vaca em 3 a 4 anos (NEPOMUCENO, 2016).

2.4 Prognóstico

Cerca de 60% das vacas acometidas por esse distúrbio, após o
tratamento esses animais levantam-se imediatamente. Espera-se que
outros 15% dos animais, recuperem dentro de duas horas após o
tratamento (NEPOMUCENO, 2016).

Os animais que não apresentarem melhoras durante 8 a 12 horas
após o tratamento devem ser avaliados novamente, e se necessário,
deve-se repetir o tratamento novamente. A administração em excesso
e prolongada de cálcio pode suspender o mecanismo homeostático
para elevar a concentração sérica de cálcio. Portanto, tratamentos
feitos novamente no animal com cálcio, devem ser monitorados com
análises laboratoriais, avaliando-se a calcemia. Relata-se que 25 a
30% dos animais que respondem ao primeiro tratamento, apresentam
recidivas em 24 a 48 horas após a medicação do tratamento,
necessitando de terapia adicional (SMITH 2006).

Quando os casos da pph não complicados são tratados de
imediato, o prognóstico com relação a sobrevivência e retorno na
produção de leite é muito satisfatório. Nos casos de decúbito
prolongado no período antes do tratamento, aumenta a sobremaneira
e com isso a possibilidade de traumatismo secundário no teto como:
mastite, lesões musculoesquelética  e necrose muscular isquêmica.
Nesses casos, o prognóstico é bem pior (SMITH, 2006).

2.5 Patologia Clínica

Devido a necessidade urgente para tratar a hipocalcemia aguda,
no geral, o diagnóstico e o tratamento, são baseados nos sinais
clínicos.

Devemos considerar hipocalcêmica os animais com concentrações
sérica de cálcio inferior a 7,5 mg/dL. Os animais com calcemia, tem
valores de 5,5 a 7,5 mg/dL podendo mostrar os sinais clínicos do
primeiro estágio da doença. O segundo estágio da hipocalcemia pode
ser observado com acúmulos de 3,5 a 6,5 mg de cálcio/dL. No terceiro
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estágio, o acumulo de cálcio pode ser muito baixa quanto a 2 mg/dL
(SMITH, 2006).

2.6 Prevenção

A melhor prevenção da febre do leite é a alimentação correta, uso
de mineral adequado e as boas práticas de manejo adotadas no pré-
parto e  pós-parto imediato. Um manejo nutricional adequado, iniciando-
se cerca de 30 a 40 dias antes do parto, e alguns cuidados entre 48
horas antes  e 48 horas após o parto, reduzem a incidência de
hipocalcemia puerperal e suas complicações. Também são recomendadas
dietas com altos níveis de fósforo durante a gestação e dietas com
baixos níveis de cálcio no pré-parto. (NEPOMUCENO, 2016).

Esta é uma ferramenta de manejo alimentar importante para a
redução dos casos de febre do leite em vacas de alta produção, bem
como para melhorar a saúde e a produção da vaca. Quando adotamos
o uso de dietas aniônicas os níveis de cálcio devem ser de 0,5 e 1,5%
da matéria seca da dieta total, no entanto, níveis de cálcio acima
de 1% na dieta podem reduzir a ingestão de matéria seca, que neste
período já é baixa. Assim, uma opção razoável é manter os níveis de
cálcio próximos de 1% na matéria seca da dieta; evitar excessos de
fósforo na dieta e manter a ingestão deste elemento entre 40 e 50
gramas por dia; manter o nível de magnésio entre 0,35 e 0,40% na
matéria seca no sentido de prevenir a queda na concentração
sanguínea de magnésio após o parto, e limitar a concentração de
enxofre em 0,4%. (IEPEC, 2017).

3. CONCLUSÃO

Conclui-se que a febre do leite acontece principalmente em
função da incapacidade das vacas leiteiras de utilizarem suas próprias
reservas de cálcio na mesma proporção em que o mineral é exigido
para a produção de colostro ou leite. Portanto, para a prevenção da
doença nos animais, pode-se manejar de forma racional uma granja
leiteira de alta produção, principalmente o manejo nutricional no
pré e pós-parto, reduzindo assim as causas da febre do leite, além
de outras doenças a ela associadas.
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 RESUMO

A parvovirose é uma das mais importantes infecções virais de
cães jovens. O agente etiológico da parvovirose canina é um vírus
DNA, não-envelopado, pertencente à família Parvoviridae, gênero
Parvovirus spp. Atualmente, existem dois tipos de parvovírus de
cães: o CPV tipo 1, dos cães, sem importância clínica definida
nas gastroenterites, e o CPV-2, que apresenta três subtipos –
CPV2a, CPV2b e CPV2c. A pavovirose é bem caracterizada pela
gastroenterite severa. O diagnóstico clínico da doença é sugestivo,
mas deve sempre ser diferenciado de gastroenterites bacterianas
e virais. Este trabalho tem como objetivo auxilio no diagnóstico,
tratamento e profilaxia desta doença infectocontagiosa.

Palavras-chave: parvovirose, CPV-2, gastroenterite,
miocardite.
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ABSTRACT

 Parvovirus is one of the most important viral infections of young
dogs. The etiologic agent of canine parvovirus is a non-enveloped
DNA virus belonging to the family Parvoviridae, genus Parvovirus spp.
Currently, there are two types of parvovirus of dogs: CPV type 1,
dogs with no clinical importance defined in gastroenteritis, and CPV-
2, which presents three subtypes - CPV2a, CPV2b and CPV2c.
Pavovirose is well characterized by severe gastroenteritis. The clinical
diagnosis of the disease is suggestive, but should always be
differentiated from bacterial and viral gastroenteritis. This study
aims to aid in the diagnosis, treatment and prophylaxis of this
infectious disease.

Key words: parvovirus, CPV-2, gastroenteritis, myocarditis

1. INTRODUÇÃO

A parvovirose é uma das mais importantes infecções virais de
cães jovens. O agente etiológico da parvovirose canina é um vírus
DNA, não envelopado, pertencente à família Parvoviridae, gênero
Parvovirus spp. (MURPHY et al., 1999). Atualmente, existem dois
tipos de parvovírus de cães: o CPV tipo 1, também denominado
parvovírus diminuto dos cães (CnMV), sem importância clínica
definida nas gastroenterites, e o CPV-2, que apresenta três subtipos
– CPV2a, CPV2b e CPV2c (TRUYEN, 2006).

Clinicamente, as gastroenterites de origem infecciosa apresentam
um quadro clínico semelhante. Frequentemente, em cães jovens, a
etiologia das gastroenterites hemorrágicas é atribuída principalmente
ao CPV. O diagnóstico precoce e definitivo da etiologia das
gastroenterites caninas torna-se essencial para o tratamento e
controle da disseminação do agente etiológico (TRUYEN, 1995).

A enfermidade manifesta-se de duas formas, que são a forma
entérica e a forma miocárdica. A forma entérica é mais
frequentemente reconhecida, por mostrar sinais evidentes. A forma
miocárdica é geralmente diagnosticada no post-mortem, pois a
maioria dos animais morre subitamente sem mostrar sinais clínicos
(TRUYEN, 1995).
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A mortalidade associada com a parvovirose canina é descrita
como sendo de 16 a 35%, e nesta mortalidade os animais jovens
estão mais presentes (TRUYEN, 2006).

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Etiologia

O CPV pertence à família Parvoviridae e é caracterizado por ser
um vírus de tamanho pequeno, esférico, sem envelope, com capsídeo
icosaédrico composto por 60 capsômeros, possuindo uma molécula
de DNA simples e linear. São extremamente resistentes ao ambiente,
por serem envelopados, podendo resistir a desinfetantes e a certas
condições favoráveis.

2.2. Patogenia

Estudos feitos com filhotes, demonstrou que a infecção se dá por
via oral, onde o vírus começa a se replica na orofaringe dois dias após
a infecção. Após 5 dias observa-se uma intensa viremia, que se
dissemina para outros tecidos como, medula óssea, tecido linfoide, e
intestino delgado. (McCANDLISH, 2001). Alguns fatores são considerados
facilitadores da transmissão viral, como o homem, roedores e insetos
(HOSKINS, 1997). A infecção ocorre comumente por exposição oronasal
a fezes, fômites ou ambientes contaminados (MORAES: COSTA,2007).

A excreção do vírus se dá a partir do terceiro ou quarto dia, nas
fezes, após cerca de 20 dias é excretada em grandes quantidades e
seu termino está relacionado com o desenvolvimento da imunidade
(MORAES: COSTA,2007).  Porém, em alguns animais a excreção se dá
em alguns períodos por mais de um ano. No Brasil a cepa mais comum
é a CPV, porem em algumas décadas existiu a prevalência das cepas
de CPV-2ª na deca de 80 e a CPV2b na década de 90. As vacinas
comercializas atualmente são constituídas pelas cepas 2 e 2b, não
existindo vacina com o tipo 2c (MARULAPPA; KAPIL,2009).

2.3. Sinais Clínicos

A principal manifestação da parvovirose canina é a gastrenterite.
A diarreia apresenta-se de diferentes formas, onde são identificadas
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fezes de cor amarelada, hemorrágicas ou com estrias de sangue,
ocorrendo, em alguns casos, ausência deste. A consistência pode
variar de pastosa a levemente fluida, caracterizando-se por
apresentar um odor desagradável. A perda do epitélio intestinal
permite a penetração de bactérias e outros agentes na circulação
sanguínea, podendo contribuir para o agravamento dos sinais clínicos.
O vomito, é normalmente, um achado predominante e pode ser grave
o suficiente para causar esofagite. A apresentação da gastrenterite
hemorrágica ocorre, geralmente, em cães jovens não vacinados,
apresentando uma acentuada desidratação com a progressão dos
sinais clínicos (ANTUNES, 2013).

2.4. Diagnóstico

O diagnóstico da parvovirose é feito através dos achados clínicos,
laboratoriais (hematológicos) e detecção do antígeno viral. O
hemograma auxilia bastante no diagnóstico, pois o vírus afeta a
medula óssea e as células sanguíneas deixam de serem produzidas.
Dessa forma, o que vemos é uma lesão típica de aplasia medular
aguda (ANTUNES, 2013).

2.5. Diagnóstico Diferencial

Os sinais clínicos e lesões causados pela nova variante de CPV-2
e do subtipo pantrópuico CCoV-II foram muito semelhantes entre si,
sendo de grande importância a inclusão do diagnostico diferencial
entre esses dois agentes virais (Pinto, 2013).

A vacinação prévia não exclui necessariamente a possibilidade
de infecção parvoviral, mas o diagnóstico diferencial pode incluir
outras causas possíveis. (Travassos, 2009)

É importante diferenciar a parvovirose de outras patologias que
cursam com sinais clínicos semelhantes, entre elas:

- Enterite por Clostridium perfringens;

- Ancilostomose;

- Salmonelose;

- Hepatite infecciosa canina;

- Cinomose;
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2.6. Alterações Hematológicas

O parvovírus canino causa uma pancitopenia e uma aplasia
medular aguda, pois contamina células progenitoras e proliferativas
na medula óssea, em filhotes observa-se hipoplasia eritróide e
mielóide, mas os animais não são anêmicos devido à longa meia
vida dos eritrócitos. A tromocitopenia é discreta ou ausente, porque
os megacariócitos podem estar em quantidade normal na medula
óssea. Quando o animal filhote é tratado e sobrevive, tem uma
resposta rápida de melhora da medula óssea, antes que se desenvolva
uma anemia (MORAES, 2009).

A infecção pelo parvovírus é freqüentemente acompanhada por
alterações de outras linhagens medulares que não a eritrocitária
como neutrófilos e plaquetas podendo ser observados graus diversos
de neuropenia e trombocitopenia, devido ao efeito sobre os
megariócitos. Normalmente observou-se diminuição na contagem
total de esinófilos. Em sua maioria apresentam leucopenia e muito
poucos casos apresentam leucocitose. Os neutrófilos imaturos
(bastonetes), pode em pequenos casos apresentar valores inferiores
ao limite máximo. Casos raros é observado leucocitose por neutrofilia
em cães após a inoculação, também pode ocorre um desvio a
esquerda em condições de convalescença (MENDES, 2011).

Mas em torno de 60% dos casos de parvovirose canina aguda, foi
observada leucopenia, com desvio a esquerda no exame hematológico
inicial e em 100% dos casos, entre o segundo e o terceiro dia de
evolução da doença, com normalização ou tendência à leucoitose
entre o quinto e oitavo dia, indicando-se, assim, o caráter agudo do
processo inflamatório decorrente da infecção. Comumente em cães
acometidos por parvovirose, manifestam um quadro hematológico
de leucopenia por neutropenia e não por diminuição no total de
linfócitos (TORRES, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A parvovirose é uma das mais importantes infecções virais de
cães jovens. O agente etiológico da parvovirose canina é um vírus
DNA, não envelopado, pertencente à família Parvoviridae, gênero
Parvovirus spp.
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A principal manifestação da parvovirose canina é a gastrenterite.
A diarreia apresenta-se de diferentes formas, onde são identificadas
fezes de cor amarelada, hemorrágicas ou com estrias de sangue,
ocorrendo, em alguns casos, ausência deste.

Comumente em cães acometidos por parvovirose, manifestam
um quadro hematológico de leucopenia por neutropenia e não por
diminuição no total de linfócitos.

Esta tem grande importância na clínica de pequenos animais,
pois é uma enterite aguda bem comum e altamente contagiosa. Sus
erradicação é difícil, pois ela se dissemina rapidamente no ambiente.
Uma vez que o tratamento e a recuperação do animal dependem
diretamente do seu estado imunológico no início do tratamento.
Portanto, um controle eficiente de vacinação deve ser adotado para
garantir a saúde de filhotes e cães adultos, quebrando assim o ciclo
infeccioso do parvovirus canino.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTUNES, J. R. Detecção, Caracterização e Diagnóstico Diferencial
de Parvovirus Canino. Porto Alegre/Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. 2013. p.17

HOSKINS, J.D. Update on canine parvoviral enteritis.  Eterinary
Medicine. V. 92, n.8, p.694 – 709, 1997.

McCANDLISH, I.A.P. In: DUNN, J.K. Tratado de Medicina de Pequenos
Animais, São Paulo, ed.1°, Rocca, 2001,1075 p.

MENDES, R. de S.; SOUZA, A. P.; SILVA, R. M. N.; BORGES, O. M. M.;
TORRES, L. M.; DANTAS, A. K. F. P. D. Perfil Hematológico e
Bioquímico de Cães com Gastroenterite Hemorrágica por
Parvovírus Diagnósticos pele Método de Imunocromatografia.
Universidade Federal de campina Grande (UFCG) Patos, PB. V. 5, n.
3, P- 278-283, 2011.

MORAES, L. F.; TAKAHIRA, R. K. Aplasia Medular em Cães. Revista
de ciências Agroveterinárias Lages. Botucatu – SP. 2010.

MURPHY, F.A. et al. Veterinary virology. 3ed. New York: Academic,
1999. 629p.



Anais do XX Simpósio de Ciências Aplicadas da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2017. Vol 09 (10 vols.) - ISSN 1676-6814      293

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

TRAVASSOS, V. M. (2009). PARVOVIROSE CANINA - Revisão de
Literatura. Mossoró: Universidade Federal do Semi-Árido.

TRUYEN, U. et al. Evolution of the feline-subgroup parvoviruses
and the control of canine host range in vivo. Journal of Virology.
v.69, n.9, p.4702-4710, 1995.

TRUYEN, U. Evolution of canine parvovirus – a need for new
vaccines. Veterinary Microbiology. v.117, n.1, p.9-13, 2006.

 PINTO, L. D. (2013). DETECÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE
PARVOVIROSE CANINO E CORONAVIRUS CANINO. Porto Alegre: UFRS.

ROCHA, F. A. (2016). Parvovirose Canina - Revisão de Literatura.
Salvador: Equalis.



Anais do XX Simpósio de Ciências Aplicadas da FAEF

294      Garça/SP: Editora FAEF, 2017. Vol 09 (10 vols.) - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA



Anais do XX Simpósio de Ciências Aplicadas da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2017. Vol 09 (10 vols.) - ISSN 1676-6814      295

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

Normas para elaboração de artigo científico
do Simpósio da FAEF

Segundo a NBR 6022 de março de 2003 um artigo científico é
“Parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e
discute idéias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas
áreas do conhecimento”.

Regras gerais para formatação do artigo:

Fonte: Arial, tamanho 12;

Recuo de parágrafo: 1,5 cm;

Espaçamento entre linhas: Espaçamento 1,5 cm;

Formatação da página: Margem superior e esquerda: 3, Margem
inferior e direita: 2

Numeração da página: Número deve ser posicionado no canto
superior direito. Omitindo-se o número na primeira página.

Total de laudas: 6

Uso de citações:

- As citações diretas, no texto, de até três linhas, devem estar
contidas entre aspas duplas.

Ex:

Inicialmente, o que seria a chamada Sociedade da Informação?
Segundo Takahashi (2000, p.5, grifo do autor) “uma profunda
mudança na organização da sociedade e da economia, havendo quem
a considere um novo paradigma técnicoeconômico.”

- As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem
ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra
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menor que a do texto utilizado e sem as aspas.

Ex:

O processo de inclusão digital deve ser estruturado levando em
consideração diversos fatores. Por isso, para apresentar as chamadas
estratégias nacionais para a viabilização da sociedade da informação
diversas medidas são necessárias. No entanto, é preciso salientar
que:

O Programa Sociedade da Informação no Brasil busca inserir o país em uma
onda de mudanças que requer uma base tecnológica sólida e uma infra-
estrutura avançada. Além disso, é preciso ter um conjunto de ações inovadoras
nas instâncias reguladoras e normativas das estruturas produtivas e
organizacionais, principalmente no sistema educacional. (RODRIGUES; SIMÃO,
ANDRADE, 2003, p.101)

ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA OS ARTIGOS CIENTÍFICOS DO
SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAEF.

TÍTULO E SUBTÍTULO: São apresentados no inicio do artigo.
Digitados em letra maiúscula, sendo que o título deverá ser destacado
em negrito;

AUTOR: Deve ser indicado por Sobrenome e nome. As informações
profissionais e acadêmicas, bem como endereços eletrônicos, devem
ser incluídos abaixo dos nomes do autor.

RESUMO: O nome resumo aparece em negrito, letras maiúsculas
e centralizado. O texto do resumo segue a formatação padrão do
artigo. Deve ser redigido em até 250 palavras. Deve indicar os
principais elementos do trabalho, como objetivos, fundamentação
teóricas, resultados e considerações finais.

PALAVRAS-CHAVE: Termos descritores de 3 a 6 palavras,
separadas entre si por ponto.

ABSTRACT: Tradução para a língua inglesa do resumo
apresentado;

KEYWORDS: Tradução para a língua inglesa das palavras-chave
apresentadas;

INTRODUÇÃO: Apresentação das idéias e discussões desenvolvidas
ao longo da pesquisa. Deve conter métodos, técnicas, processos e
resultados nas diversas áreas do conhecimento.
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DESENVOLVIMENTO: Elemento principal do artigo. Contém a
exposição ordenada do assunto tratado. Divide-se em seções e
subseções,

CONCLUSÃO: Parte final do artigo, na qual se apresentam as
conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses.

REFERÊNCIAS: Devem ser elaboradas segundo a NBR 6023.

Maiores informações: nupes@faef.br
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