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RESUMO

O Enriquecimento Ambiental de uma maneira geral pode ser
definido como a utilização de recursos que visam o bem-estar não
só físico, mas como psicológico para animais cativos, através do
fornecimento de estímulos que os mesmos teriam se estivessem em
situação de vida livre. A presente revisão através de levantamentos
bibliográficos, teve como objetivo abordar os principais aspectos
envolvidos nesse método e também, enfatizar a importância da
implantação do enriquecimento ambiental para os animais.

Palavras-chave: enriquecimento ambiental, comportamento
animal, etograma.

ABSTRACT

Environmental Enrichment in general can be defined as the use
of resources that aim not only at physical, but also at psychological
well-being for captive animals, through the provision of stimuli that
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they would have if they were in a free life situation. The present
work through bibliographic surveys, had as objective to approach
the main aspects involved in this method and also, to emphasize the
importance of the implantation for the animals.

Keywords: environmental enrichment, animal behavior,
ethogram.

1. INTRODUÇÃO

O ato de manter animais em cativeiro é praticado desde os
primórdios da civilização, iniciando-se pelos egípcios antigos
(aproximadamente 3000 a.c), posteriormente, esse costume foi
conservado no ocidente majoritariamente em famílias ricas, onde
possuir um animal selvagem era sinônimo de poder e status (YOUNG,
2003). As primeiras coleções de animais selvagens chamadas
menageries tiveram como origem a Inglaterra em meados de 1928.
Estas eram instituições privadas que só cientistas possuíam
autorização para visitar. Mais tarde, o acesso foi aberto ao público,
porém houveram muitas queixas aos jornais locais de que estava
havendo alta mortalidade dos animais por patologias infecciosas e
com isso, as estruturas foram se modificando para atender melhor
os requisitos de higiene, sem pensar no conforto dos animais
(entende-se por jaulas pequenas feitas de alvenaria) (YOUNG, 2003).
Após alguns anos, em 1970, o Animal Welfare Act (ato de bem-estar-
animal) foi definido nos Estados Unidos para implementar nos
zoológicos um protocolo ético para os animais cativos, e com isso os
objetivos foram modificando ao longo do tempo, e atualmente, os
zoológicos desempenham um papel extremamente fundamental para
preservação de espécies que estão ameaçadas de extinção na
natureza (BERESCA, 2014). Seguindo esse protocolo, os parques
zoológicos hoje em dia possuem 4 pilares de atuação, sendo eles:
lazer, educação ambiental, pesquisa e conservação (CONWAY, 2003).

 Dentre as problemáticas que envolvem todo o manejo e
adaptação de animais cativos, as instituições modernas contam com
um conjunto de técnicas que visam diminuir os efeitos nocivos
provocados pela rotina nesses animais, chamadas de Enriquecimento
Ambiental, cujo objetivo é promover bem-estar aos animais,
aumentar a capacidade exploratória e aperfeiçoar a capacidade de
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competição com outros indivíduos do grupo; Auxiliar na conservação
das espécies, seja melhorando o sucesso na reprodução em cativeiro
ou na reintrodução desses animais na natureza novamente (BERESCA,
2014).

O presente trabalho visa abordar de uma maneira sucinta, os
principais pontos do enriquecimento ambiental, e principalmente
sua importância na rotina de animais em cativeiro.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Bem-estar animal

O termo bem-estar é usado comumente na sociedade, e sua
definição está relacionada com a qualidade de vida de um indivíduo,
englobando aspectos como saúde, tanto física quanto psicológica,
bem como sua longevidade (TANNEBAUM, 1991). De acordo com a
World Society for the Protection of Animals (WSPA), o bem-estar
animal não se limita apenas à ausência de crueldade/sofrimento, é
um conceito complexo e segundo a definição criada pelo professor
John Webster, abordado inicialmente em animais de criação que
iriam para os matadouros e serviu de molde para todo o resto, foi
aderido pelo Farm Animal Welfare Council (FAWC), que possui como
base as cinco liberdades dos animais, sendo elas:

1. Livre de sede, fome e má nutrição

2. Livre de dor, ferimentos e doença

3. Livres de desconforto

4. Livre para expressar seu comportamento natural

5. Livre de medo e estresse (APPLEBY, 2002)

E a aplicação desse conceito das cinco liberdades no manejo em
zoológicos vem sendo cada vez discutidas e implantadas, sendo que
o resultado vem servindo como parâmetros para avaliar a qualidade
de vida dos animais, que estão passiveis de muitos distúrbios
comportamentais por estarem num ambiente limitado (HEDIGER,
1955). Tais comportamentos podem se dar também devido ao “vazio
ocupacional”, onde o animal não precisar se preocupar em executar
comportamentos que ele teria em vida livre (ficar em alerta,
forragear, disputar territórios) (POOLE, 1998).
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Por essa razão, a introdução do enriquecimento ambiental na
rotina dos animais é extremamente necessária para promover bem-
estar através da oferta de desafios que propiciem ao expressar hábitos
mais próximos do natural e consequentemente aumentar sua
qualidade de vida, e seu bem-estar não só físico como principalmente
psíquico (CUBAS, et. al. 2002).

2.2 Enriquecimento Ambiental

Em suma, enriquecimento ambiental é o processo em que são
criados desafios e novidades que simulem o comportamento que
ocorreria no habitat natural de uma determinada espécie, oferecendo
assim, a oportunidade de o animal interagir com o seu ambiente.
Segundo LeGaux (2001), os principais objetivos do enriquecimento
ambiental se constituem em: propiciar o aumento da atividade em
cativeiro, redução do comportamento de estereotipia, redução do
estresse, incremento na atividade reprodutiva, diminuição da
automutilação, incluindo a possibilidade da utilização da técnica
para animais que serão reintroduzidos na natureza.

Atualmente existem dois tipos de enriquecimento ambiental,
sendo o primeiro (recinto naturalístico) que é composto por itens
que são incluídos e simulem o habitat natural do animal, em termos
estruturais se refere a presença de vegetação, fontes de água, rochas,
abertos e com certo grau de realismo. E o segundo tipo é
caracterizado pela implantação de itens que irão entreter o animal
temporariamente (como objetos, aromas, sons) que irão estimular
os sentidos do animal de diversas formas (DAVEY, 2006).

O enriquecimento ambiental pode ser classificado em cinco tipos,
sendo eles:

· SOCIAL: podendo ser ele de contato ou não, através de
recursos intra e interespecíficos. No que permite a interação do
animal com outros da mesma espécie ou em que situação de vida
livre, o indivíduo compartilharia o mesmo ambiente com outra
espécie (BERESCA, 2014).

· FÍSICO: este é caracterizado por uma variabilidade de fatores
que compõe o ambiente, como através de arbustos, rochas, árvores,
corpos d’água, plataformas elevadas, galhos, entre outros. A



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 07 - ISSN 1676-6814      21

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

complexidade do ambiente pode ser aumentada também, através
da divisão do recinto em áreas com diferentes funcionalidades, sendo
que em primeiro lugar, é de suma importância conhecer o
comportamento natural da espécie em questão (NEWBERRY, 1995).

· SENSORIAL: esse método é realizado através de estímulos
olfatórios, auditivos, visuais, táteis e gustativos que despertem o
interesse do animal (BERESCA, 2014). É notório que as espécies em
vida livre utilizam basicamente em prol de sua sobrevivência, o
olfato, e por conta disso, é indispensável o uso de especiarias, fezes
de animais da mesma espécie ou não, sons que simulem seu habitat,
dando então, oportunidade pro animal inspecionar o ambiente, bem
como marcar território e expressar comportamentos naturais (GRAMS,
2004) e invariavelmente, realiza-se o uso de presas para incentivar
a caça (BERESCA, 2014).

· ALIMENTAR: novas maneiras de apresentação da alimentação
ou então, o fato de adicionar itens novos na dieta, oferece ao animal
a oportunidade de forrageamento, coisa que não é comum em
cativeiro (BERESCA, 2014). Segundo Young (2003), deve-se levar em
consideração alguns pontos, tais como: o tipo de alimentação do
animal, quais os tipos de alimentos forrageados e como são
encontrados na natureza, quantas vezes ao dia o animal come e
como o animal localiza e processa os alimentos. Há também a opção
de oferecer formas diferentes de alimentos comuns, por exemplo,
picolé de sangue do degelo de carne, que é uma ótima ferramenta
tanto pela novidade, quanto pela sua função de refrescar em dias
quentes (BERESCA, 2014). E por último;

· COGNITIVO: se refere ao enriquecimento ocupacional. Nele
é possível implantar soluções em que o animal precisará encontrar
diante situações que não são esperadas, estimulando assim, a
capacidade cognitiva deles (BERESCA, 2014). Variando dos exemplos
mais simples como uma caixa de papelão, cano de PVC ou algum
material contendo vários furos, fazendo com que o animal retire o
alimento de dentro até aos mais elaborados, como pendurar pedaços
de carne em uma altura relativa, ou então colocar os mesmo em
níveis mais altos tendo que serem empurrados para serem ingeridos
(LUTZ & NOVAK, 2005).

Essas técnicas são adotadas como uma forma de promover o
bem-estar e evitar que o animal venha apresentar distúrbios
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comportamentais (CIPRESTE & AZEVEDO, 2005). Estes
comportamentos podem ser classificados como qualitativos e
quantitativos. Os comportamentos anormais qualitativos se referem
a episódios que não são relatados em natureza, como por exemplo,
o comportamento estereotipado (BERESCA, 2009). Os
comportamentos estereotipados são definidos como comportamentos
repetitivos sem aparente função, surgindo quando o ambiente em
que o animal está inserido não possui estímulos o suficiente ou quando
há motivação para realizar tal comportamento mas não há
oportunidade de demonstrá-lo, causando certo tipo de frustração
por estresse ou medo, ou até mesmo por distúrbios cerebrais
(CIPRESTE & AZEVEDO, 2005).

Geralmente, é observado o início da estereotipia através do
pacing (comportamento de deslocar-se rapidamente de um lado para
o outro) que para a sua ação, talvez seja devido a uma tentativa
frustrada de fuga ou aproximação de uma possível presa. E essa
repetição tende a aumentar o desempenho do mesmo, por causa
das rotas neuronais envolvidas, fazendo com que o animal fique
“preso” em uma determinada sequência de movimentos repetidos e
aparenta ter dificuldade de a interromper (MANSON, 1991).

Enquanto os comportamentos anormais quantitativos estão
relacionados com a expressão em alta frequência pelos animais
cativos, tais como lambedura em excesso, que podem originar
futuramente, dermatites e possíveis infecções, comprometendo a
saúde do animal (BERESCA, 2014).

É fundamental antes de iniciar o processo da aplicação do
enriquecimento, levar em consideração as características biológicas
dos animais, bem como a procedência dos materiais que serão
utilizados (se os mesmos não serão nocivos à integridade dos mesmos)
e principalmente, realizar o etrograma antes e depois da oferta para
ter comparativos e saber se de fato está sendo benéfico para ou
animal ou contribuindo como um fato de estresse (HASHIMOTO, 2008).
O planejamento é imprescindível, e deve sempre ser feito um roteiro
para auxiliar na elaboração contendo as seguintes questões:

· Para qual animal oferecer o enriquecimento? Sendo individual
ou um grupo especifico.

· Por que é necessário oferecer? Sempre tendo em mente que
sua função visa reduzir possíveis comportamentos anormais, aumentar
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a complexibilidade do recinto, estimular instintos naturais no animal.

· O que fazer? Levar em consideração a espécie que será
utilizada e explorar a capacidade cognitiva dela.

· Por quanto tempo? É importante manter a imprevisibilidade,
levando em consideração de que se tornar algo rotineiro, o animal
perca o interesse por não ser novidade e não seja possível obter
resultados positivos diante isso.

Um programa de enriquecimento ambiental bem aplicado pode
se tornar uma poderosa ferramenta pra auxiliar na saúde física e
psicológica dos animais mantidos em cativeiro (BERESCA, 2014).

3. CONCLUSÃO

Devido à ações antrópicas que vem colocando cada vez mais a
nossa fauna em risco, é possível observar a importância dos zoológicos
atualmente, onde além de prestar cuidados a animais que não podem
retornar a natureza, ainda possuem um papel fundamental na
educação ambiental com a população, sempre conscientizando e
explicando como cada indivíduo é necessário e tem seu papel para
manter o equilíbrio no nosso ecossistema. E visando a qualidade de
vida desses animais cativos, o enriquecimento ambiental é um grande
aliado quando se deseja alcançar esses objetivos, principalmente
quando pensamos em reprodução em cativeiro, onde os animais
silvestres diferentemente dos domésticos, quando estão em situação
de estresse esse é o primeiro sistema fisiológico que deixa de ter
sua função, e consequentemente impossibilitando que haja
continuação da espécie, o que torna mais crítico quando temos em
questão alguma que está criticamente ameaçada de extinção.

Com isso, nota-se a importância de oferecer aos animais técnicas
que permitam que ele expresse comportamentos que seriam comuns
na natureza e atinjam um ápice no quesito qualidade de vida.
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RESUMO

O bem-estar é muito importante nas etapas de manejo pré-abate,
desde a preparação para o embarque, transporte até o desembarque.
Quando realizado corretamente permite a redução de perdas
quantitativas e qualitativas da carne, além de reduzir possíveis
problemas dos animais de produção.

Palavras-chave:  qualidade, gado, manejo, transporte

ABSTRACT

Cattle well-being is very important to the pre-slaughter handling
management stages, including from the preparation for loading,
transportation until the disembarkation. When it has done correctly,
it allows the reduction as well quantitative as qualitative losses of
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meat, besides, the reduction of possible problems of beef cattle.

Keywords: Well-being, cattle, handling management, transport

1. INTRODUÇÃO

Segundo dados da EMBRAPA (2007), 6,7 milhões de empregos são
gerados no Brasil pela indústria de carne e 14 bilhões de dólares são
movimentados anualmente devido as exportações. Em julho de 2020,
a secretaria de comércio exterior (Secex), informou que as
exportações de carne bovina continuam batendo recorde de
desempenho em linha com a demanda global de proteína animal
(BEEFPOINT, 2020).

Mais de 70 bilhões de animais são criados para a produção de
alimentos e cerca de 2/3 vivem em condições que não possibilitam
qualidade de vida, sendo este um dos maiores problemas relacionados
a bem-estar no mundo. A World animal protection trabalha com o
intuito de melhorar a vida desses animais desde o nascimento até o
abate (WORLD ANIMAL PROTECTION, 2020).

O bem estar envolve a adaptação do animal ao ambiente, sendo
que, quanto maior o desafio ambiental, maior será a dificuldade e
consequentemente menor será seu bem estar. O manejo adequado
permite além de redução de possíveis problemas aos animais de
produção, uma maior qualidade e eficácia no serviço humano. (DINIZ
et al, 2011). Enfatizam-se os manejos realizados no pré-abate, o
qual compreende desde a preparação para o embarque até o
desembarque do animal no abatedouro-frigorífico. Quando feito de
forma correta permite o bem estar e redução de perdas quantitativas
e qualitativas da carne (SPENGLER et al, 2011).

As perdas quantitativas decorrem principalmente de contusões
que induzem à queda no rendimento da carcaça, causando prejuízos
diretos ao produtor (DINIZ et al, 2011). As qualitativas sucedem o
estresse durante o manejo pré-abate, acarretando no
comprometimento na carne devido as alterações metabólicas. O
estresse faz a depleção das reservas de glicogênio da carne, deixando-
as com pH indesejáveis e com isso, alterando fatores como a cor,
maciez, textura e capacidade de retenção de água na carne (LIMONI
et al, 2017); (COSTA, 2013).
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Sua adequada aplicabilidade beneficia os produtores, pois está
diretamente ligado a qualidade da carne. Quando o animal é
submetido a condições adversas e desfavoráveis o estresse influencia
no pH da carne e consequentemente no lucro, já que a carne abatida
poderá sofrer condenações parciais ou total. Além disso, em situações
muito desfavoráveis os animais podem sofrer diversas contusões e
até mesmo morrer, implicando em maiores perdas (FRANCO, 2013).

Dessa forma, essa revisão de literatura tem como objetivo
evidenciar o bem estar nas etapas de manejo do pré-abate, levando-
se em consideração os seres sencientes envolvidos.

2.  DESENVOLVIMENTO

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

2.1.1 BEM-ESTAR ANIMAL

Segundo Donald Broom, o bem estar é definido como uma
qualidade inerente aos animais e não algo dado a eles pelo homem.
Em termos práticos significa que ninguém é capaz de oferecer bem-
estar a um animal, mas sim condições para que ele possa se adaptar
ao ambiente (WORLD ANIMAL PROTECTION, 2020).

Como parâmetros de bem estar animal, utilizam-se indicadores
fisiológicos, comportamentais e de produção, como ganho de peso
por exemplo. Podem sofrer variações conforme a raça, aspecto
nutricional, idade e sexo e por isso são analisados em conjunto a
mensurações de uma linha de abate (BERTOLONI, 2005).

2.1.2 EMBARQUE

Um adequado planejamento é realizado, ainda na fazenda, junto
aos motoristas para que não ocorra aglomerações ou acúmulo de
caminhões no local de embarque, evitando transtornos ou atrasos. A
partir do momento do embarque, o motorista passar a ser o responsável
pelos animais que transporta (COSTA, 2014). É importante que seja
feita a conferência da identidade dos animais para que não ocorram
erros ao emitir o documento para o transporte (COSTA, 2016).
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Os animais serão divididos em grupos e direcionados ao
embarcadouro, com rampa de acesso ao transporte contendo
angulação máxima de 20% estando o caminhão rente a mesma para
evitar acidentes na passagem (COSTA, 2014). O deslocamento deve
ser realizado sem estímulos com choques, ferros, cabos e gritos,
sendo recomendado apenas o uso de bandeiras que permite, maior
tranquilidade aos mesmos e com uma voz de comando ao fundo.
(QUENTILIANO, 2007).

Animais que possuem cegueira podem ser transportados, desde
que acompanhados de outros animais para que sigam os passos de
comando. Gados feridos, doentes e fêmeas em estágio final de
gestação podem ser transportados apenas com a autorização de um
médico veterinário (COSTA, 2016).

2.1.3 TRANSPORTE

Um plano de viagem prévio deve ser realizado para que o
transporte ocorra no período adequado e chegue ao destino final no
horário programado (DINIZ et al, 2011).

O comportamento dos motoristas, responsáveis pelo manejo
durante o transporte, contribuem em uma das principais variáveis
que afetam o bem estar, por isso é muito importante que estejam
aptos a executar tal função (DINIZ et al, 2011).

Os caminhões utilizados são higienizados previamente, com pouca
iluminação ou ruídos que induzam ao estresse. Devem comportar de
forma confortável cada um dos animais transportados (DINIZ et al,
2011), respeitando sempre o limite de carga que depende do peso
dos animais e do comprimento da repartição. Em situações que
excedam o limite, há maiores riscos de animais pisoteados ou com
contusões (COSTA, 2014). O deslocamento dos veículos em
velocidades excessivas ou de formas inconstantes podem desencadear
estresse e agressividade entre os animais. O mesmo pode ser
observado quando há mistura de lotes que não conviviam previamente
ou em transporte em períodos do dia com elevadas temperaturas
(LUDTKE ET al, 2012); (PERIN, 2016). Em todas essas situações podem
haver contusões ou aumento de produção de ácido láctico,
contribuindo para a rigidez muscular ou mesmo o óbito e
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comprometendo o produto final, com diminuição de seu rendimento
(GREGORY p.125, 1998)

Em trajetos longos, é importante a parada em local apropriado
e sombreado para a inspeção dos animais, com intuito de verificar
se há feridos, caídos ou até mortos (SILVA et al, 2002) e planos
emergenciais devem ser previamente traçados, afim de evitar
transtornos caso haja imprevistos e necessidade de novo veiculo de
transporte. As viagens com mais de uma carreta/caminhão são uma
forma de auxílio nas situações de imprevistos (COSTA, 2014).

Na chegada, as instalações do frigorifico devem ter estrutura
com laterais vazadas facilitando a saída e entrada dos animais,
minimizando os riscos de lesões (DINIZ et al, 2011).

2.1.4 DESEMBARQUE

Uma equipe preparada é responsável pela recepção dos animais
no frigorifico, acompanhando-os durante o desembarque. Há
fiscalização dos documentos do transporte e se necessário, realização
de abates emergenciais com a supervisão do Serviço de Inspeção
Federal (SIF) (COSTA, 2014). Os animais devem ser conduzidos e
descarregados apenas com uso de bandeiras ou por estímulos ao redor
do caminhão e em tempo máximo de 10 minutos (QUENTILIANO, 2007).

Em caso de anima0is com dificuldade de locomoção ou mesmo
para se levantar, é indicado o desembarque prévio dos demais
animais, com muita cautela, e posteriormente o abate de emergência
(COSTA, 2014).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relação do homem com o animal é de grande relevância para o
abate humanizado, Com os métodos de bem estar animal em um
manejo adequado haverá redução no estresse e outras causas que
podem afetar diretamente no produto final, tais como contusões na
carcaça,

Em termos gerais, a qualidade de vida do animal, dentro dos
padrões considerados favoráveis, é de suma importância para ter
uma boa qualidade da carne.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

32      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 07 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BEEFPOINT. Exportação de carne bovina é recorde em junho e leva o
semestre junto. Jul. 2020. Disponível em: <https://
www.beefpoint.com.br/exportacao-de-carne-bovina-e-recorde-em-
junho-e-leva-o-semestre-junto/>. Acesso em: 13 jul. 2020.

BERTOLONI, W. Efeito da genética e dos sistemas de insensibilização
elétrico e gasoso (CO2) no bem-estar e qualidade de carne de
híbridos suínos. Tese (doutorado) -Universidade Estadual de
Campinas, Faculdade de Engenharia de Alimentos, Campinas, 2005.

COSTA, F. O. Efeitos do tempo de espera em currais de frigorífico
no bem-estar e na qualidade da carne de bovinos. Dissertação
(mestrado) - Universidade estadual paulista – UNESP, Jaboticabal,
2013.

COSTA, M. J. R. P.  QUINTILIANO, M. H. TSEIMAZIDES, S. P. Boas Práticas
de Manejo: Transporte. 1ed Jaboticabal: Funep. 2014.

COSTA, M. J. R. P. Et al. Cartilha da Bovinocultura de Corte. 2 ed
<https://acrimat.org.br/portal/wp-content/uploads/2016/01/
CARTILHA-PRE-ABATE_3_LQ.pdf >

DINIZ. P. P. Et al. Efeitos do transporte no bem-estar e qualidade da
carne de bovinos. Revista brasileira de engenharia de biossistemas,
v.5, n.3, p.137-141, 2011.

EMBRAPA, 2007. Disponível em https://www.embrapa.br/qualidade-
da-carne/carne-em-numeros. Acesso em 17 de set. 2020.

FRANCO, M. R. Caracterização do transporte rodoviário de bovinos
de corte e efeitos no bem-estar animal e na qualidade das carcaças.
Dissertação (mestrado) Universidade estadual paulista – UNESP,
Jaboticabal, 2013.

GREGORY, N. G. Animal Welfare and Meat Science. New York: CABI
Publishing, Chapter 7, p.125-126, 1998.

LIMONI, B. H. S., Et al. Influência do pH na qualidade da carne. In:
Anais da X Mostra Científica FAMEZ / UFMS, 2017, Anais... Campo
Grande, p.236-239.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 07 - ISSN 1676-6814      33

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

LUDTKE, C. B. Et al. Bem estar animal no manejo pré-abate e a
influência na qualidade da carne suína e nos parâmetros fisiológicos
do estresse. Ciência Rural, v.42, n.3, p.532-537, 2012.

PERIN, G. R. GALLO, M G. Bem estar animal no Manejo pré-abate de
Bovinos e a influência na qualidade da carne.  Revista Cultivando o
Saber, v.9, n.4, p.506-516, 2016.

QUINTILIANO, M. H. E. COSTA P. M. J. R. Manejo Racional de Bovinos
de Corte em Confinamentos: Produtividade e Bem-estar Animal. In:
IV SINEBOV, 2006, Anais... Seropédica.

SILVA, A. C. O. Et al. Avaliação do transporte do rebanho bovino e
seus reflexos na qualidade da carne e do couro brasileiro.  XXII
Encontro Nacional de Engenharia de Produção Curitiba – Paraná, 2002.

SPENGLER, M. A. Et al. Indicativos de bem-estar animal no transporte
de bovinos. (51°Congresso Brasileiro de Química: Meio Ambiente e
Energia. São Luís), 2011.

WORLD ANIMAL PROTECTION. Animais de fazenda. 2020. Disponível
em: <https://www.worldanimalprotection.org.br/nosso-trabalho/
animais-de-fazenda>. Acesso em 13 jul. 2020.

WORLD ANIMAL PROTECTION. Entenda o que é bem estar animal.
2020. Disponível em: <https://www.worldanimalprotection.org.br/
blogs/entenda-o-que-e-bem-estar-animal.> Acesso em 13 jul. 2020.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

34      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 07 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 07 - ISSN 1676-6814      35

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

TÉCNICA DA PLASMAFÉRESE MANUAL NA
PRODUÇÃO DE SOROS HIPERIMUNES

 KLAUS, Samara Ellen Joaquim1,

VERSALI, Marco Aurélio Rosa1,

CAMPANHA, Joice Elaine Teixeira2.
1Discente do curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Ensino
Superior e Formação Integral – FAEF; E-mail: 2Docente do curso de

Agronomia da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF;
E-mail:jetcampanha@gmail.com

RESUMO

A técnica da plasmaférese manual na produção de soro
hiperimune usando o animal da espécie equina vem sendo de suma
importância para humanidade em relação a lutar contra venenos de
animais peçonhentos como também, agora, batalhar contra o covid-
19. O trabalhado tem como finalidade esclarecer a importância do
médico veterinário na saúde pública.

Palavras chave: equino, plasmaférese, soro hiperimune.

ABSTRACT

The technique of manual plasmapheresis in the production of
hyperimmune serum using the animal of the equine species has been
of paramount importance for humanity in relation to fighting venom
from venomous animals as well as, now, fighting against covid-19.
The purpose of the work is to clarify the importance of the
veterinarian in public health.
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1. INTRODUÇÃO

No início da década de 1969 na Índia, foi feito a primeira
utilização experimental da técnica da plasmaférese manual, que
consiste na remoção do sangue total de um paciente, estocado em
uma bolsa de colheita com anticoagulante, ocorrendo assim, a
separação do plasma das hemácias (Morris, 1987; Marques Jr., 2011).

Os fatores limitantes para o uso terapêutico da plasmaférese
referem-se à taxa de substituição do animal doador, prejuízos
hematimétricos (VCM, HCM, VG) durante a colheita manual, podendo
também, haver presença de eritrócitos no plasma colhido
manualmente, com possibilidades de haver uma sensibilização
imunológica do receptor (Von Bering e Kitasato, 1890).

Atualmente a plasmaférese na espécie equina, são realizadas
cotidianamente de forma manual, com finalidade de produzir vacinas,
soros, como também plasmas hiperimune (Parra, 2005).

Objetivo deste trabalho é revisar as formas e importâncias de se
coletar um soro hiperimune e considerar a recuperação dos doadores,
colocando uma padronização na técnica de colheita do plasma em
equinos no Brasil.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Os primeiros registros sobre imunização de animais para fins
terapêuticos foram feitos na França, que imunizou um pombo contra
o veneno de cascavel-anã (Sistrutus catenatus), onde foram feitas
repetidas inoculações do veneno, mas o protocolo foi vago, mas os
pombos resistiram ao desafio com seis doses letais do veneno (ROUX
& YERSIN 1888, apud CHIPPAUX & GOYFFON, 1998).

Posteriormente, através de uma terapia com antivenenos, foram
estudados três protocolos de imunização, observando assim, que o
soro hiperimune tinha uma atividade terapêutica, descoberto assim,
uma forma de produzir soro antiofídico contra picadas de cobras,
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que na época, atacavam em alta escala os indígenas no Brasil
(CALMETTE, 1894).

A produção do soro antiofídico utilizando os equinos, inicia-se
com a extração do veneno das serpentes e preparação do antígeno
(mistura de vários venenos de subespécies), preparação do equino
avaliando a clínica como um todo, após, inoculam o antígeno no
animal, realizam a sangria exploratória, onde é retirada uma amostra
de sangue para analisar se há anticorpos específicos, por fim, a
plasmaferese (PARRA, et al, 2009).

2.1 Plasmaferese em equinos

A plasmaferese em equinos foi recomendada para colheita de
sangue e produção de imunoglobulinas a serem utilizadas no controle
de enfermidades dos animais, como por exemplo, o plasma produzido
em casos de deficiência de transferência passiva de imunoglobulinas
das éguas para seus potros. (MAGDESIAN et al., 1992).

É de extrema importância cuidar da saúde e recuperação dos
equinos sorodoadores e/ou produtores de soro hiperimune por meio
da plasmaferese, portanto, procura-se conhecimentos da
fisiopatologia do processo de indução da produção maciça de
imunoglobulinas específicas durante o processo de imunização de
equinos. (PARRA, et al, 2009).

2.1.1 Processo

Os animais são submetidos previamente à imunização com vacina.
Após 28 dias, reforçam a imunização e os procedimentos realizados
após 20 a 22 dias da segunda vacinação, a fim de atingir o pico da
reação imunológica (Holmes et al., 2006).

Obtém amostras sanguíneas dos doadores para mensuração do
hematócrito e proteína total no momento da imunização, onde que
a coleta é feita pela veia jugular externa esquerda, com tubos de
vidro siliconados, sem anticoagulante EDTA (PARRA, et al, 2009).
Sendo coletado da seguinte forma:

· Após 24 horas;

· 48 horas;
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· 72 horas;

· 96 horas;

· 30 dias.

· Imediatamente anterior à plasmaférese;

O processo feito para o procedimento da plasmaférese, primeiro
é a contenção do animal no tronco, feito a sua tranquilização. A
veia que normalmente se coleta é a veia jugular esquerda, usando
uma agulha 40x16, mais conhecida como veia de colheita, já a veia
jugular direita, usa-se cateter, e é conhecida como via de reinfusão,
onde neste processo é feito a diluição dos hemocomponentes usando
solução de cloreto de sódio (PARRA, et al, 2009).

Ao término da colheita, é feito a sedimentação dos componentes
e separação dos mesmo atrás das bolsas estéreis individuais, as quais
são usadas durante o processo de coleta. Em seguida, o plasma será
encaminhado ao congelamento, onde permite a preservação dos
minerais e mantém suas constantes propriedades, junto ao antígeno.
(PARRA, et al, 2009).

A recuperação eritropoiéticas dos animais doadores, tendem a
ser rápidas, podendo assim, não haver alteração no leucograma.
(MAGDESIAN et al. 1992).

2.2 Soro hiperimune na Saúde Pública:

No Instituto Vital Brazil (IVB), sendo o órgão vinculado à Secretaria
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, estão na primeira etapa de
testes para o tratamento contra coronavírus (SARS-Cov-2), que causa
o Covid-19. O método é semelhante ao usado para produção dos
soros antiofídicos, que nada mais são, que do plasma de equinos
(CRMV-RJ, 2020).

No estudo contra o COVID-19, mais conhecido como coronavírus,
irá ser isolado e inativado na instituição UFRJ, para que começem a
inoculação nos equinos no Instituto Vital Brazil (GRUPO A TARDE,
2020).

O presidente do instituto, Adilson Stolet, afirma que “A idéia
inicial é fazer um experimento a partir do plasma de equinos, para
que possa ser produzido em grande escala.”
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2.3 Tratamento da Covid-19

Dentro dos estudos do Instituto Vital Brazil, a primeira fase de
inoculação do vírus (antígeno) em equinos foi concluída, onde o soro
hiperimune produzido passará por um processo industrial até chegar
em forma de soro, sendo assim, a liberação para testagem em seres
humanos deve levar em torno de 4-6 meses para acontecer.

Porém, de acordo com Luis Eduardo Ribeiro da Cunha, médico
veterinário e vice-presidente da IVB, nomeado a coordenar a
elaboração dos protocolos de imunização afirma que o medicamento
poderá ser disponível para atender os profissionais da saúde que
estiverem em exposição alta ao Covid-19.

Figura: Covid-19 na Argentina

Fonte: G1 Globo

A agência de vigilância sanitária da Argentina, aprovou no dia 24 de
Setembro de 2020 a fase de ensaios clínicos em humanos da pesquisa,
lembrando que não há tratamento ou vacina aprovados para o novo
coronavírus até o momento, somente permitirão avaliar a segurança e
eficácia no organismo humano, através dos testes (G1.GLOBO, 2020).

2.4 Bem-estar animal

O sangue dos equinos quando inoculadas o antígeno em seu corpo,
passam por um processo de observação intensa, até que seu
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organismo produzem agentes de defesa (anticorpos) contra as
toxinas, para sim, ocorrer a plasmaférese e a partir do plasma, ser
usado para extração dos anticorpos e testado em humanos (OLHAR
DIGITAL, 2020).

De acordo com o Médico Veterinário, vice-presidente do IVB, os
equinos são vem tratados e bem alimentados durante todo o teste,
como também, tomam cuidados para que o corpo do animal não
seja afetado (CRMV-RJ, 2020).

3. CONCLUSÃO

A plasmaferese vem mostrando ser uma técnica essencial para
utilização na saúde pública, visando sempre o bem-estar animal,
sendo de suma importância levar em consideração que o
conhecimento do médico veterinário em virologia e imunobiologia é
importantíssimo, sendo assim ele pode colaborar, a técnica de
plasmoferese manual vem crescendo e está sendo usada no
tratamento de inúmeras doenças e é promissor seu uso no tratamento
para COVID-19, sendo o medico veterinário essencial nessa produção
e descoberta.
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RESUMO

A esporotricose é uma infecção micótica que tem como agente
etiológico os fungos pertencentes ao complexo Sporothrix, sendo S.
schenckii a espécie de maior incidência. No Brasil, as regiões sudeste e
sul apresentam alta ocorrência de casos e um grande problema de saúde
pública. A doença acomete diversas espécies e possui caráter zoonótico,
sendo os felinos domésticos os principais transmissores aos humanos. A
transmissão ocorre principalmente através de mordedura, arranhadura
ou contato direto com as lesões cutâneas. As lesões variam de acordo
com o estado imunológico do animal, portanto em animais
imunossuprimidos pode ocorrer a forma disseminada e morte.

Palavras chave: fungos, gatos, micose, Sporothrix, zoonose.

ABSTRACT

Sporotrichosis is a mycosis infection caused by Sporothrix
complex, which S. schenckii has the highest incidence. In Brazil,
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southest and south regions presents high occurrence and a major
public health problem. The disease affects different animal species
and has a potential of zoonotic transmission, and the domestic felines
are the main source of infection to humans. The transmission occurs
mainly through a bite, scratch or direct contact with skin lesions.
Lesions vary according to the patient´s immune system. Therefore,
immunossupressed animals can develop disseminated infection and
death.

Keywords: fungi, cats, mycosis, Sporothrix, zoonosis.

1. INTRODUÇÃO

A esporotricose é uma infecção micótica, causada pelos fungos
do complexo Sporothix, evidenciando a espécie S. Schenckii. É uma
zoonose, a qual infecta diversos animais, entre os quais, gatos, cães,
suínos, primatas, bovinos, camelídeos, sendo os felinos as principais
fontes de transmissão da doença para o homem (FERNANDES et al.,
2004; GUSMAO, 2017; ALMEIDA et al., 2018).

É uma infecção de caráter subagudo ou crônico, prevalente nos
centros urbanos. Possui distribuição mundial, mas ocorre
especialmente em regiões de clima tropical e subtropical,
destacando-se as Américas do Sul e Central, sendo que Brasil e México
são os países que apresentam maior número de casos (LARSSON,
2011).

Seu primeiro relato ocorreu no ano de 1898, nos Estados Unidos,
por Benjamin Schenck. No Brasil, foi notificada pela primeira vez
em 1907, por Lutz e Splendore (GUSMAO, 2017).

Nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito
Santo e Minas Gerais, há aumento do número de casos tanto em
humanos quanto em felinos, evidenciando o estado do Rio de Janeiro,
onde é considerada endêmica e permanece negligenciada e
subnotificada (MACÊDO-SALES et al., 2018).

A proximidade dos tutores com seus animais de estimação vem
crescendo progressivamente, de modo que o número de casos de
humanos infectados por felinos domésticos também está aumentando
(PAULA, 2008). Portanto, deve-se evidenciar que a principal forma
de transmissão aos humanos é a inoculação direta do agente, por
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meio de escoriações, arranhaduras e mordeduras. Entre os gatos,
por sua vez, ocorre através de brigas e no ato reprodutivo. Outro
modo de transmissão, no entanto comum, é pelo contato com os
ferimentos de pele, solos e vegetação contaminados, e ainda pode
ocorrer a forma indireta, em que há a inalação do fungo (GUSMAO,
2017).

Diante da importância da doença e seu aspecto zoonótico,
objetivou-se por meio desse trabalho realizar uma revisão de
literatura sobre a esporotricose felina, destacando seus aspectos
etiológicos, formas de transmissão, sinais clínicos, diagnóstico e
tratamento.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Etiologia

A esporotricose é uma doença caracterizada como uma infecção
micótica com alto potencial zoonótico, causada pelas espécies
fúngicas do complexo Sporothrix, dentre elas são descritas: S.
schenckii, S. brasiliensis, S. globosa, S. mexicana, S. pallida e S.
albicans (GUSMAO, 2017).

Segundo Larsson et al. (2011), a espécie com maior grau de
patogenicidade nos animais é a S. brasiliensis, que apresenta um
desenvolvimento mais rápido, ocasionando maior índice de
mortalidade.

O fungo Sporothrix schenckii é o de maior ocorrência, está presente
em matéria orgânica em decomposição, principalmente em locais
quentes e úmidos (FERNANDES et al., 2004; MONTEIRO et al., 2008).

Caracteriza-se como aeróbio, de reprodução sexuada e dimórfico,
possuindo diferentes aspectos de acordo com a temperatura e o
substrato. À temperatura ambiente ou em cultivo, entre 25 e 30°C,
apresenta-se na forma filamentosa, e no organismo, ou em cultivo a
37°C, desenvolve-se na forma de levedura (PAULA, 2008).

2.2 Infecção e Transmissão

Os gatos apresentam a fonte de transmissão mais significativa,
diferenciando-se das demais espécies, por possuírem numerosas
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células fúngicas em suas lesões cutâneas (ALMEIDA et al., 2018).
Além disso, o aspecto comportamental dos felinos favorece a
disseminação e contaminação da doença, como por exemplo, o hábito
de se lamber, arranhar objetos e árvores, enterrar as fezes e o livre
acesso à rua na maioria dos casos. Outro fator predisponente para a
infecção está relacionado com o sexo do animal, havendo maior
número de gatos machos não castrados acometidos pela doença e,
portanto, relacionado ao seu comportamento de reprodução e
agressividade com outros animais (MACÊDO-SALES et al., 2018).

De acordo com o estudo de Paula (2008), o agente já foi isolado
no focinho, garras e cavidade oral dos gatos. Dessa forma, transmitem
a doença tanto ao homem quanto a outros animais através da
implantação do fungo em lesões causadas por mordedura ou
arranhadura, e pelo contato com os ferimentos (GUSMAO, 2017). Os
mesmos podem espalhar a extensão de suas lesões, em razão do
hábito de lamber o próprio corpo (MONTEIRO et al., 2008). A
transmissão pode ocorrer ainda por via aerógena ou pela ingestão
do agente, e consequentemente o animal apresenta a disseminação
sistêmica da doença, porém são formas menos usuais (LARSSON,
2011). Os animais portadores da doença que vierem a óbito devem
ser cremados, uma vez que ao enterrar o corpo, o solo é contaminado,
resultando em potencial fonte de infecção (LARSSON et al., 2011).

Nos seres humanos, a infecção também pode ser ocasionada por
meio de lesões traumáticas relacionadas ao solo e material
contaminado. Desta forma, essa zoonose está associada a atividades
ocupacionais, como floricultura, jardinagem, agricultura, mineração
e medicina veterinária, em que os profissionais têm contato direto
com o agente (LUZ et al., 2017).

2.3 Patogenia

A esporotricose se desenvolve clinicamente nas formas cutânea
(cutânea localizada, cutânea linfática e cutânea disseminada) e
extracutânea (sistêmica). Além disso, o grau de lesões e/ou evolução
da doença depende do estado imunológico do animal (LARSSON, 2011).

A forma cutânea localizada é caracterizada por uma lesão única
no local de inoculação do agente etiológico (cancro esporotricótico),
e pode até mesmo involuir (LARSSON, 2011).
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Na forma cutânea linfática, no ponto de inoculação do fungo no
subcutâneo, aparecem lesões nodulares com diâmetro de
aproximadamente 1 a 3 centímetros. Conforme os vasos linfáticos
são afetados, forma-se uma fileira de novos nódulos que podem ser
supurativos e ulcerados, e correspondem a um aumento dos
linfonodos locais (PAULA, 2008).

A forma cutânea disseminada ou extracutânea pode ocorrer em
pacientes imunossuprimidos por efeito iatrogênico do uso de
citostáticos e esteroides, ou infectados com leishmaniose, FIV, FeLV
ou erliquiose (LARSSON, 2011).

A disseminação sistêmica ocorre por via tecidual ou
hematogênica, podendo atingir baço, pulmões, rins, sistema nervoso
central, fígado, vasos linfáticos, sistema digestório, mamas,
testículos, articulações e ossos (LARSSON et al., 2011).

2.4 Sinais Clínicos

As formas predominantemente encontradas nos gatos são a
cutânea localizada e cutânea disseminada (GUSMAO, 2017).

A doença se desenvolve com o aparecimento de feridas, situadas
principalmente nos locais de maior exposição em conflitos entre os
animais, destacando-se a base da cauda, membros anteriores e
posteriores, e região da cabeça. Nessa última, as áreas mais atingidas
foram respectivamente, focinho, região da face, auricular e ocular.
Todavia, podem ocorrer ainda lesões nos testículos, regiões dorsal e
ventral (PIMENTEL et al., 2011; MACÊDO-SALES et al., 2018; ALMEIDA
et al., 2018).

As lesões são caracterizadas como circunscritas, de elevação
sólida, denominadas pápulas (medindo até 1 centímetro de diâmetro)
ou nódulos (maiores que 1 centímetro), com a presença de alopecia
e crostas, podendo ser ulceradas e conter foco de necrose no centro,
drenando exsudato purulento e sanguinolento (LARSSON et al., 2011).

O sistema respiratório também pode ser acometido quando ocorre
a inalação do agente, de modo que os animais apresentam plano
nasal edemaciado e espirros sucessivos (ALMEIDA et al., 2018).

A disseminação da doença decorrente de imunossupressão pode
ocasionar alterações nos olhos, sistema linfático e nervoso, além de
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sinais sistêmicos, destacando-se febre, prostração, apatia, anorexia,
perda de peso, levando à morte (PAULA, 2008; PIMENTEL et al., 2011;
LARSSON et al., 2011).

2.5 Diagnóstico

O diagnóstico é estabelecido a partir da anamnese do paciente,
que inclui dados relacionados à raça, sexo e idade. Além disso, faz-
se necessário informações sobre a evolução da doença, localização
das lesões, submissão a algum tratamento prévio, contato com locais,
objetos ou outros animais infectados, e contactantes apresentando
a mesma sintomatologia clínica. Os exames físico e dermatológico
possibilitam a visualização e caracterização das lesões, associados
a exames presuntivos e complementares, como citopatologia,
histopatologia, cultura fúngica, testes intradérmicos, provas
sorológicas, inoculação do agente em animais de laboratório e PCR
(reação em cadeia de polimerase) (LARSSON, 2011).

A cultura micológica é classificada como padrão ouro para o
diagnóstico, na qual devem ser observados os aspectos microscópicos
e macroscópicos das colônias e o seu dimorfismo de acordo com o
meio e a temperatura. Esse método consiste na coleta de material a
partir de exsudato ou raspado de lesões, para cultivo em meio ágar
Sabouraud Dextrose a 4%, adicionados cicloheximida e cloranfenicol
(antimicrobianos) a uma temperatura entre 25 a 29°C. Além disso, a
realização da cultura torna-se indispensável em razão da grande
quantidade de cepas que se apresentam resistentes à terapia
empregada, pois possibilita a identificação do fungo, bem como a
diferenciação da espécie e o quão susceptível se apresenta aos
medicamentos antifúngicos (MACÊDO-SALES et al., 2018; ALMEIDA
et al., 2018).

Apesar de a cultura fúngica ser considerada o padrão-ouro como
diagnóstico da esporotricose felina, essa técnica pode atrasar o início
da terapia com antimicótico, em virtude do tempo necessário para
a obtenção do resultado (SILVA et al., 2015).

Diante disso, o exame citopatológico pode ser utilizado como
uma ferramenta importante para o diagnóstico preliminar, pois
apresenta alta sensibilidade, baixo custo, resultados rápidos e simples
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de realizar (GREMIAO et al., 2015). Portanto, caso o seu resultado
seja positivo, possibilita iniciar o tratamento antifúngico antes do
cultivo do agente em situações epidêmicas, visto que o tratamento
precoce eleva a chance de cura clínica e reduz o risco de transmissão
da doença para humanos e animais (SILVA et al., 2015).

Em relação ao diagnóstico diferencial, outras afecções
apresentam características semelhantes, como criptococose,
micobacteriose atípica, piodermatite, leishmaniose tegumentar,
histoplasmose e carcinoma epidermóide (LARSSON et al., 2011).

2.6 Tratamento

Os fármacos de escolha para tratamento da esporotricose felina
são os antifúngicos derivados de triazol, como cetoconazol e
itraconazol.  Outro medicamento utilizado é o iodeto de potássio,
na dose de 20 mg/kg a cada 12 ou 24 horas, no entanto seu uso é
controlado por mostrar-se tóxico aos felinos (LUZ et al., 2017).

O itraconazol caracteriza-se como um fungistático, inibindo o
crescimento fúngico através da alteração da permeabilidade celular
do agente, apresentando maior eficácia terapêutica e menos efeitos
colaterais em relação aos outros antifúngicos. (PAULA, 2008;
MONTEIRO et al., 2008). Desse modo, é considerado como
medicamento de eleição no tratamento da doença. A dose
recomendada é de 10 mg/kg a cada 24 horas, ressaltando que a
administração deve continuar por 30 dias após o paciente apresentar
cura clínica e resultado negativo da cultura fúngica (PIMENTEL et
al., 2011).

É importante atentar-se à monitorização da função hepática em
animais submetidos a essa medicação, devido ao seu caráter
hepatotóxico, além disso, é contraindicado em fêmeas prenhes a
partir do terço médio da gestação, por apresentar efeitos
teratogênicos (GUSMAO, 2017).

O prognóstico é considerado reservado a desfavorável caso a
doença tenha algumas dessas características, como por exemplo
evolução crônica, comprometimento do sistema respiratório,
tratamento ineficaz ou incorreto, podendo levar o paciente a óbito
(LUZ et al., 2017; ALMEIDA et al., 2018).
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2.7 Profilaxia

Algumas medidas devem ser tomadas para a prevenção e controle
da doença, sendo necessário o uso de luvas durante a manipulação
dos gatos suspeitos ou infectados, tanto no atendimento clínico por
médicos veterinários, quanto pelos proprietários, os quais precisam
ser alertados sobre os meios profiláticos e o risco de infecção pelo
manejo dos animais. Após o procedimento, devem realizar a higiene
das mãos, a desinfecção do local com solução de hipoclorito de sódio,
e o material utilizado deve ser descartado (PAULA, 2008).

Os animais doentes devem ser isolados em um ambiente limpo e
separados dos outros animais, evitando também o contato com as
pessoas. A castração é recomendada, para evitar que o animal saia
de casa e tenha contato com ambientes e animais contaminados.
Além disso, deve ser realizada a cremação de animais que morrem
devido à doença (LARSSON et al., 2011).

3. CONCLUSÃO

A esporotricose é uma doença fúngica e importante desafio na
saúde pública, que apresenta um número crescente de casos de
infecção humana transmitida pelos felinos domésticos.

O diagnóstico e tratamento precoces da doença aumentam as
chances de cura do animal, além de reduzir os riscos de transmissão
a animais e humanos. Portanto, medidas profiláticas, como o uso de
luvas durante a manipulação do animal, desinfecção do ambiente e
castração são imprescindíveis para evitar a disseminação da doença.

4. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. J. et al. Esporotricose em felinos domésticos (Felis catus
domesticus) em Campos dos Goytacazes, RJ. Pesquisa Veterinária
Brasileira, Campos dos Goytacazes, v.38, n.7, p.1438-1443, julho
2018.

FERNANDES, C. G. et al. Esporotricose Felina – Aspectos Clínico-
epidemiológicos: Relato de Casos (Cuiabá, Mato Grosso, Brasil).



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 07 - ISSN 1676-6814      51

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

Revista Científica de Medicina Veterinária – Pequenos Animais e
Animais de Estimação, Cuiabá, v.2, n.5, p.39-43, 2004.

GREMIÃO, I. D. F. et al. Feline sporotrichosis: epidemiological and
clinical aspects. Medical Mycology, Oxford, v. 53, p. 15-21, janeiro
2015.

GUSMAO, B. dos S. Esporotricose Felina – Uma Doença Emergente de
Risco a Saúde Pública: Aspectos Clínico-epidemiológicos. Revista
Científica de Medicina Veterinária (FIO), Ourinhos, v.14, n.28, 7.p,
janeiro 2017.

LARSSON, C. E. Esporotricose. Brazilian Journal of Veterinary
Research and Animal Science, São Paulo, v.48, n.3, p.250-259, 2011.

LARSSON, C. E.; SILVA, E. A. da; BERNARDI, F. Esporotricose. 2011.
Disponível em: <https://www.crmvsp.gov.br/arquivo_zoonoses/
ESPOROTRICOSE_SERIE_ZOONOSES.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2019.

LUZ, M. V. da et al. Tratamento terapêutico com Itraconazol em
um felino com esporotricose. Trabalho apresentado no XXII Seminário
Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão - Universidade de
Cruz Alta, UNICRUZ, 2017.

MACÊDO-SALES, P. A. et al. Diagnóstico laboratorial da esporotricose
felina em amostras coletadas no estado do Rio de Janeiro, Brasil:
limitações da citopatologia por imprint. Revista Pan-Amazônica de
Saúde, Niterói, v.9, n.2, p.13-19, 2018.

MONTEIRO, H. R. B.; TANENO, J. C.; NEVES, M. F. Esporotricose em
Felinos Domésticos. Revista Científica Eletrônica de Medicina
Veterinária (FAEF), Garça, v.6, n.10, 6.p, janeiro 2008.

PAULA, R. B. de. Esporotricose Canina e Felina: Revisão de
Literatura. Trabalho monográfico do curso de Pós Graduação “Lato
Sensu” (Clínica Médica e Cirúrgica em Pequenos Animais) –
Universidade Castelo Branco (UCB), Rio de Janeiro, 2008.

PIMENTEL, M. C. et al. Esporotricose Felina: Relato de Caso. Trabalho
apresentado no XVI Seminário Interinstitucional de Ensino, Pesquisa
e Extensão – Universidade de Cruz Alta, UNICRUZ, 2011.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

52      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 07 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

SILVA, J. N. et al. Diagnostic accuracy assessment of cytopathological
examination of feline sporotrichosis. Medical Mycology, v. 53, n.8,
junho 2015.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 07 - ISSN 1676-6814      53

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

MASTITE CLÍNICA E SUBCLÍNICA PARA A
BOVINOCULTURA LEITEIRA: REVISÃO DE

LITERATURA

SOUZA, Caroline Dangio¹

ROSSI, Maisa Testoni¹

NITTA, Thiago Yukio ²
1Discente do curso de medicina veterinária  da Faculdade de Ensino

Superior e Formação Integral – FAEF; E-mail:
Caroline_dangio@hotmail.com

2Docente do curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Ensino
Superior e Formação Integral – FAEF; E-mail: Thiago_nitta@hotmail.com

RESUMO

A mastite bovina caracteriza-se por um processo de inflamação
da glândula mamária causada por diversos fatores, sendo a principal,
as bactérias. É considerada uma das doenças mais frequentes que
afetam os rebanhos leiteiros no Brasil e no mundo, proporcionando
as maiores perdas econômicas, como o descarte do leite, queda da
produção, além do descarte precoce de animais por perda de tetos.
O objetivo da revisão é esclarecer as causas da mastite bovina, o
diagnóstico e tratamento para minimizar perdas econômicas.

Palavras chave: Animais, inflamação, higienização.

ABSTRACT

Bovine mastitis is characterized by an inflammation process in
the mammary gland. It is caused by many factors, mainly the bacteria.
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It is considered one of the most frequent disease which affects the
dairy cattle in Brazil and around the world, bringing about the largest
economic losses, such as milk disposing, decreasing in production,
beside the early dispose of animals because of udder losses. The
aim of the revision is clarifying the bovine mastitis causes, the
diagnostic and the treatment to minimize economic losses.

Keywords: Animals, inflammation, cleaning.

1. INTRODUÇÃO

A mastite é uma inflamação nas glândulas mamárias causada
principalmente por bactérias, mas fungos, algas e vírus também
podem estar envolvidos na etiologia da doença, porém a ocorrência
é baixa, somente em 10% dos casos. Uma grande proporção de
glândulas acometidas não é facilmente identificada através da
palpação manual ou no exame visual do leite (BENEDETTE, 2008).

A forma mais comum e responsável pelas perdas maiores
econômicas é a mastite subclínica. Dessa forma, a mastite para a
bovinocultura leiteira causa diversos prejuízos econômicos, devido
a diminuição da produção e da qualidade do leite, além disso, o uso
da mão de obra e medicamentos para o tratamento e serviços do
médico veterinário (RODRIGUES, 2018).

A glândula mamária, por sua vez, apresenta um aumento de
volume, elevação da temperatura e endurecimento. No leite, as
alterações mais importantes observadas são a descoloração, o
aparecimento de coágulos e a presença de um grande número de
leucócitos (TOZZETTI, 2008).

A prevalência da mastite está, principalmente, relacionada ao
manejo antes, durante e depois da ordenha. Nesse caso, é de extrema
importância a conscientização do ordenhador nos procedimentos
adequados de ordenha, aderindo formas adequadas de higienização
e desinfecção do animal, do ambiente, do profissional e dos utensílios
utilizados na ordenha (DIAS, 2007).

A mastite bovina é uma das mais frequentes infecções que afetam
o gado leiteiro, alterando de maneira significativa tanto a quantidade
quanto a qualidade do leite produzido, levando a perdas econômicas,
como o descarte do leite, queda da produção, elevação dos custos
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com mão-de-obra, medicamentos e serviços veterinários, além do
descarte precoce de animais por perda de tetos (RODRIGUES, 2018).

Dessa maneira, essa revisão de literatura tem como objetivo
elucidar a etiologia da mastite bovina, a forma de diagnóstico e
tratamento para que não haja perdas econômicas, descartes de
animais e problemas para a saúde pública.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. REVISÃO DE LITERATURA

 2.1.1. ETIOLOGIA

A mastite bovina é uma inflamação causada na glândula mamária,
sendo que a ocorrência é principalmente bacteriana. Mais de 80 espécies
de microrganismos são causadores dessa inflamação, mas os principais
são Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli,
Streptococcus uberis e Streptococcus dysgalactiae (DIAS, 2007).

Além disso, também são causadores da mastite bovina em menos
frequência os fungos, algas e vírus, representando somente 10% dos
casos relatados. (TOZZETTI, 2008).

A mastite pode resultar da introdução de microrganismo pelo
esfíncter da teta. A glândula mamária é o único órgão afetado por
esse microrganismo que não perdura por muito tempo no ambiente.
Dado que a vaca foi infectada, esse microrganismo vai persistir nas
cisternas do teto e da glândula mamária. A gravidade da doença
varia de acordo com o tipo de bactéria, sua malignidade, a capacidade
em colonizar a se desenvolver nas secreções da glândula mamária e
o tempo de resposta do hospedeiro à invasão (DIAS, 2007).

É de extrema importância levar em consideração que essa
enfermidade pode passar de uma vaca para outra, através da
transmissão desses microrganismos envolvendo a transferência de
leite contaminado, pelo uso coletivo das teteiras (BRITO, 2009).

Entre as diversas patologias que afetam o rebanho leiteiro, esta
enfermidade se destaca, tendo em vista que, afeta na redução da
produção, na desvalorização dos animais pela perda funcional dos
quartos acometidos, na perda do leite descartado e também nas
despesas com medicamentos e médico veterinário (OLIVEIRA, 2015).
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2.1.2 MASTITE CLÍNICA

A mastite pode ser classificada com base na forma de
manifestação, sendo dividida em dois grupos, a forma subclínica e a
forma clínica. A forma clínica apresenta sinais evidentes, como
aumento da temperatura na glândula, fica edemacida, endurecida,
e é doloroso, além da presença de pus, grumos ou alterações que
sejam características do leite, como por exemplo a coloração,
surgimento de coágulos e também de um grande número de leucócitos
(TOZZETTI, 2008).

Figura 1: Mastite bovina clínica com sinais evidentes (MINAS GERAIS, 2012, p.7).

Essa patologia acarreta diversas perdas, visto que o leite deve
ser descartado, há gastos com medicamentos, também se tem a
perda da função da glândula mamária e pode inclusive levar a morte
do animal (MINAS GERAIS, 2012).

Os casos superagudos frequentemente estão ligados a infecções
por agentes ambientais dos grupos coliformes, que causam uma
inflamação severa, que levam a sinais sistêmicos, como dispneia,
anorexia, hipotensão e febre. A forma aguda tem evolução mais lenta
e os sinais sistêmicos se apresentam de forma mais discretas (ACOSTA
et al, 2016); (MASSEI et al, 2008).
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O diagnóstico é realizado através de exames da glândula,
visualizando as características do processo inflamatório, da maneira
que se possa avaliar a textura, o aumento de volume, a elevação da
temperatura, o endurecimento, o rubor, as alterações no leite,
abcessos e outros ferimentos possíveis de serem diagnosticados
mediante a palpação do úbere, que deve ser feita imediatamente
após a ordenha, com o úbere vazio (BRITO, 2009).

2.1.3 MASTITE SUBCLÍNICA

A forma subclínica causa alterações na composição do leite, sem
sinais evidentes, apenas alterações na composição do leite, como a
diminuição do percentual de caseína, gordura sólido total e lactose
do leite (DIAS, 2007).

A mastite subclínica ocasiona os maiores prejuízos econômicos,
devido sua apresentação silenciosa, onde os produtores e empregados
acabam não percebendo e com isso, alastrando para o rebanho e
infectando todas as vacas. Dessa forma, acarreta em uma maior
diminuição da produção de leite e além disso, prejuízo na saúde dos
animais afetados (MINAS GERAIS, 2012).

Como não possui os sinais evidentes, o diagnóstico é feito através
de testes auxiliares. Visto que a mastite subclínica acarreta no
aumento da contagem de células somáticas, o diagnóstico pode ser
através do teste California Matitis Test (CMT) ou através da contagem
eletrônica de células somáticas (CSS). O CMT pode ser feito durante
a ordenha, onde os primeiros jatos de leite devem ser dispostos em
uma placa especial, onde é adicionado o reagente para o teste (BRITO,
2009).

O CSS pode ser automatizado, e com isso, o resultado é mais
rápido e preciso, também é possível conservar as amostras em
temperatura ambiente para depois enviá-las para análise (BRITO,
2009).

       2.1.4 TRATAMENTO

O tratamento da mastite pode ser altamente eficaz na remoção
da infecção e no retorno do leite para a composição normal, mas
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antes disso, é importante detectar o agente responsável por qualquer
processo de origem infecciosa, o correto é indicar antimicrobiano
somente após o teste de sensibilidade dos microrganismos aos
antibióticos, porém, na maioria das situações não é possível esperar
o resultado (LANGONI, 2017).

A administração de antibióticos pela via intramamária é um
método frequente de tratar a doença. Durante o tratamento na
lactação, esse medicamento deve causar mínima irritação à glândula,
ter um grau baixo de ligação com o leite, ser pouco ionizado,
lipossolúvel e de liberação rápida após a aplicação. O uso de anti-
inflamatórios, como os corticoides associados a antimicrobianos, é
amplamente utilizado para aplicação intramamária. (TOZETTI, 2008).

O tratamento ideal para a mastite clínica em vaca lactante é
realizar uma cultura do leite e avaliar a sensibilidade antimicrobiana.
Em vacas secas, o tratamento mais adequado para as mastites
subclínicas é a infusão intramamária com antibióticos de longa
duração e secagem das vacas. Um período de carência para a
comercialização do leite dos animais tratados com antibióticos deve
ser respeitado para evitar resíduos (LANGONI, 2017).

As respostas nos resultados vão variar, isso se refere às diferenças
na susceptibilidade dos microorganismos diante das drogas, à duração
da infecção antes do início do tratamento, ao grau de lesão do tecido
glandular, ao tipo de resposta inflamatória da glândula mamária
perante a agressão causada e também, à idade do animal (TOZZETTI,
2008).

O quanto antes forem eliminadas, mais sucesso terá no controle,
contando que, para isso deve haver um manejo correto na ordenha,
instalações adequadas, manutenção do ambiente, manejo da vaca
seca e descarte de vacas que apresentarem infecções crônicas
(TOZZETTI, 2008).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mastite é uma doença de grande perda econômica para a
bovinocultura de leite no mundo todo, mas, quando descoberta no
início, tem grandes chances de cura. Ainda assim, o mais adequado
é prevenir. Caso ainda haja a doença, é necessário que o tratamento
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seja o mais rápido possível, para que não se torne mais agravante,
ocasionando a perda do animal.  Diversas medidas devem ser tomadas
com objetivo de evitar a ocorrência e a transmissão, sendo estas, a
higiene da ordenha, o manejo sanitário das instalações, do ambiente
e da própria vaca, garantindo a sanidade do rebanho e a qualidade
do leite. É importante ressaltar esse impacto causado por essa
patologia que deve ser um motivo de atenção e preocupação dos
criadores e médicos veterinários no sentido de dominar os
conhecimentos relacionados, com o intuito de evitar perdas
econômicas e preservar a qualidade do leite (MINAS GERAIS, 2012).
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RESUMO

A patologia denominada traqueobronquite infecciosa canina
conhecida popularmente como “tosse dos canis” é uma
enfermidade aguda, extremamente contagiosa, que se localiza
nas vias aéreas dos animais acometidos. Essa infecção ocorre na
maioria das vezes quando há acúmulo populacional, como em
hotéis para cães, em internações de hospitais veterinários sem
alas especificas e no contato com algum animal com sintomas
semelhantes, seja adulto ou filhote. As manifestações clínicas
são tosse seca, perda de apetite em alguns casos e secreções
nasais purulentas. Nos casos mais graves observa-se febre,
dispneia, anorexia e “falso engasgo”.

PALAVRAS-CHAVES: Bordetella bronchiseptica, bactéria,
traqueobronquite.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

62      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 07 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

ABSTRACT

The disease called canine infectious tracheobronchitis, which is
also known as “kennel cough”, is an acute, extremely contagious
disease that is found in the airways of affected animals. This infection
occurs most often when the animals are housed in a pet hotel,
hospitalized in clinics or when there is contact with some animal
with similar symptoms, be it adult or puppy. The clinical
manifestations are dry cough, loss of appetite in some cases and
purulent nasal secretions. In the most severe cases, fever, dyspnea,
anorexia and “false choking” can be observed.

KEYWORDS: Bordetella bronchiseptica, bacterium,
tracheobronchitis.

1- INTRODUÇÃO

As enfermidades respiratórias são comuns na clínica, sendo
causadas, especialmente, por agentes inflamatórios, obstrutivos,
degenerativos, parasitários, fúngicos, infecciosos e alérgicos
(BATISTA, 2016).

Doenças do trato respiratório inferior (TRI) são extremamente
comuns e a abordagem diagnóstica envolve exame físico, radiografias
torácicas, anamnese e visualização direta das vias respiratórias por
broncoscopia (MELCHERT et al., 2008).

A patologia denominada traqueobronquite infecciosa canina
ppopularmente conhecida como “tosse dos canis”, é uma
enfermidade aguda, extremamente contagiosa, que se localiza nas
vias aéreas dos animais acometidos. Sua causa pode ser devido a um
ou vários agentes infecciosos, como por exemplo Bordetella
bronchiseptica o vírus da parainfluenza (VPI) e o adenovírus canino
tipo 2 (AVC2). Alguns alógenos secundários podem estar envolvidos
na infecção. Geralmente em torno de duas semanas há a resolução
das manifestações clínicas. Além desses sintomas descritos os cães
podem apresentar imunossupressão respiratória local e
comprometimento ciliar (FELIZARDO, 2010).

Os cães que são acometidos geralmente apresentam uma tosse
acentuada, de início súbito, que pode ser produtiva ou não,



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 07 - ISSN 1676-6814      63

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

frequentemente exacerbada por exercícios, agitação ou pela
pressão da coleira no pescoço do animal. A palpação na região da
traqueia facilmente pode induzir à tosse, sendo essa inclusive uma
importante ferramenta no auxílio diagnóstico. Podem ocorrer
engasgos, corrimento nasal ou ânsias de vômito. Essa infecção
ocorre na maioria das vezes quando há acúmulo populacional, como
em hotéis para cães, em internações de hospitais veterinários sem
alas especificas e no contato com algum animal com sintomas
semelhantes, seja adulto ou filhote. Animais recém-adquiridos de
canis, lojas ou ongs frequentemente são expostos ao agente
causador (FELIZARDO, 2010).

O vírus da parainfluenza canina (CPIV) tem uma ampla variedade
de hospedeiros, incluindo até roedores, é muito contagioso entre
cães (HARTMANN et al., 2007). As manifestações clínicas são tosse
seca, perda de apetite em alguns casos e secreções nasais purulentas.
Nos casos mais graves observa-se febre, dispneia, anorexia e “falso
engasgo” (SCARDOELLI; SALLA, 2018).

Figura 1 – Bacilos de Bordetella bronchiseptica.
Fonte: https://fi.wikipedia.org/wiki/Bordetella
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2- REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Etiologia.

A B. bronchiseptica é de suma importância na causa da patologia,
pois é normalmente o agente primário da traqueobronquite infecciosa
canina. O adenovírus canino do tipo 2 (CAV-2) e o vírus da
parainfluenza canina (CPIV) estão envolvidos também, assim como
o vírus da cinomose (CDV) e o adenovírus canino do tipo 1 (CAV-1),
os ureaplasmas e micoplasmas. Reovírus e herpesvírus podem também
participar dessas infecções, contudo são de menor importância. As
bactérias como Pasteurella sp, Streptococcus sp, Pseudomonas sp e
diversos coliformes são propensos a tornar a tosse dos Canis uma
enfermidade mais grave, podendo levar a uma pneumonia
(FERNANDES; COUTINHO, 2004).

2.2 Patogenia.

A bactéria B. bronchiseptica vem sendo relacionada a infecções
respiratórias em cães e recentemente em gatos. Nos primeiros 3 a 6
dias após o contágio há multiplicação bacterina e é nesse momento
que as primeiras manifestações clínicas aparecerão. Com cerca de
duas semanas da infecção a quantidade de organismos passará a
diminuir, mas o agente pode permanecer no aparelho respiratório
por cerca de 3 a 5 meses. Esse mesmo microrganismo tem sido isolado
recentemente do trato respiratório superior de cães saudáveis.

As primeiras manifestações clínicas de infecção por CPIV
aparecem quando o vírus está no seu pico de replicação, em torno
de 3 a 6 dias após a infecção e a disseminação ocorrerá por volta de
8 a 10 dias pós-infecção (FERNANDES; COUTINHO, 2004).

2.3 Sinais clínicos.

Essa enfermidade é extremamente contagiosa de início súbito,
tendo como principal manifestação clínica uma tosse paroxística,
seca e rouca ou moderadamente produtiva, comparando-se a um
grasnar de ganso que facilmente pode ser provocada pela palpação
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na região da laringe. Juntamente com a tosse pode ocorrer
movimentos de forçar o vómito que, na maioria das vezes são
confundidos como engasgo por parte dos tutores (MORAL, 2014).

Outras manifestações clínicas envolvidas são corrimento ocular
e nasal, vómito e espirros e com menor frequência, depressão,
linfadenopatia dos linfonodos da mandíbula, febre, dispneia e
anorexia. Alguns destes surgem apenas em casos de infeções
secundárias. Como há uma diversidade muito grande de agentes que
causam a TIC, é difícil decifrar com exatidão quais sinais são
esperados de cada agente infecioso especifico (MORAL, 2014).

2.4 Diagnóstico.

O diagnóstico clínico geralmente baseia-se no histórico do animal,
objetivando detectar se houve contato com outros cães
recentemente, nas manifestações clínicas e na resposta do paciente
ao tratamento. O hemograma de rotina e provas bioquímicas são
ferramentas auxiliares para estabelecer o estado geral do paciente
e monitorá-lo posteriormente, se necessário. As bactérias isoladas
por “swabs” nas cavidades oral e nasal, nasofaringe e orofaringe
não necessariamente irão definir se são patógenos primários,
secundários ou até microbiota local. Contudo, as culturas bacterianas
provenientes da secreção da aspiração transtraqueal,
bronquioalveolar ou lavagem traqueal, ou “swabs” estéreis do
epitélio traqueal irão facilmente definir os organismos causadores
da enfermidade (FERNANDES; COUTINHO, 2004).

2.5 Tratamento.

Nos casos mais simples desta doença, resolvem-se de forma
autolimitante em um período de 4 dias a 3 semanas. Porém, devido
ao desconforto do animal acometido justifica-se a aplicação de
protocolo terapêutico de suporte para melhorar sua qualidade de vida.
Até o momento atual não é descrito nenhum tratamento específico
para a TIC (MORAL, 2014). Normalmente, utiliza-se antibióticos,
mucolíticos, broncodilatadores, corticosteróides ou antitússigenos para
diminuir o grau de severidade dos sinais clínicos  (MORAL, 2014).
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Figura 2 – Super lotação em abrigo fazendo com que a disseminação de diversos vírus
e bactérias ocorra mais facilmente.
Fonte: http://dicasboaspracachorro.com.br/tosse-dos-canis-o-que-e-sinais-clinicos-
como-prevenir-e-tratar

Figura 3 – Cão SRD com sintoma de tosse.
Fonte: https://www.barkibu.com/blog/tosse-do-canil
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3- CONCLUSÃO

A tosse dos canis é uma patologia que envolve diversos agentes
etiológicos e por isso podem estar presentes diversas manifestações
clínicas e apesar do caráter autolimitante, muitos pacientes
necessitam de suporte medicamentoso, oferecendo melhor qualidade
durante as manifestações respiratórias e/ou sistêmicas e reduzindo
a chance de infecções secundárias piorarem o curso clínico da
enfermidade.

Como os agentes são transmitidos principalmente por aerossóis,
a enfermidade apresenta uma alta morbidade. O fluxo populacional
ou concentração de animais em um mesmo ambiente deve ser
avaliado como forma de prevenção.
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RESUMO

Os agentes infecciosos mais comuns são as bactérias, que causam
quase todos os tipos de endocardites em gatos e cães principalmente
o tecido das válvulas. A endocardite é uma reação inflamatória do
endocárdio que pode acometer a parede de ventrículos e átrios e
também as válvulas do coração. Endocardites nas válvulas são as
mais comuns, geralmente acometem a válvula mitral, exceto dos
ruminantes, que a válvula mais afetada é a tricúspide.

PALAVRAS-CHAVES: Coração, endocardite, bacteremia.

ABSTRACT

The most common infectious agents are bacteria, which cause
almost all types of endocarditis in cats and dogs, especially valve
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tissue. Endocarditis is an inflammatory endocardial reaction that
can affect the wall of the ventricles and atria as well as the valves
of the heart. Endocarditis in the valves is the most common, usually
affecting the mitral valve, except for ruminants, where the most
affected valve is the tricuspid.

KEYWORDS: Heart, endocarditis, bacteremia.

1- INTRODUÇÃO

A endocardite é uma reação inflamatória do endocárdio que pode
acometer a parede de ventrículos e átrios e também as válvulas do
coração. Endocardites nas válvulas são as mais comuns, geralmente
acometem a válvula mitral, exceto dos ruminantes, que a válvula
mais afetada é a tricúspide. Tem ocorrência frequente por devido a
decorrência de processos inflamatórios distantes, como abscessos
hepáticos ou pulmonares, metrites, poliartrites, mastites,
periodontites e periodontites (VIEIRA; DRIEMEIER, 2016).

Cães machos de grande porte e de meia-idade aparentemente
são mais suscetíveis, e as válvulas aórtica e mitral são mais afetadas
(VENTURA; OLIVEIRA, 2011).

Os agentes infecciosos mais comuns são as bactérias, que causam
quase todos os tipos de endocardites em gatos e cães principalmente
o tecido das válvulas (SOUZA, 2017).

Em animais sadios, o sangue encontra-se estéril. Contudo a
bacteremia é algo comum em várias situações. Bacteremias
transitórias ocorrem devido lesões epiteliais da região da orofaringe,
urogenital,  gastrointestinal e do trato respiratório, sobretudo em
procedimentos muito invasivos (RAMOS, 2010).

As válvulas lesadas ou anormais são as mais propensas a infecções.
Porém, válvulas normais também podem ser acometidas por algumas
bactérias agressivas, principalmente quando estão presentes em
grandes quantias. O acúmulos de coágulos sanguíneos e bactérias
nas válvulas do endocárdio, são denominadas vegetações, podendo
se soltar e se deslocar até órgãos vitais, ocasionando a obstrução do
fluxo sanguíneo arterial. Essas obstruções são gravíssimas, podendo
causar infarto do miocárdio, lesão e infecção do local onde estiverem
e acidente vascular cerebral (BARROSO; PAULA; JÚNIOR, 2005).
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A endocardite infecciosa pode ocorrer de maneira súbita e
podendo ser potencialmente letal em um período de dias (endocardite
infecciosa aguda), ou ela pode evoluir de forma gradual e sutil, ao
longo de várias semanas ou meses (endocardite infecciosa subaguda).
O lado do mais afetado do coração é o esquerdo, e a válvula mitral
geralmente é mais atingida que a aorta. A válvula tricúspide é
dificilmente e quase nunca a pulmonar  (BARROSO; PAULA; JÚNIOR,
2005).

Quando uma alta carga de bactérias atinge as valvas desenvolve-
se lesões agudas,, já as crônicas ou subagudas ocorrem quando á
uma infecção nas valvas que já possuíam algum tipo de lesão, o que
irá predispor uma infecção secundária. Ocorre bacteremia quan há
um rompimento nas barreiras naturais do organismo (boca, trato
urogenital, epitélio respiratório, pele ou intestino) ou por focos de
infecção (osteomielite, prostatite, abscessos), ou devido a
procedimentos cirúrgicos e médicos, como endoscopia ou canulação
endovenosa (MELANCHAUSKI, 2011).

Um aumento na velocidade do fluxo sanguíneo e a turbulência
podem causar danos mecânicos ao o endocárdio, fazendo com que
o colágeno subendotelial sej a exposto e at ive a agregação das
plaquetas e a cascata da coagulação. Algumas bactérias presentes
na circulação agregam-se facilmente à matriz formada por fibrina
plaquetas. Uma variedade de bactérias produzem proteases que
são capazes de danificar de forma direta a superfície do endotélio
fazendo com que a matriz subendotelial seja exposta; nesses casos
não existe evidencias de dano mecânico anterior no (VENTURA;
OLIVEIRA, 2011).

Pode vir a ocorrer t romboembol ismo, o quadro pode ser
crônico ou agudo, fazendo com que haj a característ icas cl inicas
e diversos prognóst icos.  Nos felinos,   t al quadro é associado às
afecções cardíacas,  no ent ant o nos cães essa condição é
decorrente de doenças que interferem no f luxo de sangue,
coagulação e f ibrinólise integridade vascular,  tais como, anemia
hemolít ica imunomediada,  hiperadrenocort icismo, sept icemia,
enteropat ias, nefropat ias, neoplasias, coagulação int ravascular
disseminada,  e rarament e endocardi t es (DIAMANTE et  al . ,
2016).
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Figura 1 – Esquema da endocardite bacteriana.
Fonte: https://www.mdsaude.com/2009/08/endocardite.html

2- REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Etiopatogenia.

A bacteremia é o principal requisito para que haja endocardite.
O foco da infecção pode estar em diversos tecidos e órgão como
próstata, visa urinarias, pele, etc. Os processos de limpeza e
higienização bucal e alguns outros procedimentos como
cateterização, certas cirurgias e quaisquer outros procedimentos
invasivos não feitos com assepsia correta podem se tornar uma fonte
de contaminação do organismo. As bactérias Gram-positivas como
Stafilococcus sp e Streptoccoccus sp são as mais frequentes envolvidas
nos casos de endocardite. A infecção valvular é bem menos comum
por bactérias Gram-negativas, como por exemplo Escherichia coli
(BARROSO; PAULA; JÚNIOR, 2005).

O fator determinante do desenvolvimento de endocardite
bacteriana é quando as bactérias e microrganismos circulantes na
corrente sanguínea aderem-se ao endocárdio. No começo há o
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deposito de fibrina e plaquetas na superfície do endocárdio (lesão
trombótica estéril) que logo após será colonizado por patógenos
infectantes. A caracterização da endocardite é uma vegetação que
encontra-se localizada nas válvulas. Está lesão pode ser caracterizada
de forma crônica, subaguda ou aguda, onde a infecção produzida
nas válvulas podem ser do tipo previa, que se predispõe a uma
infecção secundaria (BARROSO; PAULA; JÚNIOR, 2005).

2.2 Diagnóstico.

Como já descrito, o diagnóstico antes do óbito do animal é difícil
de ser feito, as suspeitas devem ser avaliadas através do exame
físico e anamnese com ajuda de exames complementares
(MELANCHAUSKI, 2011).

Um resultado negativo na cultura bacteriana não elimina a
possibilidade de endocardite, através do histórico do animal pode-
se presumir o diagnóstico dessa doença, o quadro clinico e quando
disponível exames por imagem (SPAGNOL et al., 2006).

2.3 Sinais clínicos.

Os sinais clínicos são variados e inespecíficos, o que dificulta o
diagnóstico nosológico conclusivo. A única forma de afirmar a
endocardite é através do exame feito postmortem. No entanto, os
sinais clínicos mais descritos são sopro cardíaco, cludicação,
distúrbios gastrointestinais, taquipneia, inapetência, anorexia,
dispneia, letargia, arritmias, pulso femoral hipercinético, perda de
peso, entre outros. Dependendo de alguns  órgãos afetados por
complexos imuno-mediados ou por êmbolos de sepse, cianose,
necrose dérmica, distúrbios neurológicos e extremidades frias podem
ser contribuintes para o médico veterinário suspeitar da doença
(CAVAGUCHI et al., 2010).

2.4 Tratamento.

O objetivo é eliminar todos os focos de infecção e realizar o
tratamento de todas as infecções secundárias. Antibioticoterapia



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

74      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 07 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

agressiva e imediata, de acordo com os resultados de cultura
microbiana e antibiograma. Contudo, enquanto aguarda os resultados
dos exames em questão, recomenda-se a administração de
antibióticos como penicilina, aminoglicosídeos, fluorquinolonas ou
cefalosporina, via intramuscular ou intravenosa na primeira semana
de tratamento e logo após por via oral durante um mês a umes e
meio no mínimo. A função dos rins devem ser monitoradas quando
há administração dos aminoglicosídeos devido a sua nefrotoxicidade.
O tratamento de suporte geralmente deve ser iniciado quando
arritmias, distúrbios eletrolíticos, problemas nutricionais  e
insuficiência cardíaca congestiva (ICC) estiverem (CAVAGUCHI et al.,
2010).

Figura 2- Válvula cardíaca afetada por bactérias.
Fonte: http://campus.cerimes.fr/anatomie-pathologique/enseignement/anapath_3/
site/html/iconographie3.html

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diagnóstico dessa enfermidade fica comprometido pois a
endorcardite não apresenta sinais patognomônicos, a hemocultira
ainda ser pouquíssimo utilizada na medicina veterinária e a utilização
do ecocardiograma estar se difundindo.
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Uma vez que a doença se instala, o prognóstico para o paciente
acometido é desfavorável mesmo quando detectada precocemnte.
Muitas vezes os médicos veterinários subestimam os risco de infecção,
principalmente quando fazem venopunção. Ao se fazer um tricotomia
e procedimentos assépticos as chances de induzir as bactérias na
corrente sanguínea diminuem drasticamente.
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RESUMO

O mastocitoma trata-se de uma neoplasia muito recorrente na
rotina clínica e cirúrgica de médicos veterinários, muito agressiva a
depender do grau de malignidade. Devido a isso, faz-se importante
o aprofundamento nos estudos relacionados a ele. Esta revisão
literária visa abordar de maneira geral como age esta proliferação
neoplásica dos mastócitos, como podemos diagnostica-la, quais são
os sinais clínicos apresentados e possíveis tratamentos.

Palavras chave: Cutâneo, Cães, Neoplasia.

ABSTRACT

Mast cell tumor is a very recurrent neoplasm in the clinical and
surgical routine of veterinarians, very aggressive depending on the
degree of malignancy. Because of this, it is important to deepen the
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studies related to it. This literary review aims to address in general
how this mast cell neoplastic proliferation acts, how we can diagnose
it, what are the clinical signs presented and possible treatments.

Keywords: Cutaneous, Dogs, Neoplasm.

1. INTRODUÇÃO

Dentre as inúmeras áreas da medicina veterinária, ultimamente
vêm-se destacando a dermatologia e a oncologia, devido a grande
frequência de casos na rotina e pela ampla variedade de doenças
que acometem a pele (PALMA et al. 2009).

O mastocitoma dentro deste contexto tem se mostrado de
maneira intrigante, fazendo com que seja estudado cada vez mais
nas últimas décadas, devido à dificuldade em decisões relacionas
aos seus tratamentos e previsão do seu comportamento biológico,
ou seja, o diagnostico ainda não é muito preciso quando tratamos
desse assunto. O grau histopatológico ultimamente vem sendo o meio
mais fidedigno de analise desta neoplasia, divididos em três graus
na tentativa de através desta analise dar uma noção do
comportamento biológico (STREFEZZI, 2010).

Diferente de outras espécies onde o Mastocitoma torna-se
incomum ou raro, em cães apresenta-se como rotina nos hospitais
veterinários, sua incidência representa 20% doas casos de tumores
cutâneos o deixando entre os mais comuns no cão, em assuntos de
malignidade de tumores cutâneos o mastocitoma representa 11% a
27% dos casos (FURLANI et al. 2008).

O mastocitoma cutâneo também conhecido como mastocitoma
histiocítico ou sarcoma da célula do mastócito, como percebe-se
em seu próprio nome apresenta a característica de causar
proliferação neoplásica de mastócitos, células das quais podemos
encontrar em tecidos conjuntivos e medula óssea. Atualmente sua
etiologia é desconhecida, no entanto as maiores incidências são
relatadas na pele mesmo podendo acometer qualquer órgão ou região
corporal (NATIVIDADE, 2013).

Sua etiopatogenia tem caráter variado e imprevisível, sendo capaz
de formar desde nodulações únicas benignas que podem ser tratadas
facilmente com ressecção cirúrgica até grandes massas celulares
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múltiplas e metasticas com potencial fatal pela malignidade, exigindo
tratamento adjuvante. Muitos autores relatam não existir predisposição
relacionada ao gênero do animal, mas existem algumas raças, como
boxer, a qual é considerada a mais acometido. Adicionalmente, outras
linhagens de buldogues, assim como labrador, dachshund e mestiços
entre estes, atrelando a incidência do mastocitoma cutâneo inclusive
ao caráter de grande porte (NATIVIDADE, 2013).

Objetiva-se com o presente estudo realizar uma revisão de
literatura sobre a afecção neoplásica Mastocitoma em pequenos
animais, abordando de modo descritivo, seus principais aspectos,
apresentação e alterações ocasionadas pela doença, junto as
indicações terapêuticas e diagnósticas.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Revisão de literatura

Citologia, Fisiologia e Histologia

Os mastócitos são células encontradas em tecidos conjuntivos,
produzidos de forma hematopoiética, ou seja, através da medula
óssea, também possuem a capacidade de se proliferar mesmo após
a maturação, sendo importantes quando tratamos de processos
inflamatórios e respostas ao sistema imunológico, assim como seu
papel presente em mecanismos de regulação hemostática dos tecidos
em geral. Seu núcleo encontra-se centralizado e arredondado
acompanhado de grandes quantidades de grânulos, quando maduros
são identificados por grânulos citoplasmáticos, componente da qual
consideramos biologicamente ativos pela presença de histamina,
fator quimiotático para eosinófilos, heparina, fator quimiotático para
neutrófilos e enzimas proteolíticas, juntos representam grande papel
de modo fisiopatogênico em Mastocitomas, sabemos que  a histamina
apresenta até 50 vezes mais sua quantidade em mastócitos
neoplásicos (PALMA et al. 2009).

Etiopatogenia

A etiopatogenia do Mastocitoma atualmente é desconhecida,
embora existam algumas teorias relacionadas a sua incidência
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recorrente, acredita-se que deva ser multifatorial, mas condições
de bases genéticas não são descartadas devido a predisposição
especificas em algumas raças e também ao porte dos animais
acometidos. Em 1999 em uma pesquisa descobriu-se cinco mutações
genéticas no gene c-kit relacionadas a casos de Mastocitoma,
apresentando mutações presentes nas células primarias da neoplasia.
Existem inúmeras pesquisas e teorias relacionadas ao tumor desde
influencias de agentes virais, ultrafiltrado livre e a exposição
frequente a agentes carcinogênicos, o que explicaria em algumas
vezes a ocorrência do Mastocitoma em dermatites crônicas (PALMA
et al. 2009).

Outro fator que se acredita influenciar na ocorrência do
Mastocitoma e a excessiva estimulação ou anormalidade do gene
p53 (COSTA-CASAGRANDE, 2008). Este gene p53 considerado como
o guardião do genoma em meio a todos os outros envolvidos nos
processos carcinogênicos, tem a grande função de avaliação durante
o crescimento celular evitando mutações durante processo
mitóticos, sendo assim é fundamental seu entendimento na
oncologia abordando o aspecto biomolecular do câncer (FETT-
CONTE, 2002).

Classificação Histológica

A classificação do Mastocitoma é feita histologicamente,
determinado geralmente a partir da biópsia incisional ou excisional
do tumor, o diferenciando em três graus determinados por
características exibidas pelas células neoplásicas como nível de
invasão dos tecidos subjacentes e quantidades mitóticas
apresentadas. O Mastocitoma Grau I exibe celularidade muito
parecida com a dos mastócitos normais, sendo considerado bem
diferenciado, Grau II é formado por celularidade intermediaramente
diferenciadas, e por último o Grau III, no qual são notadas células
pouco diferenciadas e seus grânulos são pouco visíveis (COSTA-
CASAGRANDE, 2008).

A proteína não histona PCNA, está presente em várias fases da
mitose desde a G1 até mesmo a G2 e transição para M, exceto na
G0. Sua expressão e considerada maior na fase S do clico celular e é
induzida através de dano ao material genético, considerando que
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sua vida seja meia-vida longa, na grande maioria das vezes as frações
proliferativas sejam super-representadas (STREFEZZI, 2010).

Manifestação Clínica

O Mastocitoma na clínica pode ser muito variado tornando-se
difícil identificação do mesmo sem auxilio de exames
complementares, no entanto o Mastocitoma cutâneo costuma se
apresentar entre 2 a 5 cm de diâmetro e 1 a 3 cm de profundidade,
em uma região geralmente avermelhada (MAZZOCCHIN, 2013).  Esse
nódulo na grande maioria das vezes é solitário, também pode ser
múltiplo como em 10 a 15% dos casos, infiltrados no subcutâneo ou
na musculatura, de consistência firme ou flutuante, bem ou mal
circunscritos, pedunculares ou vegetantes, eritematosos ou
ulcerados. Seus possíveis diagnósticos diferenciais variam entre
lipomas, osteosarcomas, tumores mamários e obscesso, ou seja, é
realmente necessário o auxílio de exames complementares para a
sua identificação (PALMA et al. 2009).

Estas neoplasias ou aumento de volume tendem a aparecer com
maior frequência em membros pélvicos, tórax, abdômen e membros
torácicos, 50% dos Mastocitomas são encontrados nas regiões genitais,
perineal e inguinal, 40% em membros e apenas 10% nas regiões de
cabeça e pescoço (PALMA et al. 2009).

Os pacientes geralmente chegam ao hospital veterinário com
queixas por parte dos tutores sobre neoplasias que apareceram ou
devido a sinais em conjunto, específicos que normalmente já são
esperados, classificados como síndrome paraneoplásica do
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Mastocitoma. Estes sinais tais eles como vômitos, anorexia, náuseas,
apatia e hematoquezia se apresentam devido à grande quantidade e
influência da histamina já descrita nesta revisão como substancia
ativa que em volumes massivos trazem várias complicações sistêmicas
configurando a síndrome (PALMA et al. 2009).

A histamina presente nos grânulos dos mastócitos agora
neoplásicos é liberada de maneira maciça, fazendo com que seja
produzido ácido clorídrico através da ativação de receptores H2 das
células parietais presentes no estomago, tornando abundante a
excreção gástrica. Com isso surgem ulceras gástricas responsáveis
pelos vômitos, anorexia, e até mesmo fezes pastosas e escuras,
estimasse que 80% dos pacientes diagnosticados com Mastocitoma
possuem ulceras gastrointestinais. Também se sabe que pacientes
com altos níveis de histamina podem apresentar trombose
intravascular e necrose isquêmica da mucosa, devido a danificações
aos vasos sanguíneos liberando fibrosina e dilatando a submucosa
gástrica junto a seus capilares e vênulas aumentando a
permeabilidade vascular (PALMA et al. 2009).

Diagnóstico e Prognóstico

Todos os diagnósticos de Mastocitoma devem ser considerados
portadores de potencial malignos, mesmo sendo neoplasias em casos
bem diferenciados poucos evidenciados, as células podem obter
comportamento maligno. Quando identificadas como grau III a
neoplasia apresenta recidivas locais na maioria dos casos, assim sendo
ocorre a metastização para os linfonodos, infelizmente menos de
10% dos animais acometidos por mastocitoma grau III não conseguem
sobreviver mais que um ano (MAZZOCCHIN, 2013).

O diagnóstico de mais fácil acesso para o Mastocitoma com
certeza é o exame de citologia por aspirado de agulha fina (CAAF)
permitindo a visualização e suspeita da sua malignidade, no entanto
para exames mais apurados faz se necessário o acompanhamento do
exame histológico permitindo diagnosticar o grau do tumor (COSTA-
CASAGRANDE, 2008). Esses exames são feitos através da coloração
de hematoxilina-eosina (HE), as vezes associadas a tons de azul como
na toluidina e região organizadora nucleolar argirofílica (AgNOR),
permitindo a marcação do DNA do ribossomo que a partir daí



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 07 - ISSN 1676-6814      83

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

possibilita a avaliação do núcleo celular e possível visualização de
pontos pratas corados. Estudos confirmam que esta coloração prata
no núcleo especificas do AgNOR está diretamente relacionado ao
prognostico e grau histológico, ou seja, quanto maior o número de
pontos corados pior o prognostico deste paciente (RECH et al. 2004).

Tratamento

  Uma das opções para tratamento do Mastocitoma é a
quimioterapia, na qual deve ser estudada antes de aplicada, com o
intuito de avaliar se o agente quimioterápico realmente trará melhor
qualidade de vida ao animal, o medicamento de eleição para
Mastocitomas é a Vimblastina associada a prednisona permitindo
maior eficiência e baixa ocorrência de efeitos colaterais como
vômitos, diarreias leves e neutropenia sem sepse. As indicações
geralmente são para Mastocitomas grau III ou com a intenção de
reduzir a massa neoplásica para ressecção cirúrgica. Os agentes
quimioterápicos tratam a doença sistêmica, permitindo o tratamento
cirúrgico, evitando a recorrência e combate as metástases para
linfonodos locais ou distantes, sendo assim, a quimioterapia
geralmente é indicada para tumores multicêntricos, clinicamente
avançadas, tumores sugestivos de agressividades e tumores grau II e
III (COSTA-CASAGRANDE, 2008).

Outro protocolo que também é muito utilizado só que em segunda
opção devido ao aumento da chance de efeitos colaterais é o uso da
Lomustina, muito eficaz para neoplasia de sistema nervoso central
também e muito indicada para tratamento do Mastocitoma, no
entanto seus efeitos colaterais incluem mielo e hepatotoxicidade.
Também se associa a prednisona como tratamento neoadjuvante
reduzindo o volume neoplásico facilitando a ressecção cirúrgica
(COSTA-CASAGRANDE, 2008).

A literatura também relata o tratamento do mastocitoma
realizado por meio da abordagem cirúrgica, se atentando as margens
de segurança recomendadas junto aos tecidos afetados pela
neoplasia, caso contrário a negligencia destas condições poderão
resultar em uma remoção incompleta da massa tumoral e
consequentemente a recidiva da mesma. Para um procedimento
eficaz estimasse que a ressecção cirúrgica deva englobar pelo menos
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3 cm a mais do tecido não acometido macroscopicamente pelo tumor
na forma de margem de segurança. Em situações onde o surgimento
do tumor ocorre nas regiões de face, inguinal e extremidades de
membros é necessário a quimioterapia previa com o intuito de reduzir
a massa neoplásica, possibilitando também melhora no tamanho da
margem de segurança. A técnica cirúrgica e planejamento devem
variar de acordo com o local do tumor tornando-se necessário a
avaliação e interpretação do caso (PALMA et al. 2009).

Inibidores de tirosina-quinase também podem ser uma indicação
ao tratamento de mastocitoma, principalmente em graus mais
elevados, quando existem barreiras como a condição de irressecáveis
(CUNHA et al. 2017).  Estes inibidores podem ser apresentados como
anticorpos ou pequenas moléculas que inibirão os receptores “KIT”
da tirosina-quinase, que estão diretamente envolvidos com o
desenvolvimento carcinogênico em conjunto do gene c-KIT já
descrito. Esta influência acontece principalmente em graus
histológicos mais elevados do mastocitoma e tem se tornado alvo de
muita pesquisa, já que o tratamento à base destes inibidores diminui
os efeitos colaterais a quimioterápicos. Os fármacos inibidores mais
utilizados são o Toceranib, Imatinib e Masitinib (JARK et al. 2012).

3. CONCLUSÃO

O Mastocitoma é um tumor potencialmente letal, considerando
que na dermatologia e oncológia esta patologia se apresenta
rotineiramente, causando inúmeras complicações relacionadas a
síndrome paraneoplásica e manifestações cutâneas, torna-se
importante a ampliação do conhecimento desta neoplasia, com o
intuito de gerar aplicações mais eficazes e precocidade do
diagnóstico. Seu tratamento pode ser realizado desde excisão
cirúrgica ate o uso de medicamentos quimioterápicos associados a
prednisona, possibilitando inclusive o uso de ambos para melhor
prognostico, embasados a avaliação do grau histológico tumoral.
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RESUMO

O transplante de microbiota fecal é elucidado como uma terapia
adjuvante ao tratamento de gastroenterites aguda em cães, as quais
resultam em um quadro de disbiose no paciente. O vírus da
parvovirose canina é caracterizado pelo seu alto potencial de
contaminação associado à casuística de mortalidade em animais
filhotes. Denominamos como microbiota intestinal as colônias
compostas por microrganismos que exercem a função imunológica e
mecanismos de homeostase no TGI. A Prática TMF confere a regulação
da microflora de maneira direta, tornando possível a reversão do
quadro de disbiose potencializando o tratamento e colaborando para
a redução da casuísticas de mortalidade

Palavras chave: Disbiose, Doenças Gastroentericas Infecciosas,
Transplante de microbiota fecal e Tratamento Alternativo.
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ABSTRACT

The fecal microbiota transplant is elucidated as an adjunct
therapy to the treatment of gastroenteritis in acute dogs, as which
result in a picture of dysbiosis in the patient. The canine parvovirus
virus is released due to its high potential for contamination associated
with the casuistry of mortality in young animals. We call it intestinal
microbiota, as colonies composed of microorganisms that exert the
immune function and mechanisms of homeostasis in the GIT. The
TMF Practice provides a direct regulation of the microflora, making
possible the reversal of the dysbiosis potentiating the treatment
collaborating to reduce the casuistry of mortality

Keywords: Dysbiosis, Infectious Gastroenteric Diseases, Transplant
of fecal microbiota and Alternative Treatment.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, tem sido discorrido sobre o Transplante de Microbiota
Fecal (TMF) como sendo uma alternativa de tratamento promissora
em animais com apresentação clínica de disbiose após doenças
gastrointestinais (PEREIRA, 2017). As afecções gastrentericas
totalizam cerca de 60% dos atendimentos emergenciais na clínica
de pequenos animais tendo observado comprometimento maior,
principalmente em filhotes e animais jovens debilitados (GONÇALVES,
2015).

Segundo, PEREIRA.,(2017) comumente a diarreia é vista como
uma das moléstias que mais acometem os cães. A literatura resume
a diarreia em excesso de liquido nas fezes, além disso, tem sido
caracterizada como o principal sinal de um distúrbio gastrointestinal
(FEITOSA, 2019).  A despeito da etiologia, alguns fatores são
desencadeadores de um processo diarreico, mas há ressalta sobre
as enterites infecciosas as quais necessitam de uma rápida
intervenção, como é o caso da infecção pelo parvovirus canino,
doença conhecida como parvovirose com alta casuística de
mortalidade entre os infectados (GONÇALVES, 2015).

Denominamos como microbiota intestinal, as colônias compostas
por microrganismos que exercem a função imunológica e alguns
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mecanismos de homeostase no TGI (HIRAKO, 2019). Ao contrario da
flora localizada no intestino delgado de cães, a microbiota intestinal
fecal é predominantemente anaeróbica, com número de
microrganismos relativamente maior e não flutuável com o decorrer
do tempo (GREENE, 2015). Já o termo disbiose, refere se ao
comprometimento da homeostase da microbiota intestinal que em
tese seria o desequilíbrio da flora por potenciais desencadeadores
(HIRAKI, 2019).

Houve o primeiro relato de transplante de microbiota fecal em
humanos no ano de 1958. O TMF é elucidado como uma terapia
adjuvante ao tratamento de gastroenterites aguda em cães, as quais
resultam em um quadro de disbiose no paciente. Resumidamente, a
prática TMF confere a regulação da microbiota de maneira direta,
tornando possível potencializar o tratamento e colaborar para a
redução da casuísticas de mortalidade (PEREIRA, 2017).

Nesta presente revisão de literatura, o enfoque será dado ao
TMF associado ao tratamento convencional de doenças
gastrointestinais, especialmente a parvovirose. O desenvolvimento
de estudos e pesquisas bem como experimentos relacionados ao TMF
vem ganhando espaço no âmbito da medicina veterinária, por ser
um método plausível com expectativas na melhora clinica dos
pacientes.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Revisão Bibliográfica

O processo diarreico é definido como alterações anormais do
conteúdo fecal com o aumento de liquido nas fezes este acompanhado
por desconforto abdominal concomitante com episódios frequentes
de defecações (GONÇALVES, 2015). Segundo, FEITOSA.,(2019)
salienta-se que as alterações citadas acima podem ocorrer de maneira
isolada ou em associação.

Os principais agentes envolvidos na etiologia e especialmente
nos quadros de diarreia aguda, são comumente observados em
animais jovens (antes dos 12 meses ou igual), é citado os parasitas
com tropismo intestinal, fármacos, intolerâncias dietéticas,
substâncias tóxicas, agentes patógenos (vírus e bactéria) e alguns
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distúrbios sistêmicos/metabólicos. Como visto anteriormente, as
infecções oriundas do parvovirus canino (CPV) requerem rápida
intervenção, diagnostico precoce e protocolo terapêutico eficiente
pois apresentam elevadas taxas de mortalidade, de morbidade e
sua prevalência pelo alto potencial de resistência ao meio externo
(GONÇALVES, 2015).

2.2 Parvovirus canino

É citado o surgimento da parvovirose em meados de 1978 nos
Estados Unidos ocorrendo de forma epizoótica até que houve a
propagação para o restante dos países, atingindo o Brasil (ANGELO,
2009). A

O CPV é caracterizado pelo seu alto potencial de contaminação
e geralmente a ocorrência das infecções ocorre pelo contato direto
com as fezes portadoras do agente infeccioso no ambiente.
Adicionado a isto, há a possibilidade de humanos, alguns utensílios
usados no auxilio de pets shops, insetos e roedores de serem vetores
e facilitar a propagação do vírus. É identificado que a enterite aguda
pelo CPV não tem predisposição racial, sexual e nem idade,
entretanto filhotes de cães entre 6 semanas a 6 meses de idade e
algumas raças como Pastor Alemão, Dobermann Pinscher, Labrador
Retriever, Rottweiler e o American Staffordshire Terrier  apresentaram
pouco tolerância a doença infectocontagiosa (GREENE, 2015).

Se tratando da fisiopatogenia do CPV, a infecção ocorre via
exposição de fezes contaminadas. O parvovirus abrange duas formas
de manifestação: a forma miocardia e entérica, sendo esta última
designada em destaque pela sua manifestação clinica visível
(ANGELO, 2009). Após a contaminação, a replicação do vírus é iniciada
nas estruturas linfoides da orofaringe, nos linfonodos mesentéricos
e no órgão timo posteriormente por meio da presença do vírus na
corrente sanguínea atingindo seu patamar de viremia, há a
disseminação para o intestino delgado onde haverá o
comprometimento das criptas intestinais. Alcançando as criptas
intestinais, o parvovírus atua infectando o epitélio germinativo
causando a destruição e o comprometimento intestinal. Estudos
demostraram aumento da viremia circulatória de 1 a 5 dias após
adquirida a infeção  (GREENE, 2015). Como visto há o dano intestinal
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e sucessivo a isso, pode ocorrer a prevalência da bacteremia por
bactérias secundarias oportunistas e a endotoxemia trazendo
complicações adicionais ao quadro. Em decorrência do vírus
circulante, pode ser que sejam ocasionadas várias lesões em
diferentes órgãos durante a sua passagem, favorecendo múltiplas
manifestações clinicas como a linfopenia, miocardite e distúrbios
respiratórios (ANGELO, 2009).

A enterite pode ter o agravamento levando a quadros de êmese
associado a diarreia pela apresentação de fezes amarelo-acinzentada
com o possível aparecimento de vestígios de sangue, odor fétido e
escurecidas como no caso do melena. A aferição da temperatura
retal pode atingir de 40 a 41°C. Os animais que desenvolverem a
síndrome da resposta inflamatória sistêmica, estão sujeitos á óbito.
A morte decorre após 2 dias da infecção concomitante a sepse por
gram negativo ou CID.

2.3 Microbiota

O termo microbiota está associado a um complexo ecossistema
formado por diversas espécies de microrganismos que possuem o
mesmo objetivo, a função imunológica do trato gastrointestinal. O
papel da microbiota é essencial perante a patógenos oportunistas
que surgem devido a algum distúrbio sistêmico, favorecendo a
manutenção da homeostase intestinal e a produção de
imunocomplexos vitamínicos (HIRAKO, 2019).

Estudos relacionados as doenças do trato gastrointestinal sugerem
o resultado de uma associação de fatores genéticos e externos que
levam a não homeostase das respostas imunológicas à microflora e
ao posterior desenvolvimento da inflamação (TIZARD, 2014).

O conceito de disbiose é citado quando ocorre o desequilíbrio da
microbiota favorecendo o crescimento de bactérias oportunistas.
Em situações de disbiose a lise dos peptídeos e a reabsorção de
toxinas no TGI sobrevém de maneira inadequada favorecendo o
surgimento de afecções e infecções pela falha imunológica (HIRAKO,
2019).

Estudos vem ocorrendo em uma proposta de reestruturar a
microbiota intestinal, a qual tem sido priorizado como alternativas
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de protocolo terapêutico para animais com gastroenterites severas
concomitante com o agravamento da disbiose intestinal, em especial
nos casos de parvovirose. Alguns estudos na área afirmam que as
manipulações sejam elas diretas ou indiretas da microflora intestinal
tem resultado positivo em relação as enterites para a melhora do
quadro clinico.

2.3 Transplante de microbiota fecal

Uma dessas propostas que vem sendo discorrida na medicina
humana e atualmente tem sido motivo de destaque em medicina
veterinária é o transplante de microbiota fecal. A qual é caracterizado
no uso de animais com apresentação de disbiose a partir de deposição
de compostos de fezes provenientes de um doador saudável para
um receptor doente. O princípio desta técnica é de restaurar a
microflora desregulada em curto espaço de tempo favorecendo o
prognostico (PEREIRA, 2017). Em cães, a utilização da técnica se
mostrou plausível no tratamento da diarreia com resultado na
melhora da manifestação clínica com a modificação benéfica da
microflora fecal após a técnica (HIRAKO, 2019).

Segundo, PEREIRA., (2017), o experimento do transplante de
microbiota fecal, foi realizado em 66 cães com apresentação de
enterite hemorrágica aguda durante os períodos de Julho de 2015 a
agosto de 2016 todos os cães oriundos do atendimento da rotina
clinica de dois hospitais veterinários escolas (HV1 e HV2), localizados
na região norte do Paraná, sem discriminação de sexo e raça, somente
a idade dos animais se manteve restringida, com somente animais
com até um ano de vida. O grupo de 66 animais foi subdivido em 2
partes. O grupo controle que receberam a apenas a terapia
convencional e o grupo TMF que foram administrados além da terapia
padrão o transplante da microbiota fecal. Todos os animais receberam
a terapia de suporte como fluidoterapia, antieméticos, protetores
gástricos e antibióticos endovenosos.

As fezes utilizadas para o transplante foram coletadas de um
doador saudável de seis anos a qual pertence ao canil da instituição.
Para o procedimento foi necessário diluir 10 gramas de fezes
saudáveis em 10 ml de solução de cloreto de sódio 0,9%  em sequência
houve a aspiração em seringa conectada a sonda uretral sendo
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introduzida via anal dos animais pertencentes ao grupo TMF e a
deposição do conteúdo no reto especificamente na porção proximal
(PEREIRA, 2017).

Umas das vantagens vista no experimento decorre de um
tratamento indolor, não havendo quaisquer reações adversas ao
procedimento. A resolução da diarreia nos animais com enterite aguda
foi colocada como um dos parâmetros para a resolução da eficácia
do TMF. Houve uma melhora dos sinais de diarreia nas 48 horas de
internamento nos animais que usufruíram da terapia. A hospitalização
dos animais também foi um fator levado em consideração e
demostrou que o grupo TMF teve menos dias hospitalizado do que o
grupo com administração somente com a terapia convencional. Sabe-
se que a taxa de mortalidade em cães com parvovirose pode chegar
a 91% em animais sem tratamento e com tratamento convencional
36%. O uso da TMF aliado ao tratamento padrão demonstrou a queda
do número de óbitos em relação ao outro grupo (PEREIRA, 2017).

3. CONCLUSÃO

Nesta revisão de literatura o intuito é evidenciar aos colegas de
profissão e a comunidade o quão o transplante de microbiota fecal é
interessante e inovador, seu uso vem crescendo dentro da clínica de
pequenos animais por ter sido considerado uma alternativa benéfica
no tratamento de cães com enterites hemorrágicas e principalmente
nos casos de parvovirose. Seu uso é prático, não requer instrumentos
de alta tecnologia, custo viável ao proprietário e principalmente
aumentando a sobrevida dos pacientes.
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RESUMO

O presente trabalho relata o efeito do gossipol, um fator
antinutriconal, presente no caroço de algodão que afeta a reprodução
animal, especificamente no macho. Mesmo sendo muito utilizado na
alimentação dos ruminantes. O gossipol tem seu efeito toxico, interferindo
na reprodução desde a espermatogênese, reduções em níveis de hormônios
até a qualidade dos espermatozoides já formados. Desse modo, mesmo
com todos os benefícios que o caroço de algodão oferece, como seu
baixo valor no mercado entre outros, o mesmo apresenta alto valor
nutricional na dieta animal, porém altas concentrações que podem trazer
grandes prejuízos no desempenho reprodutivo.

Palavras chave: Ruminantes, antinutricional, caroço de algodão,
reprodução, nutricional.
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ABSTRACT

This paper reports the effect of gossypol, an antinutriconal factor,
present on cottonseed in animal reproduction, specifically in males.
Although widely used in the feeding of ruminants, gossypol has its
toxic effect, interfering with reproduction, from spermatogenesis,
reductions in hormone levels to the quality of sperm already formed.
Thus, even with all the benefits that the cottonseed offers, such os
its low value in the market among others, it has high nutritional
value in the animal diet, but high concentrations that can bring great
losses in reproductive performance.

Keywords: Ruminants, antinutritional, cottonseed, reproduction,
nutritional.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos dez anos, o confinamento no Brasil tem apresentando
um aumento significativo pelo crescimento na produção agrícola.
Devido ao aumento na disponibilidade de grãos, cereais e de
subprodutos agroindustriais, uma maior oferta de alimentos
concentrados aliada ao aumento do custo de produção dos volumosos,
o avanço genético dos animais e a chegada de unidades de
confinamento de grande porte têm ajudado para acrescentar a
competitividade de rações com níveis ótimos de concentrado para
ruminantes em terminação confinados no Brasil (LANNA; ALMEIDA,
2005).

Havendo toda essa mudança no mercado pecuário e o aumento
por dietas melhores, o produtor necessita de uma ração balanceada,
bem formulada para atender todas as exigências do animal,
respeitando todos os aspectos, devendo considerar a raça, idade e o
sexo do animal. A ração formulada e balanceada, deve possuir todos
os nutrientes essências e exigidas para a espécie animal, sendo elas
classificadas em macronutrientes que são as proteínas, carboidratos
e lipídeos e os micronutrientes, sendo elas vitaminas e minerais
(SALMAN et al., 2011).

A alimentação de ruminantes vem acompanhando esse
crescimento significativo, atendendo as necessidades nutricionais
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desejado tanto em vista qualitativo como quantitativo. Os custos
com a alimentação desses animais são de extrema importância,
buscando por ingredientes de boa qualidade e de economia. A busca
maior é de alimentos proteicos e energéticos, itens mais utilizados
em formulação de raçoes de todas as espécies, e com essa grande
procura para a alimentação dos animais, o mercado fica ainda mais
concorrente para a demanda para a alimentação humana, deles os
principais, milho e soja. Com essa grande procura dos mercados
para ambas alimentações, o produtor vai conseguindo substituir
alguns produtos e subprodutos por outros de baixo custo e que consiga
atender as exigências dos animais (IEDA, 2018).

Um dos subprodutos mais utilizado e selecionado para
formulações de raçoes é o caroço de algodão. Sua composição química
indica um produto utilizado no fornecimento de concentrado e
volumoso na dieta animal de ruminantes. Estudos indicam que os
subprodutos do caroço de algodão, principalmente o farelo, possui
fator antinutricional, o gossipol, que interfere em vários sistemas,
sendo mais estudado na reprodução de bovinos (PAIM et al., 2010).

O objetivo desta revisão de literatura é abordar assuntos
relacionados aos efeitos do gossipol no sistema reprodutor de bovinos
macho.

2. Revisão de Literatura

 2.1. Farelo de algodão na dieta de bovinos

O algodoeiro Gossypium spp é cultivado para produção de fibra
e óleo. De maneira que o subproduto do algodão, o farelo,
corresponde mundialmente a segunda mais importante fonte ou
suplemento proteico acessível para a alimentação de animais
monogástricos ou ruminantes, ultrapassada apenas pela soja. Esse
farelo é o resíduo da obtenção do óleo, que é feito tanto pelo
esmagamento mecânico do caroço como através do uso de solventes
(GADELHA et al., 2011).

A procura do farelo de algodão, vem aumentando de uma maneira
muito significativa.  Um dos principais motivos é pelo seu valor
energético, proteico de alta qualidade e de outros componentes
significativos, como exemplo o cálcio, fósforo, ferro e vitaminas, e
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o baixo custo. Porém, a redução dos custos na dieta animal não
deve ser o fator mais importante, visando que a qualidade para
atender as exigências nutricionais e produção são considerações a
serem observadas com muito cuidado. O produtor que visa apenas
na economia na alimentação, acaba tendo prejuízos futuros, como
a queda no desempenho, e a perda do produto. Com isso, o animal
não consegue aproveitar o alimento, não havendo produtividade do
rebanho (PAIM et al., 2010).

O caroço de algodão, se realça pela sua utilização na alimentação
de ruminantes, em alta concentração de óleo, proteína e de fibra,
permitindo que haja substituição de alimentos volumosos sem
prejudicar a fermentação ruminal. Apenas alguns alimentos
conseguem juntar esses nutrientes em grandes concentrações e
apresentar fibra de alta degradabilidade como o caroço de algodão
(PESCE, 2008).

Usualmente são oferecidos o caroço, o farelo e as cascas do
caroço de algodão para animais ruminantes e monogástricos, porem
o caroço de algodão possui um fator antinutricional chamado gossipol.
Sua alta concentração nas dietas dos animais, apresenta uma
toxicidade, principalmente para monogástricos que acabam não
conseguindo degradar essa substancia no aparelho digestivo (PAIM
et al., 2010).

De acordo com Mello et al. (2018), existem restrições ao
fornecimento de caroço de algodão na dieta animal, destacando o
gossipol, sendo tóxico quando oferecido em concentrações elevadas.
Recentemente, é conhecido pelo seu impacto sobre o sistema
reprodutor de machos, sendo prejudicial na espermatogênese, ou
seja, processo no qual ocorre a produção de espermatozoides a partir
de células germinativas.

2.2. Gossipol

O gossipol é um pigmento fenólico da tonalidade amarelada,
fabricado pelas glândulas de pigmento encontradas nas raízes, talos,
folhas e sementes das plantas pertencentes ao gênero Gossypium,
podendo ser encontrado na sua forma livre ou ligado a outras
moléculas. Porém, o gossipol altera seu pigmento e a qualidade do
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óleo nas sementes , portanto, para  obter o óleo, busca manter esta
toxina nas sementes, e, uma forma de se obter é através do
processamento térmico, que faz o gossipol se ligar a aminoácidos
constituintes das proteínas do algodão, especialmente ao aminoácido
lisina (GADELHA et al., 2011).

Na dieta do animal, são usados subprodutos do algodão, como o
farelo, o caroço e as cascas do caroço de algodão. Em suas reações
químicas, o caroço é fonte de proteína e de energia nas raçoes dos
ruminantes, e o farelo é uma ótima fonte de proteína, e sua casca é
fonte de fibra na alimentação (CARDOSO, 2001).

Os Ruminantes são classificados insensíveis ao gossipol livre, já
que essa molécula pode se unir a proteínas solúveis no rúmen,
formando um complexo que não é absorvido pelo organismo animal.
Porém, quando oferecido em quantidade que supere a capacidade
de destoxificação do rúmen, e por um período considerável, o gossipol
pode causar consequência tóxicas em ruminantes, com sintomas
semelhantes aos monogástricos (LIMA, 2013).

2.3. Fator antinutricional

Apesar de seus benefícios, o fator antinutricional pode tornar-
se tóxico caso seja fornecido acima dos níveis recomendados, sendo
25g de gossipol livre/dia/ cerca de 3 a 4 kg por dia de caroço de
algodão. Consequentemente, ingerido por tempo prolongado, podem
provocar em ruminantes redução no consumo de matéria seca,
dispneia, taquicardia, e em alguns casos morte súbita. Observamos
também, lesões cardíacas e hepáticas, principalmente em animais
jovens. Entretanto, se a intoxicação se manifestar, o tratamento e o
diagnóstico clínico são difícil ser realizado, embora, mesmo que o
animal sobreviva, possivelmente terá que ser descartado quando
completar a idade adulta, visto que, ficará com sua capacidade de
produção e reprodução comprometida. Sendo assim, estudos
apontam, recomendações diárias de 0,33% e 0,5% do peso vivo em
bovinos adultos e desmamados (PESCE, 2008; GOMES, 2014).

O uso do gossipol na alimentação dos machos, foi cientificamente
comprovado que atrasa o desenvolvimento dos testículos, ocorrendo
reduções na motilidade, e consequentemente ocorrendo um aumento
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na mortalidade dos espermatozoides armazenados e nos que estão
já formados no epidídimo, e apresentando-se tardios sexualmente,
atrasando assim o início de sua puberdade. Ocorre também a redução
da espermatogênese e o bloqueio na produção e liberação de ATP,
de maneira que também inibe a influência do cálcio e as atividades
das enzimas Mg-ATPase e CaMg-ATPase nas membranas plasmáticas,
na ultraestrutura da membrana nuclear, no retículo endoplasmático
e nas mitocôndrias das células germinativas do macho (ARCHIBONG;
ABDELGADIR, 2004).

Portanto, o uso do gossipol pode haver reduções nos níveis de
testosterona, hormônio responsável pelo apetite sexual que promove
o desenvolvimento e funcionamento das glândulas acessórias, ele
tem efeito anticoncepcional em animais reprodutores. Santos (2008)
avaliou ultraestrutura dos túbulos seminíferos dos testículos de touros
da raça nelore submetidos a dieta contendo gossipol, foi observado
espermátides com alterações nucleares indicativas de processo
apoptótico.

Fonte: SANTOS, 2008.

Dessa maneira, é fundamental realizar a avaliação andrológica
em touros de padrões reprodutivos, visando observar seu potencial
na reprodução, saúde sexual e saúde hereditária. Portanto, cada
animal deve possuir um certificado de exame andrológico, contendo
suas informações, começando pelo exame clínico geral (estado
sanitário, arcada dentaria, aprumos, dentre outros), exame clínico
especial (prepúcio, pênis, escroto, testículos, entre outros), exame
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macroscópico e microscópico e espermograma. Após a avaliação,
verifica- se o animal está com alguma alteração no seu potencial
reprodutivo (GADELHA et al., 2011).

3. CONCLUSÃO

O fator antinutricional, presente no caroço de algodão, o gossipol,
é bastante procurado por ser de baixo valor no mercado, podendo
substituir o farelo de soja e outros produtos na dieta animal. Porém
o gossipol afeta a espermatogênese, inibindo a formação e o
amadurecimento dos espermatozoides, trazendo grandes prejuízos
na reprodução animal. Desse modo, a dieta dos reprodutores a base
de gossipol deve ser controlada, não passando dos níveis
recomendados, havendo acompanhamento de exames andrológicos
para analisar o desempenho reprodutivo.
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RESUMO

As leishmanioses são enfermidades de padrão enzoóticas e
zoonóticas decorrentes de um protozoário parasita, são similares
morfologicamente, do gênero Leishmania (Kinetoplastida:
Trypanosomatidae), acometendo também outros animais e o homem.
Os cães são apontados como sendo reservatório da doença como
hospedeiro domésticos, e são o reservatório natural associados com
casos humanos. No Brasil, a transmissão de Leishmania chagasi, que
é principal agente causador da leishmaniose visceral,  é através da
picada da fêmea dos insetos dípteros da família Psychodidae, sendo
o vetor principal Lutzomyia longipalpis.

PALAVRAS-CHAVES: Leishmaniose, cachorros, protozoário.

ABSTRACT

Leishmaniasis is an enzootic and zoonotic disease caused by
a parasit ic protozoan, similar to the genus Leishmania
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(Kinetoplastida: Trypanosomatidae), which also affects other
animals and man. Dogs are designated as being reservoir of the
disease as a domestic host, and are the natural reservoir
associated with human cases. In Brazil, transmission of
Leishmania chagasi, the main agent responsible for visceral
leishmaniasis, is through the bite of the female dipteran insects
Diptera family Psychodidae, being the main vector Lutzomyia
longipalpis.

KEYWORDS: Leishmaniasis, dog, protozoan.

1- INTRODUÇÃO

As leishmanioses são enfermidades de padrão enzoóticas e
zoonóticas decorrentes de um protozoário parasita, são similares
morfologicamente, do gênero Leishmania (Kinetoplastida:
Trypanosomatidae), acometendo também outros animais e o
homem. Os cães são apontados como sendo reservatório da doença
como hospedeiro domésticos, e são o reservatório natural
associados com casos humanos. No cão os sinais clínicos são
variados, de animais aparentemente saudáveis  a
oligossintomáticos, podendo evoluir a estágios mais graves da
doença (MONTEIRO et al., 2005).

A leishmaniose se tornou um grave problema a saúde pública,
por sua alta incidência e letalidade em todo o mundo. No continente
americano, a Leishmaniose Visceral (LV) ocorre desde a Argentina
até o México, aproximadamente 90% dos casos que afeta os humanos
são do Brasil. A LV é um epidemia de grande magnitude em todo o
mundo, ocorrendo áreas subtropicais e tropicais do globo terrestre,
podendo ser descrita como antropozoonose, antroponose ou zoonose
(MONTEIRO et al., 2005).

A LV também chamada de Calazar, é descrita como uma
enfermidade crônica de alta gravidade, potencialmente fatal
para humanos, cuja a taxa de mortalidade aproxima-se a 10%
quando não se inicia o tratamento adequado. É causada por
algumas espécies do gênero Leishmania, que pertencem ao
complexo Leishmania (Leishmania) donovani (GONTIJO; MELO,
2004).
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Com o surgimento dos casos de Calazar em seres humanos na Europa,
no começo do século, surgiu no Paraguai o primeiro caso autóctone que
veio de um estado brasileiro, Mato Grosso (COSTA et al., 1995).

No Brasil, a transmissão de Leishmania chagasi, que é principal
agente causador da leishmaniose visceral,  é através da picada da
fêmea dos insetos dípteros da família Psychodidae, sendo o vetor
principal Lutzomyia longipalpis. Mais recentemente, o Lutzomyia
cruzi foi apontado no estado do Mato Grosso do Sul como o principal
vetor. Essa espécie denominada L. longipalpis já está adaptada ao
ambiente domiciliar, pois alimenta-se de uma grande variedade de
animais vertebrados, entre eles, mamíferos domésticos e silvestres,
aves e o homem (MONTEIRO et al., 2005).

Alguns hospedeiros silvestres da L. chagasi mais conhecidos são
os marsupiais e as raposas. Apenas duas espécies de raposas foram
detectadas naturalmente infectadas: Cerdocyun thous no Pará; Minas
Gerais. L. chagasi; e Lycalopex vetulus no Ceará. Esses animais
possuem hábitos sinantrópicos que pode promover uma  ligação entre
os ciclos domésticos e silvestres (GONTIJO; MELO, 2004).

Essa patogenia Leishmaniose Tegumentar ultimamente tem sido
alvo de estudos para fins de melhor entendimento sobre a etiologia
da doença, influenciando positivamente na conduta que irá ser
administrada nos (MAGALHÃES et al., 1986).

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) trata-se de uma
enfermidade deferida por protozoários que vem do gênero
Leishmania, passa para o homem através da picada de mosquitos
f lebotomíneos  (Famí l ia  Psychodidae;  Sub-Famí l ia
Phlebotominae  Ordem Diptera). Na América do Sul existem
cerca  de 6  espéc ies  de Lei shmania responsáveis  pela
enfermidade em seres humanos, e uma gama de 200 espécies
de flebotomíneos. Caracterizando-se por uma doença que atinge
a humanidade desde seus primórdios, nas últimas duas décadas,
houve um elevado número de casos e ampliação ao redor do
globo, atualmente vista acometendo vários estados brasileiros
com diversificações epidemiológicas. Entre os anos de 1985 e
2003 foram descritos aproximadamente 523.975 casos, em
totalidade nos estados brasileiros do Norte e Nordeste (BASANO;
CAMARGO, 2004).
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Figura 1 – Mosquito palha (Phlebotomus pappatasi).
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mosquito-palha

2- REVISÃO DE LITERATURA

2.1  Etiopatogenia.

O gênero Leishmania é representado por parasitas protozoários,
com ciclo heteroxênico (vida degenética), alternam entre insetos
vetores e hospedeiros vertebrados, sendo os insetos responsáveis
pela disseminação dos protozoários de mamífero para mamífero.
São várias as espécies de mamíferos que são acometidos, esses
parasitas assumem uma forma amastigota, que se multiplica e
aumentam a quantidade de indivíduos dentro das células do sistema
monocítico fagocitário. Conforme as amastigotas se multiplicam,
faz com que os macrófagos se rompam liberando vários parasitas
que por sua vez serão fagocitados por outros macrófagos (GONTIJO;
CARVALHO, 2003).

2.2  Diagnóstico.

O diagnóstico da LV na maioria das vezes é desafiador, por
se tratar de uma doença que possui sinais idênticos á outras
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enfermidades. As alterações laboratoriais que são encontradas
no  hemograma, ur iná l i se ,  b ioqu ímicos  e  exames
histopatológicos no geral são inespecíficos. No exame de
sangue,  gera lmente são  descr i tos  quadros  de anemia
normocrômica normocítica, de grau leve à moderada, e
hiperg lobul inemia.  Podendo  ser  observados  também
hiperproteinemia, trombocitopenia, leucopenia juntamente à
leucocitose ou linfopenia (OSHIMA, 2018).

Os exames mais específicos são os parasitológicos, que detectam
ou identificam  a formas  direta infectante do parasita, já exames
sorológicos, buscam no soro anticorpos que combatem o parasita. A
observação da forma amastigota do parasita, é simples, segura e
rápida para o diagnóstico da doença, porém a sensibilidade do exame
depende muito do grau de parasitismo do animal infectado (OSHIMA,
2018).

Tanto o diagnósticos humano quanto o canino quando descobertos
precocemente facilitam a profilaxia, fazendo com que a doença não
seja fatal, algumas medidas de controle específicas são necessárias
para a eliminação do foco doméstico da doença (ALVES;
BELAVILACQUA, 2004).

Entre as principais desvantagens dos exames está a incapacidade
de detectar os cães infectados antes da soroconversão e a grande
possibilidade de acontecer reações cruzadas com várias outras
doenças como por exemplo: babesiose, erliquiose canina e infecção
por Tripanossoma sp (OSHIMA, 2018).

2.3  Sinais clínicos.

Os sinais clínicos da leishmaniose visceral mostram-se como
uma doença generalizada/crônica, que se caracteriza por febre
irregular que dura por um período prolongado, linfadenopatia,
anemia com leucopenia, hepatoesplenomegalia, hipoalbuminemia
e hipergamaglobulinemia, edema, emagrecimento, estado de
debilidade progressivo que levando à caquexia podendo levar ao
óbito. O desenvolvimento dos sinais clínicos são diversos, o indivíduo
pode apresentar desde auto cura, formas assintomáticas e
oligossintomáticas, até desenvolver manifestações gravíssimas,
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alcançando letalidade que varia de 10% a 98% dos casos tratados
de forma inadequadamente e quando não tratados (ALVARENGA et
al., 2010).

A LTA trata-se de uma enfermidade que não é contagiosa, com
uma volução crônica,  acometendo algumas estruturas
cartilaginosas da nasofaringe e pele, de forma difusa ou localizada,
provocada por diversas espécies de protozoários digenéticos.  Elas
causam infecções de forma primarias com características de
zoonoses, e de maneira secundaria acomete o homem e os animais
(FURTADO, 1994).

2.4  Tratamento.

Há quantia de medicamentos disponíveis para o tratamento
das Leishmanioses é limitada. Outros fatores fazem com que as
limitações sejam ainda maiores, como, a eficácia, custo,
tolerabilidade do animal em relação ao fármaco e em especial a
grande resistência parasitaria das moléculas usadas para essa
finalidade. A escolha pelo tratamento de um cão com a
enfermidade deve se levar em consideração a condição do quadro
clínico do paciente e a participação consciente do tutor. O processo
de tratamento da LV geralmente resulta em uma melhora clínica
temporária juntamente com a diminuição dos títulos de anticorpos
anti-Leishmania; contudo, o tratamento não previne o
agravamento das condições clínicas e não impede que o animal
se mantenha como fonte de infecção, pois ele ainda continua
como reservatório, podendo desta forma transmitir a doença
(OSHIMA, 2018).

A Portaria Interministerial do Ministério da Saúde e Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), restringe o uso
terapêutico de fármacos humanos para tratamento da LV em cães,
pois aumentam o  risco de selecionar parasitas resistentes a espécie
humana. Os medicamentos utilizadas para o tratamento são,
cetoconazol, alopurinol, anfotericina B, miconazol, antimoniato de
meglumina, fluconazol, isotionato de pentamidina, itraconazol entre
outros (OSHIMA, 2018).
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Figura 2 – Ciclo do mosquito palha.
Fonte: http://tanakaopetshop.com.br/guia-completo-da-leishmaniose-canina-para-
valinhenses/

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Leishmanioses estão sendo transmitidas nas cidades desde a
década de 1970. O êxodo rural, a urbanização juntamente com fatores
ambientais, aumentam as áreas endêmicas da doença, fazendo com
que se propague cada vez mais.

Ter o devido conhecimento sobre a eliminação e a prevenção
dos focos de mosquito, combatem a disseminação da mesma. O ideal
é informar á população sobre os cuidados com animais que foram
acometidos pela doença.
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RESUMO

As biotecnologias da reprodução são de grande importância para
a disseminação do material genético de animais geneticamente
superiores. A transferência de embriões tem como objetivo promover
maior aproveitamento genético da fêmea doadora, para obtenção
de maior quantidade de produtos. Este trabalho tem o intuito de
revisar os principais passos para a realização da técnica de
transferência de embrião na espécie equina.

Palavras chave: cio; estro; hormônios; reprodução.

ABSTRACT

Reproductive biotechnologies are of great importance for the
dissemination of genetic material from genetically superior animals.
Embryo transfer aims to promote greater genetic use of the female
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donor, to obtain a greater quantity of products. This work aims to
review the main steps for carrying out the embryo transfer technique
in the equine species.

Keywords: heat; estrus; hormones; reproduction.

1. INTRODUÇÃO

O crescimento da criação de cavalos esportistas fez com que
houvesse um maior desenvolvimento tecnológico para a utilização
desses animais no esporte e na reprodução. Uma fêmea campeã não
pode parar a sua vida atleta para gestar sua prole, para isso foi
desenvolvida uma técnica reprodutiva chamada de transferência de
embrião. Estudos voltados para protocolos de superovulação e
criopreservação de embriões tem se tornado cada vez mais
interessantes (LIRA, PEIXOTO e SILVA, 2009).

Essa biotecnologia consiste na transferência do embrião da fêmea
doadora que deve possuir uma genética superior, e implantada em
uma fêmea receptora que deve levar a gestação a termo e criar o
filhote. O fator de maior influência para o programa de TE consiste
nas condições nutricionais e uterinas das doadoras e das receptoras
e o manejo geral das receptoras, qualidade dos embriões,
sincronização entre a doadora e receptora e método de inovulação
(CONTE, 2010).

O presente trabalho tem como objetivo revisar a transferência
de embriões, desde o momento da seleção da doadora e receptora
até o diagnóstico de gestação da receptora.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Transferência de embriões

De acordo com Andrade (1986) a transferência embrionária equina
é bem mais recente, em comparação com a espécie bovina e outras.
Tendo início em 1972, quando um grupo de pesquisadores japoneses
publicou um estudo em 1969, no qual relata uma taxa de coleta de
45%. No entanto, nenhum dos embriões transferidos para outras éguas
resultou em prenhez. Dois anos mais tarde, estes mesmos
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pesquisadores coletaram 18 embriões de 20 éguas, sendo transferidos
para 15 éguas receptoras aos 5 - 7 dias após a ovulação. Desta vez,
o resultado foi positivo, com 40% (6 éguas) de concepção. Em 1972,
na Inglaterra, nasceu o primeiro filhote de uma transferência de
embriões.

As éguas são animais poliéstricos estacionais de dias longos, pois
as épocas reprodutivas ocorrem na primavera e no verão. Os fatores
básicos do caráter estacional dos ciclos estrais nas éguas são a
nutrição, o fotoperíodo e a temperatura (TESKE, 2017). A
transferência de embriões promove o aumento da descendência de
éguas de alto potencial genético e favorece o uso de éguas subférteis
incapazes de levar a gestação a termo. Uma das vantagens é a
utilização de éguas muito jovens para serem doadoras, pois
fisiologicamente não tem porte para gestar um filhote e assim é
possível a obtenção de produtos de éguas envolvidas em programas
de competição e/ou treinamento (CONTE, 2010).

O sucesso da técnica depende de muitos fatores como: a seleção
de doadoras e receptoras; a detecção do cio; a monta natural/
inseminação artificial; coleta e avaliação do embrião; inovulação
do embrião e o diagnóstico de gestação da receptora (HAFEZ; HAFEZ,
2004).

2.1.1. Seleção de doadoras e receptoras

A seleção da doadora é feita a partir do seu histórico reprodutivo,
aspectos de fertilidade e a genética da raça. É realizado o manejo
para monitorar o comportamento reprodutivo. A palpação transretal
associada a ultrassonografia para avaliação do crescimento folicular
deve ser feita diariamente quando o animal está em estro para
estimar o momento da ovulação. Esse manejo permite a escolha do
momento certo para a monta natural ou aplicação do sêmen que vai
ser utilizado na inseminação artificial (sêmen fresco, refrigerado ou
congelado) (TESKE, 2017).

A receptora é um ponto crucial, de extrema importância para o
sucesso da transferência, tendo que atender aos seguintes critérios:
histórico reprodutivo (número de gestações, abortos, doenças
reprodutivas, gemelaridade); peso de 400 a 550 kg (dependendo da
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raça); no máximo 10 anos; ser livre de anormalidades no ciclo estral
e uterina; glândulas mamárias bem desenvolvidas; habilidade
materna e boa índole; tamanho e padrão semelhante a doadora.
Também deve ser monitorado quanto ao estro, o crescimento folicular
e a sua ovulação. As fêmeas devem ter atestado negativo para anemia
infecciosa equina e mormo, fazer o controle parasitário antes da
inovulação. (CONTE, 2010).

2.1.2. Sincronização do estro

A sincronização do estro e a ovulação das fêmeas equinas possuem
uma maior complexidade comparada a outras fêmeas domésticas,
por apresentarem longa fase folicular (LIRA, PEIXOTO e SILVA, 2009).
A sincronização deve ser realizada para garantir que o embrião seja
coletado e implantado em ambientes uterinos o mais semelhante
possível, para que não haja rejeição e perda do programa de
transferência embrionária. Podem ser utilizadas éguas acíclicas e
cíclicas, por isso a sincronização pode ser feita por aplicações de
hormônios que adiantam o momento do estro. Os hormônios mais
utilizados são os progestágenos e análogos de estrógenos,
prostaglandina F2á, GnRH e hCG.  A receptora deve ovular de um dia
antes até dois dias depois que a doadora (PEREIRA; D’AURIA;
SCHUTZER; CUNHA; SOUZA, 2018).

A proporção de receptoras para cada doadora deve ser de pelo
menos 2:1 podendo ter escolha da melhor condição uterina para o
embrião no momento da inovulação (CONTE, 2010).

2.1.3.  Sistema de acasalamento

Monta natural controlada

A monta natural controlada deve ser realizada no momento do
estro em que a égua aceita o macho. Tendo que ser colocado o
garanhão com a égua em dias alternados começando três dias após
o início do estro. É um método mais viável economicamente se
comparado á inseminação artificial. Contudo, esse método é
necessário se ter o reprodutor que seja de uma genética superior e
tem um desgaste grande do reprodutor quando se tem mais de uma
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doadora. Podendo levar risco de vida e de doença sexualmente
transmissível (DST) para ambos os animais (RODRIGUES, et al., 2017).

Inseminação artificial

A inseminação artificial tem a eficácia de diminuir riscos entre
os animais, acelera o melhoramento genético da propriedade, pois
o sêmen pode ser comprado de outro estado ou país. O sêmen a ser
comercializado é analisado quanto a sua qualidade e quantidade de
espermatozoides. Pode ser utilizado sêmen fresco, refrigerado ou
congelado e a deposição do sêmen é feita diretamente no corpo ou
corno uterino.  Para o procedimento deve ser realizada a higienização
da vulva e períneo, a luva e a pipeta de inseminação devem ser
estéreis. Essa técnica possibilita maior aproveitamento do sêmen
por ser utilizado em quantidades menores do que o ejaculado
(RODRIGUES, et al., 2017).

2.1.4. Coleta dos embriões

Após a ovulação (D0), os embriões equinos no quinto (D5) a sexto
dia (D6) estão na fase de mórula na tuba uterina. A colheita deve ser
realizada preferencialmente no sétimo (D7) ou oitavo dia (D8), pode
ser coletado no nono dia (D9) mas a taxa de viabilidade de
implantação é menor (RODRIGUES, 2019).

Em éguas, a colheita é realizada pelo método transcervical, em
que é realizada lavagem no útero da doadora com 1 litro de solução
de Ringer com Lactato aquecida 0a 37º C, utilizando um cateter que
é introduzido via cervix até o útero. A porção do cateter que fica
fora do animal é ligado a um circuito de duas vias: uma sendo a
solução que irá fazer a lavagem e a outra o filtro que irá segurar o
embrião. É necessário introduzir a mão via retal para massagear e
espalhar a solução nos dois cornos uterinos. A lavagem deve ser
repetida de 2 a 4 vezes. Após a colheita o filtro é levado ao laboratório
e o embrião é transferido para uma placa de Petri para a avaliação
(LIRA, PEIXOTO e SILVA, 2009).

2.1.5. Avaliação dos embriões

Os embriões são avaliados e classificados sob microscópio
estereoscópico, em aumento de 40x. Com uma palheta de 0,25 ou
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0,5mL se faz a aspiração do embrião para ser colocado em outra
placa de Petri com meio de manutenção holding, para lavagem e
avaliação do desenvolvimento embrionário e qualidade morfológica.
A avaliação morfológica se baseia na forma; cor; tamanho;
uniformidade; extrusões; degenerações de blastômeros e integridade
da cápsula. Podem ser classificados em Grau 1, excelente (esférico,
tamanho, cor e textura ideais); Grau 2 (Figura 1) bom (Imperfeições
mínimas, pouco blastômero extruso, formato irregular ou separação
de trofoblasto); Grau 3 razoável (blastômeros extrusos, células
degeneradas ou blastocele colapsada não muito grave); Grau 4 pobre
(aparência viável de massa embrionária, blastocele colapsada, células
degeneradas e vários blastômeros extrusos); Grau 5 degenerado
(embrião não viável). Pode ser utilizado embrião de grau 1 a 3 (LIRA;
PEIXOTO; SILVA, 2009; TESKE, 2017; RODRIGUES, 2019).

A avaliação do desenvolvimento embrionário se baseia nas
caracteristicas relacionadas a progressão do desenvolvimento, assim
os embriões podem ser classificados como mórula compacta, mórula
inicial (Figura 2), blastocisto inicial (Figura 3), blastocisto (Figura 4)
ou blastocisto expandido (Figura 5) (LIRA; PEIXOTO; SILVA, 2009).

Figura 1 - Embrião no estágio de blastocisto inicial; presença de
blastômeros extrusados (setas) - Grau 2 (MCCUE, 2011).
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Figura 2 - Embrião equino no estágio de mórula - Grau 1 (MCCUE,
2011).

Figura 3 - Embrião equino no estágio de blastocisto inicial - Grau 1
(MCCUE, 2011).
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Figura 4 - Embrião equino no estágio de blastocisto, com massa
celular interna visível -- Grau 1 (MCCUE, 2011).

Figura 5 - Embrião equino no estágio de blastocisto expandido--
Grau 1 (MCCUE, 2011).
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2.1.6. Inovulação dos embriões

O embrião deve ser envasado em uma palheta de sêmen 0,25mL
na seguinte sequência: coluna de meio, coluna de ar, coluna de meio
com o embrião, coluna de ar e coluna de meio (Figura 6). Esse método
minimiza os movimentos do embrião não causando nenhum dano no
mesmo. Antes da inovulação é importante fazer a avaliação da
receptora, na palpação observa-se a cérvix fechada e firme, útero
cilíndrico com aumento do tônus. Na ultrassonografia não deve ter
dobras endometriais e líquido uterino (LOPES, 2015).

A inovulação é realizada por via transcervical com inovulador ou
pipeta de inseminação artificial, sendo o embrião depositado no
corpo do útero (RODRIGUES, 2019).

Figura 6 – palheta envasada com o embrião (LOPES, 2004).

Após 13 a 15 dias da ovulação da doadora é feito o exame
ultrassonográfico para diagnóstico da gestação das receptoras, com
prenhez positiva o exame é refeito aos 60 dias para ter a confirmação
da gestação (RODRIGUES, 2019).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A transferência de embrião é uma biotecnologia capaz de
aumentar a eficiência reprodutiva da fêmea doadora, pois em um
ano podem ser produzidos diversos embriões e implantados em
fêmeas receptoras. Para o sucesso da técnica é importante levar em
consideração fatores como a nutrição, manejo sanitário, a
sincronização estral, qualidade do embrião e a inovulação
embrionária bem sucedida. Devendo sempre ser feita por profissionais
capacitados, pois a equinocultura é uma área com muito
investimento.
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RESUMO

As crises epiléticas em cães apresentam grande relevância na
clínica de pequenos animais. Pode ser dividida em três tipos: 1)
idiopática, mais comum, cuja causa primária é identificada, sendo
possivelmente por herança genética. 2) sintomática, acompanhado
de doenças de base, como traumas, neoplasias, inflamações
infecciosas, entre outros e 3) provavelmente sintomática, onde não
há possibilidade de diagnóstico, porém alto grau de suspeita. Os
tratamentos disponíveis são à base de fármacos, principalmente o
Fenobarbital associado com o Brometo de Potássio.

Palavras chave: genética, idiopática, infecções, sintomática.

ABSTRACT

Seizures epilepsy in dogs present great relevance in the small
animal clinic. Can be divided into three types: 1), most common
idiopathic, whose primary cause is identified, possibly by genetic
inheritance. 2) symptomatic with basic diseases, such as trauma,
neoplasms, infectious inflammations, among others and 3) probably
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symptomatic, where there is no possibility of diagnosis, but a high
degree of suspicion. The treatments available are based on drugs,
especially phenobarbital associated with potassium bromide.

Keywords: genetics, idiopathic, infections, symptomatic.

1. INTRODUÇÃO

Os distúrbios neurológicos que causam as crises epilépticas ocorrem
com maior frequência em pequenos animais, sendo estas manifestações
clinicas decorrentes de descargas neuronais anormais e hipersincrônicas,
com características de alterações estereotipadas e paroxísticas de
funções do sistema nervoso e de comportamento (BLOOD e STUDDERT,
2002; FISHER et al., 2005; CHANDLER, 2006; THOMAS, 2010).

A epilepsia canina não se apresenta como uma doença especifica,
mas sim um grupo de manifestações capazes de superestimular o
cérebro. Como consequência desses estímulos pode-se observar
alterações/prejuízos para o animal, como perda de consciência,
fenômenos motores anormais, distúrbios psíquicos, sensoriais e do
sistema nervoso autônomo (BLOOD e STUDDERT, 2002).

Quando as crises epilépticas persistem por períodos prolongados
ou se repetem sem que haja intervalos de consciência e
recuperação, define-se o status epilepticus, sendo este estado
considerado uma emergência neurológica com o risco de morte do
paciente (KNOWLES, 1998).

Muitas vezes o tratamento com fenobarbital é utilizado em casos
de epilepsia canina, devido à sua eficácia, baixos custos e mínima
toxicidade. Por ser um auto indutor de enzimas microssomais
hepáticas, aumenta a metabolização e a biotransformação de outros
medicamentos administrados junto a ele, podendo causar
hepatotoxicidade, considerada o mais severo efeito colateral em
animais cronicamente medicados (AMARAL e LARSSON, 2005).

A presente revisão de literatura visa estudar e relatar as principais
causas que levam às crises epilépticas, as quais costumam ser pouco
presenciadas pelo médico veterinário. Por isso, é de fundamental
importância o conhecimento das principais etiologias, para que o
profissional possa direcionar a anamnese, visando que o proprietário
relate os eventos agressivos da epilepsia.
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Classificação das epilepsias

As crises epilépticas podem ser qualificadas como epilepsia
idiopática (primária), sintomática (ou secundária) ou provável
sintomática (epilepsia criptogênica ou adquirida). Há ainda algumas
que são desencadeadas por anormalidades sistêmicas tóxicas ou
metabólicas, que diminuem a excitabilidade neuronal e devem ser
reconhecidas como crises epilépticas reativas (CHANDLER, 2006;
SMITH et al., 2008; BASTOS, 2009).

A maioria dos casos de epilepsias caninas são consideradas
idiopáticas, ou seja, epilepsia com fonte e causa primária
desconhecida, podendo haver fatores de predisposição familiar
(BERENDT e GRAM, 1999). Além disso, nota-se que as crises focais em
cães, antes relacionadas a alterações estruturais centrais, estão sendo
cada vez mais associadas com epilepsia idiopática (LICHT et al., 2002;
PATTERSON et al., 2005; CHANDLER, 2006; VOLK et al., 2008).

A epilepsia idiopática é caracterizada pela crises convulsivas
recidivantes (ETTINGER e FELDMAN, 2004; TILLEY e SMITH, 2008).
Ela acomete cerca de 3% dos cães e por isso precisa ser bem
compreendida pelos médicos veterinários (BASTOS, 2009).

A epilepsia sintomática é qualificada por ataques convulsivos
motivados por uma lesão na estrutura das células neuronais,
identificável no cérebro como traumatismo crânio-encefálico,
neoplasia, hidrocefalia, encefalite, lisencefalia, distúrbios de
armazenamento lisossomal, entre outros (SHERDING, 1988).

Por fim, a epilepsia sintomática provável, também conhecida
como epilepsia provavelmente sintomática, é caracterizado por crises
convulsivas resultantes das lesões estruturais no cérebro que, ainda
que não se consiga identificar a causa, propõem se suspeitar de
danos cerebrais residuais decorrentes de um distúrbio intra ou extra-
craniano (NELSON e COUTO, 2006).

2.2 Fatores predisponentes

Se as crises epilépticas começarem fora da faixa etária de seis
meses a cinco anos de idade, pode haver outras causas prováveis,
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como os traumas, as neoplasias, inflamações infecciosas. Muitas raças
apresentam predisposição para a epilepsia (CHANDLER e VOLK, 2005;
PATTERSON et al., 2005; LICHT et al., 2007). Caso o animal apresente
um histórico familiar de crises epilépticas, isto pode direcionar para
epilepsia idiopática. Alguns dos cães afetados com síndromes
epilépticas benignas, apresentam crises epilépticas apenas durante
o seu primeiro ano de vida (principalmente nas crises epilépticas
parciais), relatado, por exemplo, na raça Lagotto Romagnolo
(JOKINEN, 2007).

Segundo TORRES (et al., 2011, p. 685) as raças mais acometidas
pelas crises epilépticas generalizadas primárias são Beagle, Pastor
Alemão, Labrador Retriever, Spitz Alemão e; as raças mais abordadas
com crises epilépticas parciais, com ou sem a generalização
secundária são os Poodles, Spitz Finlandês, Lagotto Romagnolo.

Figura 1- Raças caninas com predisposição hereditária a epilepsias

2.3 Diagnóstico

Para uma avaliação completa do animal, devem ser realizados
exames clínico-neurológicos para a investigação de doenças intra e

TORRES et al., 2011
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extracranianas (caracterizada como idiopática), como análises de
líquido cérebro espinhal (LCE) e exames de imagem avançada, como
exemplo a tomografia computadorizada (TC), eletroencefalografia
(EEG), ressonância magnética (RM) e outras imagens que mostram
as grandes cavidades corporais (cavidade abdominal, por exemplo)
(LORENZ e KORNEGAY, 2004).

2.4 Tratamento

O tratamento baseia-se na elucidação da causa primária, além
da terapia antiepiléptica (CHANDLER, 2006).

Em aproximadamente 20-30% dos casos de cães tratados, as
drogas utilizadas para as crises epilépticas não são utilizadas
corretamente, pois o aumento continuo das doses controla as crises
epilépticas, mas desencadeia efeitos colaterais e toxicidade que
inativariam este procedimento (BERENDT e GRAM, 1999).

Na maior parte dos cães, o evento terapêutico, pode ter redução
mínima em 50% na frequência das crises, podendo este ser obtido
com uso de fármacos convencionais, como por exemplo o
Fenobarbital e o Brometo de potássio (LICHT et al., 2002; CHANDLER,
2006).

Existem muitos medicamentos antiepilépticos como o
Fenobarbital (PB) que é a primeira droga antiepiléptica (DAE)
recomendada e o Brometo de potássio, utilizada para o tratamento
em cães que apresentam baixa frequência de crises (PODELL, 1998;
LORENZ et al., 2011).

A ação do Fenobarbital é baseado no aumento da resposta
neuronal ao neurotransmissor inibitório ácido gama-aminobutírico
(GABA), em seus efeitos antiglutamaérgicos e de inibição do influxo
de sódio nos neurônios (PODELL, 1998).

3. CONCLUSÃO

Conclui-se que as crises epilépticas possuem predisposição racial,
contudo há epilepsias que ocorrem apenas durante o primeiro ano
de vida do animal. O veterinário raramente testemunha o evento de
crises epilépticas e, geralmente tem que confiar nas observações e
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relatos dos proprietário. Com isso, pode-se pedir relatos em vídeos
cujas informações, associados aos exames clínico-neurológicos e
laboratoriais, serão utilizados para favorecer a determinação da
classificação do tipo de crise epiléptica, bem como sua etiologia e
melhor forma de tratamento.
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RESUMO

Em 1954, relatou-se um caso de febre canicola humana, que
foi relacionando ao sorovar canicola ao contato com alguns cães,
que frequentemente seriam infectados por este agente. Os canídeos
domésticos são os hospedeiros do sorovar canicola e, em na
população de cães não vacinados, a incidência de infecção por
esse agente gira em torno de 50 a 75%. Os roedores são os
hospedeiros do sorovar icterohaemorrhagiae porém os cães
frequentemente são hospedeiros acidentais desse agente. A
leptospirose trata-se de uma das principais zoonoses com
distribuição mundial, tem sido descrita em quase todos os
vertebrados que possuem de sangue quente.

PALAVRAS-CHAVES: Rato, hospedeiro, leptospira, zoonose.
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ABSTRACT

In 1954, a case of human canker fever was reported, which was
related to the serovar canicola on contact with some dogs, which
would frequently be infected by this agent. Domestic canids are the
hosts of canovar serovars and, in the population of unvaccinated
dogs, the incidence of infection by this agent ranges from 50 to 75%.
Rodents are the hosts of serovar icterohaemorrhagiae, but dogs are
often the hosts of this agent. Leptospirosis is one of the major
zoonoses with a worldwide distribution, and has been described in
almost all warm-blooded vertebrates.

KEYWORDS: Rat, host, leptospira, zoonosis.

1- INTRODUÇÃO

A leptospirose trata-se de uma das principais zoonoses com
distribuição em todo o planeta, tem sido descrita em quase todos os
vertebrados que possuem de sangue quente. Os cães desempenham
um papel muito importante na epidemiologia da leptospirose nos
humanos, por serem próximos  aos homens, ser reservatórios do
sorovar canicola e pela também sua capacidade de eliminar
leptospiras ainda vivas através de sua urina no decorrer de vários
meses (QUERINO et al., 2003).

As infecções com Leptospira interrogans foram descritas pela
primeira vez no Brasil, no ano de 1917, no estado do Paraná. Na
década de 30, foi descrito o primeiro caso de leptospirose em
humanos localizado na cidade de São Paulo, onde o sangue do
paciente acometido foi inoculado em porquinhos da índia,
reproduzindo a doença de forma experimental. No estado do Rio de
Janeiro, já na década de 40, aproximadamente 11 cães com sinais
clínicos compatíveis com leptospirose foram submetidos à exame
de necropsia para poder confirmar a presença do agente causador
da leptospirose (BROD et al., 2005).

Em 1954, relatou-se um caso de febre canicola humana, que foi
relacionando ao sorovar canicola ao contato com alguns cães, que
frequentemente seriam infectados por este agente. Os canídeos
domésticos são os hospedeiros do sorovar canicola e, em na
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população de cães não vacinados, a incidência de infecção por esse
agente gira em torno de 50 a 75%. Os roedores são os hospedeiros do
sorovar icterohaemorrhagiae porém os cães frequentemente são
hospedeiros acidentais desse agente (BROD et al., 2005).

São descritas duas categorias da enfermidade: uma, quando o
animal é acometido com um sorovar hospedeiro-adaptado, fazendo
com que torne-se reservatório, e a outra, quando os animais
susceptíveis a doença são expostos a sorovares hospedeiros não
adaptados, o que causa doença acidental,  forma mais comum nos
humanos. Em ambas as situações, os animais acometidos eliminam
as leptospiras pela urina, por um período que pode variar de semanas
á meses, podendo contaminar o ambiente (MODOLO et al., 2006).

O cão é destacado nas últimas décadas com um dos papeis principais
na epidemiologia da leptospirose. O uso comum do mesmo ambiente
com a presença de roedores tornam o cão, o homem, assim como alguns
outros animais, tornarem-se suscetíveis a contaminação e propagação
de leptospirose entre si (YASUDA; ROSA; YANAGUITA, 1980).

A leptospirose é uma doença infectocontagiosa que infecta o
homem, e os animais silvestres e domésticos, não apresentando em
cães um quadro característico, pois na dependência do sorovar
infectante, as manifestações clínicas podem ser inaparentes ou vagas.
A avaliação clínica de animais infectados, revela na maioria dos casos
relatados sintomas de depressão, icterícia, melena, anorexia, vômitos
e melena, que, embora geralmente ocorram com relativa frequência,
não são relatadas como um sinal patognomônico na leptospirose
canina. As análises laboratoriais revelam uremia, elevação na taxa
da creatinina e da fosfatase alcalina. Apesar do quadro clinico
relatado, a letalidade na espécie é baixa, varia de acordo com
sorovar infectante (AVILA et al., 1998).

É caracterizada com uma das principais zoonoses com
distribuições em todo o mundo, tendo sido relatada em todos os
tipos de vertebrados de sangue quente, principalmente cães,
chamando atenção também para os felinos, que possuem uma certa
resistência à infecção e na maioria das vezes, não apresentam
manifestações clinicas, representando assim um problema grave de
saúde pública (HATAKA et al., 2007).

Os sorovares mais importantes de leptospiras para os cães são,
L.icterohaemorrhagiae, que *também é o agente causal da
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enfermidade moléstia de Weill em seres humanos; e L. canicola,
que quando infecta cães, pode ocasionar entre outras manifestações
clínicas, comprometimento renal (AVILA et al., 1998).

Alguns dos sorovares tem sido encontrados no Brasil, infectando
cães e causando infecções benignas ou  quadros mórbidos são eles:
castellonis, pomona, copenhageni e pyogenes. A prevalência
encontrada em populações de cães no Brasil varia entre 10 a 22%
(MASCOLLI et al., 2002).

Embora a leptospirose seja uma enfermidade de distribuição no
mundo todo, cada região é caracterizada pelos sorovares que contém,
os quais geralmente são determinados por sua ecologia. A leptospirose
tem alta incidência em países de clima tropical, onde possuem
grandes precipitações pluviais e o solo é alcalino ou neutro. A
temperatura considerada ideal para que as leptospiras sobrevivam
patogênicas no ambiente é em torno de 28ºC, com o pH em torno de
7,2 a 7,4 (AVILA et al., 1998).

O rato doméstico (Rattus norvegicus) descrito como o hospedeiro
de manutenção da  L. copenhageni, junto com o sorotipo
L.icterohaemorrhagiae pertencente ao Sorogrupo
Icterohaemorrhagiae, que produz severa enfermidade com icterícia.
Os cães recuperados ainda continuam a excretar leptospira pela urina
o que atua como uma fonte de infecção da doença (VIEGAS et al.,
2001).

O crescimento desordenado das cidades ocasiona em problemas
de saneamento básico e consequente no aumento da proliferação
de roedores, sendo eles os principais portadores de leptospiras na
área urbana, especialmente do sorovar icterohaemorrhagiae
(QUERINO et al., 2003).

2- REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Etiopatogenia.

A leptospirose é uma enfermidade infectocontagiosa que afeta
animais e os seres humanos, causada por certas bactérias que têm o
formato de espiroquetas pertencentes à família Leptospiraceae,
gênero Leptospira. São delgadas, longas e em espiral, podendo
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apresentar extremidades em gancho, e atualmente são catalogadas
por mais de 200 sorovares, destacando-se o canicola, copenhageni,
ballum, icterohaemorrhagiae, tarassovi pomona, bratislava,
grippotyphosa, hardjo, pyrogenes, autumnalis, entre outros. A
leptospira penetra em mucosas, feridas e em pele intacta, invade
rapidamente a circulação em um período de até uma semana,
propagando-se por todas as áreas do corpo de dois a quatro dias
(HATAKA et al., 2007).

2.2  Transmissão.

A transmissão da enfermidade pode ocorrer por contato direto
ou indireto, contudo a principal forma de transmissão é indireta,
por meio da exposição alimentos e água, observa-se também que
solos alcalinos e úmidos facilitam ainda mais a sobrevivência desse
patogeno no ambiente (HATAKA et al., 2007).

2.3 Diagnóstico.

Para dar o diagnóstico da leptospirose é necessário uma pesquisa
de anticorpos aglutinantes, por intermédio da prova de

Figura 1 – Rato de esgoto (Rattus norvegicus).
Fonte: https://ets-uae.com/knowledge/pest-kn-ba/rodent/rat/
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soroaglutinação microscópica com certos antígenos vivos ou
encontrados no isolamento do agente através do exame laboratorial
de urocultura, cultura do líquor ou da hemocultura. Contudo, esses
métodos não são acessíveis a todos os médicos veterinários, sendo
importante a colheita dos dados laboratoriais que possam auxiliar
no diagnóstico da enfermidade, permitindo-se o estabelecimento
precoce do tratamento adequado para minimizar a propagação do
agente causador no ambiente (KOGIKA; HAGIWARA; MIRANDOLA,
1990).

2.4 Sinais clínicos.

A infecção decorrente do agente causador leva o animal a
apresentar anemia transitória, albuminúria, hemoglobinúria
moderada, leucocitose e febre, além de danos nas células endoteliais
e capilares, podendo causar também petéquias hemorrágicas. Já no
fígado, pode ocorrer icterícia e necrose. Após um determinado tempo,
aloja-se nos túbulos renais levando a leptospirúria decorrendo danos.
Dessa forma, os principais sinais clínicos são caracterizados por
vômito e anorexia, seguidos por mialgia, gastroenterite hemorrágica,
polidipsia, estomatite necrosante, poliúria e icterícia, podendo levar
o animal o óbito, devido a danos vasculares, insuficiência renal e
nefrite intersticial, (HATAKA et al., 2007).

2.5  Tratamento.

Para o tratamento geralmente prescrito é a utilização de doses
de antibióticos  e diidroestreptomicina, usadas juntas por via de
administração intramuscular por um período aproximado de sete a
dias, contudo também podem ser administradas, amoxicilina,
ampicilina ou amoxicilina (HATAKA et al., 2007).

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por ser uma zoonoses o papel da leptospirose e dos cães como
fonte de infecção para humanos,  fica evidente a importância de
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pesquisas e estudos epidemiológicos que visão o conhecimento da
situação atual em diversos aspectos do comportamento da doença
em determinada população de certa região. Dessa forma, depararmos
com altos índices nas diversas regiões citadas, demonstrando que a
enfermidade continua representando preocupação, especialmente
quando verificamos que muitos dos animais acometidos são
assintomáticos, somado ao fato do número de cães errantes que
habitam os municípios. No entanto, a profilaxia por meio de vacinação
é primordial juntamente com medidas sanitárias contínuas.
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Figura 2 – Ciclo da leptospirose.
Fonte: http://www.fvoalimentos.com.br/tag/leptospirose/
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RESUMO

A piometra é causada pela abertura da cérvix onde permite a
entrada de bactérias no meio endometrial, que quando em contato
com o exsudato produzido pelas glândulas endometriais se tornam
exsudato purulento. O diagnóstico é feito por meio dos sinais clínicos
e de exame ultrassonográfico. Existem dois tipos de tratamento, o
conservativo, que é eficaz para fêmeas reprodutoras, porém ainda
não existem muitos estudos sobre. O mais indicado é a
ovariohisterectomia, que consiste na retirada do útero, deve ser
feita com extremo cuidado para que não extravase o exsudato
purulento na cavidade abdominal da paciente pois pode causar uma
septicemia.

Palavras-chave: exsudato, piometra, tratamento.
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ABSTRACT

Pyometra is caused by the opening of the cervix where it allows
bacteria to enter the endometrial environment, which when in
contact with the exudate produced by the endometrial glands become
purulent exudate. The diagnosis is made by means of clinical signs
and ultrasound examination. There are two types of treatment, the
conservative, which is effective for breeding females, however there
are not many studies on it yet. The most suitable is the
ovariohysterectomy, which consists of the removal of the uterus,
should be done with extreme care so that the purulent exudate does
not leak into the patient’s abdominal cavity as it can cause
septicemia.

Keywords: exudate, pyometra, treatment.

1. INTRODUÇÃO

A piometra se caracteriza por um processo inflamatório que causa
acúmulo de pus decorrente dos estros da fêmea, juntamente com
inflamação. Esse acúmulo de exsudado ocorre a cada cio, sendo
produzido pelas glândulas endometriais uterinas, que são estimuladas
pela progesterona, as quais podem ser estimuladas por longo tempo
(ETTINGER & FELDMAN, 2004).

Existem dois tipos, sendo a aberta ou fechada. A aberta é
caracterizada pela cérvix aberta por influência hormonal, podendo
haver secreção vaginal; já a fechada é caracterizada pela cérvix
fechada, tendo distinção uterina e abdominal devido a permanência
do exsudato acumulado (SMITH, 2006).

Para essa afecção, existem dois tipos de tratamento, sendo o
cirúrgico, que consiste na ovariohisterectomia, e o conservativo, no
qual pode se preservar a função reprodutiva da fêmea e visando
evitar intervenção cirúrgica e protocolos anestésicos, as terapêuticas
estão sendo estudadas. As possibilidades de medicamentos disponíveis
estão as prostaglandinas e análogos, antagonistas da dopamina e
antiprostágenos, que é o aglepristone, um esteróide sintético que
disputa com a progesterona pelos seus receptores, bloqueando a
atuação dessa (FRANSSON & RANGLE, 2003).
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2. DESENVOLVIMENTO

A piometra ocorre devido a abertura da cérvix com a junção da
hiperplasia endometrial, sendo o acumulo de exsudado com a
bactéria, assim formando o pus. Isso ocorre pois o estrógeno aumenta
o numero de receptores de progesterona no útero (NELSON & COUTO,
2006)

Sinais clínicos

Existe alguns sinais clínicos se são mais frequentes, como a apatia,
anorexia e êmese. Também pode ser observado secreção vaginal em
casos de piometra aberta, sendo esse o principal sinal. Os sinais
podem até progredir para choque e morte se o caso agravar,
principalmente devido a insuficiência renal que esse paciente pode
ter como complicação. Pode ocorrer também outra evolução da
doença que é a sepse, onde tem maior ocorrência na fechada
(FERREIRA, 2006; HAGMAN et al., 2006).

Tratamento conservativo

Frente a essa situação se ainda há interesses produtivos, o
tratamento conservativo seria o de escolha, porém ainda são poucos
estudos relacionados (FRANSSON & RANGLE, 2003).

Esse tratamento consiste na administração de prostaglandina,
tendo como função a abertura da cérvix e a contração do miométrio,
pois é um análogo de progesterona, tendo como resultado a
eliminação do conteúdo uterino. A administração de prostaglandinas,
contudo, requer certos cuidados, pois existem alguns efeitos
colaterais. Adicionalmente, é preciso também a administração de
antibióticos sistêmicos para um bom suporte a esse animal (HEDLUND,
2005).

3. CONCLUSÃO

Conclui-se por meio deste que o tratamento conservativo ainda
é pouco utilizado e necessita ainda de muitos estudos, por tanto o
tratamento mais adequado no momento para a piometra é cirúrgico,
a ovariohisterectomia.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho é aprimorar os conhecimentos sobre
a falha de transferência de imunidade passiva em potros recém
nascidos, citar a importância da ingestão do colostro nas primeiras
24 horas de vida, garantido  uma boa qualidade de vida para esse
animal, nesse período de absorção do colostro que é transferindo
imunoglobulinas suficiente para seu sistema imunológico, depois
o colostro é convertido em leite comum, onde é encontrados níveis
baixos de gamaglobulinas. Iremos mostrar que qualquer recém
nascido pode apresentar essa falha de transferência de imunidade
passiva, podendo levar o paciente e ter graves complicações que
pode decorrer a óbito.

Palavras chaves: Imunidade, colostro, imunoglobulinas e
potros.
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ABSTRACT

The objective of this work is to improve knowledge about the
failure to transfer passive immunity in newborn foals, to mention
the importance of ingesting colostrum in the first 24 hours of life,
ensuring a good quality of life for this animal, in this period of
absorption of colostrum which is transferring enough immunoglobulins
to your immune system, then colostrum is converted into regular
milk, where low levels of gamma globulins are found. We will show
that any newborn can present this failure to transfer passive
immunity, which can lead to the patient and have serious
complications that can result in death.

Keywords: Immunity, colostrum, immunoglobulins and foals.

1. INTRODUÇÃO

O período neonatal é um momento em que o recém-nascido é
transferido do ambiente intrauterino seguro, para um ambiente
ameaçador, onde esse neonato irá ter que fazer sua própria
termorregulação corporal e aprender a se alimentar sozinho, e vai
estar exposto a várias bactérias que pode leva-lo a diversas
complicações graves ou até mesmo fatais (MORRIS, 1984).

A ingestão do colostro é extremamente essencial para seu sistema
imunológico, o colostro é rico em imunoglobulinas, enzimas,
proteínas e também vitaminas que é importantíssimo para o
desenvolvimento do filhote, ao nascerem apresenta níveis baixos de
proteção, pois ainda não possuem imunidade humoral e a imunidade
celular suficiente. Isso vai ocorrer, porque durante a gestação
qualquer passagem de imunoglobulinas da mãe para o feto é
restringida pela placenta, por conta a mãe possui placenta
epiteliocorial difusa, sendo 6 camadas teciduais placentárias que é
responsável pelo filhote nascer agamaglobulinêmicos (MORRIS, 1984).

Potros imune eficientes não apresentam sintomas clínicos
específicos de imunodeficiência. Observa-se neles, quando infectados
por bactérias, sinais de infecção local ou sistêmica durante as duas
primeiras semanas de vida. Esses sinais se caracterizam por sintomas
de septicemia, tais como: letargia, anorexia e posteriormente
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decúbito e morte. Os sinais de infecção local precedem os sinais de
septicemia, podendo se manifestar com pneumonia, diarreia,
onfaloflebite, poliartrite e infecções do sistema nervoso (MORRIS,
1984).

2. DESENVOLVIMENTO

Durante a gestação, a placenta tem fundamental importância
no desenvolvimento e na viabilização da vida do feto, pois realiza as
mais variadas funções como nutrição, respiração e excreção
(KOTERBA; DRUMNOND; KOSCH, 1990).

Um componente importante do mecanismo de defesa dos
mamíferos é sua capacidade de produzir anticorpos em resposta a
microrganismos invasores e outras substancias anticorpos circulantes
e a proteção é conseguida através de transferência passiva de
imunoglobulinas da mãe para o recém-nascido (EARLE, 1935;
BRUNNER et alii;1948; BRAMBELL, 1958; MORRIS, 1968; ROUSE, 1971,
JEFFCOTT, 1971, 1972; SIMPSON-MORGAN & SMEATON, 1972; OLIVEIRA
et alii, 1980)

O potro nasce com o que é chamado de hipogamaglobulinêmia,
que é uma alteração da imunidade humoral caracterizada por baixos
níveis séricos de anticorpos, que vem a causar uma susceptibilidade
a infecções bacterianas. A agamaglobulinemia, também está presente
ao nascimento do potro, que vem a ser níveis muito baixos de
anticorpos ou ausência total de anticorpos (SCOTONI, 1961).

Desta forma após o nascimento do potro, sua primeira ingestão
de alimento será o colostro, que é um composto rico em
imunoglobulinas, a produção do colostro ocorre nas duas últimas
duas semanas de gestação e vai estar presente na glândula mamária
da égua por 24 horas após o parto (SOUZA LANG, 2007).

A secreção de colostro é de curta duração e cai a níveis
insignificantes em 24 horas após o parto. O potro geralmente mama
o colostro durante as 2 ou 3 primeiras horas de vida e em 6 horas já
se pode encontrar IgG (imunoglobulina G) no soro. O pico de IgG é
atingido em 18 horas de vida, quando a concentração sérica é
semelhante à do soro da mãe. Os anticorpos passivos declinam
gradualmente até estarem completamente ausentes aos 5 meses de
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idade. Bem antes disso o potro já mostra sinais de estar apto a se
proteger; Ig (imunoglobulina G + M + A +E) endógena é encontrada
pela primeira vez com 2 semanas de idade, embora o nível dos adultos
não seja atingido até os 5 meses (JEFFCOTT, 1974a, 1974b, McGUIRE
et alii, 1977) JEFFCOTT (1974b) sugere que o pico de Ig endógena
foi atingido mais cedo em potros que não receberam colostro,
resultado que também é sugerido por MACHADO NETO & PACKER
(1986) trabalhando com bezerros.

Os motivos que causam a falha de transferência de imunidade
passiva estão ligados a falha de produção que ocorre quando a égua
produz colostro em baixa quantidade ou então de qualidade
imprópria, falha de ingestão que acontece devido ao consumo
inadequado do colostro pelo neonato e falha de absorção, que ocorre
devido a alguma alteração na absorção dos enterócitos
(TIZARD,2014).

Sendo assim, o período mais crítico de vida de um potro, é durante
as primeiras 24 horas de vida, onde o animal merece mais atenção.
Após a observação desse animal, se for notada a falha na
transferência de imunidade passiva, para evitar que esse animal
venha a óbito, o potro deve receber o tratamento (PRESTES,2006).

Na falha de transferência de imunidade passiva, caso o potro em
questão possua até 6 a 12 horas de vida no máximo, poderá ser
abordado tratamento por via oral de colostro equino, proveniente
da mãe ou de banco de colostro, por ingestão espontânea através
da mamadeira ou sondagem nasogástrica, porém a partir das 6 horas
iniciais a absorção intestinal diminui bastante (SELLON,2006; SELLON
et al., 2006).

Para potros com falha de transferência de imunidade passiva
que possuem mais de 12 horas de vida, o tratamento indicado baseia-
se na administração sistêmica de plasma ou soro, já que a absorção
de imunoglobulinas por via intestinal com esse tempo é baixíssima.
Dentre as possibilidades incluem plasma coletado no local, fresco
ou congelado, que é o mais recomendado por conter em sua
composição imunidade contra os patógenos locais, plasma equino
congelado que é comercializado, plasma equino hiper imune que
incluem concentrações aumentadas de imunoglobulinas específicas
contra patógenos potencialmente encontrados nos neonatos equinos
ou soro (BERNARD, 2018).
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Para conseguir obter resultados sobre os níveis de IgG, há o
teste rápido de detecção do IgG, onde é possível testar com
até 24 horas do nascimento todos os animais e identificar
aqueles que realmente necessitam de suplementação. O teste
rápido IgG Check utiliza uma pequena amostra de soro ou plasma
dos potros e é possível obter os níveis de IgG através da
intensidade das cores na linha do teste e controle da placa
(VENCOFARMA,2015).

3. MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho buscou aprofundar um pouco mais sobre o tema “Falha
na transferência imunidade passiva”, podendo assim contribuir com
o conhecimento de outros profissionais e produtores.

Para a construção desse trabalho foi feita a pesquisa de artigos
científicos detalhados sobre o tema a ser tratado, fazendo com que
assim o trabalho fique o mais completo possível e facilite o
entendimento do leitor.

4. CONCLUSÃO

A partir de todo o trabalho realizado, se conclui que a falha de
transferência de imunidade passiva vem a ser um risco muito grande
para os potros, por ter grande chance de óbito, fazendo assim com
o que a ingestão de colostro nas primeiras horas de vida se torne
essencial.

Mas é de extrema importância a presença do médico veterinário,
para caso houver a falha de transferência de imunidade passiva, o
tratamento seja realizado adequadamente, para que assim garanta
a sobrevivência do animal.
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RESUMO

A Mieloencefalite Protozoária Eqüina (EPM) é uma importante
doença neurológica, causada pelo Sarcocystis neurona, não sendo
transmissível entre equinos, mas pela ingestão de alimentos
contaminados por fezes de animais do gênero Didelphis. Pode causar
variados sinais clínicos como ataxia, incoordenação motora, fraqueza,
atrofia. O diagnóstico deve ser baseado nos sinais clínicos, podendo
ser realizado exames como PCR, análises de líquor, sangue e quociente
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de albumina, assegurando maior acurácia. O tratamento pode ser
realizado administrando-se diclazuril e toltrazuril, podendo haver
suporte de anti-inflamatórios, vitaminas e analgésicos. O objetivo
deste trabalho é salientar o impacto e necessidade do diagnóstico
prévio desta enfermidade.

Palavras-chave: Sarcocystis. Protozoários. Neuropatia. EPM.
Equino.

ABSTRACT

Equine Protozoal Myeloencephalitis (EPM) is an important
neurological disease, caused by Sarcocystis neurona, it is not
transmissible among horses, but by the ingestion of food
contaminated with feces of animals of the genus Didelphis. It can
cause various clinical signs such as ataxia, motor incoordination,
weakness, atrophy. The diagnosis must be based on clinical signs,
and tests such as PCR, liquor, blood and albumin quotient tests can
be performed, ensuring greater accuracy. Treatment can be carried
out by administering diclazuril and toltrazuril, and there may be
support for anti-inflammatory drugs, vitamins and analgesics. The
aim of this study is to highlight the impact and the need for prior
diagnosis of this disease.

Keywords: Sarcocystis. Protozoa. Neuropathy. EPM. Equine.

1. INTRODUÇÃO

A Mieloencefalite Protozoária em Equinos (EPM ou MPE) é uma
patologia neurológica multifocal progressiva causada pelo parasita
Sarcocystis neurona que acomete o sistema nervoso do equino,
levando há uma inflamação, evoluindo progressivamente para a
necrose do encéfalo, tronco cerebral e medula espinhal (BRADFORD,
2006). De acordo com o local acometido, pode apresentar sinais de
atrofia muscular, ataxias, fraqueza (OGILVIE, 2000), desequilíbrio
dos membros, principalmente posteriores, incoordenação motora e
decúbito (NEVES e FERREIRA, 2018).

A EPM dentre todas as enfermidades neurológicas que acometem
os equinos, está em posição de destaque (STELMANN, 2010). Esta



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 07 - ISSN 1676-6814      153

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

doença também pode ser causada pelos protozoários Neospora
Caninum e Neospora Hughesi, estes considerados causadores de no
mínimo seis casos (BRADFORD, 2006), sendo a doença neurológica,
causada pelo agente etiológico Sarcocystis neurona, mais comumente
diagnosticada em cavalos da América do Norte e provavelmente do
Brasil (STELMANN, 2010).

Houveram relatos de ocorrências da doença fora da área dos
países do Hemisfério Ocidental, que se refere a equinos originários
das Américas, sendo os animais com padrão de corrida e Quarto-de-
Milha. Ao que tudo indica nenhum sexo ou idade está mais predisposto
a desenvolver a doença (BRADFORD, 2006).

O motivo desta doença ser endêmica do continente americano é
da abundância dos seus hospedeiros definitivos nas américas, os
gambás. Estes animais estão cada vez mais estão presentes nas
cidades aumentando assim a possibilidade de contaminação do
Sarcocystis neurona, através das suas fezes (CESAR, 2011).

O objetivo do presente trabalho é realizar uma revisão de
literatura sobre Mieloencefalite Protozoária Equina para salientar o
impacto desta afecção nos animais e a necessidade de realizar
diagnóstico prévio, minimizando as sequelas nos equinos acometidos.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Etiologia

O gênero Didelphis, é um dos mamíferos mais abundantes no
continente americano, tipicamente conhecido como gambá. Por conta
do avanço constante da agricultura e pecuária, bem como as ações
degradantes ocasionadas pelos seres humanos próximas das matas,
estas ocasionam a perda dos predadores naturais deste animal, a
destruição progressiva do seu habitat natural, fazendo com que estes
comecem migrar para os meios urbanos, onde começam a aumentar
a sua população, que graças a sua grande capacidade de adaptação
ao meio urbano, e sucesso reprodutivo, o contato destes animais
silvestres com os humanos e seus animais de criação aumentam
facilmente (CESAR, 2011).

A EPM é uma patologia endêmica das Américas, causada pelo
protozoário Sarcocystis neurona, que necessita de dois hospedeiros
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para conseguir se desenvolver e completar seu ciclo de vida. Esta
doença pode ocorrer em vários animais, sendo que a ocorrência segue
de perto a distribuição populacional de gambas, considerados os
principais vetores (OGILVIE, 2000).

Os hospedeiros intermediários são as aves, que transportam estes
parasitas encistados de forma intramuscular, nesta fase os parasitas
não se reproduzem por estarem em sua fase de esporocisto, ovo
(OGILVIE, 2000).

 Quando estas aves são consumidas pelos gambás do gênero
Didelphis Virginiana (Figura 1) e Albiventris (Figura 2), que são os
hospedeiros definitivos, estes microrganismos entram em reprodução
sexuada em seu epitélio intestinal, e posteriormente são eliminados
nas fezes do animal, na forma de oocistos infectantes (OGILVIE, 2000).

Fig 1: Didelphis Virginiana

Fonte: Fineartamerica

E por fim estes esporocistos são ingeridos pelos equinos através
de alimento ou água contaminada pelas fezes do gambá, no qual é
infectado pelos esporocistos do Sarcocystis Neurona (NEVES e
FERREIRA, 2018). A partir deste momento o equino infectado se torna
hospedeiro intermediário aberrante para o parasita, pois ele não é
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capaz de transmitir a doença a outros equinos ou até mesmo aos
gambás (OGILVIE, 2000).

Embora os cistos presentes nos músculos não se desenvolvam,
alguns parasitas se disseminam de forma rápida (taquizoítos) ao SNC,
onde continuam a se reproduzir de forma assexuada nos neurônios e
células da micróglia (OGILVIE, 2000).

2.2 Sinais Clínicos

Os sinais clínicos da EPM são decorrentes da ação direta do
protozoário ao longo ou a danos secundários por conta da inflamação
no tecido nervoso (MOÇO et al., 2008), causados pela migração do
Sarcocystis Neurona na corrente sanguínea até chegar ao sistema
nervoso formando lesões (NEVES e FERREIRA, 2018).

Os equinos acometidos de EPM podem apresentar diferentes sinais
clínicos, como incontinência urinaria, febre (39°C - 40,5°C),
hipotonia do ânus e cauda (OGILVIE, 2000), já que os microrganismos
causadores desta patologia podem acometer qualquer porção do
tecido nervoso, sendo inespecífica (BRADFORD, 2006).

Fig 2: Didelphis Albiventris

Fonte: Stagramer
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Os animais contaminados apresentam variados sintomas clínicos,
contendo em seu histórico casos de incoordenação motora por conta
da diminuição da propriocepção (MOÇO et al., 2008) e da intensa
fraqueza muscular, além de tropeços, quedas durante transporte,
anormalidades na marcha que pode ou não ser assimétrica (OGILVIE,
2000), podendo haver casos em que há enrijecimento muscular com
presença de claudicação intermitente, que não apresentam indicio
de melhora com a aplicação de fisioterapias (BRADFORD, 2006), e
desta forma ocorrer o decúbito e prostração do animal (NEVES e
FERREIRA, 2018).

Em alguns casos pode-se suceder a atrofia de grupos musculares
isolados, sendo observada com mais frequência nos músculos glúteos,
supraescapular e áreas do masseter ou da língua (OGILVIE, 2000),
ocasionado pelo comprometimento do tronco encefálico levando a
paralisia dos nervos faciais (THOMASSIAN, 2005), caracterizados por
deficiências assimétricas (BRADFORD, 2006), ocasionando, sinais de
disfagia.e inclinação de cabeça (THOMASSIAN, 2005).

As anormalidades na marcha do animal incluem ataxia, perda
parcial das funções motoras dos membros torácicos e pélvicos,
podendo acarretar tetraparesia, emboletamento com deformidade
flexural, circundação e cruzamento de membros (BRADFORD, 2006).

Se a faixa simpática da porção branca da medula espinal for
acometida, este animal apresentará sudorese regional (em faixas)
(BRADFORD, 2006; THOMASSIAN, 2005), além de insensibilidade nas
regiões da cabeça e pescoço (THOMASSIAN, 2005).

Esta enfermidade tem sido frequentemente diagnosticada em
hospitais, clínicas e por profissionais autônomos, sendo a EPM a
principal suspeita clínica em equinos que chegam com o mínimo
sinal de incoordenação motora (COUTINHO, 2006).

2.3 Diagnóstico do agente etiológico – Sarcocystis neurona

Para o correto diagnóstico da EPM, tendo como agente
etiológico o Sarcocystis neurona, este deve ser norteado de acordo
com o histórico do animal, os sinais clínicos que este apresenta,
ponto anatômico das lesões, métodos de imunodiagnóstico, a
responsividade as terapias prévias, evolução do quadro clínico e
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exclusão de possíveis diagnósticos diferenciais (MACKAY et al.,
2000).

Nas análises sanguíneas e do líquido cefalorraquidiano (LCR) não
ocorre alterações significativas inerentes a EPM, porém estes são
válidos para a exclusão de possíveis patologias com sinais clínicos
semelhantes a esta patologia (GRANSTROM, 1995).

Ao realizar análises imuno-histoquímicas, pode ser feita a
diferenciação dos outros parasitos além do Sarcocystis neurona, para
refinamento do diagnóstico perante os outros agentes da EPM (DUBEY
et al., 2001).

A análise do quociente de albumina (QA) é uma importante
ferramenta para diagnóstico, pois se concentração total de albumina
estiver acima dos níveis aceitáveis para equinos no LCR, significa
que houve aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica
e diminuição da integridade da mesma causada pelo agente etiológico
(DUBEY et al., 2001).

A reação em cadeia da polimerase (PCR) avalia a presença
específica do DNA do agente etiológico com alta sensibilidade, porém
não é fidedigna devido à escassez do DNA do patógeno no LCR e
também pela destruição do DNA do mesmo por enzimas presentes
no LCR. (MARSH et al., 1996; DUBEY et al., 2001).

2.4 Tratamento

O tratamento pode ser realizado a partir trimetoprimsulfadiazina
para animais não responsivos à terapia é a utilização de diclazuril
(5,6mg/kg, via oral, SID) ou toltrazuril (10mg/kg, via oral, SID),
pertencentes ao grupo benzeno acetonitrila, com o período mínimo
de administração de 28 dias. O diclazuril é um coccidiostático de
rápida absorção, podendo ser encontrado no plasma sanguíneo após
uma hora de sua administração, eficiente na eliminação dos estágios
iniciais do Sarcocystis neurona e também como profilaxia (FENGER
et al., 1997).

Um protocolo alternativo é o uso de medicação de longa duração,
como a trimetoprimsulfadiazina (15 mg/ kg, via oral, BID), combinado
com pirimetamina (0,25 mg/ kg, via oral, SID). Deve-se levar em
conta, que essas drogas comprometem o metabolismo do ácido fólico.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

158      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 07 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

Ao realizar tratamento com antagonistas do ácido fólico, é devido
realizar hemogramas periódicos, devido à redução da hematopoese.
A suplementação do ácido fólico pode acabar sendo necessária caso
haja sinais de anemia e trombocitopenia (OGILVIE, 2000).

O tratamento pode ser realizado através de anti-inflamatórios,
vitaminas e analgésicos (ZANATTO et al, 2006).

O uso de corticosteroides é contraindicado devido as suas
propriedades imunossupressoras (OGILVIE, 2000).

2.5 Profilaxia

O controle e prevenção da EPM com precisão é dificultoso (SANTOS
et al., 2012), por conta de que os protozoários se disseminam através
de hospedeiros, sendo os mais comuns os gambás e as aves, sendo
necessárias medidas sanitárias e de higiene com as instalações,
armazenamento e produção de alimentos (CEZAROTTI, 2011).

Foram desenvolvidas vacinas que contém protozoários mortos. A
aplicação consiste em duas doses, sendo que a segunda deverá ser
feita após 3 a 6 semanas da primeira, com reforço anual. Contudo o
uso dessa vacina ainda não está liberado no Brasil e seu uso é restrito
aos Estados Unidos onde já foi liberado (SILVA et al., 2003).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Mieloencefalite Protozoária em Equinos (EPM) é uma doença
endêmica das Américas, e é a principal suspeita clínica de enfermidades
que acometem equinos com incoordenação motora. Acomete o sistema
nervoso central (SNC) através da ingestão de alimentos ou água
contaminadas com fezes de animais do gênero Didelphis contendo
esporocistos do protozoário Sarcocystis Neurona, que após ingeridos
migram ao tecido nervoso do equino. Desta maneira, ocorre a
necessidade dos tutores e produtores atentarem-se a medidas
sanitárias das instalações, produção e armazenamento de alimentos
e medidas profiláticas para redução da casuística desta enfermidade.
Vale ressaltar a importância da preservação das áreas de preservação
permanente (APPs) e reservas legais, pois o desmatamento desenfreado
resulta no comportamento sinantrópico dos hospedeiros.
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RESUMO

O termo tríade é utilizado para descrever uma síndrome a qual é
associada enfermidades concominantes: colangite, doença
inflamatória intestinal e pancreatite. Sua ocorrência se deve à
disposição anatômica do ducto biliar e dos ductos pancreáticos que,
no gato, sofrem anastomose ao se aproximarem da parede duodenal.
O diagnóstico geralmente baseia-se nos exames laboratoriais e de
imagem, uma vez que os sinais clínicos são quase que inespecíficos. O
exame histopatológico é o único que confirma com êxito a doença. A
presente revisão de literatura, tem como objetivo expor informações
de diferentes autores sobre diagnóstico e tratamento da enfermidade.

Palavras chave: colangiohepatite, doença inflamatória, felinos,
pancreatite.

ABSTRACT

The term triad is used to describe a syndrome which is associated
with concomitant diseases: cholangitis, inflammatory bowel disease
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and pancreatitis. Its occurrence is due to the anatomical disposition
of the bile duct and pancreatic ducts that, in the cat, undergo
anastomosis when they approach the duodenal wall. The diagnosis
is usually based on laboratory and imaging tests, since the clinical
signs are almost nonspecific. Histopathological examination is the
only one that successfully confirms the disease. The present literature
review aims to expose information from different authors on the
diagnosis and treatment of the illness.

Keyword: cholangiohepatitis, inflammatory disease, felines,
pancreatitis.

1. INTRODUÇÃO

Tríade é um dos termos utilizados para descrever um distúrbio
no qual estão presentes a Colangio-hepatite, Doença Inflamatória
Intestinal (DII), e Pancreatite concomitantemente nos felinos.
Acredita-se que a Glomerulonefrite também pode se enquadrar na
síndrome devido a deposição de imunocomplexos, porém ainda não
há estudos que comprovam isso. Tal síndrome ocorre a partir de
qualquer processo inflamatório em um desses órgãos (SIMPSOM,
2015).

Não há predileção por raça, sexo ou idade e os sinais clínicos são
vagos e intermitentes, podem incluir anorexia, vômito, diarréia
crônica, letargia, perda de peso, desidratação, febre, icterícia,
sensibilidade à palpação abdominal, espessamento das alças
intestinais, hepatomegalia, anemia e aumento de enzimas hepáticas
ALT, FA e GGT (CALLAHAN, 2011).

As doenças que a compõem ainda permanecem pouco
caracterizadas em relação a sua patogênese, aspectos clínicos,
laboratoriais e histopatológicos, o que torna o diagnóstico ante
mortem dessa afecção um desafio; porém, este geralmente é baseado
nos achados laboratoriais e de imagem, uma vez que os sinais clínicos
são quase que totalmente inespecíficos quando presentes. O exame
histopatológico dos três órgãos é o único que confirma com êxito a
doença (ROTHUIZEN et al, 2006).

Através de levantamento de dados de diversos autores, objetiva-
se com o presente estudo, discorrer sobre as consequências graves
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que uma disfunção fisiológica no ducto biliar pode ocasionar, levando
a sérias disfunções em fígado, intestino, pâncreas e demais órgãos
associados.

2. DESENVOLVIMENTO

Acredita-se que a anatomia do ducto biliar (colédoco) dos felinos,
se une ao ducto pancreático principal antes da abertura para o
duodeno, na papila duodenal maior, favorecendo assim a ocorrência
das três condições de forma simultânea, ao contrário das outras
espécies. Esta disposição permite a que transmissão de antígenos
como enzimas e proteínas, bactérias, agentes infecciosos e toxinas
provenientes do duodeno, fígado, vesícula biliar ou pâncreas ocorra
para os demais órgãos. Sendo assim, a colangite, doença inflamatória
intestinal ou pancreatite, isoladamente, podem iniciar a síndrome
(GERMANO, 2015).

Figura 1: Diferença anatômica do ducto biliar e pancreático entre cães e gatos
(Adaptado de COSTA, 2014)
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Os sinais clínicos mais observados em animais com a síndrome
tríade são inespecíficos e geralmente variam de acordo com a
gravidade da doença, podendo estar presentes por meses ou anos,
até que sua manifestação se torne grave ao ponto do proprietário
recorrer à ajuda de um profissional médico veterinário (NUNES, 2012).

2.1 Colangio-hepatite

Colangio-hepatite é a segunda doença hepática mais importante
e manifestada nos felinos, ficando atrás apenas da lipidose hepática.
Sua apresentação mais comum é a supurativa, trata-se um processo
agudo, onde ocorre infiltração de neutrófilos ao lúmen e epitélio
dos ductos. Acredita-se que este tipo de colangite seja em
decorrência de colonização por bactérias ascendentes do intestino,
podendo ocorrer a ruptura da placa limitante da área periportal,
consequentemente causando necrose dos hepatócitos adjacentes e
infiltração neutrofílica (McGAVIN, 2007).

Tem início no trato biliar, gerando uma inflamação que pode
causar proliferação e hiperplasia do mesmo. O prognóstico para gatos
com colangite é bastante variável. A resposta à terapia deve ser
monitorada após o tratamento por meio de exames bioquímicos e
hematológicos. Os casos em que a concentração de FA, GGT ou ALT
ainda for alta, ou apresentar aumentos progressivos, são sugestivos
de terapia inadequada ou ineficaz (WEISS, 2001).

2.2 Doença Inflamatória Intestinal

A doença inflamatória intestinal felina compreende a um conjunto
de doenças intestinais crônicas que acometem a lâmina própria da
mucosa pelo infiltrado difuso de células inflamatórias (linfócitos,
plasmócitos, eosinófilos, neutrófilos e macrófagos) (TAMS, 2005).

É classificada geralmente, de acordo com o tipo de célula
inflamatória infiltrada na parede do TGI e as mais comuns são a
enterite linfocitária plasmocítica, a enterite linfocítica e a colite
linfocítica plasmocítica. Tem em sua apresentação crônica vômitos
e diarréias como sinais clínicos mais frequentes, além de perda de
peso, alterações no apetite e hematoquezia, sua origem se dá em
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animais imunossuprimidos e o diagnóstico consiste em exame
histopatológico (RICART et.al., 2012)

2.3 Pancreatite

A pancreatite felina se dá pela infiltração de células inflamatórias
que estão localizadas no pâncreas exócrino. De forma geral, é
classificada em aguda ou crônica com referência nos critérios
histopatológicos diagnosticados (NÓBREGA, 2015).

A forma aguda é caracterizada pela presença de necrose e/ou
inflamação neutrofílica (supurativa) e ausência de alterações
histopatológicas permanentes. O diagnóstico conclusivo da
pancreatite em felinos é um desafio bastante difícil, pois não existe
um padrão de validação clínica para a doença. Portanto deve ser
realizado a partir da associação de histórico, exame físico e achados
da patologia clínica com base nos testes enzimáticos de alta
sensibilidade e especificidade para a doença. Algumas opções de
exames para auxiliar no diagnóstico da pancreatite felina são os
marcadores séricos: imunorreatividade da lípase pancreática e
imunorreatividade tipotripsina, e diagnósticos por imagem, como a
radiografia e ultrassonografia abdominal (XENOULIS et.al., 2009).

3. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

O diagnóstico da enfermidade tende ser bastante confuso, uma
vez que os sinais clínicos são inespecíficos, podendo incluir febre,
anorexia, dor abdominal, vômitos, icterícia, letargia e desidratação.
Desta maneira o diagnóstico inicial baseia-se nos exames laboratoriais
e de imagem, porém, o exame histopatológico é o método eletivo
mais comumente utilizado para meios diagnósticos na tríade, visando
à adoção de medidas terapêuticas para cada doença que a compõe
(SILVA et al., 2013).

O tratamento costuma ser de suporte e direcionado para as
doenças iniciais presentes. É utilizado geralmente fluidoterapia com
Ringer Lactato para correção dos distúrbios eletrolíticos (p.ex.,
hipocalemia), antieméticos (ex: ondansetrona) e omeprazol para
proteção da mucosa gástrica. Os antibióticos (amoxicilina ou
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ampicilina, associados ao metronidazol) são recomendados para
colangite neutrofílica (COSTA, 2014).

Para o tratamento da doença inflamatória intestinal, a terapia
depende de fármacos anti-inflamatórios e imunossupressores, e o
manejo alimentar deve conter proteína de alta digestibilidade
(MURAKAMI, 2006)

Na pancreatite, a nutrição deve ser baseada em alimentos
altamente digestíveis e palatáveis, o suporte enteral é necessário
em gatos com anorexia intratável. Uma dieta com quantidade
moderada de gordura e rica em proteínas é recomendada, evitando
a desnutrição e a lipidose hepática, esteroides podem ser benéficos
para diminuir a inflamação, porém devem ser usados com cautela
(NOBREGA, 2015).

4. CONCLUSÃO

A tríade felina é uma afecção bastante complexa, que resulta
em manifestações clínicas inespecíficas e requer exame cito ou
histopatológico para diagnóstico concreto e eficaz. Apesar disso,
um diagnóstico presuntivo, baseado em exames laboratoriais e de
imagem, podem permitir um início rápido da terapia, com resultados
considerados favoráveis.

Figura 2: Laparotomia exploratória. 2a. Paredes do duodeno mantidas em suturas de
apoio; 2b. Cateterização da papila duodenal maior e desobstrução do ducto biliar -
Ciência Animal, v.29, n.4, p.05-08, 2019.
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RESUMO

O carboidrato é amplamente fornecido para a alimentação
equina, devido ao custo de sua aquisição, sendo utilizado
normalmente em cavalos estabulados. Porém o uso de grandes
volumes causa desequilíbrio da flora intestinal, com alteração do ph
e ácido lático, causando danos gástricos, locomotores e
endotoxêmicos. O aparelho digestivo desses animais é reduzido, não
suportando sobrecarga, que pode causar danos à saúde do animal.
Por esse fato é importante saber o valor nutricional de cada alimento
e fazer o balanceamento para uma alimentação correta.

Palavras-chave: Alimentação, carboidratos, desequilíbrio.

ABSTRACT

Carbohydrate is provided for equine feed, due to the cost of its
acquisition, and is normally used in stable horses. However, the use
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of large volumes causes an imbalance of the intestinal flora, with
changes in ph and lactic acid, causing gastric, locomotor and
endotoxemic damage. The digestive tract of animal animals is
reduced, not supporting overload, which can cause damage to the
health of the animal. For this fact it is important to know or
nutritional value of each food and to make the balance for a correct
feeding.

Keywords: Food, carbohydrates, imbalance.

1. INTRODUÇÃO

Alimentos ricos em carboidratos, são frequentemente utilizados
na alimentação dos equinos, a anatomia intestinal desses animais,
contém um estomago reduzido e intestino grosso bem desenvolvido.
Sua digestão pode ser enzimática, denominada pré-cecal, envolvendo
intestino delgado, onde os carboidratos são expostos a enzimas
pancreáticas e intestinais digerindo lipídeos, proteínas, carboidratos
não estruturais contendo maltose, amido e sacarose que serão
hidrolisados e absorvidos como monossacarídeos (MEYER, 1995).
Outra forma é a microbiana, denominada pós-ileal, que ocorre no
intestino grosso, com grande digestão da fração fibrosa.

O estomago dos cavalos comporta 15 a 18 litros de conteúdo,
em geral dois terços dessa capacidade são utilizados (WOLTER, 1975).
No intestino delgado o alimento demora de 2 a 3 horas, para percorrer
sua extensão de aproximadamente 21 metros (30 cm/min), sua
anatomia possibilita contrações rápidas que associadas as secreções
salivares, gástricas, pancreáticas, biliares e intestinais viabilizam
grande absorção de gorduras e carboidratos não estruturais, na forma
de glicose (FRAPE, 2008). O ceco e o intestino grosso compreendem
60 a 62% do trato intestinal, tem digestão por microrganismos,
gerando ácidos graxos. De forma geral a absorção de proteínas é
pré-cecal (até 70% do total ingerido), porém a passagem do alimento
pelo intestino grosso é mais demorada, podendo levar até 24 horas,
sendo que alimentos mais fibrosos, tem digestão mais demorada em
relação aos concentrados (CUNHA, 1991).

O ph no trato digestivo, pode ser influenciado pelo teor de fibra
alimentar, quando muito ácido provoca a morte de bactérias, que
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liberam endotoxinas no intestino e na circulação, levando a uma
inflamação sistêmica, que gera lâminite. As proporções dos ácidos
acético, propiônico e butírico variam de acordo com o tipo de
carboidrato fornecido. Quando em alimentação rica em amido, ocorre
aumento no ácido propiônico (JULLIAND, 2001). As bactérias
amilolíticas fazem a degradação do amido produzindo ácido lático,
que quando usado por bactérias secundarias, produz propionato
(DUKES, 1993). A prevalência de microrganismos amilolíticos, induz
baixos valores de ph cecal, levando ao acúmulo de ácido lático,
culminando em um quadro de acidose metabólica (PAGAN, 1999).

A avaliação da digestibilidade equina está relacionada com o
conteúdo presente em cada nutriente, podendo estimular a
motilidade intestinal e reduzir a duração das ações digestivas, dessa
forma a digestibilidade pode ser aparente, quando os alimentos
consumidos não são recuperados nas fezes ou verdadeira envolvendo
como um todo ou partes do trato digestório (ARAUJO, 2019).

Cada insumo fornecido aos equinos, deve ter seu valor calórico
e energético mensurado, para uma alimentação balanceada e de
boa qualidade. Carboidratos classificados como não estruturais,
envolvem componentes como glicose, frutose, sacarose, lactose,
amido e outros digeridos por enzimas. Já os carboidratos estruturais,
que não são facilmente digeridos pelas enzimas, por estar presentes
na parede celular, são obtidos por um processo fermentativo por
microrganismos presentes no intestino grosso (PAGAN, 1999).

Carboidratos, são amplamente fornecidos na alimentação
equestre, estes são considerados poliidroxialdeídos ou
poliidroxicetonas, ambos têm liberação por hidrólise, denominados
sacarídeos. Sua divisão por classes é de acordo com o número de
ligações glicosídicas, sendo elas: monossacarídeos, oligossacarídeos
e polissacarídeos (HALL, 2003).

Os monossacarídeos, que englobam glicose e frutose, são
compostos por uma unidade de poliidroxialdeídos ou cetonas,
possuem de três a sete átomos de carbono, com polaridade alta,
sólidos ou cristalinos em temperatura ambiente, são solúveis em
água e insolúveis em solventes (VAN SOEST, 1967). Sua estrutura, é
constituída por uma cadeia carbônica não ramificada, unida por
ligação dupla a um átomo de oxigênio, gerando um grupo carbonila
e um hidroxila, que é formado pelos outros átomos de carbono. Sendo



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

172      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 07 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

composta aldose quando presente um grupo carbonila na extremidade
da cadeia e cetose quando o grupo carbonila estiver em outra posição
(HOFFMAN, 2001).

Os oligossacarídeos tem cadeias curtas quando comparados aos
demais, sendo sacarose e a lactose visualizadas geralmente nos
dissacarídeos obtidos por dois monossacarídeos, geralmente unidos
por umas ligações glicosídicas. Ainda os polissacarídeos, podem
possuir vários monossacarídeos, com maior comprimento e várias
ramificações nas cadeias (MORGADO, 2009).

O objetivo deste trabalho é estabelecer o padrão de resposta
dos equinos a dietas ricas em carboidratos.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Revisão de Literatura

Quando é fornecida grande quantidade de amido na alimentação,
a digestão no intestino delgado fica comprometida, levando ao
aumento dos carboidratos fermentativos no ceco-colón, resultando
em alterações metabólicas como lâminite, síndrome cólica e
endotoxemias (MORGADO, 2009). O sistema visceral dos equinos atua
regulando os nutrientes, sendo a ligação entre a dieta e o animal,
ajudando na manutenção, reprodução, crescimento e atividades
físicas (KOZLOSKI, 2001).

A alimentação e as afecções intestinais estão associadas,
principalmente em dietas energéticas excessivas, provocando
desequilíbrios na microbiota intestinal (CHATZAKI et al., 2006). Em
relação à lâminite, há um aumento de Lactobacillus e Streptococcus
no ceco com o acúmulo de ácido lático e diminuição do ph, ocorrendo
morte de bactérias que eram prevalecentes, lançando endotoxinas
no intestino e na corrente sanguínea, atingindo os cascos (PAGAN,
1999).

A capacidade gástrica equina é restrita, limitando o consumo de
forragem. A recomendação diária é fornecer 1% do peso vivo em
volumoso, pois a presença deste componente, mantem
microrganismos desejáveis presentes no intestino grosso, gerando
saciedade e energia ao animal auxiliando na digestão, quando não
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fornecido adequadamente pode pré-dispor torções, devido as
curvaturas do intestino ficarem mais propensas (SILVA et al
QUEIROZ,2002).

Anatomicamente o estômago possui curvaturas menores e
maiores, com superfície interna composta por área glandular e não
glandular, separadas pela margo plicatus, além das válvulas pilórica
e cárdica (KÖNIG et al., 2004).

Distúrbios gástricos são comuns em cavalos por vários fatores,
ao serem submetidos a sobrecargas, a fermentação correta fica
comprometida, desenvolvendo gastrites e úlceras (KÖNIG et al.,
2004). O tempo que o alimento permanece no estômago varia de 2 a
6 horas, nos distúrbios estomacais não ocorre passagem do conteúdo
gástrico ao duodeno adequadamente (ALJASSIN & ANDREWS, 2009).

Os componentes de uma alimentação muito energética podem
agredir a mucosa escamosa, próximo a margo plicatus, onde não
existe proteção por muco, área de maior aparecimento de ulceras
(80% do total) (ANDREWS, 2005). A mucosa é agredida, por ser a
primeira barreira de defesa no estômago, sendo constituída por muco,
fosfolipídios surfactantes e bicarbonato que mantém um ph neutro,
prevenindo digestão proteolítica de pepsina na superfície epitelial
(LAINE et al., 2008).

Quando ocorre desequilíbrio dos fatores protetores intrínsecos e
fatores lesivos extrínsecos, há alteração no mecanismo de defesa
sobre lesões da mucosa, com complicações gástricas, como
inflamação, erosão e formação de úlceras (MURRAY, 2009; NAPPER
et al., 1989). As alterações dos fatores de defesa ocorrem por
diferentes causas, nos casos de excesso ou falta de tamponamento
do ácido clorídrico e alteração no transporte de sódio pela mucosa
ocorre modificação na permeabilidade do epitélio, gerando
causticação (REESE & ANDREWS, 2009).

3. CONCLUSÃO

A dieta equina precisa ser bem balanceada por um profissional
da área, sendo importante o uso de carboidratos e volumosos em
quantidades padronizadas, de acordo com o peso e tipo de atividade
que o animal realiza,  já que o trato digestório dos equinos é
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desenvolvido para digerir dietas com alto nível de fibras, porém
quando não obtidos os requisitos desejáveis e a quantidade ultrapassa
o nível de digestão, podem haver alterações gástricas e problemas
locomotores que possuem um tratamento de custo elevado e
prognostico reservado.
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RESUMO

A hepatite infecciosa canina pode manifestar-se de forma
hiperaguda, aguda e subclínica. Formas subclínicas, discretas e
inaparentes são descritas. A taxa de letalidade varia entre 12% e
25%. HIC ou doença de Rubarth é uma infecção produzida por um
vírus a animais susceptíveis, como raposas e cães novos. Esta doença
está associada a uma necrose controlobular do fígado, perihepatite
infecciosa, perturbações cardiovasculares, ascite, etc. Foi
primeiramente assinalada em raposas e posteriormente em cães.

PALAVRAS-CHAVES: HIC, adenovírus, vacina.

ABSTRACT

Canine infectious hepatitis can manifest in acute, subclinical,
hyperacute form. Subclinical, discrete and inapparent forms are
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described. The case fatality rate ranges from 12% to 25%. ICH or
Rubarth’s disease is an infection produced by a virus to susceptible
animals such as foxes and young dogs. This disease is associated
with a controlobular liver necrosis, infectious perihepatitis,
cardiovascular disorders, ascites, etc. It was first noted in foxes and
later in dogs.

KEYWORDS: HIC, adenovirus, vaccine.

1- INTRODUÇÃO

A hepatite infecciosa canina (HIC) é uma doença viral de espécies
domésticas e selvagens das famílias Canidae e Ursidae causada por
adenovírus canino 1 (CAV-l) (Almeida et al., 2011).

Foi diagnosticada primeiramente em cães em 1930 e com o
decorrer dos anos se tornou uma doença comum e amplamente
diagnosticada em diferentes países (Oliveira et al., 2011).

HIC ou doença de Rubarth é uma infecção produzida por um vírus
a animais susceptíveis, como raposas e cães novos. Esta doença está
associada a uma necrose controlobular do fígado, perihepatite
infecciosa, perturbações cardiovasculares, ascite, etc. Foi
primeiramente assinalada em raposas e posteriormente em cães.
Somente em 1947, como resultado das investigações de Rubarth na
Suécia, foi que apareceu a hipótese de se considerar a encefalite
enzoótica das raposas e a hepatite infecciosa dos cães como doenças
idênticas (Taneno et al., 2008).

A HIC é uma doença viral sistêmica que acomete principalmente
cães jovens e não vacinados e é causada pelo adenovírus canino tipo
1 (CAV-1). Este vírus possui tropismo por hetatócitos e células
endoteliais, o que resulta em grave quadro clínico devido a necrose
hepatocelular e hemorragia sistêmica (Howes, 2011).

A incidência da moléstia clínica causada por CAV-1 é atualmente
muito baixa, devido a eficácia dos procedimentos de vacinação.
Anticorpos neutralizadores anti-CAV-1 também são detectados em
cães maturos vacinados, sugerindo ser disseminada exposição natural
ao vírus. O CAV-1 é adquirido através de exposição oronasal. Ele é
encontrado em todos os tecidos sendo eliminado em todas as
secreções durante uma infecção aguda. Ele também é eliminado por
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pelo menos 6 a 9 meses na urina após a recuperação. É altamente
resistente à inativação e à disseminação permitindo
consequentemente a disseminação através de fômites e ectoparasitas
(Taneno et al., 2008).

A hepatite infecciosa canina pode manifestar-se de forma
hiperaguda, aguda e subclínica. Formas subclínicas, discretas e
inaparentes são descritas. A taxa de letalidade varia entre 12% e
25%. A morte também pode ocorrer de forma superaguda ou aguda.
Na forma hiperaguda a doença não é diagnosticada senão após a
morte do animal, devido a sua evolução extremamente rápida. Nestes
casos, quase sempre os animais vêm a óbito e a suspeita principal é
o envenenamento. Muitas vezes, o animal tem morte repentina sem
evidenciação de sinais clínicos prévios ou a presença de sinais sutis
de doença no dia anterior ao óbito. É mais comum de ocorrer em
animais jovens (Piacesi et al., 2010).

Na forma aguda, de maneira geral, ocorre duração de dois a
sete dias, com período de incubação de dois a cinco dias. Depois de
um aumento de temperatura (40ºC a 41ºC), os animais mostram
apatia e inapetência, e às vezes sensação crescente de sede intensa.
Podem ocorrer vômitos e, frequentemente, diarreia que, em
determinados casos, pode ser sanguinolenta. Pode ocorrer também
tonsilite-faringite, linfoadenopatia, edemas cervicais, tosse
(pneumonite) e diátese hemorrágica (petéquias equimose epistaxe,
melena). Sinais no sistema nervoso central (SNC), tais como
desorientação, depressão, estupor, coma, e ataques convulsivos
resultantes de encefalopatia hepática, de hipoglicemia ou de
encefalite não supurativa (Piacesi et al., 2010).

Após localização oronasal, CAV-1 replica inicialmente nas tonsilas,
passa aos linfonodos regionais e atinge o sangue pelo ducto torácico.
A viremia dura de quatro a oito dias, mas o vírus é liberado na urina
por períodos mais longos (Anjos et al., 2008).

Todos os casos de HIC caracterizam-se pela presença de
corpúsculo de inclusão anfofílicos ou basofílicos intranucleares em
hepatócitos, células de Kupffer e/ou céulas endoteliais do
revestimento dos sinusóides hepáticos (Fighera, 2008).

Embora os sinais clínicos de HIC sejam pouco específicos, os
achados de necropsia são suficientemente específicos para permitir
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um diagnóstico presuntivo, associado à epidemiologia e aos sinais
clínicos. Por ser esporádica, relatos de HIC em animais geriátricos
são escassos (Rossato; Martins, 2015).

Com a utilização de vacinas para a prevenção da doença, a
ocorrência de HIC apresenta-se reduzida pelo mundo e atualmente
é mais descrita em países sem adequados programas de vacinação
ou que não apresentem um controle de importação de animais
(Oliveira et al., 2011).

Figura 1 – Cão afetado por hepatite infecciosa canina com diarreia.
Fonte:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
736X2007000800002

2- REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Etiopatogenia

O CAV-1 é um vírus DNA de fita dupla, não envelopado, com
aproximadamente 70-90 nm de diâmetro, pertencente à família
Adenviridae. Como os outros adenovírus, o CAV-1 é resistente a
inativação pelo ambiente e também a maioria dos desinfetantes
comuns, é sensível ao calor, podendo ser inativado após 5 min entre
56ºC a 60ºC. CAV-1 sobrevive por dias em fômites contaminados em
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temperatura ambiente e permanece viável por meses a temperaturas
abaixo de 4ºC. CAV-1 tem demonstrado ser cultivável não somente
em cultura de células com origem de cão, mas também em cultura
de células de outras espécies como furão e suínos (Inkelmann, 2008).

Aparentemente, não há predileção por sexo ou raça, pois estudos
de casos naturais ou experimentais descrevem a doença em ambos
os sexos e variadas raças (Piacesi et al., 2010).

2.2 Diagnóstico

Na rotina o diagnóstico é baseado na associação de sinais clínicos,
achados de necropsia e histopatologia. Outros métodos de
diagnósticos utilizados incluem a técnica de reação de polimerase
em cadeia (PCR), isolamento viral, imunofluorescência, microscopia
eletrônica e imunoistoquímica (Inkelmann, 2008).

2.3 Sinais clínicos

Os sinais clínicos são anorexia, apatia, diarreia, frequentemente
com sangue, sinais neurológicos, vômito, petéquias e equimoses nas
membranas mucosas e/ou pele, hipotermia, dor abdominal, icterícias,
aumento de volume e congestão das tonsilas (Inkelmann, 2008).

Em alguns casos há sinais neurológicos como incoordenação,
convulsões, vocalização e letargia (Anjos et al., 2008).

Frequentemente há edema da parede da vesícula biliar e
hemorragias podem ser observadas no encéfalo ao nível do tálamo, do
mesencéfalo, do tronco encefálico e do cerebelo (Anjos et al., 2008).

2.4 Tratamento

O tratamento recomendado é o tratamento suporte até que possa
ocorrer recuperação a partir do estágio agudo de infecção e
regeneração hepatocelular. Isso geralmente requer fluidoterapia que
utilize de soluções suplementadas com potássio e dextrose,
tratamento para encefalopatia hepática e antibióticos para
complicações bacterianas secundárias (Piacesi et al., 2010).
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Figura 2 – Fígado de um cão com hepatite infecciosa canina, apresentando padão
lobular evidente e hemorragias na superfície capsular.
Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
736X2007000800002

Figura 3 – Vesícula biliar com edema acentuado em um cão com hepatite infecciosa
canina.
Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
736X2011000200011
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3- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devido à doença ser de fácil transmissão e seu tratamento
sintomático, devemos tomar alguns cuidados especiais como fazer a
vacinação dos animais, desinfecção dos locais onde o animal vive,
com vapor quente, vassouras de fogo e desinfetantes quaternários a
base de amônia, não se esquecendo de se desfazer dos objetos do
animal.
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RESUMO

A taxidermia é uma técnica que tem por objetivo conservar
animais que vieram a óbito, independente da causa do mesmo. Esta
técnica é bastante utilizada também para animais que estão entrando
em extinção e por algum motivo vem a óbito. Este trabalho teve o
intuito de citar as diversas técnicas que existem de taxidermia e
também demonstrar algumas destas técnicas em um roedor e em
uma tilápia provenientes de tutores que quiseram que fosse realizado
a taxidermia dos mesmos.

Palavras chave: óbito, conservação, animal.

ABSTRACT

Taxidermy is a technique that aims to conserve animals that
died, regardless of the cause. This technique is also widely used for
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endangered animals and for some reason comes to death. The purpose
of this paper was to cite the various taxidermy techniques that exist
and also to demonstrate some of these techniques in a rodent and in
a tilapia from tutors who wanted their taxidermy to be performed.

Keywords: death, conservation, animal.

1. INTRODUÇÃO

Taxidermia é uma palavra que vem do grego (taxi= arranjo;
derme= pele), que consiste na ação de conservar a pele de animais
após a sua morte, esta técnica é basicamente a evolução da
mumificação. A mumificação como muitos pensam não surgiu
diretamente no Antigo Egito. Estudos realizados comprovam que as
múmias egípcias têm aproximadamente 4.500 anos, contudo foram
descobertas múmias de 9.000 anos no deserto do Atacama, ao norte,
e a leste da Cordilheira de Domeyko, no Chile; os povos destas regiões
eram denominados de Chinchorros, foram eles quem realizaram as
primeiras mumificações. Eles retiravam os órgãos, preservando
apenas o coração, e então o corpo era lavado e deixado a secar por
40 dias, depois era lavado novamente e untado com óleos e resinas
que tinham como função selar a superfície da pele através do
fechamento dos poros, realizando uma espécie de “plastificação”
natural da pele, por fim era então embrulhado em tecidos,
normalmente tiras de linho, depositado no sarcófago e devolvido à
família (AS MUMIAS DE CHINCHORRO, 2012).

Algum tempo depois no Antigo Egito, o processo de mumificação
foi evoluindo e sofrendo algumas alterações. Um dos métodos que
era utilizado consistia em injetar um líquido dentro da cavidade
abdominal, posteriormente salgavam os corpos, e depois os retiravam
do sal, por fim ele era enfaixado com ataduras e depositado nas
catacumbas (JUNIOR, 2017).

Com o passar dos anos a técnica de mumificação continuou
evoluindo, chegando aos dias atuais como taxidermia. Esta técnica
pode ser empregada para alguns fins, como por exemplo, a educação
ambiental, visto que embora atualmente seja visada a preservação
das espécies animais, principalmente das que se encontra em risco
de extinção, ainda é verídico o fato de que diariamente animais são
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atropelados em rodovias e ali acabam vindo a óbito e é nesse
momento que a taxidermia pode ser utilizada beneficamente na
educação ambiental, pois esta técnica quando realizada nestes
animais permite que estes sejam utilizados em programas de
educação ambiental, tornando o assunto abordado, de certa forma
mais concreto, por meio  da aproximação que é gerada ao ouvinte
quando este pode visualizar o animal pessoalmente. A taxidermia
também pode ser aplicada em animais domésticos, visando atender
a vontade dos tutores de eternizar seus animais que por algum motivo
(podendo eles ser os mais variados, patologias, atropelamento, idade,
entre outros) vieram a óbito (ROCHA, 2009).

A taxidermia requer por parte do profissional, tempo, paciência,
dedicação, conhecimento sobre técnicas a serem empregadas no
serviço, além da aquisição de experiência, para que possa atingir a
excelência no trabalho realizado, porém esta aquisição pode se tornar
um longo processo para o profissional, pois exige que este encontre
meios legais, e não desperdice oportunidades, de aprimorar suas
técnicas sempre que possível. Costa (2014) relata que há dificuldade
em encontrar animais em boas condições para a realização da técnica,
partindo do princípio também de que o estado da carcaça é de
fundamental importância para a boa realização da técnica.

2. DESENVOLVIMENTO

Beber (2013) afirma que para a realização da técnica correta de
taxidermia é necessário seguir alguns passos básicos, dentre eles a
retirada da pele do animal, o preparo da mesma com produtos
específicos, a montagem da estrutura do animal, o preenchimento,
fechamento, posicionamento e finalização.

Primeiramente deve-se executar a retirada da pele do animal;
com o auxílio de um bisturi é feito uma incisão no ventre do animal,
mediante esta incisão é então realizada a separação da musculatura
da pele, realizando, portanto a divulção do tecido subcutâneo, com
o auxílio de tesouras (BEBER, 2013). Posteriormente deve ser feito a
separação de membros torácicos e pélvicos. Alguns ossos devem
permanecer, tais como crânio, úmero, rádio ulna, carpos, metacarpos
falanges e dígitos no membro torácico e cabeça; já no membro pélvico
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devem permanecer os ossos fêmur, tíbia e fíbula, metatarsos, falanges
e dígitos.

Após isso deve ser realizado o tratamento da pele do animal. As
técnicas realizadas nesta etapa podem variar de acordo com o
taxidermista, em alguns casos são utilizados solução de formol
juntamente com bórax (BEBER, 2013); outro método é a utilização
de sabão com arsênico (MACHADO, 2011); ou ainda por meio da
utilização de sulfato de alumínio (TAFFAREL, 2012). Outro ponto a
ser considerado ao eleger a técnica a ser utilizada é a espécie animal
em questão, como por exemplo, em casos de animais que apresentam
pêlos pode-se utilizar alúmen de potássio, nomeado comercialmente
como pedra hume, já em casos de animais que apresentam penas
deve-se utilizar ácido bórico.

O próximo passo é dar forma ao animal, fazendo uma estrutura
que o mantenha na posição desejada. Uma das técnicas existentes é
a utilização de arames de várias espessuras para dar firmeza ao
corpo que esta sendo trabalho (FERREIRA et al., 2018); ou ainda por
meio de uma armação de madeira ou também  molde em resina, a
escolha da técnica a ser utilizada é baseada no tamanho do animal.

Antigamente o processo de preenchimento do animal era dado
com palha, e por isso, a taxidermia ficou também conhecida, como
o ato de empalhar. Atualmente este termo não é mais utilizado,
prevalecendo o termo taxidermia, pois ao preencher um animal hoje
é utilizada serragem fina ou parafina ralada (PRZYBYSZ, 2012); este
procedimento pode ser feito também com poliuretano, algodão ou
plástico triturado. Cada uma destas técnicas apresentam vantagens
e desvantagens; ao utilizar o algodão tem-se como vantagem o ótimo
modelamento que esse dá ao corpo em questão, além de não
predispor a formação de ácaros, contudo seu preço é elevado, assim
como a resina (que também pode ser utilizada como técnica de
preenchimento); ao contrário da serragem que apresenta baixo custo,
porém predispõe a formação de ácaros, que posteriormente causarão
decomposição do animal, situação que é indesejada para uma peça
que passa pelo processo de taxidermia. Após o preenchimento é
realizado por meio de sutura o fechamento da peça.

Posteriormente escolhe-se o posicionamento, esta é uma parte
onde se faz necessário o uso de criatividade e de um conhecimento
prévio de etologia. Feito isso se dá início a última etapa que é a
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finalização, onde é feita a retirada dos globos oculares, substituindo-
os por olhos de vidro, que transparecem uma maior realidade
(PRZYBYSZ, 2012).

Após a realização de todas estas etapas, o animal deve ser
colocado em um ambiente fechado para que possa secar. Este
ambiente tem de ser livre de entrada de moscas, pois estas podem
depositar seus ovos na peça e as larvas por sua vez, irão deteriorar
o animal. Este processo de secagem tem uma duração de
aproximadamente 7-10 dias (FERREIRA et al., 2018).

2.1 Material e métodos

O presente trabalho consiste na descrição da realização do
processo de taxidermia em dois animais, um roedor da raça twister,
de 2 anos de idade, cujo animal foi cedido pelo tutor após o óbito do
mesmo, tendo o início da taxidermização 20 horas após o óbito; e
de uma tilápia, a qual foi adquirida por meio de compra em um
supermercado, com finalidade de taxidermização.

Após o recebimento do roedor, foi retirada a pele do mesmo, com
o auxílio de um bisturi de cabo número 4 e lâmina número 23, foi
feita uma incisão na região da cartilagem xifoide até a região do
púbis. Mediante a esta incisão a pele foi divulcionada, com o intuito
de separar a pele da musculatura. A divulção completa da pele foi
seguida pela desarticulação dos membros torácicos, pélvicos e crânio
deste animal, facilitando a retirada dos demais ossos do esqueleto,
permanecendo somente estes que foram citados. Posteriormente com
o auxílio de uma pinça anatômica realizou-se a retirada do cérebro.

Ainda no mesmo dia realizou-se o preparo da pele utilizando
alúmen de potássio, e a aplicou-se uma fina camada de formol diluído
a 10%. Seguido com a montagem do esqueleto de sustentação com o
auxílio de 5 pedaços de arame, de espessura bem fina com 15 cm de
comprimento. Um arame foi encaixado internamente ao crânio indo
até a região da pelve, posteriormente foram colocados os demais
arames nas patas, e amarrando-os no arame central que foi encaixado
no crânio do roedor.

Seguinte a isso sucedeu o preenchimento do twister com algodão,
fazendo uso de uma pinça anatômica para prensar o algodão e dar
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forma ao corpo, juntamente com o preenchimento realizou-se a
sutura para o fechamento da peça. Para a sutura fez-se uso do padrão
cushing, de aproximadamente 3-4 cm. Por último foi feito o
posicionamento e retirado os globos oculares, substituindo-os por
um par de olhos de vidro no tamanho de 3 mm.

Imagem de arquivo pessoal.

Imagem de arquivo pessoal.
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Imagem de arquivo pessoal.
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Imagem de arquivo pessoal.
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Já na taxidermização da tilápia, por se tratar de um animal que
foi adquirido por meio de compra, e considerando que no
supermercado o animal é destinado à alimentação e não à
taxidermização, quando adquirido este apresentava algumas áreas
na superfície da pele danificadas.

A tilápia tinha como medidas 21 cm de comprimento, por 7 cm
de largura.  Os procedimentos realizados foram os mesmos descritos
anteriormente. Resumidamente foi feita uma incisão na parte ventral
do animal, tendo o início próximo à cabeça, e uma extensão de 13
cm, o procedimento foi realizado com o auxílio de um bisturi número
4, e lâmina número 23. Dando sequência foi feito a divulsão entre a
musculatura e as escamas do peixe com o auxílio de uma tesoura
metzembaum.

Posteriormente foi realizada a remoção da parte óssea da tilápia,
permanecendo apenas os ossos que formam a cabeça. Por se tratar
de um peixe foram feitas algumas alterações em relação aos produtos
utilizados. Foi utilizado, portanto uma solução de formol a 10% no
preparo da pele, e o mesmo foi passado em seu interior com auxílio
de um pincel, já na região da cabeça por não ter sido possível a
retirada da musculatura em sua totalidade, foi feito uma aplicação
de formol utilizando seringa e agulha para que o formol fosse injetado
nessa região.

O passo seguinte foi referente à sustentação do peixe, foi
colocado um arame de 17,5 cm de comprimento tendo início na
cabeça, percorrendo todo o corpo até chegar à nadadeira caudal.
Depois disso foi feito o preenchimento do corpo com serragem de
madeira, e simultaneamente a sutura para fechamento, com o auxílio
de uma linha de nylon, uma agulha e um porta agulha mayo hegar.
Com a peça fechada, foi feito o posicionamento em cima de uma
madeira, e a retirada dos globos oculares, substituindo-os por um
par de olhos de vidro de 1,0 cm de diâmetro. Por último foi realizado
a fixação da nadadeira caudal na posição desejada com o auxílio
inicial de pregadores de roupa, para que posteriormente fosse
injetado formol bem na base da nadadeira a fim de fixá-la em tal
posição, também foi injetado formol na base da nadadeira dorsal e
nos raios de todas as nadadeiras.

Terminado tal etapa a peça ficou em um ambiente fechado por 3
dias para que a mesma secasse sem a interferência de moscas.
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Passados 5 dias foi aplicado uma fina camada de verniz de madeira
para um melhor acabamento visual da tilápia.

Imagem de arquivo pessoal.

2.2. Resultados e discussões

O processo de taxidermia é algo que evoluiu bastante nos últimos
tempos. A taxidermia é relativamente fácil de ser realizada, porém
requer um determinado grau de paciência por parte do taxidermista,
visto que é simples, porém é algo delicado e também um pouco
demorado (FERREIRA et al., 2018).

Como exemplos temos os relatos acima, dois procedimentos que
necessitaram de extrema delicadeza (devido às características
anatômicas dos animais, morfologia e tamanho dos mesmos), além
de paciência, pois o processo leva dias até ser concluído e têm uma
série de etapas que precisam ser cumpridas sequencialmente.

A taxidermização do roedor e da tilápia foram meios legais e
oportunidades que surgiram possibilitando a aquisição de
conhecimento prático e experiência profissional, visando alcançar a
excelência na realização das técnicas.

Alguns fatores atrapalham o crescimento exponencial da
taxidermia nos dias atuais, como a falta de conhecimento das pessoas
sobre a tal, pois muitos não sabem do que se trata este procedimento
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e mediante este fato acabam não procurando os profissionais para
fazer a taxidermia de seus animais quando eles vêm a óbito
(MACHADO, 2011).  Muitos tutores quando descobrem o que é a
taxidermia relatam que se soubessem antes o que era, teriam
solicitado a realização em seu animal.

Diante desse cenário é essencial a existência de profissionais de
excelência que trabalhem e contribuam para o crescimento da
técnica. O trabalho destes, por sua vez, deve ser embasado em
aperfeiçoamento, sem desperdiçar oportunidades (sendo este um
dos motivos que levaram a realização do presente trabalho).

3. CONCLUSÃO

Conclui-se que a taxidermia é uma técnica muito relevante ao
considerarmos que esta permite a preservação do animal mesmo
após seu óbito. Além disso, o conhecimento das várias técnicas de
taxidermia é extremamente importante, levando em consideração
que cada uma apresenta suas vantagens e desvantagens, e assim
utilizando de um bom senso deve-se fazer uso de uma técnica que
promova maior durabilidade para o animal trabalhado e que seja
viável em sua presente realidade.

Portanto fica clara a importância de conscientizar a sociedade
apresentando a taxidermia, mostrando sua utilização, tendo em vista
a sua relevância dentro da educação ambiental e preservação dos
animais após seu óbito.
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RESUMO

A febre amarela é considerada uma doença infecciosa que não
possui contágio, que se condiciona ezoótica ou endêmica em
florestas tropicais da América, e na África, ocasionando de tempos
em tempos surtos isolados ou ate mesmos epidemias com um maior
ou menor impacto na saúde pública, sua transmissão consiste na
picada de insetos hematófagos da família Culicidae, em especial
dos gêneros Aedes e Haemagogus. Em relação ao ponto de vista
epidemiológico a febre amarela pode ser dividida em duas formas,
urbana e rural, tendo em sua diferenciação ao a natureza dos
hospedeiros vertebrados, do  local de ocorrência e dos
transmissores.

Palavras-chaves: doença, insetos, vírus.
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ABSTRACT

Yellow fever is considered a non-contagious infectious disease,
which is ezootic or endemic in tropical forests in America, and in
Africa, occasionally causing isolated outbreaks or even epidemics
with a greater or lesser impact on public health, its transmission
consists of the bite of blood-sucking insects of the Culicidae family,
especially of the genera Aedes and Haemagogus. Regarding the
epidemiological point of view, yellow fever can be divided into two
forms, urban and rural, having in its differentiation from the nature
of the vertebrate hosts, the place of occurrence and the transmitters.

Keywords: disease, insects, viruses.

1- INTRODUÇÃO

A febre amarela é considerada uma doença infecciosa que não
possui contagio, que se condiciona ezoótica ou endêmica em florestas
tropicais da América, e na África, ocasionando de tempos em tempos
surtos isolados ou ate mesmos epidemias com um maior ou menor
impacto na saúde pública, sua transmissão consiste na picada de
insetos hematófagos da família Culicidae, em especial dos gêneros
Aedes e Haemagogus, ao homem. Na África se tem registros do
isolamento viral partir de carrapatos Amblyoma variegatum, nas áreas
secas, incisando atribuição de forma secundaria destes insetos em
questão da cadeia de transmissão de viroses em que se verificou a
transmissão trans ovariana e para macacos. O vírus da febre amarela
é incluído no grupo dos arbovírus (do inglês arthropod borne virus),
tendo apresentação de forma clássica uma febre hemorrágica com
elevada letalidade. A febre amarela é constituída pela febre
hemorrágica viral original, sendo a primeira descrita, e a que mais
trás temor provocado na sociedade moderna (VASCONCELOS, 2003).

Em relação ao ponto de vista epidemiológico a febre amarela
pode ser dividida em duas formas, urbana e rural, tendo em sua
diferenciação ao a natureza dos hospedeiros vertebrados, do local
de ocorrência e dos transmissores. Em 1954, a forma urbana foi
eliminada na América, contudo ate hoje ela ainda acontece na África.
Sua mortalidade mundial pode variar entre 5% a 10%, mas dos casos
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graves que progridem com síndromes de hepatorenal e ictero-
hemorrágica podem chegar até 50%. Geralmente os pacientes que
mais sofrem com seu acometimento são indivíduos do sexo masculino,
jovens e que realizam atividades de extração de madeira ou
atividades agropecuárias, assim com o os ecoturistas que sem
vacinação previa adentram em matas (VASCONCELOS, 2003).

Entre 2000 e 2010 – informações atualizadas até a semana
epidemiológica 47 (21/11/2010) – se tem registrado 324 casos de
humanos com confirmação de febre amarela silvestre (FAS), tendo
155 mortes (letalidade de 47,8%). Dentre os casos que possuem
registro 261 (80,6%) deles possuíram um local com uma aprovável
infecção (LPI) de regiões fora da Amazônia, destacando o aumento
de áreas com a ocorrência de febre amarela dentro e fora da região
Amazônica. A predisposição do aumente das regiões de risco de febre
amarela dentro do território brasileiro provocou uma nova adoção
de estratégias de controle, vigilância e prevenção. Sendo assim foram
revisadas algumas definições, bem como uma cadeia de atividades
de diferentes estruturas da vigilância (epizootias, casos humanos,
laboratório, entomologia, comunicação e imunização), planejando
um aprimoramento de ter um melhor atendimento aos objetivos
propostos (ROMANO et al., 2011).

Entre as inovações que foram encarregadas ao programa de
vigilância, controle e prevenção a febre amarela, é destacado o
método utilizado atualmente, com inicio de definir os três períodos
epidemiológicos distintos, acima de tudo para cumprimento da
priorização de suas ações. Ao definir os três períodos, foi levado em
consideração um estudo que fora realizado com base na série histórica
de casos e óbitos humanos, resultando em três diferentes períodos
sendo claramente individualizados. Para cada tipo de momento, se
é recomendada uma atividade diferente relacionada de acordo com
suas prioridades, sendo desenvolvidas: a) Período com baixa
ocorrência: entre as semanas epidemiológicas (SE) 20ª e 37ª , b)
Período pré-sazonal: entre a SE 38ª e 51ª  e c) Período sazonal: entre
a SE 52ª e 19ª do ano seguinte. Durante o período sazonal, a rede de
saúde tem de estar atualizada (ROMANO et al., 2011).

De modo sendo necessário instruir a educação na saúde esta a
todo momento mantida à margem do Programa de Vigilância e
Controle da Febre Amarela, estabelecendo um importante
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mecanismo, em que se deve ocupação central. tendo em vista sua
necessidade para com a população para a compreensão da base
cientifica de programas com o objetivo de mudar condutas sobre a
prevenção (COSTA et al., 2011).

Na imagem a seguir observa-se como ocorre a disseminação da
febre amarela.

Figura 1 – Como ocorre a disseminação da febre amarela.
Fonte: http://www.dive.sc.gov.br/febre-amarela/

O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão sobre a febre-
amarela.

2- REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Etiologia

Sua ocorrência é por conta do arbovírus, sendo endêmico na
África e América do Sul. Já os seres humanos são considerados
hospedeiros acidentais, visto que apresentam viremia e acabam que
por infectar os mosquitos, ocorrendo assim a transmissão em área
urbana, cujo o principal vetor nesse caso é o Aedes aegypti (JAYME
et al., 2013).
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Sendo pertencente ao gênero Flavivirus da família Flaviviridae
(do latim flavus = amarelo). O vírus da febre amarela faz parte do
mesmo gênero e da mesma família dos outros vírus que são
responsáveis por doenças em humanos, dentre eles estão o West
Nile, a Dengue, a encefalite de St. Louis e o Rocio. Ainda que se
tenha conhecimento de  somente um sorotipo do vírus amarílico,
possuindo algumas pequenas diferenciações genéticas entra as cepas
da África e da amárica, isso permite que nos dias de hoje possa
identificas entre dois a cinco genótipos, na devida ordem, não tendo
conhecimento da patogenicidade de um para com o outro
(VASCONCELOS, 2003).

2.2 Ciclos da febre amarela

O ciclo do FA é apresentado de duas formas distintas de
transmissão: o silvestre e a urbana, possuindo diferenciação na
espécie de mosquito transmissor e se ambiente de ocorrência. A
transmissão na américa latina se da normalmente pelo ciclo silvestre,
onde envolve os primatas, sendo ele não humano (PNH) e os gênero
Sabethes (S. chloropterus) e Haemagogus (H. albomaculatus, H.
leucocelaenus e H. janthinomys), dos quais contaminam o homem
acidentalmente (ARAÚJO et al., 2011).

Dentre o ciclo silvestre o seu relato ocorreu em 1930, no Vale do
Canaã, Espírito Santo, e mesmo com a sua complexidade, ele pode ter
variações com a região, vetor e as espécies acometidas. Já na américa
do sul, os mosquitos Sabethes e Haemagogus são considerados os principais
vetores, na época atual, a FA já é vista como uma zoonose silvestre,
sendo assim, impossível a sua extinção. Ainda sim os primatas não humanos
que vem a apresentar esta viremia podem adoecer e morrer, sendo assim,
eles não são considerados hospedeiros, isso ocorre no ciclo natural da FA.
Em relação aos mosquitos que são infectados, apresentam a afecção
pelo resto de sua vida, tendo a capacidade de infectar humanos e primatas,
deste modo sendo considerados como vetores reservatórios.  A afecção
dos primatas não humanos é apresentada de forma com que a doença
não seja reconhecível para os humanos, sendo verificados tanto pela
infecção natural ou pela inoculação direta. Tendo como diferença sua
evolução, aparentando ser mais breve, levando o animal a óbito em uma
semana (JAYME et al., 2013).
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2.3 Manifestações clínicas

Suas manifestações cíinicas podem apresentar fases evoluídas
da doença. De forma grave levando ao óbito, sendo definida
clinicamente com manifestações de insuficiência renal e hepática
(CAVALCANTE; TAUIL, 2016).

2.4 Tratamento

Não se tem medição especifica para o tratamento da doença.
Para o diagnostico da febre amarela os exames em media demoram
em torno de uma semana, contudo o seu tratamento de apoio tende
ser iniciado de imediato caso haja alguma suspeita desta virose. É
recomendada a internação do paciente com formas graves sendo
em hospitais com uma boa infraestrutura, preferencialmente os que
possuem unidades de tratamento intensivo (UTI), visto que há
necessidade de vários procedimentos que é somente possível ser
realizados nestas unidades. Em relação ao tratamento
medicamentoso, ele deve ser realizado para o tratamento dos
sintomas e dos sinais clínicos manifestados pelo paciente sobre a
doença (VASCONCELOS, 2003).

2.5 Prevenção

Fazendo parte da lista das doenças com notificação compulsória,
assim como, é imediatamente feita a notificação sobre qualquer
caso suspeito as autoridades sanitária local, nacional ou estadual,
sendo essas notificando aos organismos internacionais. Após a
confirmação laboratorial, a notificação da ocorrência é confirmada
com as autoridades nacionais ratifica a autoridade sanitária
internacional. A vacinação é o método que possui maior eficiência
para a prevenção da febre amarela, sendo feita com a amostra 17D.
na atualidade, se tem a utilização de duas subcepas para a produção
de vacinas: :17D-204 sendo essa do resto do mundo e 17DD no Brasil.
O diferencial é que a subcepa 17DD possui 81 passagens a mais. A
recomendação feita pela OMS é que a vacina seja realizada em
pessoas hígidas sendo maiores de 6 meses de idade, que moram em
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áreas consideradas de risco ou que se dirijam a elas. Com uma dose
da vacina o individuo tem proteção por no mínimo 10 anos, no qual
se é recomendado uma nova dose da vacina. Os indivíduos que possui
menos de 6 meses de idade são considerados com um risco elevado
para o desenvolvimento de encefalite pos-vacinal. Sendo que a vacina
tem sua produção com base no vírus vivo atenuado, não se é
recomendado que seja administrada em pessoas que possuem algum
tipo de imunodeficiência visto que os ricos de reversão da virulência
num hospedeiro que possui depressão em seu sistema imune
(VASCONCELOS, 2003).

Na imagem a seguir observa-se o mosquito vetor da febre-
amarela.

Figura 2 – Mosquito Haemagogus vetor da febre-amarela.
Fonte: https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/febre-amarela/

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS

O número de taxa de colheita de amostras assim como o número
de notificações aumentou no decorrer dos anos. A região que teve o
maior índice de notificações positivas para febre amarela foi a região
sul do país. Diversos estudos ainda são necessários para compreender
todos os fatores que estão relacionados à disseminação da febre
amarela entre os primatas e o monitoramento pode contribuir para
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tomada das medidas preventivas, uma vez que pode predizer o risco
da doença em humanos.
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RESUMO

O Hiperadrenocorticismo (HAC), é uma endocrinopatia muito
comum em cães. Geralmente está associada a produção excessiva
ou uso de glicocorticoides. Geralmente acomete cães de 7 a 10
anos de idade, predispondo pelas raças de Poodle, Teckel, Pastor
Alemão, Dobermann, entre outros. Os sinais clínicos observados
são: abdômen pendular e distendido, alopecia bilateral simétrica,
pelo opaco e seco, pele fina, hiperpigmentação, atrofia muscular,
letargia, polifagia, poliúria e polidipsia. O diagnóstico definitivo
baseia-se na clínica do paciente e exames específicos. A presente
revisão literária tem como objetivo, apresentar informações sobre
a doença, tal como consequências para a vida dos animais
acometidos.

Palavras chave: Adrenais, cortisol, endocrinopatia, hormônio.
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ABSTRACT

Hyperadrenocorticism (CAH) is a very common endocrinopathy
in dogs. It is usually associated with excessive production or use of
glucocorticoids. It usually affects dogs from 7 to 10 years old,
predisposing to the breeds of Poodle, Teckel, German Shepherd,
Dobermann, among others. The clinical signs observed are: pendulous
and distended abdomen, bilateral symmetrical alopecia, opaque and
dry, thin skin, hyperpigmentation, muscular atrophy, lethargy,
polyphagia, polyuria and polydipsia. The definitive diagnosis is based
on the patient’s clinic and specific exams. This literary review aims
to present information about the disease, as well as consequences
for the lives of the affected animals.

Keywords: Adrenals, cortisol, endocrinopathy, hormone.

1. INTRODUÇÃO

O Hiperadrenocorticismo (HAC), também conhecido como
Síndrome de Cushing, é associado à produção ou administração
excessiva de glicocorticoides, sendo uma endocrinopatia muito
comum em cães e rara em gatos. Em sua forma natural, pode ocorrer
de origem: hipofisária ou hipófise-dependente e neoplásica
adrenocortical ou adrenal-dependente (HERRTAGE, 2004).

Consiste em uma endocrinopatia mais comumente diagnosticadas
em cães de 7 a 10 anos de idade, sem predisposição sexual, mas
predispondo pelas raças Poodle branco, Teckel, Pastor Alemão,
Dobermann, dentre outros .Possui associação com a produção
excessiva de glicocorticóides pelo próprio organismo, em sua forma
iatrogênica está ligada a administração excessiva de glicocorticóides
exógenos (MELIÁN et.al., 2017).

Os principais sinais clínicos associados ao HAC são: abdome
pendular, alopecia bilateral simétrica, poliúria, polidipsia, polifagia,
hiperpigmentação, seborreia, pele fina e calcinose cutânea. Os
principais sintomas cutâneos são: alopesia, pele fina, flebectasia,
comedões, hiperpgmentação, calcinose, piodermatite, atrofia
dérmica, seborréia, demodicose secundária (BIRCHARD et.al., 2008).

Outro ponto importante desta afecção são as complicações que
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podem ser causadas, tais como: hipertensão sistêmica, pielonefrite,
cálculos vesicais, nefropatias, insuficiência cardíaca congestiva,
pancreatite, diabetes mellitus, tromboembolismo pulmonar e a
síndrome do macrotumor hipofisário (NELSON et.al., 2004).

O presente trabalho tem como objetivo apresentar estudos sobre
o Hiperadrenocorticismo com ênfase na espécie canina. Procurando
mediar definições, seguimentos, diagnósticos e prováveis tratamentos
com a intenção de melhorar seu bem estar e qualidade de vida.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Fisiologia do Eixo Hipotálamo Hipófise Adrenal

De acordo com Herrtage (2009), a liberação de glicocorticoides
é controlada quase que inteiramente pelo hormônio
adrenocorticotrófico (ACTH) secretado pela hipófise anterior que,
por sua vez, é regulada pelo hormônio liberador de corticotrofina
(CRH) do hipotálamo. O hipotálamo exerce função de controle sobre
o ACTH, estimulando a hipófise a produzi-lo através do CRH.

O ACTH por sua vez estimula o córtex da glândula adrenal a
secretar glicocorticoides, mineralocorticoides e esteroides
andrógenos, tendo como função primária a estimulação da secreção
de glicocorticoides. O feedback negativo ocorre através da alta
concentração de cortisol e glicocorticoides sintéticos sobre a secreção
de ACTH, consequentemente agindo no hipotálamo e na hipófise
através do “Fast Feedback” (retroalimentação rápida), que é sensível
à velocidade de mudança de concentração de cortisol (FELDMAN
et.al., 2004).

O cortisol apresenta vários efeitos no organismo. Os
glicocorticoides estimulam a gliconeogênese no fígado e assim
diminuem a taxa de utilização da glicose pelas células,
consequentemente promovem o aumento dos níveis glicêmicos do
organismo (HERRTAGE, 2009).

A ação da liberação de ACTH sobre o córtex da adrenal leva a
uma síntese rápida e secreção de glicocorticoides. A estimulação
crônica por sua vez leva à hiperplasia e hipertrofia adrenocortical.
Já a deficiência de ACTH induz a diminuição da esteroidogênese,
sendo acompanhada pela atrofia adrenocortical (FELDMAN, 2004)
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2.2 Diagnóstico

Procedimentos laboratoriais auxiliam num diagnóstico concreto
do Hiperadrenocorticismo. Porém o diagnóstico definitivo consiste
na história clínica, achados de exame físico, hemograma, urinálise,
estudos de bioquímica sérica, radiografia, testes de função adrenal
e o teste de supressão a dexametasona, sendo esse último o de
escolha (VARGAS et.al., 2009).

Figura 1: Sinais clínicos em exame físico, extrema alopecia – Endocrinologia
Veterinária.com https://www.endocrinologiaveterinaria.com/dermatoses-endocrinas
(Acesso em 16/09/2020)

A urinálise é um dos estudos iniciais mais importantes na avaliação
de cães com HAC. A anormalidade mais observada é a baixa densidade
urinária (densidade especifica inferior a 1013) que ocorre em 85%
dos casos. Os glicocorticoides reduzem a reabsorção tubular renal
de água através do aumento da taxa de filtração glomerular e do
fluxo sanguíneo dos rins e também por meio da inibição do hormônio
antidiurético (ADH) a nível tubular (MOREIRA, 2009)

No hemograma do cão geralmente é encontrado o leucograma
de estresse, que confere à neutrofilia e monocitose devido ao
aumento da liberação de células da medula óssea para os vasos
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sanguíneos e à diminuição de sua migração para os tecidos
(diapedese); linfopenia relativa e absoluta por quebra dos linfócitos
(linfocitólise) devido a ação tóxica nas membranas ou da sua
redistribuição pelos compartimentos linfóides não vasculares
(linfonodos, baço) e a eosinopenia, pelo sequestro de eosinófilos
pela medula óssea (FELDMAN et.al., 2015)

Devido ao efeito estimulador dos glicocorticóides sobre a medula
óssea, pode ocorrer uma leve policitemia apesar de geralmente a
contagem dos glóbulos vermelhos ser normal. Isso ocorre
principalmente devido à presença de hipóxia que é secundária a a
diminuição da ventilação. Também pode ser observada trombocitose
(RAMSEY, 2015).

Na bioquímica sérica a principal alteração é o aumento das
concentrações de FA, que podem chegar a 40 vezes superior ao valor
de normalidade. Isso ocorre porque os glicocorticóides causam
necrose hepatocelular, acúmulo de glicogênio e interferência no fluxo
sanguíneo no fígado. O acúmulo de glicogênio nos hepatócitos pode
também levar ao aumento discreto da ALT. (KOOISTRA et.al., 2010).

Outra alteração bastante comum é a hiperglicemia, que ocorre
devido ao antagonismo à ação da insulina e à gliconeogênese
promovida pelo excesso de glicocorticóides. Os triglicérides também
podem sofrerem aumento, embora seja um achado menos comum
que o aumento do colesterol. Contudo, esses parâmetros são
inespecíficos, podendo ocorrer em outras doenças que são
diagnósticos diferenciais. Geralmente, os valores de ureia e
creatinina estarão reduzidos em decorrência da diurese e da redução
da permeabilidade tubular. (RAMSEY et.al., 2015).

O teste de supressão a dexametasona é utilizado em baixas doses
para confirmar com eficácia o HAC. O paciente deverá estar livre de
cortisona por no mínimo 60 dias. Após ser dosado o cortisol sérico, é
administrado dexametasona no paciente, em dose baixa 0,015 mg/
kg IV ou IM. Depois de quatro horas da aplicação, o cortisol tende a
estar maior que 1µg/dl, permanecendo assim por até oito horas após
a administração do fármaco em cães normais. No HAC hipofisário,
25% dos pacientes comumente diminuem a concentração de cortisol
abaixo do nível normal nas primeiras quatro horas tornando então
maiores que o normal até completar oito horas da administração.
Testes de supressão com alta dose de dexametasona, são usados
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para diferenciar HAC hipofisário de adrenocorticotrófico e o teste
de concentração de ACTH endógeno, que diferencia o HAC hipofisário
do adrenocorticotrófico (SCHIMMER, 1996).

2.3 Tratamento

Após ser diagnosticado o Hiperadrenocorticismo e sua causa, são
iniciados o tratamento, que pode ser cirúrgico em caso de HAC por
tumor adrenal (adrenalectomia) ou HAC hipófise dependente
(hipofisectomia) e clínico (quimioterapia com mitotano, sendo o
tratamento de escolha; terapia com cetoconazol, L-deprenil e
Trilostane) (AIELLO, 2001).

O trilostano funciona como um inibidor competitivo da 3-â-
hidroxiesteroidedesidrogenase, a qual mede a conversão de
pregnelonona em progesterona, que são enzimas precursoras do
cortisol, nas glândulas adrenais. O efeito final tem como a inibição
da produção de cortisol. Sua eficácia clínica é excelente (mais de
80%), e pode controlar os sinais clínicos causados pelo HAC Iatrogênico
em cães por períodos prolongados (maiores que um ano).  É usado
como primeira linha de tratamento, como alternativa em cães em
que o mitotano não é eficaz ou não pode ser usado por problemas de
sensibilidade ao medicamento, e como uma maneira de reverter os
transtornos do HAC Iatrogênico antes do tratamento cirúrgico. O
trilostano pode ser encontrado em cápsulas de 10, 30, 60 e 120 mg
e amostras manipuladas são frequentemente usadas por médicos
veterinários (COUTO et.al., 2014)

3. CONCLUSÃO

O Hiperadrenocorticismo é causado pelo pela produção excessiva
de glicocorticóides pelo próprio organismo, ou uso prolongado de
fármacos que contenham em sua fórmula o cortisol. Apesar de ser
uma afecção que apresenta grande quantidade de sintomas, possui
evolução lenta, seu diagnóstico deve ser realizado com a ajuda do
histórico apresentado pelo proprietário, pelos sinais clínicos, exames
físicos e laboratoriais. Os exames complementares são bem sugestivos
e ajudarão a diferenciá-los de diversas outras afecções. A soma destes
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fatores é de suma importância para que se realize um tratamento
adequado do HAC, com o intuito de garantir uma melhor qualidade
e expectativa de vida aos animais acometidos.
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RESUMO

O tumor de bainha de nervo periférico (TBNP), uma neoplasia de
caráter infiltrativo e mesenquimal, é descrito pela literatura como
um achado incomum nos felinos. Este tipo de tumor é desenvolvido
a partir do tecido conjuntivo envolvendo os nervos periféricos e as
células de Schwann, as quais realizam atividades neuronais e de
defesa embrionária do sistema nervoso periférico (SNP). Acomete
principalmente felinos de meia idade e sua apresentação clínica varia
de acordo com a localização, nervo envolvido e grau de
acometimento. O diagnóstico do TBNP é baseado nos sinais clínicos
em conjunto dos exames de imagem, porém, o diagnóstico definitivo
é dado por meio do exame histológico e imuno- histoquímico. O
tratamento fica restrito a remoção cirúrgica completa da
neoformação pelo fato de ser um tumor de caráter infiltrativo.
Objetiva-se com o presente trabalho relatar o caso de um felino
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com Tumor maligno de bainha de nervo periférico submetido a excisão
cirúrgica seguido de eletroquimioterapia após recidiva local e com
tempo de sobrevida de 9 meses até o presente momento.

PALAVRAS-CHAVE: Sarcoma,  Schwann, mesenquimal,
eletroquimioterapia.

ABSTRACT

Peripheral nerve sheath tumor (TBNP), an infiltrative and
mesenchymal neoplasm, is described in the literature as an unusual
finding in cats. This type of tumor is developed from connective
tissue involving peripheral nerves and Schwann cells, which perform
neuronal activities and embryonic defense of the peripheral nervous
system (PNS). It mainly affects middle-aged cats and its clinical
presentation varies according to the location, nerve involved and
degree of involvement. The diagnosis of TBNP is based on clinical
signs together with imaging tests, however, the definitive diagnosis
is made through histological and immunohistochemical examination.
Treatment is restricted to complete surgical removal of the new
formation because it is an infiltrative tumor. The aim of this study is
to report the case of a feline with malignant tumor of peripheral
nerve sheath submitted to surgical excision followed by
electrochemotherapy after local recurrence and with a survival time
of 9 months to date.

KEYWORDS: Sarcoma, Schwann, mesenchymal,
electrochemotherapy.

1. INTRODUÇÃO

O tumor de bainha de nervo periférico é uma neoplasia incomum
em felinos. A classificação de tumor de bainha de nervo periférico
(TBNP) foi designada para inclusão de todos os tumores que envolvem
os nervos periféricos, as células de Schwann e seu comportamento
biológico em comum (MORRISON, 1998; CECCO, 2016).

A nomenclatura destes tumores é demasiadamente diversa,
caracterizada por numerosas nomeações provenientes da literatura
médica e veterinária, incluindo schwannoma, neurinoma,
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neurilemmonma, neurofibroma e neurofibrossarcoma (SUMMERS et
al., 1995; BOOS, 2013).

O Shchwannoma é uma neoplasia maligna que se origina nas
células de Schwann e envolve os nervos periféricos. Estas células
são provenientes da crista neural que tem como função a mielinização
do sistema nervoso periférico, assim como a mielinização dos
fibroblastos do tecido conjuntivo que envolvem os feixes nervosos
(RASKIN e MEYER, 2011).

Diante de condutas morfológicas e biológicas, os TBNP são
designados como malignos (TMBNP) e benignos (TBBNP) (BROWER et
al,  2005). Nos animais domésticos, os tumores de bainha de nervo
periférico são avaliados como parte dos tumores mesenquimais da
pele e de tecidos moles (KOESTNER et al., 1999; BOOS, 2013). O
tumor de bainha de nervo periférico (TBNP) é uma neoplasia que
tem como alvo de desenvolvimento principalmente o tecido
subcutâneo, porém, é capaz de se expandir até a derme, devido a
ocorrência de transformações malignas nas células de Schawnn
(CECCO, 2016).

O presente trabalho é promovido devido ao fato de ser uma
neoplasia infrequente em felinos, sendo o destino do tratamento o
envolvimento de cirurgia ampla e na maioria das vezes multilantes.
O trabalho em questão também é promovido para ressaltar a
importância da eletroquimioterapia em casos de sarcoma.

Objetiva-se com o presente trabalho apresentar o relato de caso
de um felino que foi diagnosticado com este tipo de tumor e realizado
a ressecção cirúrgica junto com a eletroquimioterapia no
transoperatório.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Relato de caso

O relato de caso do presente trabalho se deu pela observação de
um felino macho, sem raça definida, com 7 kg de peso corpóreo,
oito anos de idade e castrado, atendido no Hospital Veterinário de
Pequenos Animais da FAEF, em Garça-SP, apresentando um histórico
de evolução de 3 meses de neoformação adanal. O paciente já havia
sido submetido a uma excisão marginal no local, cujo o diagnóstico
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foi dado por sarcoma de partes moles, condizendo com o tumor
maligno de bainha de nervo periférico.

Ao exame físico foi possível avaliar uma massa na base da cauda
(figura 1) esbranquiçado, firmemente aderido e pobremente definido,
medindo aproximadamente 3 cm de diâmetro. Podendo ser
identificado como fibrose no local da ressecção do tumor ou recidiva
do mesmo, para melhores respostas o paciente foi submetido ao
exame citopatológico.

O exame citopatológico, realizado por meio de punção aspirativa
com agulha fina, revelou a presença de discreto infiltrado
inflamatório com predomínio de neutrófilos e raras células fusiformes
atípicas.

 Devido a inconclusão diagnóstica, foi sugerida a ressecção
cirúrgica da neoformação para posterior análise histopatológica, que
posteriormente constatou a recidiva. Neste momento, considerando-
se a possibilidade de uma nova recidiva tumoral local, foi também
indicada eletroquimioterapia no leito operatório e nas margens
laterais e em profundidade para evitar o comprometimento da
musculatura esfinctérica para que o animal não apresentasse
futuramente incontinência fecal como complicação, e assim feito,
o animal não apresentou a complicação de incontinência fecal e
também com o uso da eletroquimioterapia faz- se a ampliação da
margem de segurança, não necessitando que a abordagem cirúrgica
seja extensa, até por ser em local incapaz de margens mutilantes e
severamente invasivas.

Permitido os procedimentos pelo tutor, a ressecção cirúrgica e o
tratamento eletroquimioterápico, acontecendo dentro de 2 horas e
18 minutos.

A eletropulsão foi realizada nas margens da lesão e no leito,
fazendo a utilização dos quimioterápicos bleomicina e cisplatina.
O eletroporador gerou um trem de 8 pulsos bifásicos que foram
estabilizados por um software apropriado. Esses pulsos tiveram um
interpulso de 10 microssegundos e uma duração de 50 + 50
microssegundos. A tensão do instrumento foi de 300 a 1.500 volts,
sendo regulado pelo operador. Um sinal acústico era gerado cada
vez que o aparelho descarrega com sucesso o trem de pulsos e
havia uma chave de segurança que disparava um programa de
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descarga automática se caso os impulsos não eram realizados em
30 segundos.

Durante a ressecção da neoformação, o ideal seria obedecer uma
margem ampla de segurança, porém não foi possível por conta da
localização do tumor. Com isso, a neoplasia foi excisada com margens
laterais de aproximadamente um a dois cm de extensão, e dois planos
anatômicos em profundidade, de modo a preservar a musculatura
esfinctérica anal.

Após a ressecção da neoformação concluída, foi administrada
Bleomicina 1,5 UI/ml intravenoso 10 minutos antes da realização da
administração do eletrodo. A eletroquimioterapia foi realizado com
o auxílio dos impulsos elétricos sob a lesão (figura 2 ) com a
administração dos quimioterápicos bleomicina na dose de 1,5 UI/ml
cisplatina na dose de 0,5 mg/mL. No término do tratamento com os
impulsos elétricos em associação com quimioterápicos, não foi
observado pela tutora efeitos colaterais como náusea, vômito,
diarreia, constipação, hemorragias, hematomas e toxicidade
sistêmica.

Após envio de toda a neoformação para a realização do exame
histopatológico constou-se tratar de sarcoma de partes moles grau
II, compatível com sarcoma de bainha de nervo periférico. As margens
cirúrgicas apresentam-se livres de infiltração neoplásica.

Os medicamentos prescritos no pós operatório foram Amoxicilina
e Clavulanato ,3ml BID, durante 10 dias; Uso oral; Meloxicam, 0,7
ml, SID, durante 3 dias; Uso oral; Dipirona, 7 gotas SID, durante 5
dias; Uso oral; Tramal, 7 gotas BID, durante 3 dias. Uso oral e limpeza
da ferida cirúrgica – recomendado lavar com Sopex e borrifar
clorexidina no local da lesão.

No retorno do felino, após uma semana de realizada a cirurgia,
a tutora relatou que o animal estava tendo uma recuperação de
progresso, como esperado, o animal não apresentou quadros de
incontinência fecal.  A tutora relatou que o felino teve necrose de
pele e infecção, sendo um achado comum após a utilização dos
eletrodos no local da lesão. Para o manejo de pele necrosada e
inflamada foi indicado o antisséptico tópico de solução aquosa de
clorexidina, pomada nebacetin e foi extendida a antibioticoterapia
prescrita no pós operatório.
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Na ficha de retorno, depois de 1 mês da ressecção, consta na
consulta que o animal estava com todos os linfonodos normais, com
suas mucosas normocoradas, TPC 1 segundo, hidratação normal e e
a região da cicatriz estava limpa, seca, sem ulcerações e prurido.
Após a avaliação pelo exame radiográfico, foi constatado que não
havia sinais de metástases e recidiva. Ainda, a tutora relatou que o
animal não apresentou incontinência fecal e que a ferida cicatrizou
por completo.

Figura 1 Neoformação adanal no paciente descrito no presente relato (contorno
tracejado e seta vermelha)

Acervo da autora.
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Figura 2: Realização da eletroquimioterapia no transoperatório.

Legenda: Nos quadros A e B é possível visualizar a eletroquimioterapia sendo aplicada
nas margens da ferida. Nos quadros C e D é possível visualizar a eletroquimioterapia
sendo aplicada no leito da ferida.
Acervo da autora.

2.2 Resultados e discussão

No caso descrito, o animal, de 8 anos de idade, foi levado ao
Hospital Veterinário de pequenos animais da FAEF, alegando presença
de neoformação na base da cauda, com histórico de ressecção
cirúrgica de um tumor maligno de bainha de nervo periférico há 3
meses antes.

A neoformação foi avaliada na segunda ressecção cirúrgica sendo,
esbranquiçada, firmemente aderida e pobremente definida, medindo
aproximadamente de 2 a 3 cm de diâmetro, compatível com TMBNP,
como é visto na literatura (GROSS et al., 2009). Também é compatível
a idade do animal, pois McGavin e Zachary (2009), relataram que
normalmente acomete animais de meia idade a idosos.
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Foi solicitado o exame citológico que resultou em discreto
infiltrado inflamatório com predomínio de neutrófilos e raras células
fusiformes atípicas, foi possível alcançar este resultado pois as
neoplasias geralmente acompanham inflamação. Porém, por não ser
um diagnóstico definitivo pois não mostra o tipo de sarcoma, sendo
uma limitação citopatológica, pois o mesmo avalia apenas as células
e não o tecido (MAULDIN, 2008).

Foi indicada a ressecção da neoformação a fim de evitar o
comprometimento da musculatura esfinctérica para que o animal
não apresentasse futuramente incontinência fecal como complicação
e também foi indicada a excsião cirúrgica da neoformação associada
a eletroquimioterapia no leito operatório e nas margens que fez a
ampliação da margem de segurança que minimizou a necessidade
de abordagem cirúrgica extensa e mutilante, por conta da localização
da neoformação ser próxima ao anus, e também com essa modalidade
foi possível diminuir as chances de recidiva, automaticamente,
aumentando o tempo de vida livre da doença. Assim feito, o animal
não apresentou a complicação de incontinência fecal e também com
o uso da eletroquimioterapia faz- se a ampliação da margem de
segurança lateral e em profundidade, não necessitando que a
abordagem cirúrgica fosse extensa, até por ser em local incapaz de
margens mutilantes e severamente invasivas.

Durante a ressecção da neoformação, o ideal seria obedecer uma
margem ampla de segurança, porém não foi possível por conta da
localização do tumor, por isso, também, o uso da eletroquimioterapia
foi sugerido.

Segundo COCHI (2016), a cirurgia associada com a eletroporação
com quimioterápicos é severamente menos prejudicial para o
organismo do animal em relação a utilização da quimioterapia como
tratamento paliativo e apresenta resultados mais significativos. Faz-
se um uso mínimo de quimioterápicos (Bleomicina e Cisplatina), e
beneficamente apresenta-se nulo os efeitos colaterais e a toxicidade
sistêmica, além de gerar melhores resultados pois a eletroporação
associada com os quimioterápicos infiltram-se diretamente com alta
intensidade no tecido acometido, ocorrendo uma melhor absorção
do medicamento (SILVEIRA, 2016).

A eletroquimioterapia traz um ótimo resultado para carcinomas
e sarcomas (RANGEL, 2008), sendo os quimioterápicos utilizados em
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mínimas quantidades, assim, não gerando efeitos colaterais e
toxicidade (SILVEIRA, 2016), como visto no relato, o animal não teve
efeito colateral e a potência da ação do antineoplásico foi máxima
utilizando baixas doses.

O diagnóstico definitivo para o TMBNP foi o exame histológico,
como descrito por SILVA et al., 2017, como assim realizado após a
cirurgia, sendo encaminhada a biópsia para análise resultando em
Sarcoma de partes moles grau II, compatível com sarcoma de bainha
de nervo periférico. Confirmando a recidiva do tumor, condizendo
com WEISS, 2001, que descreveu que os tumores de bainha periférica
neuronal geralmente recidivam por conta do seu padrão de
crescimento disseminar-se ao longo dos planos fasciais e das bainhas
neuronais.

O ponto negativo da eletroquimioterapia foi ter surgido uma
necrosa tecidual com uma inflamação, sendo esta, a revelação do
tecido conjuntivo como uma resposta reparativa ao dano causado
no local. Efeitos locais podem ocorrer, como eritema, edema e
necrose, sendo efeitos bem tolerados pelo paciente e facilmente
podem ser tratados, não gerando grandes problemas (Miklavcic et
al., 2014).

Apesar disso, como descrito por Miklavcic (2014), nenhum efeito
colateral sistêmico foi constatado no paciente pelo uso da técnica
de eletroquimioterapia pois estudos revelam que é preciso de doses
baixas para a administração do quimioterápico e por isso,
normalmente, não é apresentado nenhuma toxicidade sistêmica e
quase nulo os efeitos colaterais (COCHI, 2016).

Por fim, como esperado com o resultado da eletroquimioterapia,
o tumor não recidivou novamente até hoje, confirmando a eficácia
dessa modalidade neste caso.

3. CONCLUSÃO

Concluímos que o TMBNP é um tumor altamente agressivo que
tem grande capacidade de recidiva e metástase e que afeta animais
de meia idade a idosos. Para o diagnóstico confirmatório é
fundamental o exame histopatológico, o qual permite a identificação
do tipo do tumor. O tratamento fica restrito a ressecção cirúrgica
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devido ao caráter infiltrativo da neoplasia. Neste caso a
eletroquimioterapia foi uma ótima alternativa de melhoras
significativas para o animal, reduzindo as chances de recidiva tumoral
local, consequentemente aumentando o tempo livre da doença e
proporcionando ampliação da margem de segurança, minimizando a
necessidade de abordagens cirúrgicas extensas e mutilantes.
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RESUMO

A febre maculosa, a princípio era chamada de febre maculosa
das Montanhas Rochosas, identificada a princípio nos Estados Unidos,
em Idaho  no final do século 19. Seu nome provém da incidência em
estados separados por uma cadeia de rochas montanhosas. Em 1906,
o agente causal, a Rickettsia rickettsii (riquétsia) foi descrito por
Howard Taylor Ricketts, que elucidou que o fator de transmissão
seria o carrapato. Em canídeos e equinos positivados para a patologia,
que são vistos com frequentemente em regiões endêmicas, se
tornarem animais sentinelas nos estudos epidemiológicos já que
podem não apresentar sinais clínicos mesmo infectados.

PALAVRAS-CHAVES: Riquétsia, carrapato, febre maculosa.

ABSTRACT

Spotted fever, at first was called Rocky Mountain spotted fever,
first identified in the United States in Idaho in the late 19th century.
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Its name comes from the incidence in states separated by a
mountainous rock chain. In 1906, the causative agent, Rickettsia
rickettsii (rickettsia) was described by Howard Taylor Ricketts, who
explained that the transmission factor was the tick. In canines and
horses positive for pathology, which are frequently seen in endemic
regions, they become sentinel animals in epidemiological studies
since they may not show clinical signs even if they are infected.

KEYWORDS: Rickettsia, tick, spotted fever.

1- INTRODUÇÃO

O êxodo rural teve inicio no Brasil na década de 50 provocando
um crescimento elevado nas cidades. Em 2010 o censo nacional
demonstrou que 84,4% de sua população encontrava-se em áreas
urbanas (IBGE 2010). A urbanização de áreas rurais aproxima o homem
e os animais domésticos do contato com animais silvestres, sendo
estes possíveis hospedeiros de carrapatos, aumentando o risco de
infecção por doenças transmitidas por estes vetores (KRAWCZAK,
2016).

As doenças agudas são associadas a agentes infecciosos e é
caracterizada por manifestações clínicas inespecíficas, fazendo então
a averiguação etiológica ser de extrema complexidade. A principal
causa de dificuldade é por conta de doenças endêmicas como malária,
rubéola, influenza, dengue, leptospirose, síndrome pulmonar por
hentavirus e doenças que ocorrem em casos isolados como a febre
maculosa brasileira (MONTEIRO; ROZENTAL; LEMOS, 2014).

Além do diagnóstico clínico dificultoso a analise laboratorial
também é dificultada, por fatores como falta de medidas de
sensibilização, testes específicos para o agente causador da infecção
e falta de insumos. Desse modo, outros agravantes talvez estejam
ocorrendo na região e acabam não sendo verificados (MONTEIRO;
ROZENTAL; LEMOS, 2014).

As riquétsias são de grupo característico de bactérias gram-
negativas, intracelulares obrigatórias responsáveis por patologias
zoonóticas através de picadas de artrópodes hematófagos como
piolho, pulga e carrapato, denomionadas riquetsioses (CARDOSO et
al., 2006).
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A febre maculosa, a princípio era chamada de febre maculosa
das Montanhas Rochosas, identificada a princípio nos Estados Unidos,
em Idaho  no final do século 19. Seu nome provém da incidência em
estados separados por uma cadeia de rochas montanhosas. Em 1906,
o agente causal, a Rickettsia rickettsii (riquétsia) foi descrito por
Howard Taylor Ricketts, que elucidou que o fator de transmissão
seria o carrapato. O tifo e a febre maculosa são parecidos e por isso
Ricketts colaborou em pesquisas no México em um surto
epidemiológico de tifo,o que após identificar e isolar o
microorganismo da doença se contaminou e veio a falecer em 1910
(FIOL et al., 2010).

Em canídeos e equinos positivados para a patologia, que são
vistos com frequentemente em regiões endêmicas, se tornarem
animais sentinelas nos estudos epidemiológicos já que podem não
apresentar sinais clínicos mesmo infectados (OTOMURA et al., 2010).

No Brasil foi vista pela primeira vez em São Paulo no ano de
1929 também conhecida como febre maculosa brasileira, febre
petequial e tifo transmitido pelo carrapato (FIOL et al., 2010).

Está sendo relatado na Região Sudeste e sofre ampliação da área
de transmissão do agente com um aumento no número de casos
confirmados nos últimos anos (GUEDES; LEITE, 2008).

A Rickettsia rickettsii  que causa a febre maculosa, é
obrigatoriamente intracelular e fica no citoplasma celular do
hospedeiro. Sua morfologia é de cocobacilo bem pequeno ou bacilo
curto, medindo de 0,3 a 1,00 µm com genoma de até 1.6 Mb (FIOL et
al., 2010).

No Brasil, outras ricket tsias do mesmo tem sido visualizadas
em pulgas e carrapatos, a R. felis e R. belli. Embora o ant ígeno
ut ilizado em testes sorológicos seja o de R. ricket tsii as pesquisas
recentes revelaram presença de R. parkeri também causadora de
febre maculosa nos Estados Unidos e Uruguai (OTOMURA et  al.,
2010).

No Brasil, o principal vetor das rickettsias do grupo da febre
maculosa é o carrapato Amblyomma cajennense, principalmente na
fase larval e de ninfa que voltam ao seu hospedeiro para fazer o
repasto sanguíneo em equinos, capivaras, cães, antas e humanos
(OTOMURA et al., 2010).
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Os carrapatos são artrópodes que não conseguem percorrer
grandes distâncias, os jovens como larvas e ninfas apenas poucos
centímetros, já adultos podem dispersar-se até 10 m do lugar em
que são liberados. (PEREZ et al., 2008).

Os carrapatos da família Ixodidae têm alta taxa de reprodução
podendo ser realocados por longas distâncias por conta de seus
hospedeiros. Os animais silvestres atuam também na atividade de
disseminação dos carrapatos a diversos ambientes mesmo que, por
conta de suas exigências ambientais, poucos sobrevivam, o suficiente
para continuar com os ninhos e sua ciclicidade biológica (PEREZ et
al., 2008).

A Amblyomma cajennense se desenvolve em até 1 ano e seu
ciclo se divide em três estágios. As ninfas,ou seja, larvas com 6
patas que conseguem sobreviver até 6 meses sem alimentar-se.
As ninfas com oito patas e os adultos podendo sobreviver até 1 e
2 anos, respectivamente, sem alimento. O carrapato é responsável
pela transmissão da R. rickettsii na natureza, esta realizada por
via transovariana e transestadial permitindo o carrapato ficar
infectado por toda vida e afetando as gerações seguintes (FIOL et
al., 2010).

A febre maculosa é uma doença que acomete todo o sistema
corpóreo e possui altos índices de mortalidade apresentando
diagnóstico dificultoso para humanos principalmente em fase inicial
de infecção,desse modo é de extrema importância conhecer as áreas
mais acometidas para agilizar o diagnóstico e tratamento (OTOMURA
et al., 2010).

A doença clínica em cães foi relatada recentemente no contexto
nacional, a partir da confirmação em dois animais na cidade de  Itu,
São Paulo, evidenciando a gravidade da infecção e diagnóstico na
população desses animais (FORTES; BIONDO; MOLENTO, 2011).

Para a R. rickettsii conseguir se multiplicar na natureza alguns
pontos devem ser levados em consideração,como o hospedeiro ser
susceptível a infecção,ser populoso em área endêmica de febre
maculosa, além de manter o agente circulante em níveis
contaminatórios para infectar outros carrapatos que venham se
alimentar,fazendo assim, este ser o hospedeiro vertebrado perfeito
(PEREZ et al., 2008).
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Figura 1 – Amblyomma ovale (carrapato estrela).
Fonte: http://www.usp.br/aun/antigo/exibir?id=7933&ed=1405&f=28.

2- REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Etiologia.

O principal agente etiológico da Febre Maculosa é a bactéria
Rickettsia rickettsii sendo um microrganismo intracelular obrigatório
da Ordem Rickettsiales, Família Rickettsiaceae. É uma bactéria Gram
negativa encontrada em glândulas salivares, ovários de artrópodes
e  células intestinais necessitando de hospedeiros e vetores para se
reproduzirem por fissão binária (FREITAS, 2007).

2.2 Transmissão

A transmissão da Rickettsia é feita por meio das glândulas
salivares do carrapato vetor na picada ou pós se alimentar, sendo
necessária a fixação do mesmo por 6 a 10 horas na pele do hospedeiro,
sendo na fase larval, ninfa ou adulto. É importante ressaltar  que as
picada dos artrópodes jovens (Larva e ninfa) é menos dolorosa
fazendo assim ser a provável causa de transmissão pois é menos
perceptiva ao ser humano. Em relação ao carrapato adulto a picada
é mais dolorida sendo percebida mais rapidamente a tempo de não
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conseguir passar a doença a diante. Outra forma de contaminação é
por contato com as vísceras do carrapato quando esmagado no
momento da retirada (FIOL et al., 2010).

2.3 Sinais clínicos.

No cão, os sinais clínicos são incoordenação motora, deficiência
vestibular com nistagmo, anorexia, febre e letargia. As sequelas da
febre maculosa são amputações de extremidades, lesões visuais e
até mesmo neurológicas além de outras menos observadas. A
hipercolesterolemia é um frequente achado, nos exames radiográficos
há presença de pneumonia intersticial. Já na espécie equina são
encontrados altos valores de anticorpos anti-R. rickettsii, não há
relatos de sinais clínicos (FREITAS, 2007).

2.4 Patogenia.

Quando ocorre a picada do carrapato contaminado pela riquétsia,
esta que se dissemina através do sistema hemolinfáticos, chegando
a cérebro, coração, fígado, pâncreas, baço, pulmões, pele e órgãos
do sistema digestório. Em todos os tecidos, a bactéria atinge o
endotélio vascular, onde se multiplica para chegar a musculatura
lisa (FIOL et al., 2010).

2.5 Diagnóstico.

O paciente pode apresentar letargia e febre alta até 24h, além
do exame de sangue mostrar presença de leucocitose,
trombocitopenia, aumento da fosfatase alcalina, hipoalbunemia e
aumento do tempo de coagulação. A confirmação se da pelo
isolamento do agente no sangue, pesquisa do anticorpo especifico
ou biópsia de pele (FREITAS, 2007).

2.6 Tratamento.

O tratamento da febre maculosa é realizado com antibióticos
específicos e seu sucesso está ligado à precocidade, por isso em
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Figura 2 – Ciclo do carrapato estrela.
Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/9048800/.

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Febre Maculosa é uma zoonose extremamente importante para
a saúde pública devido aos índices elevados de mortalidade dos casos
não tratados,trata-se de uma doença de rápido transmissão e de
caráter endêmico variando de região para região. O diagnóstico é
dificultoso e complexo o que em muitos casos não é devidamente
elucidado trazendo malefícios aos portadores que não conseguem
realizar um tratamento eficaz e precoce.

O principal vetor da doença é o carrapato que transmite a
patologia em todas suas 3 fases do seu ciclo biológico e mais de uma
geração, contaminando diversos hospedeiros ao decorrer da vida,
os sinais clínicos descritos anteriormente em cães são vastos e

casos de suspeita deve-se prescrever antibioticoterapia mesmo antes
da confirmação da patologia de fato (FREITAS, 2007).
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inespecíficos já na espécie equina nem sinais chegam a apresentar,
apenas anticorpos específicos.

O tratamento se da com usos de antibióticos antes mesmo da
confirmação da doença a fim de evitar o desenvolvimento e evitar
as sequelas graves.
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RESUMO

O termo “miíase” vem do grego myio que significa mosca e ase
que é doença, e é utilizado para definir uma invasão de tecidos do
corpo ou de alguma cavidade de seres vivos por larvas ou ovos de
moscas da ordem díptera. A frequência de miíase é muito grande em
meio rural em animais de criação como caprinos, bovinos, suínos,
camelídeos etc., e também em animais domésticos como gatos e
cães, fazendo com que haja muitos danos em rebanhos e prejuízos
econômicos. A enfermidade pode acometer seres humanos, apesar
de ser mais raro do que nos animais.

Palavras-chaves: Larvas, mosca, zoonose.

ABSTRACT

The term “myiasis” comes from the Greek myio which means fly
and ase that is disease, and is used to define an invasion of tissues
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of the body or of some cavity of alive beings by larvae or eggs of
flies of the order Diptera. The frequency of myiasis is very high in
rural areas in farm animals such as goats, cattle, pigs, camelids,
etc., and also in domestic animals such as cats and dogs, causing
great damage to herds and economic losses. The disease can affect
humans, although it is rarer than in animals.

Keywords: Larvae, fly, zoonosis.

1- INTRODUÇÃO

O ser humano está intensificando cada vez mais sua interação
com os animais, e os cães são os principais. A convivência entre
homens e cães é muito antiga, com data aproximada de 25 a 50 mil
anos atrás, todavia essa relação  era restrita ao trabalho, pois os
cães eram utilizados para vigilância, caça e pastoreio. Relatos do
início de um relacionamento afetivo foi descrita em um achado de
12 mil anos, onde restos mortais fossilizados de uma mulher foram
achados abraçados junto a um filhote de cão no Oriente Médio
(AMARANTE, 2012).

A provável domesticação do cão pode ter sido devido a própria
vontade do animal, pois se aproximava frequentemente das aldeias
em busca de alimentos que os seres humanos podiam fornecer.
Contudo os humanos passaram a beneficiar-se das habilidades dos
cães em detectar a presa e persegui-la. Ao ficar próximos às
residências o cão começou a vigia-las e também as áreas ao redor e
com seus latidos e rosnados alertava os moradores sobre a presença
de animais ou outras pessoas estranhas, desse modo o ser humano
começou a compreender os primeiros benefícios se se ter um cão
como companheiro (AMARANTE, 2012).

O termo “miíase” vem do grego myio que significa mosca e ase
que é doença, e é utilizado para definir uma invasão de tecidos do
corpo ou de alguma cavidade de seres vivos por larvas ou ovos de
moscas da ordem díptera. O termo “berne” também é utilizado para
esta enfermidade. A frequência de miíase é muito grande em meio
rural em animais de criação como caprinos, bovinos, suínos,
camelídeos etc., e também em animais domésticos como gatos e
cães, fazendo com que haja muitos danos em rebanhos e prejuízos
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econômicos. A enfermidade pode acometer seres humanos, apesar
de ser mais raro do que nos animais (RIBEIRO et al., 2012).

Ocorre com maior frequência em países tropicais, com uma
frequência maior no meio rural, pois à uma maior proximidade entre
seres humanos e animais (NUNES et al.; 2009, p. 1).

Considerado como um dos principais problemas com
ectoparasitas, a miíase vem sendo considerada uma zoonose com
notificação obrigatória pela Organização Internacional  de Epizootias
(OIE). Caracterizada como uma infestação de animais vertebrados
vivos por larvas de Diptera que por um certo período de tempo,
alimentam-se de tecidos mortos ou vivos de um determinado
hospedeiro, podem se alimentar também de substâncias corporais
líquidas ou do alimento ingerido pelo hospedeiro (CANSI¹, 2011).

A classificação desta enfermidade baseia-se na localização no
corpo do hospedeiro (subcutânea, cutânea, intestinal ou interna ou
cavitária) ou usando termos parasitológicos, relação entre parasito-
hospedeiro (pseudomíase, obrigatória ou facultativa) (CANSI¹, 2011).

Devido as suas características biológicas podem ser classificadas
como: primária (as larvas desenvolvem-se em tecido vivo), secundária
(as larvas desenvolvem-se em tecido necrosado) e pseudomiíase (são
ocasionadas pela ingestão da larva que estão presentes em certos
alimentos, sem se desenvolver no aparelho digestivo) (BARONI;
FERNANDES, 2015).

Existem dois critérios para classificação das miíases: o
parasitológico e o clínico. De forma clínica, as miíases são
classificadas de acordo com o local em que se encontram no animal
seja ela, cavitária, cutânea ou intestinal. Na forma cutânea,
geralmente a larva produz um processo que se assemelha a um
furúnculo, invadem a derme ou feridas  já pré-existentes, levando
respectivamente a miíase dérmica ou miíase de feridas. As miíases
cavitárias são consideradas aquelas em que as larvas se
desenvolvem em cavidades naturais do corpo humano como nariz,
ouvidos, ânus, vagina, boca e o lhos. Em seguida são
subclassiûcadas de acordo com o local em que infestam tipo nasal,
anal, vaginal, oral, etc. Já a ingestão acidentalmente de ovos ou
larvas podem desenvolver miíase intestinal (MARQUEZ; MATTOS;
NASCIMENTO, 2007).
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As famílias principais de Diptera que causam essa doença na
região Neotropical são elas: Calliphoridae, Muscidae, Oestridae e
Sarcophagidae.  A Oestridae é um grupo monofilético apresentando
quatro subfamílias de parasitos obrigatórios: Gasterophilinae,
Oestrinae, Hypodermatinae e  Cuterebrinae (CANSI¹, 2011).

Nos seres humanos, as principais espécies encontradas são
Cochliomyia hominivorax e  Dermatobia hominis que são espécies
biontófagas (SILVA; ABÁDIO; QUEIROZ, 2009).

A classiûcação dos parasitas baseia-se na forma como as larvas
de comportam e em qual tecido invadem, são separadas em três
categorias: acidentais, facultativas e obrigatórias. Na primeira
categoria, as larvas ou ovos são ingeridos acidentalmente produzindo
miíase acidentais. Na segunda categoria estão as larvas que se
desenvolvem em cadáveres, porem também podem invadir feridas.
Já a terceira categoria encontram-se as larvas que invadem a as
cavidades naturais e pele, pois se desenvolvem apenas em tecidos
vivos, essas larvas possuem mecanismos sofisticados que impedem
as reações imunológicas do organismo do hospedeiro (MARQUEZ;
MATTOS; NASCIMENTO, 2007).

Nos gatos e cães as miíases geralmente estão associadas à
negligências dos tutores em relação com ao tratamento de férias
cutâneas ou até mesmo pelo acúmulo de urina e fezes no ambiente
em que o animal vive, atraindo moscas para a larvaposição ou
oviposição, gerando aspectos que garantem aos casos clínicos uma
pequena, mas importante interface com a ciência forense (CANSI¹,
2011).

2- REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Etiopatogenia.

A definição de miíase é a infestação por larvas de dípteros em
animais vivos vertebrados. As larvas de uma mosca conhecida como
Cochliomyia hominivorax são as causadoras da miíases, mais
conhecida como bicheira, que produzem no seu hospedeiro diversas
lesões em áreas externas com cheiro desagradável. Animais
acometidos ficam inquietos, geralmente param alimentar-se e
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Figura 1 – Cão idoso com miíase bocal.
Fonte: http://www.olivaproenca.com/blog/2014/01/miiase-grave-em-cachorro-
idoso/

Figura 2 – Miíase em labio e arcada superior em cão SRD.
Fonte: http://hovetanimalcare.blogspot.com/2011/02/mega-miiase-em-palato-e-
arcada-superior.html
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consequentemente ocorre a perda de peso. A morte desses animais
pode vir a ocorrer devido a toxemia, infecções bacterianas
secundarias ou hemorragia (RIBEIRO et al., 2001).

2.2 Diagnóstico.

Infestações decorrentes da subfamília Cuterebrinae não produzem
manifestações significativos de patologia ou sintomas de
enfermidades, o desenvolvimento de um caroço subcutâneo com
aspecto de furúnculo é o sinal mais evidente em certas espécies de
hospedeiro. Alterações microscópicas observadas são a invasão da
área lesionada por linfócitos, macrófagos, mastócitos, neutrófilos e
eosinófilos, além da proliferação exacerbada de fibroblastos e
algumas células endoteliais. Nos hospedeiros atípicos, como gatos,
cães, e seres humanos, as lesões costumam ser mais severas e
evidentes. Uma irritação no início da infestação é observada, pois é
evidenciada por tosse, espirros e constante movimentação da cabeça
(CANSI, 2011).

2. 3 Sinais clínicos.

Nos hospedeiros cometidos, causam dor, inflamação do local
infestado e formação constante de pus. Há também uma certa
irritação e inquietação. O calor e o prurido constante levam a
ulceração dos nódulos e invasão bacteriana seguida de miíase
secundária com pus e abscessos (RIBEIRO et al., 2001).

2. 4 Tratamento.

O objetivo principal da profilaxia das miíases é a devida
retirada das larvas para prevenção de infecções bacterianas
secundárias. Embora existam poucas informações a respeito na
literatura, o método de tratamento mais comum é a retirada das
larvas, fazendo com que parem de respirar. Apenas nos casos mais
complexo, com envolvimento de vários tecidos ou miíases em
cavidades, exigem o tratamento cirúrgico (MARQUEZ; MATTOS;
NASCIMENTO, 2007).
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Figura 3 – Moscas da miíase e berne.
Fonte: http://spitzlaranja.blogspot.com/2014/03/berne-e-bicheira-miiase.html

3- CONCLUSÃO

As miíases possuem um importância econômica, ecológica e
cultural em atividades humanas, modelando as peculiaridades de
cada hospedeiro e sua relação com os diversos tipos habitats. Em
áreas urbanas e rurais da América Central e América do Sul as miíases
são as zoonoses mais importante, contudo é frequentemente
negligenciadas por grande parte profissionais de saúde em geral.
Esses casos de parasitismo pode ser uma ótima ferramenta no
combate aos maus tratos de animais, indicando quantitativamente
e qualitativamente a negligência dos responsáveis pelos cães.
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RESUMO

O TVT está entre as neoplasias principais que aferem os cães,
pois está entre os motivos mais frequentes em que os proprietários
mais buscam o médico veterinário, junto com problemas parasitários,
castração, cirurgia estética, vacinações, traumas, pneumonias,
infecções virais e dermatites. É caracterizado como um tumor
transmissível, em casos raros acometendo as estruturas extragenital
como cavidades nasal e oral; regiões perianal e anal; pele e tonsilas
e conjuntiva ocular.

PALAVRAS-CHAVES: Tumor, neoplasia, mucosas.

ABSTRACT

TVT is among the main neoplasias that groom dogs, as it is among
the most frequent reasons that owners seek the veterinarian most,
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along with parasitic problems, castration, cosmetic surgery,
vaccinations, trauma, pneumonia, viral infections and dermatitis. It
is characterized as a transmissible tumor, in rare cases affecting
extragenital structures such as nasal and oral cavities; perianal and
anal regions; skin and tonsils and conjunctiva ocular.

KEYWORDS: Tumor, neoplasia, mucosae.

1- INTRODUÇÃO

O Tumor Venéreo Transmissível canino (TVT), denominado também
de Sarcoma de Sticker, foi descrito primeiramente por Hujard em 1820
no continente europeu (ROCHA et al., 2008). Sticker constou que a
neoplasia em questão é transmissível por algumas células
transplantáveis, com predominância na região venérea, acometendo
o pênis e a vagina dos cães, contudo podem ser encontrados em regiões
extragenitais.  É também conhecido como granuloma venéreo, sarcoma
infeccioso, condiloma canino (SILVA et al., 2007) e está entre as
principais neoplasias que acometem os cães (SOUZA et al., 2000).

O TVT é distribuído mundialmente, sendo encontrado
rotineiramente em regiões subtropicais e  tropicais. Na América do
Sul, é relatado constantemente nas regiões sudeste e centro-oeste
(SANTOS et al., 2005).

Algumas raças são mais predispostas a serem afetadas como
Labrador, Samoieda, Akita, Rotweiller, Doberman, Malamute do
Alasca, Dálmata, Pastor Alemão, Boxer, Husky Siberiano e Cocker
Spaniel. Os cães que fazem parte do grupo de risco são os de guarda
e aqueles que habitam regiões com altos números de animais que
foram abandonados, na maioria dos casos os cães sem raça definida
(SRD) (SOUZA et al., 2000).

É caracterizado como um tumor transmissível comumente
acometendo as regiões venéreas, principalmente durante a cópula, mas
pode ser encontrado em estruturas extragenitais como cavidades nasal
e oral; regiões perianal e anal; pele e tonsilas e conjuntiva ocular.

O TVT cutâneo geralmente é circunscrito, exibe nodulações múltiplas
ou isoladas, e quando são ulceradas apresenta bordas elevadas de
coloração esbranquiçada, rosa ou cinza e vermelhas ao centro, friáveis
e quase sempre com exsudato purulento (BRANCO et al., 2008).
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A taxa de propagação dessa neoplasia é baixa e quando ocorre
metástase, geralmente estão presentes em cavidade oral e nasal,
cútis, olhos, fígado, linfonodos regionais, baço, cérebro, pulmão,
adeno-hipófise, músculos, ovário, mucosa anal, peritônio, útero e
região perianal. Cães mais jovens ou com o sistema imune fragilizado
possuem probabilidade metastática maior (MOSTACHIO et al., 2007).

Figura 1 – TVT multilobulado na base do pênis.
Fonte: http://divaveterinario.com.br/entendendo-o-tvt/

2- REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Etiologia.

O TVT pertence a uma categoria de tumores de células redondas,
incluindo os melanomas, histiocitomas, tumores de células
neuroendócrinas, plasmocitomas e linfomas.  A etiologia sugere
origem histiocítica, mesenquimal e indicam uma possível causa
viral, utilizando a imunohistoquimica como pesquisa (SANTOS et
al., 2008).
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Figura 2 – TVT apresentando-se com corrimento vaginal sanguinolento com
desenvolvimento de inchaço na zona entre o ânus e a vagina.
Fonte: https://www.clinicavetstoonofre.com/news/pipa-tumor-venereo-
transmissivel/
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2.2 Transmissão.

O TVT não requer transformação das células do hospedeiro para
ser caracterizada como uma neoplasia alogênica que é transmitida
de células vivas. O tumor pode ser transmitido durante a cópula ou
ter implantação mecânica através de arranhões, lambidas e mordidas.
Para o tumor se desenvolver se faz necessário que a mucosa e a pele
apresentem solução de ininterrupção ou escoriações. O crescimento
do TVT é impedido pela exautoração de células tumorais sobre a
mucosa e pele (SANTOS et al., 2005).

2.3 Sinais clínicos.

Descarga do prepúcio persistente e intermitente nos machos,
descarga vaginal nas fêmeas, aparecimento de massas neoplásicas
que são visíveis, grande parte com aspecto de “couve flor”,
lambedura excessiva, tumefação genital ou odor. A dejeção
hemorrágica ou serossanguinolenta pode ser confundida com cistite,
prostatite, estro ou uretrite.

O tumor apresenta intensa vascularização e devido a isto
manifesta coloração branco-acinzentada a avermelhada. Hemorragias
são comuns. Pode apresentar variações de tamanho. As superfícies
podem se encontrar necrosadas, ulceradas e/ou com infeções
bacterianas (SANTOS et al., 2005).

2.4 Diagnóstico.

O diagnóstico do TVT baseia-se na associação dos sinais clínicos
e lesões características com verificação através de exames citológicos
por aspirado com agulha fina, “swabs” ou “imprint” do tumor. Em
alguns casos faz-se necessário análise histopatológica. Dentre os
diagnósticos diferenciais estão presentes os histiocitomas,
mastocitomas e linfomas (MOSTACHIO et al., 2007).

2.5 Tratamento.

O protocolo quimioterápico com sulfato de vincristina é muito
eficaz. Em casos responsivos o prognostico é bom. Em insucesso, é
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instituído o uso de outros quimioterápicos, como doxurrubicina,
porém o prognóstico acaba sendo reservado.

A quimioterapia independente do medicamento pode causar
diversos efeitos colaterais como por exemplo, atraso no
crescimento dos pelos, hipersensibilidade, insuficiência renal,
neutoroxidade, vômitos, úlcera cutânea, constipação, diarréria
e toxicidade cardiáca, efeitos esses que variam de acordo com a
medicação utilizada e o aspecto fisiológico do organismo de casa
animal.

O espargimento da doença pode ser evitado com a castração dos
cães e com que estes não saiam à rua sozinhos (FLORENTINO et al.,
2006).

Figura 3 – TVT multilobulado na base do pênis em cão.
Fonte: http://www.animalhome.com.mx/tipps-articulos-informacion-perros.html
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Figura 4 – Tumor com inchaço na zona entre o ânus e vaginal.
Fonte: http://vetvita.blogspot.com/2012/06/tvt-tumor-venereo-transmissivel-
canino.html

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Tumor Venéreo Trasmissível (TVT), também denominado de
Sarcoma Venéreo Transmissível Canino, Tumor de Sticker ou Sarcoma
Infeccioso, é considerado uma neoplasia com potencial maligno que
acomete diversos canídeos como cães, cachorro do mato, lobos e
coiotes.

O TVT geralmente apresenta um comportamento benigno, porém
em certos casos o tumor pode ser severamente agressivo. Em casos
raros o TVT pode regredir naturalmente.
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RESUMO

A fasciolíase é uma enfermidade de alto nível de disseminação
parasitária mundial. Esse parasita é encontrado com maior
frequência em áreas alagadiças e tem como hospedeiro principal
bovinos, suínos, caprinos e ovinos. Por conseguinte, os casos
mais comuns são encontrados em animais de produção e,
raramente, em humanos, tornando, assim, os humanos em
hospedeiros acidentais. No Brasil, surtos ocorridos desta doença
causaram um grande decréscimo da população desses animais
e, desse modo, causou muito prejuízo aos produtores e
comerciantes. Ocorrem com maior reiteração em locais com alto
nível pluviométrico, como, por exemplo, áreas do bioma pantanal
brasileiro.

Palavras-chaves: ruminantes, fasciolose, fasciola hepatica,
prejuízos econômicos.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

252      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 07 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

ABSTRACT

Fascioliasis is a disease with a high level of worldwide parasitic
spread. This parasite is found more frequently in swampy areas and
its main host is cattle, pigs, goats and sheep. Consequently, the
most common cases are found in farm animals and, rarely, in humans,
this case makes humans accidental hosts. In Brazil, outbreaks of
this disease have caused a great decrease in the population of these
animals and, this, caused a lot of damage to producers and traders.
They occur more frequently in places with high rainfall, such as, for
example, areas of the Brazilian Pantanal biome.

Keywords: ruminants, fasciolosis, fasciola hepatica, economic
losses.

1. INTRODUÇÃO

A Fasciola hepatica (Figura 01), do filo Platyhelminthes, é um
parasito grande com, aproximadamente, 3 cm de comprimento e
1,5 cm de largura. Essa, porém, é a causadora da fasciolíase ou
fasciolose, uma zoonose que atinge a vesícula biliar e o fígado de
animais domésticos, como, bovinos, suínos, ovinos e caprinos e,
também, animais selvagens, como, lebres e veados. (NEVES et al.,
2014).

No Brasil, atualmente, foram encontrados casos em humanos
nas regiões de Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São Paulo. (CUNHA
et al.,  2007). No entanto, não é caracterizada como uma doença
que afeta diretamente os humanos, fazendo com que os mesmos
sejam considerados hospedeiros acidentais do parasito. (NEVES et
al., 2014).

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Os materiais utilizados para essa pesquisa foram materiais
publicados em livros, artigos científicos achados por meio da internet
e sites referentes ao tema escolhido para debate.
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2.2 Revisão Bibliografica

a. Ciclo Biológico

O ciclo evolutivo da F. hepatica possui um hospedeiro
intermediário, no qual se desenvolverá a forma jovem do parasito,
o caramujo do gênero Lymnaea. E um hospedeiro definitivo, que
abrigará a forma adulta do parasito, tal hospedeiro pode ser: bovinos,
ovinos, suínos, caprinos e, acidentalmente, humanos. (NEVES et al.,
2014)

O ciclo biológico se inicia a partir do momento que o verme
adulto, que reside nos canais biliares ou no fígado, lança os ovos no
intestino através da bile e esses ovos são eliminados pelo hospedeiro
definitivo por meio das fezes. A partir desse momento, com boas
condições climáticas e abundante quantidade de água, os ovos
eclodem dando origem à um miracídio. O miracídio se locomove em

Figura 02. Fasciola hepatica
Fo nte : h t tp s : //pt . w ik i ped i a . o r g/w ik i/Fasc io l a _he pat i ca#/med i a/
Ficheiro:Fasciola_hepatica.JPG
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meio hídrico, isso explica a importância da água no processo. O
mesmo nada com a finalidade de encontrar um hospedeiro
intermediário, sendo esse o molusco onde se desenvolverá e se
transformará em uma cercária. A cercária nada até encontrar um
local para se fixar, geralmente, vegetação aquática como, por
exemplo, agrião. Após se fixarem, ela perde sua cauda e encista-se,
se transformando em uma metacercária. A seguir será ingerida
oralmente por seu hospedeiro definitivo, onde, no mesmo, a
metacercária atingirá o intestino delgado e, por meio de um furo
realizado na parede do mesmo, cairá na cavidade peritoneal e se
locomoverá até o fígado dando inicio a um novo ciclo. (NEVES et al.,
2014)

Figura 2 – Ciclo biológico da Fasciola hepatica.
Fonte: http://www.agronegocios.eu/noticias/fasciolose/

b. Patogenia

Devido aos espinhos que vestem o tegumento da F. hepatica, a
sua entrada no parênquima hepático pode causar grandes lesões,
levando assim a infecções e danos na função do órgão. Os sintomas
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Figura 3- Fígado bovino acometido pelo parasito.
Fonte:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2
Fwatch%3Fv%3D8KnWiNC Y8vs&psig=AOvVaw0YR7bYXyB7LAWTv6oE4t_Q&ust=
1601848450812000&source =images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiTqtO0mewC
FQAAAAAdAAAAABAD

Conforme seu trajeto pelo fígado, destroem hepatócitos e
rompem vasos sanguíneos, causando deposição de tecido fibroso
nesse orgão. Em razão das inflamações e dos processos de
cicatrização as paredes dos ductos biliares se tornam grossas e
fibrosadas, o mesmo acontece com a vesícula biliar, podendo assim,
ser obstruída representando uma icterícia obstrutiva, que pode ser
confundida com tumores e outras lesões hepáticas. (NEVES et al.,
2014).

c. Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico pode ser feito por meio de sorologia como
intradermorreação, imunofluorecência indireta e ensaio de

causados por essa doença são: dor abdominal, febre, urticária,
aumento do fígado, anorexia e diarreia. (PEARSON, 2018).
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imunoabsorção enzimática, ou exame microscópicos das fezes, para
analisar a presença de ovos na mesma. Os métodos de diagnostico
por imagem também são validos, como o ultrassom. Levando em
consideração os sintomas clínicos dessa zoonose, podemos apontar
a investigação das causas de anemia, perda de peso, atraso no
crescimento, redução da produção e qualidade do leite. Devido à
esses sintomas, a fascioliase causa grandes prejuizos econômicos
para os empresários e criadores de animais de produção, diminuindo,
assim, seu lucro pela carcaça do animal e, também, pela perda de
qualidade no leite produzido.

Figura 4- Ducto biliar com a presença de um exemplar adulto de F. hepatica. HE,
obj.20x
Fonte: https://www.scielo.br/pdf/pvb/v33n7/08.pdf

O tratamento da doença é feito através de vermífugos, tanto
em animais, como em humanos. Algumas medidas de profilaxia podem
entrar nesse tópico, como, por exemplo, a prevenção do hospedeiro
intermediário (molusco Lymnaea) com o uso de moluscocidas, o
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tratamento com vermífugos adequados para os animais de produção
e, também, deve-se impedir que o animal tenha acesso a áreas
alagadiças onde são cultivadas hortaliças.

3. CONCLUSÃO

Essa zoonose é uma enfermidade que pode causar muitos danos
aos animais e aos humanos. Se tratando de humanos, podem ser
atingidos na saúde ou economicamente, já que essa doença é muito
encontrada em animais de produção. Tendo isso em vista, se realça
a importância da profilaxia do agente causadores da mesma e do
tratamento de sintomas para interromper o ciclo reprodutivo do
parasito.
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RESUMO

Micobacteriose é uma afecção de pele caracterizada pelo
aparecimento de granulomas cutâneos de caráter crônico e progressivo.
Pode ser causada por microorganismos do gênero Mycobacterium e
acomete mais comumente gatos. Objetivou-se relatar um caso de
micobacteriose em um felino. Ao exame físico, o animal apresentava
lesões alopécicas, com presença de pústulas na região lombossacra e
cadeias mamárias. Foi realizado escarificação das lesões para exame
citológico e o resultado foi sugestivo de micobacteriose.

Palavras-chaves: dermatite, felino, micobacteriose, Mycobacterium

ABSTRACT

Mycobacteriosis is a skin condition characterized by the appearance
of chronic and progressive cutaneous granulomas. It can be caused by
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microorganisms of the genus Mycobacterium and most commonly
affects cats. The objective was to report a case of mycobacteriosis in
a feline. On physical examination, the animal had alopecic lesions,
with the presence of pustules in the lumbosacral region and mammary
chains. Scarification of the lesions was performed for cytological
examination and the result was suggestive of Mycobacteriosis.

Keywords: dermatitis, feline, mycobacteriosis, Mycobacterium

INTRODUÇÃO

As enfermidades micobacterianas ocorrem a partir da infecção
do hospedeiro por “fungos-bacterias” do gênero Mycobacterium que
possuem formato de bastonete, denominados de bacilos, gram-
positivos e aeróbios (MARUYAMA, 2016). As micobacterioses de maior
importância na medicina veterinária são: Mycobacterium fortuitum,
Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium chelonae e
Mycobacterium abscessos (SILVA, 2010. LEMARIE, 1999; MARUYAMA
& LARSSON, 2008; MONROE et al. 1988).

A micobacteriose tem grande prevalência em felinos, devido aos hábitos
dessa espécie, podendo inocular o Mycobacterium por meio de ferimentos
de brigas, por exemplo. O Mycobacterium pode ser encontrado comumente
no solo e na água, e após uma lesão cutânea ocorre a infecção do hospedeiro
(MULLER, KIRK & SCOTT 1985). Antes, acreditava-se que a doença não
poderia contaminar seres humanos, mas no ano de 1873 o Mycobacterium
foi isolado em seres humanos, causando a endemia denominada de lepra
(hoje, conhecida como hanseníase) (MARUYAMA, 2016).

Nos sinais clínicos da doença são encontradas lesões semelhantes
a abcessos, em aspecto de placa ou nódulos na região acometida.
Posteriormente, ocorre a alopecia do local e espessamento do
panículo (paniculite) com pontos fistulosos com acúmulo de pus
(LARSSON & LUCAS, 2016). Devido ao processo inflamatório extenso,
a lesão não cicatriza (GUUN-MORE, 2014; CASTRO et al. 2019). As
lesões tendem a serem não pruriginosas, indolentes e podem,
raramente, acometer outros órgãos, linfonodos e o aparecimento
de sinais sistêmicos como apatia, febre, hiporexia (MARUYAMA, 2016).

O diagnóstico da enfermidade pode ser realizado através da citologia
onde, com a coloração especial de Ziehl-Neelsen, irá evidenciar
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macrófagos e bacilos com aspecto “salpicado” pela fraca ou falta de
coloração (LARSSON et al. 2006; SILVA et al. 2010; LARSSON & LUCAS,
2016). Tendo em vista que as lesões são inespecíficas, deve-se realizar
o diagnostico diferencial para todas as bactérias que possuam alto teor
lipídico na parede celular como: Corynebacterium, Nocardia e
Rhodococcus spp. (MARUYAMA, 2016). Ainda, de acordo com CASTRO,
2019 deve-se descartar causas prováveis da infecção como neoplasias,
corpos estranhos e abcessos secundários à FIV e FeLV.

O exame histopatológico pode evidenciar um quadro
piogranulomatoso em tecido subcutâneo, podendo atingir até a
musculatura. Mesmo com a coloração de Ziehl-Neelsen, pode não
ser possível a visualização das micobacterias, tendo em vista que
elas se alojam nos vacúolos lipídicos (MARUYAMA, 2016).

O tratamento das paniculites micobacterianas tende a ser longo,
com acompanhamento clínico, associação medicamentosa e, quando
possível, ressecção cirúrgica da lesão (LARSSON et al. 2006; SILVA et
al. 2010). De acordo com NELSON & COUTO (2006) os antibióticos de
escolha para tratar o agente infeccioso em questão são: doxiciclina,
cloranfenicol, quinolonas, trimetropim-sulfadiazina,
aminoglicosídeos, claritromicina. De acordo com MARUYAMA (2016)
após a escolha do tratamento, deve-se utilizar a dose mais alta
possível, tendo em vista que os tecidos subcutâneos não são muito
vascularizados e a presença das barreiras de difusão dificultam a
passagem dos fármacos até o local.

Devido à escassez de trabalhos abordando esse tema, e ao
negligenciamento dos clínicos no diagnóstico e tratamento da
enfermidade, por não considerarem a micobacteriose um diagnóstico
diferencial de infecções cutâneas (SASTRY & BRENNAN, 1995; SILVA
et al. 2010), o objetivo do presente trabalho é relatar um caso de
micobacteriose atípica felina.

RELATO DE CASO

Foi atendido, uma felina, adulta, SRD, encaminhada com suspeita
de enfermidade oncológica. O animal havia sido tratado com
amoxicilina + clavulanato de potássio e cefalexina por 60 dias, após
a descontinuidade do tratamento, os sinais recidivavam. Ao exame
físico, verificou-se que o animal apresentava áreas de alopecias,
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presença de pústulas na região lombossacra e cadeias mamárias.
Dessa forma, foi realizada uma citologia por escarificação, que
evidenciou presença de Mycobacterium.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, verificou-se a presença de pústulas e áreas
alopecicas na região lombossacra, esses achados são corroborados
pela literatura que relata a presença de abscedação tecido mole
acompanhado de úlceras e fístulas com drenos, pápulas, nódulos,
erosões (MULLER, KIRK & SCOTT, 1985; SILVA et al. 2010).

O animal havia sido tratado com amoxicilina + clavulanato de
potássio e cefalexina por 60 dias e não houve melhora do quadro. A
terapia imposta para tratamento de abcessos não obtém sucesso com
as micobacterioses, e o problema permanece na pele do animal como
“feridas que não cicatrizam” e/ou refratárias a outros tratamentos
(LARSSON & LUCAS, 2016). Algumas cepas de micobacterioses podem
ser sensíveis ao uso de amoxicilina + clavulanato de potássio in vitro,
porém o resultado não é o mesmo em animais in vivo (MARUYAMA,
2016), o que justifica não ter melhorado o quadro do paciente.

O diagnóstico instituído para o caso em questão foi a citologia
por escarificação da lesão, onde foram encontrados macrófagos e
células gigantes de Langhans com áreas não coradas no citoplasma,
sugestivo de Mycobacterium de acordo com MARCOS et al. 2011. Foi
indicado a realização do exame histopatológico das lesões, para a
confirmação da patologia, porém não foi autorizado pela tutora.

De acordo com MARUYAMA (2016) o tratamento deve ser iniciado
com antibióticos via oral, dentre eles a doxiciclina, por escolha empírica
e com base na sensibilidade in vitro dos agentes. O uso prolongado de
antibióticos pode ser suficiente para a cura clínica, mas, se não obter
melhora, é indicado a ressecção cirúrgica da lesão. No caso em questão,
a ressecção cirúrgica não foi possível, devido a extensão das lesões.

Com o diagnóstico estabelecido, iniciou-se o tratamento com
doxiciclina (5 mg/kg/BID) por via oral e uso de xampu tópico com
agentes bactericidas, por 3 meses consecutivos. As lesões lombossacras
tiveram melhora significativa com o tratamento instituído (figura 1 e
2). As lesões nas cadeias mamárias não obtiveram tanta melhora,
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portanto, junto com a doxiciclina associou-se enrofloxacina (5 mg/
kg/SID), e no mês seguinte o tratamento foi mantido apenas com a
enrofloxacina. Após o tratamento, o animal obteve cura clínica com a
melhora 100% de todas as lesões (figura 3).

Figura 1 Lesão lombossacra, de animal diagnosticado com
micobacteriose atípica felina, no início do tratamento. Fonte:
Arquivo pessoal.
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Figura 2 Lesão lombossacra, de animal diagnosticado com micobacteriose atípica
felina, com tratamento em andamento.
Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 3 Lesão lombossacra, de animal diagnosticado com micobacteriose atípica
felina, com tratamento em andamento.
 Fonte: Arquivo pessoal.
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Figura 4 Lesão lombossacra, de animal diagnosticado com micobacteriose atípica
felina, após o término do tratamento.
Fonte: Arquivo pessoal.

CONCLUSÃO

Nesse relato, conclui-se que a micobacteriose atípica felina deve
ser considerada um diagnóstico diferencial das infecções cutâneas.
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Possui sinais clínicos inespecíficos e o diagnóstico pode ser realizado
pela citologia por escarificação da lesão.
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RESUMO

A utilização das leveduras na alimentação dos ruminantes
apresenta inúmeros benefícios e melhora desde a digestibilidade
das fibras até o acabamento de carcaça e produtividade leiteira dos
bovinos. Elas também são ferramentas importantes para a redução
da degradação ambiental através da diminuição da emissão de
metano.

Palavras chave: Aditivos, fibras, leveduras, ruminantes,
Saccharomyces cerevisiae.

ABSTRACT

The use of yeasts in the feeding of ruminants has numerous
benefits and improves from fiber digestibility to carcass finishing
and dairy productivity of cattle. They are also importante tools for
reducing environmental degradation by reducing methane emissions.
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Keywords: Additives, fibers, yeasts, ruminants, Saccharomyces
cerevisiae.

1. INTRODUÇÃO

A exploração dos fungos e leveduras começou a ser realizada em
escala expressiva a partir da Segunda Guerra Mundial, quando os
alemães produziram microrganismos do gênero Geotrichum candidum
para serem utilizados na alimentação humana com o intuito de suprir
suas necessidades nutricionais em proteínas e vitaminas (MONÇÃO
et al., 2018).

A utilização de Aspergillus orizae e Saccharomyces cerevisiae na
alimentação dos animais não é um prática recente. Estudos mostram
que esses microrganismos são responsáveis por aumentar a
digestibilidade da fibra e da matéria seca, melhorando o ganho de
peso e conversão alimentar dos ruminantes (OLIVEIRA et al., 2005).

Existem mais de duas mil cepas diferentes da Saccharomyces
cerevisiae ao redor do mundo com as mais variadas aplicabilidades.
No entanto, para a alimentação de ruminantes as cepas obtidas de
cervejarias apresentam melhores resultados no aumento das
bactérias fibrolíticas (FRANÇA & RIGO, 2011).

Esse trabalho tem como objetivo elucidar os aspectos referentes à
utilização de leveduras para controle do pH ruminal, bem como suas
particularidades e aplicabilidades na pecuária brasileira, visando aumentar
a produtividade e controlar os problemas relacionados à acidose.

2. DESENVOLVIMENTO

Dentre os vários tipos de aditivos presentes no mercado nacional,
a utilização de leveduras vem ganhando cada vez mais espaço na
bovinocultura e substituindo a adição dos antibióticos nas
formulações (GATTASS et al., 2008).

Esse fato dá-se principalmente pelo fato de que grandes mercados
importadores da carne brasileira como a União Europeia tem proibido
o uso de ionóforos na alimentação dos ruminantes, restringindo então
o uso de alguns aditivos por causarem danos à saúde do consumidor
final (GOMES et al., 2011).



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 07 - ISSN 1676-6814      271

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

As leveduras pertencem ao reino Fungi e são classificadas como
unicelulares, eucariontes, heterotróficas e facultativas, ou seja,
utilizam ou não oxigênio. Por serem organismos aclorofilados não
sintetizam o próprio alimento (TORTORA, 2000).

Elas possuem formato ovalado ou arredondado (Figura 1) dependendo
intimamente das condições de cultivo e idade da cultura. Suas células
são elípticas e medem entre 3-5 mm de comprimento e 5-10 mm de
largura. Possuem reprodução sexuada, formando esporos, e assexuada,
gerando brotamento, gemulação ou fissão binária (LUZ, 2018).

Figura 1- Leveduras Saccharomyces cerevisiae alongadas e ovaladas respectivamente
(PIRES, 2011).

Em virtude da busca pelo crescimento da produtividade na
pecuária brasileira, o uso de dietas com altas concentrações de
alimentos energéticos tem se tornado corriqueiro nas propriedades.
No entanto, as consequências para essa prática englobam quadros
de acidose ruminal subclínica e consequente redução do desempenho
produtivo (BERCHIELLI et al., 2006; GALYEAN & RIVERA, 2003).

Além disso, dietas com teores elevados de carboidrato (grãos de
cereais) geram maior taxa de fermentação, favorecendo a
concentração de ácidos graxos de cadeia curta. No entanto, após o
taxa de remoção (absorção realizada pelo epitélio ruminal) ser
alcançada, o pH ruminal sofre drástica queda, reduzindo sua
capacidade de tamponamento e flora microbiana (DÍAS, 2017).

Essa acidose ruminal subclínica pode ser controlada através
utilização das leveduras na formulação. Isso porque as bactérias
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Figura 2 – Bactérias fibrolíticas (MAZZIA & WALKER, 2009).

A anatomia do trato digestório dos ruminantes se difere das
demais espécies principalmente pelo fato de possuírem três pré-
estômagos, denominados respectivamente como rúmen, retículo e
omaso, e um estômago verdadeiro, abomaso (MEMBRIVE, 2016).

O ambiente ruminal é anaeróbico, possui pH médio de 6,8
(podendo sofrer variações de acordo com a alimentação, atividade
fermentativa e presença de substratos) e temperatura que varia entre
38 e 42°C. Já no líquido ruminal existe amônia, que é utilizada pela
microbiota de fungos, bactérias e protozoários na síntese proteica
(NOSCHANG et al., 2019).

As leveduras desempenham melhor digestão das fibras e aumento
das bactérias celulolíticas, que são responsáveis por aumentar as
concentrações de propionato e ácidos graxos voláteis totais, que
geram consequente diminuição dos níveis de ácido láctico (Figura

celulolíticas (Figura 2) tem a capacidade de remover o oxigênio tanto
do rúmen quando da saliva, gerando controle do pH e aumento da
ingestão de matéria seca (QUEIROZ et al., 2004).
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Figura 3 – Ação das leveduras Saccharomyces cerevisiae na fermentação ruminal
(WALLACE, 1994).

O metano, gás responsável por causar o efeito estufa, é produzido
em grande escala pelos ruminantes, cerca de 15% das emissões, em
virtude dos processos fermentativos. Portanto, tem-se buscado novas
fontes que visam aumentar a produtividade associada à preservação
ambiental, característica que torna crescente o uso das leveduras
(OLLÉ, et al., 2017).

Em relação aos bovinos de corte, a baixa qualidade
nutricional das pastagens e a quantidade exacerbada de fibras
contidas nas mesmas faz com que o uso das leveduras seja um aliado
no aumento produtivo dos rebanhos, já que a Saccharomyces
cerevisiae tem a capacidade de aumentar sua digestibilidade e
aproveitamento (TEODORO, 2014).

3). Esse será consumido como substrato pelas Selemonas
ruminantium, gerando equilíbrio da flora e redução o metano
produzido (TABELEÃO et al., 2008; DESNOYERS et al., 2009).
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Além do controle do pH ruminal, as leveduras quando utilizadas
como aditivo são responsáveis por aumentar o ganho de peso e
qualidade da carcaça dos bovinos, melhorar a eficiência alimentar e
elevar a produção leiteira do rebanho (GOMES et al., 2010).

As enzimas auxiliam no processo de aumento da produtividade
em relação a carne, leite e lã, mas existem outros fatores que são
cruciais para a conversão alimentar: genótipo, metabolismo, nutrição
e  interações biológicas. Portanto, as enzimas devem ser associadas
a esses fatores para alcançar tal eficiência (RANGEL et al., 2008).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, as leveduras são importantes para o aumento da
digestibilidade e viabilidade das bactérias ruminais, culminando no
controle do pH  e evitando problemas como acidose subclínica. Além
disso, são cruciais para o aumento da produtividade e redução do
metano produzido pelo rebanho.
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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão de
literatura acerca da anatomia e fisiologia das glândulas adrenal e
tireóide. Por meio de consulta de periódicos e livros. Foi realizado
levantamento de pesquisa salientando a importância de cada glândula
para a fisiologia animal. Pode – se observar que quando há estimulo
simpático há liberação de adrenalina e noradrenalina pela glândula
adrenal e a glândula tireóide contribui para a absorção, o movimento
e o desenvolvimento normal.

Palavras chave: adrenalina, desenvolvimento, proteína, enzima,
metabolização.

ABSTRACT

The present study aimed to conduct a  literature review about the
anatomy and physiology of the adrenal and thy roidglands. By consulting
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periodicals and books. A research survey was carried out emphasizing
the importance of each gland for animal physiology. It can be observed
that when there is a sympathetics timulus, adrenaline and no
repinephrine are released by the adrenal glandand the thyroidgl and
contributes to the absorption, movement and normal development.

Keywords: adrenaline, development, enzyme, metabolization,
protein.

1.INTRODUÇÃO

As glândulas mencionadas são estruturas responsáveis pela
liberação de diversos hormônios, onde as glândulas adrenais são
componentes do sistema endócrino e dessa forma, secretam
substancias essenciais a resposta adrenérgica, sendo essas as
catecolaminas, que são hormônios secretados em situações de
estresse, perigo ou medo,além da adrenalina e noradrenalina que
atuam em resposta a estimulação simpática (COSTANZO, 2018).

A glândula tireóide produz os hormônios T3 (triiodotironina) e
T4 (tiroxina).  Os hormônios tireoidianos agem em praticamente
todos os órgãos estimulando várias funções. já Atuam no coração
controlando os batimentos cardíacos, no intestino controlando o
peristaltismo e a frequência de evacuações, na temperatura corporal,
na absorção intestinal da glicose, facilitando o movimento para o
interior das células musculares e adiposas, contribuindo para o
desenvolvimento. Os hormônios também atuam em processos
metabólicos e influenciam nas atividades enzimáticas e outras
funções cognitivas (GRECO; STABENFELDT, 1999).

Essa revisão foi desenvolvida no intuito de abordar a fisiologia
das glândulas, juntamente com o detalhamento na produção de seus
hormônios e sua importância no desenvolvimento dos animais.

2. ANATOMIA DA GLÂNDULA ADRENAL

As Glândulas Adrenais ou Supra-adrenais são estruturas bilaterais
localizadas nos polos superiores dos rins, sendo divididas em duas
partes, a medula e o córtex. A medula adrenal é a região central
dessa glândula (GUYTON; HALL, 2002).
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De acordo com Frandson (1979) o córtex da adrenal é de origem
mesodérmica e é a região periférica sendo subdividida em três partes
denominadas: zona glomerulosa (mais externa), zona fasciculada
(mais intermediária) e a zona reticular (mais interna) (GONZÁLES,
2005).

Segundo pesquisa feita por SILVA et al (2016) em que foram
avaliadas as glândulas adrenais de 30 gatos, o formato que
predominou foi o formato de feijão, que foi visto em 16 dos 30
gatos. As glândulas de formado ovóide foram vistas em 13 dos 30
felinos e as de formato alongado foram vistas somente uma vez.
Ainda foi confirmado que não houve diferença significativa entre o
comprimento e a altura dos pólos cranial e caudal.

Fonte: google imagens
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3. FISIOLOGIA DA GLÂNDULA ADRENAL

A medula adrenal compõe 20% da glândula e está funcionalmente
relacionada ao sistema nervoso autônomo simpático, sendo
responsável por secretar as catecolaminas, adrenalina e
noradrenalina em resposta a estimulação simpática (GUYTON; HALL,
2002).

Respostas do corpo referentes ao medo, ao estresse extremo e
ao exercício intenso são coordenados pelo sistema nervoso simpático,
em especial pela medula da adrenal diante de situações de luta ou
fuga, ela atua na ativação desse sistema causando o aumento da
frequência cardíaca, do debito cardíaco e da pressão sanguínea,
redistribuindo o fluxo sanguíneo da pele, dos rins e das regiões
esplâncnicas para a musculatura esquelética, além de aumentar a
ventilação causando dilatação das vias aéreas, diminuindo a
motilidade, as secreções do trato gastrointestinal e elevando a
glicemia (COSTANZO, 2018).

O Córtex da adrenal éa região periférica dessa glândula e é
responsável pela secreçãodos hormônios corticosteroides sintetizados
a partir do mesmo precursor, o colesterol, sendo subdivido em três
partes denominadas como zona glomerulosa, zona fasciculada e zona
reticular, onde cada uma é responsável pela produção de hormônios
específicos. A zona glomerulosa é a camada mais externa do córtex
e é encarregada pela secreção do hormônio mineralocorticóide, mais
conhecido como aldosterona. A zona fasciculada trata-se da camada
intermediaria que se situa logo abaixo da zona glomerulosa, sendo
responsável por produzir o glicodorticoide cortisol. E por fim a zona
reticular sendo a camada mais interna e a produtora dos hormônios
sexuais ou esteroides androgênicos, que possuem efeitos orgânicos
masculinizantes. A região interna ou central é a medula da adrenal
que é responsável por secretar os hormônios chamados de
catecolaminas (GONZÁLES, 2005).

A estimulação dos nervos simpáticos das medulas adrenais causa
a liberação de grande quantidade dos hormônios adrenalina e
noradrenalina na circulação sanguínea para que sejam transportados
através do sangue para todos os tecidos do corpo (GUYTON; HALL,
2002).
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A noradrenalina circulante exerce efeito constritivo em todos os
vasos sanguíneos do corpo, além do aumento da atividade cardíaca,
inibição do trato gastrointestinal e dilatação dos olhos (GUYTON;
HALL, 2002).

Ambos os efeitos são produzidos igualmente pela adrenalina,
mas os mesmos diferem com respeito ao aumento da intensidade
desses na estimulação cardíaca, na diminuição do efeito constritivo
nos vasos sanguíneos, abrangendo apenas a vascularização muscular,
além de possuir de cinco a dez vezes mais influência sobre o
metabolismo em comparação com a noradrenalina, causando
aumento da atividade metabólica e excitabilidade do corpo (GUYTON;
HALL, 2002).

Os esteroides secretados pelo córtex da adrenal são divididos de
acordo com suas ações fisiológicas sob a influência da ação do cortisol
que é sintetizado através da liberação do hormônio
adrenocorticotrófico pelo hormônio corticotrofina, que promove a
síntese e liberação de cortisol (GEORGE; ALVES; CASTRO, 1998;
COYNE, 2006).

Os mineralocorticóides são hormônios produzidos pela camada
glomerulosa do córtex adrenal, sendo assim denominados devido
sua influência sob os eletrólitos dos líquidos extracelulares como o
sódio e o potássio que são influenciados pela ação da aldosterona,
que trata-se do principal agente desse grupo. A aldosterona aumenta
a reabsorção de sódio e a secreção de potássio pelos túbulos renais,
mas seuexcesso pode causar o aumento do volume de líquido
extracelular e consequentemente o aumento da pressão arterial,
causando em alguns casos a hipocalemia, fraqueza muscular e
alcalose leve devido ao aumento da secreção tubular de íons
hidrogênios, diferentemente de sua deficiência, que ocasionara
efeitos contrários, ou seja, hipercalemia e toxicidade cardíaca.
(RANGEL, 2009).

4. ANATOMIA DA GLÂNDULA TIREÓIDE

A glândula tireóide é uma glândula endócrina e é a primeira a se
desenvolver. Nos mamíferos, encontra-se caudal a traquéia, na altura
do primeiro ou segundo anel traqueal e às vezes atrás da laringe ou
a sobrepondo (CHASTAIN, 1999; DYCE, 1997).
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Nos pequenos animais, a glândula tireóide é formada por massas
separadas que podem ser conectadas por um istmo. Esse istmo pode
estar ausente, e tudo depende da alimentação e tamanho do animal
(BIRCHARD, 1996; DYCE et al, 2002).O tecido dessa glândula é de
consistência firme e de acordo com o tamanho, a forma e a
localização, podem ser palpadoscaudalmente a laringe em cães
enfermos, em cães sadios não são encontrados e ainda devido a
presença de folículos, o parênquima possui textura granular (DYCE
ET AL, 2002).

A glândula tireóide possui uma unidade funcional que é o folículo
tireoidiano, é uma estrutura de arranjo celular esférico com colóide
rico em glicoproteina denominadatireoglobulina em seu interior
(DYCE et al, 2002; FELDMAN; NELSON 2004). Esse folículo
tireoidianosecreta os hormônios da tireóide e fica armazenado no
líquido folicular (GRAVES et al, 1998; DYCE et al, 2002).

Fonte: google imagens

5. FISIOLOGIA DA GLÂNDULA TIREÓIDE

Para a síntese dos hormônios da tireóide combina-se o iodo a
tirosina. Ao ocorrer a iodação das tirosinas podem ser formados dois
produtos, os quais são a monoiodotirosina (MIT) e a diiotirosina (DIT).
Os emparelhamentos de ambas moléculas formam a triiodotironina
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(T3) e a junção de duas moléculas de diiodotirosina formam uma
tiroxina (T4) (GUYTON; HALL, 1999).

Grande parte do T3 e T4 está ligado a proteínas. Há maior
facilidade de ligação do receptor ocorre em T3 por estar mais livre
no plasma. Para se ligarem a seus reeptores, o T3 e T4 devem se
liberar de seus transportadores (GUYTON e HALL, 1999;
ETTINGER;FELDMAN, 2005). O T3 entra na célula, possui inicio mais
rápido e é até mais potente do que o T4. Os hormônios da tireóide
se ligam a os receptores que se ligam ao DNA e influencia a expressão
de uma variedade de genes codificando as enzimas reguladoras
(ETTINGER; FELDMAN, 2005).

O T3 é formado principalmente fora da glândula tireóide, pela
desiodação enzimática extratireóidea do T4, o que ocorre é a
remoção de um átomo de iodo do T4. Nesse caso, os rins e o fígado
são os órgãos que contem maior quantidade de enzimas catalisadoras,
no entanto o tecido muscular produz mais T3 em relação ao seu
peso relativo (GUYTON; HALL, 1999; ETTINGER; FELDMAN, 2005).

O hipotálamo media a produção e a liberação do hormônio
tireodiano, ainda produz o hormônio liberador de tireotrofinas (TRH)
e a adenohipófise que produz a tireotrofina (TSH) e é estimulada
pelo TRH. Os níveis de hormônios tireoidianos livres na circulação
regulam a produção de TRH e TSH (GRAVES et al. 1998).

Estes hormônios da tireoide atuam na absorção intestinal da
glicose e facilita o movimento para dentro das células musculares e
adiposas e contribuem para o desenvolvimento normal (GRECO;
STABENFELDT, 1999). Os hormônios também atuam em processos
metabólicos, influenciam nas atividades de enzimas e na
concentração, na razão entre secreção e degradação de outros
hormônios e no metabolismo de substratos, vitaminas e minerais
(NELSON, 2010). Sendo assim, como esse hormônio tem receptores
em quase todos os tecidos, pode interferir no metabolismo de quase
todos os órgãos (GURTLER et al, 1996).

As ações fundamentais dos hormônios da tireóide é aumentar o
consumo de oxigênio e consequentemente da taxa metabólica,
aumento da sístole cardíaca e de sua freqüência, aumento da
absorção de glicose, o que aumenta a ação da insulina e aumento do
peristaltismo, estimula a lipólise, a secreção do hormônio do
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crescimento e faz a manutenção do equilíbrio protéico (GUYTON e
HALL, 1999).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devido à grande importância da atividade dessas glândulas em
relação ao funcionamento do organismo animal, é de extrema
importância o conhecimento da anatomia e também da fisiologia
das mesmas, levando em consideração as alterações que essas podem
causar diante de possíveis distúrbios. Dessa forma, é necessário
orientar a todos os interessados e profissionais da área de medicina
veterinária, sobre os mecanismos de ação e desempenho das
glândulas adrenal e tireoide, para que se torne possível a
identificação de patologias e a aplicabilidade de tratamentos
efetivos.
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RESUMO

O hiperadrenocorticismo é uma endocrinopatia comumente
diagnosticada em cães, caracterizada pelo excesso de cortisol, seja
ele espontâneo ou iatrogênico. Os sinais clínicos esperados são
poliúria, polifagia, polidipsia, taquipneia, abaulamento abdominal,
alopecia e letargia. Seu diagnóstico baseia-se nas alterações clínicas,
laboratoriais e testes hormonais. O teste de escolha para o
diagnóstico é supressão por baixa dose de dexametasona; no entanto,
outros exames, como a estimulação por ACTH e aferição da
concentração plasmática do ACTH podem ser necessários. Os
fármacos mitotano e trilostano são as principais opções terapêuticas
clínicas utilizadas, enquanto a adrenalectomia pode ser utilizada
nos casos ACTH-independentes.

Palavras-chave: Adrenal, Cães, Hipercortisolismo, Supressão por
dexametasona.
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ABSTRACT

The Hyperadrenocorticism is an endocrinopathy commonly
diagnosed in dogs, characterized by excess cortisol, whether
spontaneous or iatrogenic. The expected clinical signs are polyuria,
polyphagia, polydipsia, tachypnea, abdominal bulging, alopecia and
lethargy. Its diagnosis is based on clinical, laboratory changes and
hormonal tests. The diagnostic test of choice is suppression by low
dose of dexamethasone; however, other tests, such as ACTH
stimulation and measurement of plasma ACTH concentration may
be necessary. The drugs mitotane and trilostane are the main clinical
therapeutic options used, while adrenalectomy can be used in ACTH-
independent cases.

Keywords: Adrenal, Dogs, Hypercortisolism, Dexamethasone
suppression.

1. INTRODUÇÃO

O hiperadrenocorticismo (HAC), também chamado de síndrome
de Cushing, é uma doença endócrina comumente diagnosticada em
cães, de caráter crônico que acomete cães de meia-idade a idosos,
com anormalidades clínicas e laboratoriais ocasionadas pela
exposição em excesso aos níveis de glicocorticoides (ROMÃO et al,
2011; CAROTENUTO et al, 2019). Em cães, o HAC pode ser causado
por tumores adrenais, tumores ectópicos produtores de ACTH,
indução iatrogênica ou problemas na glândula hipofisária, resultando
no aumento da secreção de glicocorticoides (CASTRO; MOREIRA, 2002;
GALAC, 2005).

As glândulas adrenais estão localizadas craniomedialmente aos
rins, posicionadas sobre o teto do abdômen no retroperitônio. São
compostas por dois tecidos endócrinos, córtex e medula, que no
caso possuem funções e origens embrionárias distintas (KONIG;
LIEBICH, 2016).

Quaisquer raças podem ser acometidas pelo HAC; no entanto,
Boxers, Boston bull terriers, Poodles, Beagles, Pastores alemães e
Teckels são mais susceptíveis ao acometimento (OWENS; DRUCKER,
1977; PAULA et al, 2018). Tumores adrenocorticais normalmente
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acometem raças maiores, cerca de 50 % dos animais diagnosticados
possuem peso superior a 20 kg; já cães das raças menores
normalmente possuem predisposição ao hiperadrenocorticismo
pituitário-dependente (HERRTAGE, 2015).

A suspeita diagnóstica envolve o histórico clínico e sinais clínicos,
como poliúria, polifagia, polidipsia, taquipneia, abaulamento
abdominal, alopecia endócrina, fraqueza muscular, hipertensão
sistêmica e letargia. Os sinais clínicos junto aos testes hormonais
normalmente confirmam o diagnóstico (BENNAIM; SHIEL; MOONEY
2019).

Para o tratamento de hiperadrenocorticismo, deve-se levar em
consideração qual a origem da doença, cada caso deve ser avaliado
individualmente a fim de avaliar a melhor indicação terapêutica,
seja clínica ou cirúrgicas. Atualmente, o tratamento clínico envolve
o uso basicamente do mitotano e trilostano, já que proporcionam
controle dos sinais clínicos, proporcionando maior sobrevida e
qualidade de vida aos animais (NELSON; COUTO, 2015).

Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de
literatura sobre o hiperadrenocorticismo em cães, abordando de
modo descritivo, seus principais aspectos, apresentação e alterações
ocasionadas pela doença.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Revisão de literatura

Etiologia e Fisiopatologia

O hiperadrenocorticismo é causado principalmente pela produção
excessiva de glicocorticoides, o que resulta em alterações clínicas e
laboratoriais com impactos significativos na qualidade de vida animal.
O HAC é subdividido em três tipos, sendo eles; ACTH-dependente,
que envolve a produção excessiva de hormônio adrenocorticotrófico
(ACTH), seja pela hipófise ou por algum tecido ectópico, ACTH-
independente causado por uma desordem primária da adrenal,
geralmente um tumor produtor de cortisol ou iatrogênico, causado
pela administração exógena de glicocorticoides (BENNAIM; SHIEL;
MOONEY, 2019; CAROTENUTO et al. 2019).



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

290      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 07 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

O HAC ACTH-dependente compreende 85-90% dos casos de
animais diagnosticados com HAC; dentre esses, 85% dos animais
podem possuir tumores funcionais, encontrados durante suas
respectivas necropsias na região hipófise, inclusive embora
raros, tumores ectópicos também são encontrados em HAC
denominados de ACTH-ectópico, devido a neoplasia ser
produtora de ACTH (PETERSON, 2001; CASTRO; MOREIRA, 2002;
SANTOS et al., 2011).

Os tumores adrenocorticais mais diagnosticados são adenomas e
carcinomas (SANTOS et al, 2011). Os carcinomas tendem a calcificar,
podendo sobrepor órgãos como os rins, veia cava e fígado, chegando
até 2cm de diâmetro, causando fibroses, hemorragias e mortes
teciduais, com possível caráter metastático. Já os adenomas
geralmente são circunscritos, bem delimitados, não invasivos, sem
caráter metastático e pequenos (PAULA et al, 2018).

Em casos de HAC iatrogênico, os sinais são causados por
administração excessiva de glicocorticoides, como em tratamentos
prolongados admitidos por tutores ou médicos veterinários.
Apresentando hipoplasia bilateral das adrenais, como resposta ao
desuso, impedindo a produção e liberação de ACTH, inibida pelo
fornecimento de corticoide (SANTOS et al, 2011).

Manifestações Clínicas

A exposição ao hipercortisolismo resulta em clássicos sinais
crônicos e progressivos (BENEDITO et al, 2017). Em animais idosos, é
comum os proprietários relatarem a sintomatologia como parte do
processo natural de envelhecimento, os quais em alguns casos
apresentam sinais intermitentes e períodos de remissão e recidiva
(PAULA et al, 2018).

Estes sinais podem incluir poliúria, por possível bloqueio da ação
de hormônio antidiurético (ADH) e polidipsia compensatória, sinais
que ocorrem em 82-91% dos casos. A polifagia (46-47%) pode ser
observada devido ao efeito anti-insulínico causado pelo cortisol
(BENEDITO et al, 2017; BENNAIM; SHIEL; MOONEY 2019). Sinais como
noctúria e incontinência urinaria também podem ser observados
(PAULA et al, 2018).
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Com relação aos efeitos sobre o metabolismo lipídico e de
carboidratos, pode-se observar hepatomegalia (50-67%) pelo acúmulo
de carboidratos e gorduras. Associado a isto, observa-se distensão
abdominal e/ou obesidade (63-73%), por aumento da distribuição
de tecidos adiposos desta região junto à flacidez muscular, reflexo
do catabolismo proteico (BENEDITO et al, 2017; BENNAIM; SHIEL;
MOONEY, 2019).

Amplamente tem sido relatado que em altos índices de
glicocorticoides os carboidratos e metabolismo lipídico são afetados,
proporcionando a diabetes mellitus secundariamente em até 10%
dos casos. Além disso, elevadas taxas do cortisol desencadeiam
estímulos de resistência à insulina (MICELI et al, 2012; NELSON;
COUTO, 2015).

A intolerância ao exercício e letargia (29-64%), justificada pela
atrofia muscular decorrente do catabolismo proteico, resultando em
perdas das massas musculares principalmente em torno dos membros,
dorso e região temporal (PAULA et al, 2018; BENNAIM; SHIEL; MOONEY,
2019). Frequentemente observa-se taquipneia, pela deposição de
gordura sobre o tórax e fragilidade muscular, o que dificulta os
movimentos de ventilação (MACHADO, 2014).

A hipertensão arterial sistêmica (31-86%) pode ocorrer, já que
os receptores renais de mineralocorticoides assim como a
aldosterona também são sensíveis aos corticoides. Além disso, a
hipertensão também pode ser associada ao excesso de liberação
de renina, o que ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Afecções como cegueira, descolamento de retina e sintomas
relacionados à doença renal simultânea também podem ocorrer
como resultado a hipertensão (BENNAIM; SHIEL; MOONEY 2019;
PAULA, 2018).

A alopecia (41-75%) está relacionada ao hipercortisolismo
induzir a atrofia dos folículos e aos efeitos antiproliferativos da
pele, inibindo os fibroblastos e a síntese de colágeno, resultando
em atrofia epidérmica (BENNAIM; SHIEL; MOONEY 2019).
Geralmente as alopécicas se iniciam na região do tronco,
posteriormente seguem para o flanco, região perineal e abdômen,
de aspecto simétrico e bilaterais  de progressão lenta,
normalmente a pelagem se torna seca e opaca apresentando
prurido em alguns casos (HNILICA, 2012).
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Abordagem Diagnóstica

A suspeita diagnóstica surge dos sinais clínicos junto as
alterações laboratoriais, exames de imagens podem esclarecer
alterações concomitantes em órgãos ou neoformações, o que
justificaria a endocrinopatia; no entanto, é através da realização
dos testes hormonais que o diagnóstico pode ser confirmado (DE
MARCO, 2015).

Dentre as alterações encontradas nos exames laboratoriais,
observa-se comumente leucocitose por neutrofilia, linfopenia e
eosinopenia, trombocitose e eritrocitose branda. Nos exames
bioquímicos, é esperado aumento de FA e ALT, hipercolesterolemia,
hipertrigliceridemia e hiperglicemia, enquanto na urinálise pode ser
observado densidade urinaria menor que 1,020, indicadores de
infecção urinaria, e proteinúria. Em animais com privação de água,
podem ser observadas densidades de 1.025 a 1.035 (NELSON; COUTO,
2015).

A proteinúria é um sinal observado devido à hipertensão arterial
sistêmica, principalmente pela glomerulonefrite ou
glomerulosclerose. A infecção do trato urinário pode se desenvolver
devido à hipostenúria e os efeitos imunossupressores dos
glicocorticoides, interferindo na identificação de bactérias ou células
inflamatórias. Sendo assim, nas suspeitas de HAC recomenda-se a
cistocentese e urinálise, junto à urocultura e antibiograma (NELSON;
COUTO, 2015).

A hipercortisolemia podem também suprimir a secreção
hipofisária do hormônio estimulante da tireoide (TSH), causando a
síndrome do eutireoideo doente. Nestes animais, a metabolização
do T4 total em T3 tende a diminuir, divido ao cortisol dificultar o
transporte destes hormônios. De 20-57% dos portadores de HAC
apresentam baixas taxas de T4 total e de 11-62% baixos taxas de T4
livre (DE MARCO, 2015).

Os testes hormonais para diagnóstico da HAC devem ser
solicitados em animais com evidências clínicas da doença, para
avaliarem o feedback negativo do eixo hipotalâmico-pituitário-
adrenal. Os testes mais utilizados são a supressão por baixa dose de
dexametasona, estimulação por ACTH e dosagem plasmática do ACTH,
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além da relação cortisol-creatinina urinária. No entanto, os exames
geralmente não diferenciam os tipos de HAC, sendo necessária a
avaliação de exames de imagem em conjunto, como a
ultrassonografia das adrenais, tomografia computadorizada e até
mesmo ressonância magnética para pesquisa de micro e
macroadenomas hipofisários (DE MARCO, 2015).

O teste de supressão por baixa dose de dexametasona é baseado
na demonstração da inibição do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal
por feedback negativo a glicocorticoides, administrando por via
intravenosa ou intramuscular a dexametasona em baixa dose (0,010-
0,015 mg/ kg), enquanto amostras de cortisol sérico serão coletadas
imediatamente, antes e nos períodos de 3-4h e 8h após sua
administração. Sua sensibilidade varia de 92-100% e especificidade
de 67-95% (BENNAIM; SHIEL; MOONEY 2019). A dexametasona é o
corticoide de escolha por não interferir com a aferição do cortisol
endógeno (DE MARCO, 2015).

Tratamento e Prognóstico

No Brasil, frequentemente o tratamento da forma de HAC ACTH-
dependente é medicamentoso, embora em outros países seja realizada
técnica de hipofisectomia transesfenoidal. É importante lembrar que
o HAC não possui “cura” medicamentosa; portanto, os medicamentos
deverão ser administrados continuamente. Para tratamento de HAI
(HAC ACTH-independente), é recomendada adrenalectomia. Em massas
tumorais de caráteres metastáticos, inoperáveis ou condições que
debilitem o procedimento cirúrgico, é indicado o uso da terapia
medicamentosa, inclusive tratamento quimioterápico (DE MARCO,
2015). Os medicamentos mais comumente utilizadas são o trilostano
e mitotano (NELSON; COUTO, 2015).

O trilostano é a terapia de escolha, sendo eficaz em cães com
ACTH-dependente e HAI com eficácia clínica excelente (>80%),
controlando os sinais clínicos por longos períodos. Também pode ser
utilizado em casos de hipersensibilidade ou ineficácia do mitotano,
como forma de reverter as alterações metabólicas ocasionadas pelo
HAC,   antes da adrenalectomia em animais portadores de ATH, ou
como controle da sintomatologia em portadores de ATH metastático
(NELSON; COUTO, 2015).
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O mitotano é um quimioterápico de efeito citotóxico sobre o
córtex da adrenal, que resulta em necrose seletiva e atrofia das
zonas fasciculada e reticulada produtoras de glicocorticoides,
principalmente se estiverem hiperplásicas. É indicado para ambos
os tipos de HAC, mas possui efeito colateral de desenvolvimento do
hipoadrenocorticismo total ou insuficiência adrenal, o que pode
ocorrer em 5 a 17% dos pacientes; a longo prazo, pode causar atrofia
e degeneração centrolobular hepática (DE MARCO, 2015).

O prognóstico da HAC é muito variável a depender do estado
geral do paciente, existindo várias influências, como o
comprometimento do tutor na dedicação, condição financeira em
fornecer os medicamentos necessários, realização de
acompanhamentos, exames e adequações. As doenças concomitantes
como cetoacidose diabética, tromboembolismo pulmonar e
pancreatite também exercem muita influência sobre este
prognóstico. Em média, cães tratados com mitotano ou trilostano
possuem perspectiva de vida de 2 a 4 anos, período que pode ser
estendido se diagnosticado em animais mais jovens, devido a menores
influências de doenças concomitantes em pacientes geriátricos (DE
MARCO, 2015).

A influência neoplásica também pode ser bem expressiva sobre
o prognóstico, uma vez que adenomas adrenocorticais possuem
melhor prognostico em relação ao diagnóstico de adenocarcinomas.
Quando submetidos ao tratamento cirúrgico de remoção tumoral,
desde que não haja metástase, a expectativa de vida destes animais
pode ser ainda maior do que em relação ao HAC hipofisário (DE
MARCO, 2015).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O hiperadrenocorticismo é uma endocrinopatia muito comum na
rotina clínica de médicos veterinários, tornando necessário um maior
conhecimento sobre esta afecção, que embora tenha seu diagnóstico
acessível, possui consigo suas dificuldades pela complexibilidade das
lesões desencadeadas à exposição ao cortisol. Seu tratamento pode
ser medicamentoso ou cirúrgico a depender da origem do distúrbio,
esclarecidos por exames de imagem e histórico e os medicamentos
mais utilizados são o mitotano e o trilostano, este último mais
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frequentemente, devido aos baixos efeitos colaterais, o que favorece
maior tempo de sobrevida e qualidade de vida.
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RESUMO

 O olho é composto por três camadas, sendo elas: a camada
fibrosa mais externa formando a esclera e a córnea; a camada
vascular denominada úvea ou trato uveal; e a neuroectoderme,
camada interna composta pela retina e pelo nervo óptico. A uveíte
consiste na inflamação da túnica vascular da úvea. A inflamação da
íris, do corpo ciliar e da coroide é frequentemente observada em
cães e gatos.  As causas da uveíte são inúmeras, podendo estar
associada a enfermidades sistêmicas ou até mesmo a traumas
penetrantes devido a brigas e acidentes.

PALAVRAS-CHAVES: Olho, uveíte, infecções.

ABSTRACT

The eye is composed of three layers, namely: the outermost
fibrous layer forming the sclera and cornea; the vascular layer called
uvea or uveal tract; and the neuroectoderm, the inner layer composed
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of the retina and optic nerve. Uveitis is inflammation of the uveal
vascular tunic. Inflammation of the iris, ciliary body and choroid is
often observed in dogs and cats. The causes of uveitis are numerous
and may be associated with systemic diseases or even penetrating
trauma due to fights and accidents.

KEYWORDS: Eye, uveitis, infections.

1- INTRODUÇÃO

A inflamação do trato uveal (uveíte) é uma das doenças oculares
mais frequentes devido à natureza altamente vascular do tecido e
proximidade às outras estruturas intraoculares. Uma ampla variedade
de causas endógenas e exógenas pode acarretar em uveíte, e sua
classificação pode ser baseada quanto a seu caráter patológico,
etiológico, clínico ou anatômico, dentre as quais a uveíte anterior é
a mais frequente (Borges et al., 2004).

O olho é composto por três camadas, sendo elas: a camada
fibrosa mais externa formando a esclera e a córnea; a camada
vascular denominada úvea ou trato uveal; e a neuroectoderme,
camada interna composta pela retina e pelo nervo óptico. A
uveíte consiste na inflamação da túnica vascular da úvea. A
inflamação da íris, do corpo ciliar e da coroide é frequentemente
observada em cães e gatos.  As causas da uveíte são inúmeras,
podendo estar associada a enfermidades sistêmicas ou até mesmo
a traumas penetrantes devido a brigas e acidentes. A uveíte e
suas complicações podem comprometer a visão e causar
desconforto ocular. Por este motivo, identificar a causa
secundária por meio de diagnósticos específicos e posteriormente
realizar o tratamento adequado é de extrema importância
(Azevedo, 2017).

A barreira hematoaquosa é uma estrutura anatômica e
fisiológica que impede a troca de algumas substâncias entre a
câmara anterior e o sangue, permite a passagem de solúveis lipídicos
e restringe a passagem de íons solúveis em água e proteínas. O
endotélio dos vasos sanguíneos da íris e o epitélio não pigmentado
do corpo ciliar compõem essa barreira. A integridade da barreira
hematoaquosa depende da justaposição dos vasos localizadas entre
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a pars plicata e a pars plana, duas camadas de epitélio não
pigmentado do corpo ciliar, responsáveis pela produção de humor
aquoso, que controlam o influxo do fluido aquoso para a câmara
posterior. Danos a essa barreira levam ao aparecimento do flare do
aquoso, que corresponde ao aumento da turbidez desse humor,
ocasionado pela exsudação e acúmulo de proteínas plasmáticas e
componentes celulares na câmara anterior. O humor aquoso contém
cerca de 1/500 da concentração proteica do plasma (Ribeiro;
Schroder, 2015).

A uveíte ocorre com frequência em cães e gatos em decorrência
de afecções sistêmicas ou injúrias intraoculares, devido à alta
vascularização desse tecido.  Apesar das causas de uveíte serem
diversas, a sequência de eventos é similar independentemente
da etiologia. Os agentes causadores de uveíte podem ter origem
química, física ou biológica. Entre as causas exógenas cita-se
traumas (que incluem procedimentos cirúrgicos) e feridas
penetrantes ou não penetrantes com ou sem infecções
secundárias. As causas endógenas podem ter origem parasitária,
infecciosa, neoplásica, idiopática e imunomediada (Azevedo,
2017).

Durante a fase aguda da doença, os animais podem apresentar
febre intermitente, anemia, edema de membros e partes ventrais
do corpo, com emagrecimento progressivo, inapetência, fraqueza e
perda de pelos (Santalucia et al., 2012).

Nessas espécies, as causas mais comuns de uveíte exógena
incluem cirurgia intraocular, trauma, ceratite ulcerativa  e feridas
penetrantes, enquanto a uveíte endógena pode ter origem
parasitária, infecciosa, lente induzida, neoplásica ou idiopática.
Os agentes infecciosos mais comuns que causam uveíte em gatos
incluem Toxoplasma gondii, Bartonella spp, vírus da leucemia
felina, vírus da imunodeficiência felina, vírus da peritonite
infecciosa felina e micoses incluindo criptococose, histoplamose,
blastomicose, coccidiomicose e candidíase. Em cães, agentes
infecciosos como a Erlichia spp., Leishmania spp., Babesia spp.,
Toxoplasma gondii e os mesmo fungos mencionados na espécie
felina são os agentes comumente envolvidos (Ribeiro; Schroder,
2015).



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

300      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 07 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

Figura 1 – Anatomia do olho canino.
Fonte: http://petbyser.blogspot.com/2015/01/catarata.html

2- REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Etiopatologia.

A uveíte é uma inflamação intraocular causada por um dano
vascular e tecidual, que libera mediadores inflamatórios causando
quebra da barreira hemato-ocular. A uveíte é dolorosa e em alguns
casos pode causar fotofobia e lacrimejamento excessivo, entre outras
complicações (Azevedo, 2017).

As uveíte podem ser associadas a doenças infeccioas como por
protozoários (Ex: toxoplasmose, leishmaniose), infecções virais (Ex:
vírus da leucemia felina, vírus da imunodeficiência felina, peritonite
infecciosa felina, criptococose, hepatite infecciosa felina, infecções
micóticas sistêmicas, histoplasmose, coccidioidomicose,
blatomicose), infecções por algas (Ex: prototecose), infecções por
ricketsias (Ex: erlichiose, febre maculosa das montanhas rochosas,
hemobartonelose) e infecções bacterianas (Ex: brucelose) (Pontes;
Viana; Duarte, 2007).
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2.2 Sinais clínicos.

Sinais clínicos, geralmente se apresentam de forma bilateral,
podendo ser unilaterais em determinados casos. A sintomatologia é
determinada pela causa da enfermidade e estes animais podem
apresentar edema de córnea, entre outras complicações. O flare
aquoso que pode ocorrer devido ao rompimento da barreira hemato-
aquosa e o aumento da permeabilidade vascular permite a
visualização das células inflamatórias no interior do humor aquoso
ou vítreo. Os infiltrados inflamatórios tendem a modificar o formato
e a mobilidade da íris. O exsudato fibrinoso, é resultado da quebra
da barreira hemato-ocular, tornando a íris escurecida e facilitando
a infiltração de células inflamatórias no estroma da íris (Azevedo,
2017).

Este exsudato também pode modificar a mobilidade da íris e
causar sua aderência à lente, levando ao glaucoma secundário. Ocorre
também uma redução da PIO pela ação de antígenos no esfíncter da
íris (Azevedo, 2017).

2.3 Diagnóstico.

O diagnóstico de uveíte é baseado na anamnese, em exame físico
e em sintomas. Os exames complementares como hemograma
completo, bioquímica sérica, urinálise e radiografias torácicas devem
ser realizados nos casos em que há suspeita de doenças sistêmicas
envolvidas na etiologia de uveíte. A tonometria e a oftalmoscopia
devem ser realizadas em todo olho que apresente alguma alteração
clínica, para que sinais iniciais de uveíte, como ligeira miose e
diminuição da PIO, não sejam ignorados (Pontes; Viana; Duarte,
2006).

2.4 Tratamento.

O objetivo do tratamento é aliviar os sintomas de dor e controlar
a inflamação. Se possível, visa-se estabilizar a barreira hemato-
aquosa, minimizar sequelas e preservar a visão. Portanto, na terapia
básica da uveíte são utilizados cicloplégicos e anti-inflamatórios de
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uso tópicos e sistêmicos e fármacos específicos para  o tratamento
da causa base, quando conhecida (Azevedo, 2017).

A aplicação tópica de midriáticos e de cicloplégicos, em
associação com administração tópica e sistêmica de anti-
inflamatórios esteroidais e não esteroidas, adjunto ao ataque da
causa de base. Fármacos com ação fibrinolítica podem ser úteis. O
emprego de antiinflamatórios pela via subconjuntival constitui-se
alternativa em uveítes severas, quando se deseja manter níveis intra-
oculares elevados de fármacos (Ribeiro, 2007).

A uveíte peri e pós-operatória é considerada o maior problema
da cirurgia para extração de catarata no cão (Rodrigues et al., 2010).

A seleção do paciente para o procedimento cirúrgico deve ser
rigorosa minimizando assim, o insucesso e complicações visuais. Desta
maneira, várias etapas são requeridas, tais como, comportamento
dócil e facilidade na manipulação do animal, comprometimento do
proprietário no pré e pós-operatório e ausência de enfermidades
concomitantes (Guimarães et al., 2015).

Figura 2 – Classificação de uveítes.
Fonte: https://dicaspeludas.blogspot.com/

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inflamação do trato uveal está caracterizada como uma das
enfermidades oculares mais importantes em cães e está
frequentemente associada à doença sistêmica. Os sinais



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 07 - ISSN 1676-6814      303

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

oftalmológicos são muitas vezes a primeira forma de manifestação
de doenças infecciosas sistêmicas. Além disso, a inflamação
intraocular constitui uma potencial causa de cegueira na espécie
canina, comprometendo o bem-estar dos animais de companhia.
Dessa forma, é de extrema importância que mais estudos sejam
realizados a respeito da uveíte em cães, para facilitar o diagnóstico
mais rápido possível e fazer com que o prognóstico da patogenia
seja favorável.
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RESUMO

O presente estudo tem como princípio discutir sobre a
acidificação dos oceanos, o qual vem se desenvolvendo desde o início
da revolução industrial, que gerenciou um dos maiores problemas
que hoje o globo terrestre vem demonstrando. Como um dos
resultados desse problema, observamos a acidificação dos oceanos,
o qual se tornará um colapso ambiental caso esse assunto não seja
discutido com um grau de importância visível a todos, já que o mesmo
vem devastando grande parte da vida marinha mundialmente,
consequentemente trazendo problemas socioeconômicos. A partir
deste estudo buscou-se problematizar os efeitos da acidificação dos
oceanos e seus impactos globais.

Palavras chave: Aquecimento global, Morte dos oceanos, Ações
antropogênicas.

ABSTRACT

The present study has as principle to discuss about the acidification
of the oceans, which has been developing since the beginning of the
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industrial revolution, which managed one of the biggest problems
that today the globe has been demonstrating. As one of the results of
this problem, we observed the acidification of the oceans, which had
become an environmental collapse if this issue is not raised with a
degree of importance visible to everyone, since it has been devastating
much of marine life worldwide, consequently bringing socioeconomic
problems. From this study, we sought to problematize the effects of
ocean acidification and its global impacts.

Keywords: Global warming, Ocean death, Anthropogenic actions.

1. INTRODUÇÃO

Desde o início da revolução industrial, o oceano vem gradativamente
absorvendo grande parte do dióxido de carbono (CO

2
). Este novo sistema

gerou um crescimento produtivo, e consequentemente uma acentuação
das ações humanas em relação ao meio ambiente, por conta do aumento
das atividades econômicas, do uso de combustíveis fósseis, da
urbanização, da mudança na exploração dos recursos naturais e a
intensificação da produção agrícola (ESTRELA; POTT, 2017; MENDES,
2014). Dessa maneira, foi possível notar que se não fosse as águas
oceânicas, o porcentual de CO

2
 na atmosfera seria gigantesca e as

consequências das mudanças climáticas, mais marcantes. Por isso,
acredita-se que esses infinitos azuis sejam os salvadores do globo, no
entanto com a absorção desse gás, os malefícios apareceram, já que
essas águas sofreram efeitos em sua composição química, resultando
em uma acidificação muito elevada.

Dessa maneira, o pH da água teve um pico altíssimo trazendo
consequências ao ambiente marinho, das diferentes espécies que o
oceano abraça, os mais afetados são os consumidores primários que
necessitam do cálcio das águas para utilizá-los em seus processos
biológicos, como crescimento e reprodução. Porem, devido a morte
precoce desses seres, os consumidores secundário e terciário acabam
sofrendo com essa perda por terem uma alimentação escassa. Enfim,
para muitos autores, as alterações antropogênicas no sistema Terra,
em especial, no ambiente marinho são irreversíveis. Não podemos
negar que o ambiente marinho representa um dos sistemas mais
complexos de serem estudados, devido aos fatore químicos, físicos
e biológicos que o constituem. (SODRÉ, SILVA, MONTEIRO, 2016)
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 Entretanto, segundo Gonçalves (2013) relata que a governança
global dos oceanos foi inserida entre os temas com maior destaque
nas discussões das reuniões prévias da Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável - RIO+20. Contudo, ao analisar o
documento final da ONU “The future wewant”, o tema não ganhou
destaque, sem medidas e comprometimentos com a proteção das
águas internacionais e a utilização dos organismos marinhos.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Para a elaboração do texto utilizou-se o método indutivo, partindo
da premissa de estudos científicos que envolvem o assunto abordado,
a fim de problematizar o efeito da acidificação dos oceanos e suas
prováveis consequências futuras globalmente para uma premissa
específica, a qual desenvolve uma pesquisa minuciosa sobre o que é
a acidificação dos oceanos, as consequências na biota marinha e
como está enraizada dentro da  sociedade, gerando impactos
negativos para o meio ambiente, buscando comprovar que tais
proposições se relacionam com a governança ambiental global. Para
tanto, foi estudado o desenvolvimento desse problema desde a
revolução industrial até os tempos atuais, os quais mostram os
resultados avassaladores dentro do habitat marinho. Nesse caso a
atuação de reuniões da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável é crucial para acabar com a destruição
desse ambiente. Dessa forma, o trabalho foi realizado através de
pesquisas bibliográficas e de análise de artigos, o que possibilitou
um estudo mais avançado e técnico sobre o caso.

2.1 Resultados e discussão

O tema abordado sobre a acidificação oceânica diz respeito a
um processo que ocorre quando o CO2 na atmosfera reage com a
água para criar ácido carbônico, diminuindo tanto o pH da água do
mar quanto a concentração do íon carbonato e, dessa maneira,
trazendo problemas para os animais desse ambiente. Sobre isso, de
acordo com Sodré, Silva, Monteiro (2016, p.8):
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Esses impactos provocados pela alteração no pH marinho já foram detectados
em organismos vivos de diversas regiões do planeta. Dentro de décadas, a
química dos oceanos tropicais não sustentará o crescimento dos recifes de
corais e grandes extensões dos oceanos polares se tornarão corrosivas aos
organismos marinhos calcificadores. Estas alterações terão impacto sobre a
cadeia alimentar, a biodiversidade e os recursos pesqueiros.

Assim, é inegável que o homem possui uma inerente interação com
o oceano, a qual tem grande importância para a ascensão e preservação
da vida marinha, bem como também tem grande contribuição na sua
degradação. Um exemplo dessa situação é a elevada taxa de CO

2

produzida pela humanidade, ultrapassando a quantidade máxima que
os oceanos conseguem absorver e trazendo os problemas já
mencionados. Tal processo pode ser representado pela imagem a seguir:

Figura 1. Processo de Acidificação
Fonte: https://www.mandacaruonline.com/
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Desse modo, assim como demonstrado na imagem, a ação do
homem está intimamente ligada ao processo de acidificação dos
oceanos, pois a demasiada emissão de carbono tem impacto direto
na biota marinha. A partir da Revolução Industrial, isso se tornou
mais visível na medida em que o desmatamento e o uso de
combustíveis fosseis foram cada vez mais recorrentes, em decorrência
do avanço econômico que proporcionavam.

A questão é tão delicada que, segundo a fala do professor Hurd
para o site Mandacarú Online, “mesmo que as emissões globais de
carbono parassem hoje, espera-se que as futuras mudanças na
acidificação do oceano sejam muito duradouras devido à quantidade
de CO

2
 já presente na atmosfera e nos oceanos. Assim, percebe-se

que a sociedade ao invés de contribuir para a preservação ambiental
e marinha, tem, na verdade, atos que apenas visam o
desenvolvimento econômico e avassalam o meio ambiente. Na figura
02 podemos refletir sobre a revolução industrial e sua relação com a
acidificação oceânica.

Figura 2. Alteração climática
Fonte: https://alteracoesclimaticas.wordpress.com/tag/acidificacao-dos-oceanos/
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Com o ritmo que a globalização vem avançando na sociedade
contemporânea, intrinsicamente ligado a pensamentos capitalistas e
com uma mentalidade voltada apenas ao lucro, as condições climáticas
mundiais continuarão mudando drasticamente, com isso, a vida
marinha por um exemplo, chegará a um fim. Dessa maneira, é notável
que por menor que seja o problema analisado, o ambiente está fadado
a qualquer tipo de catástrofe, causando diversos problemas para o
ambiente e não somente a acidificação dos oceanos, ou seja, um
desequilíbrio ambiental torna-se algo normal diante da situação em
que hoje o globo se encontra (SODRÉ, SILVA, MONTEIRO, 2016)

2. CONCLUSÃO

A acidificação dos oceanos, proveniente da emissão de CO
2
, é

um processo complexo, porem que teve início a quase 200 anos atrás,
mas que até hoje não teve repercussão que realmente merecia.
Através de estudos observamos que a acidificação dos oceanos é
apenas uma das consequências que os problemas ambientais resultam
e que tudo isso apenas teve início por ações antropogênicas.

 Dessa maneira, é inegável a importância da ONU e outras
organizações ambientais, as quais tem o dever de proteção e mudança
desses atos ilícitos, a fim de acabar com os problemas ambientais.
Porém, devido à demora para a tentativa desses problemas, o estudo
aprofundado desse campo tornar-se a melhor opção para de uma
forma o outra diminuir esse processo que atinge as águas oceânicas.
Assim, é visto que esses atos devem ser controlados futuramente
para que não ocorram catástrofes que poderão intensificar os
problemas mundiais, tanto ambientais quanto socioeconômicos.

O presente trabalho foi dotado de um método de fácil
compreensão, o qual teve resultados satisfatórios. O estudo teve
uma simplicidade em sua execução, o qual mostra uma leitura sem
pausas devido aos artigos e estudos bibliográficos que contribuíram
de uma forma excepcional, ao entendimento do tema abordado
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RESUMO

Hipotireoidismo é uma doença que acomete comumente os cães,
causada pela falta de produção e secreção de hormônios tireoidianos,
a doença se divide em três tipos: primária que se resulta da
inflamação linfocítica ou degeneração idiopática da tireoide;
secundária que é derivado da ineficácia secreção do hormônio
tireotrófico TSH; e terciário indica a deficiência do hormônio
desvinculador de tiroxina, pelo hipotálamo. A análise ocorre com o
apoio dos sinais clínicos e efeitos dos exames laboratoriais. O
presente trabalho tem como objetivo visar as características gerais
do hipotireoidismo e a sua importância dentro da medicina
veterinária.

Palavras-chave: canino, endocrinologia, endocrinopatia.
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ABSTRACT

Hypothyroidism is a disease that commonly affects dogs, caused
by the lack of production and secretion of thyroid hormones, the
disease is divided into three types: primary that results from
lymphocytic inflammation or idiopathic thyroid degeneration;
secondary which is derived from the ineffective secretion of the
thyrotrophic hormone TSH; and tertiary indicates the deficiency of
the thyroxinedecoupling hormone by the hypothalamus. The analysis
occurs with the support of clinical signs and effects of laboratory
tests. The present work aims to target the general characteristics of
hypothyroidism and its importance within veterinary medicine.

Keywords: canine, endocrinology, endocrinopathy.

1. INTRODUÇÃO

O hipotireoidismo canino é uma enfermidade que acomete o
sistema endócrino do animal, caracteriza-se pela ausência na
produção dos hormônios tireoidianos, o mesmo é subdivido em três
graus: primário, secundário e terciário (NELSON e COUTO, 2006).

O primeiro grau da doença é chamada de Tireoidite Linfocitica,
sua origem é de um sistema imune imperfeito, onde os anticorpos
circulantes possuem uma controversa com a tiroglobulina
(CATHARINE et al., 2004). O hipotireoidismo secundário, tem como
característica principal a diminuição da secreção do hormônio
estimulante da tireoide, normalmente é resultante de um distúrbio
hipofisário (NELSON e COUTO, 2006). O terceiro e último grau
dessa enfermidade é causada pela falta de eliminação da TRH,
que consequentemente irá gerar uma atrofia folicular (NELSON e
COUTO, 2006).

Para que ocorra a metabolização correta dos hormônios
tireoidianos, é preciso de duas moléculas especificas: tirosina, é
formada no interior da célula e enviada para o lúmen folicular, já
iodo é transformado em iodeto e será absorvido e levado para a
glândula tireoide (GRECO e STABENFELDT, 2004). O presente trabalho
tem como objetivo visar as características gerais do hipotireoidismo
e a sua importância dentro da medicina veterinária.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Fisiologia da glândula tireoide

O hipotálamo é responsável por liberar TRH (hormônio liberador
da tiroxina), que estimula a produção de TSH pela hipófise anterior,
estimulando a tireoide na produção de T3 e T4, responsáveis por
realizar um retrocontrole negativo sobre o hipotálamo e a hipófise
diminuindo a secreção de TRH e TSH pelas glândulas (NELSON, 2006).
Esses hormônios podem causar efeitos no organismo como: a ativação
do metabolismo, o desenvolvimento fetal, particularmente nos
sistemas esquelético e nervoso, e a estimulação da síntese de
proteínas e enzimas (GRANDJEAN, 2001; SCOTTMONCRIEFF, 2007).
Portanto, a tireoide é uma glândula endócrina, em que possui origem
endodérmica e seu desenvolvimento ocorre na porção cefálica do
tubo digestório. É constituída por dois lobos localizados na região
cervical (um em cada lado da traqueia), unidos por uma parte estreita
de tecido caracterizado de istmo, tendo como função, a concentração
de iodo, síntese, armazenamento e secreção dos hormônios
tireoidianos (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004). Os folículos tireoidianos
fazem parte da tireoide, onde são compostos por uma camada de
células foliculares distribuídas em arranjo circular e essas são
responsáveis por secretar para o interior do folículo o coloide, que é
a principal fonte de armazenamento dos hormônios tireoidianos,
além de parênquima entre os fólicos existem as células
parafoliculares, responsáveis por secretar a calcitonina, hormônio
associado ao metabolismo do cálcio (GRECO e STABENFELDT, 2004;
JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004).

Para que ocorra a síntese dos hormônios tireoidianos são
essenciais a presença de duas moléculas: a tirosina e o iodo. A tirosina
faz parte da tireoglobulina, que é uma molécula grande formada no
interior da célula folicular e secretada para dentro do lúmen folicular,
já o iodo, é transformado em iodeto no trato gastrintestinal,
absorvido pela circulação e transportado até a tireoide, onde é retido
pelas células foliculares por mecanismos de transporte ativo da
membrana plasmática basal (GRECO e STABENFELDT, 2004). Na
glândula tireoide, com o estímulo do TSH (hormônio tireotrófico), o
coloide, contendo tirosina, é puxado para o interior da célula
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tireoidiana e introduzido ao iodeto. Caso uma molécula de iodeto se
ligue a uma molécula de tirosina, é chamada de monoiodotirosina
(MIT), e se duas moléculas são ligadas, é chamada de diiodotirosina
(DIT) (GRECO e STABENFELDT, 2004; JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004).
A T4 é metabolizada e expulsa pela tireoide, onde a mesma se
encontra em abundância na circulação (GRECO e STABENFELDT, 2004;
JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004; SCOTT-MONCRIEFF, 2007).

A grande maioria da T4 está presente no sangue, é achada de
forma apropriada, ou seja, ligada nas proteínas plasmáticas,
trabalhando como reservatório e tampão para persistência correta do
hormônio livre no corpo. O restante se encontram livres (fT4), sendo
capaz de infiltrar-se no meio intracelular e fazer um “feedback”
negativo, a mesma é rapidamente desiodada nas células-alvo que
podem formar a T3 ativa ou reversa (GRECO e STABENFELDT, 2004;
JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004; SCOTT-MONCRIEFF, 2007). A TSH tem o
objetivo de formar a T3, acontecendo no meio extracelular. Essas
enzimas terá uma maior concentração no fígado, rins e na musculatura
(GRECO e STABENFELDT, 2004).

Na metabolização normal, é feita a T3 ativa e por mais que seja
em quantidades reduzidas, e um hormônio que conseguem fazer
maiores efeitos fisiológicos (SCOTTMONCRIEFF, 2007). A T3 reversa
é inativa, sendo feita somente no processo de desiodaçao ou
catabolismo intracelular excessivo, a regularidade das concentrações
de hormônios dá pelo eixo hipotálamo-hipófise-tireoide, a alteração
na função da mesma resultará na diminuição de produção de TSH.
Essa mudança irá apresentar uma ineficácia na metabolização desse
animal, onde os caninos são os vertebrados escolhidos para obter
essa endocrinopatia (GRECO e STABENFELDT, 2004).

2.2. Hipotireoidismo

O hipotireoidismo evidencia-se pela queda dos hormônios da glândula
tireoide, como a triiodotironina e a tiroxina (NELSON e COUTO, 2006).
Aproximadamente 50% dos acontecimentos dessa enfermidade primaria,
são causadas pela tireoidite linfocítica, que absorve as células plasmáticas
e linfócitos. Macroscopicamente, a tireoide pode estar regular ou anormal,
à medida em que a mesma avance, o parênquima é degenerado e trocado
por tecido conjuntivo fibroso (CATHARINE et al., 2004).
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A tireoidite linfocítica é uma imperfeição no sistema imunológico
derivado de vários anticorpos que circulam contra a tiroglobulina
(YOXALL e HIRD, 1996). Estudos indicam que a degeneração da célula
folicular se resulta à junção de anticorpos tireoidianos para
membrana das células foliculares e da decorrente citotoxicidade. A
tireoidite possui fator genético, podendo ser passada para as gerações
seguintes. Acomete principalmente os cães de raça Beagle, Borzoi,
Golden Retriever (CATHARINE et al., 2004).

O hipotireoidismo secundário consiste em uma falta de secreção
do hormônio tireoide-estimulante, acontecendo em menos de 5%
dos eventos (PANCIERA et al., 2003). Geralmente corresponde a
consequência de um distúrbio hipofisário, provocando a eliminação
de tireotropina pelo hipotálamo, e uma imperfeição “secundária”
na recopilação e expulsão do hormônio da tireoide, que de modo
gradativo ocorre um declínio folicular originando a falta dos
hormônios da tireoide (NELSON e COUTO, 2006).

O hipotireoidismo terciário caracteriza-se pela anormalidade na
secreção do hormônio TRH pelos neurônios do hipotálamo, a falta
da eliminação do mesmo pode acarretar deficiência na atrofia
folicular (NELSON e COUTO, 2006).

2.2.1 Sinais clínicos

As manifestações dessa enfermidade podem estar presentes em
muitos sistemas do corpo. No início se apresenta de forma
silenciosa, devido ao aumento da degeneração das células presentes
na t ireoide (PANCIERA et al., 2003). As ocorrências de
hipotireoidismo primário normalmente acontecem em animais com
idade de dois a seis anos (NELSON e COUTO, 2006). Os sinais clínicos
dependem da faixa etária do animal, podendo mudar os sintomas
entre as raças, sendo eles, desânimo, melancolia, excesso de peso,
fadiga, inflexibilidade a baixas temperaturas, causando uma
deficiência na metabolização, mudanças na pele, alterações da
conexão do neurônio com o músculo, na reprodução e mudanças
do sistema cárdico (JOHNSON, 1994).

O hipotireoidismo pode gerar alterações na produtividade como,
fases do cio prolongado ou ausência do mesmo (NELSON e COUTO,
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2006), já e nos cães machos pode interferir na diminuição da libido
e provocar declínio testicular (JOHNSON, 1994).

As alterações no exame de eletrocardiograma são nítidos em
animais com hipotireoidismo em alto grau, os cães que estão no
início da doença requerem uma atenção maior para o diagnóstico,
pela dificuldade da contração ventricular e a regurgitação invertida,
já nos animais com a enfermidade induzida experimentalmente, o
contínuo intervalo da contração atrial indica a possibilidade de ter
a presença de uma alteração na condução no estímulo, ligado à uma
anormalidade do TSH (KIENLE et al., 1994). O exame ecocardiográfico
auxilia na análise e na redução da contração cardíaca, sendo
silenciosa (NELSON e COUTO, 2006), outros sintomas raros são as
alterações que acometem os globos oculares, trato gastrointestinal
e a coagulação corporal (KIENLE et al., 1994).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O hipotireoidismo se dá pelas a alterações na produção dos
hormônios da glândula tireoide, os mesmos, assim como a triiodotironina
e a tiroxina, tem a função de realizar a metabolização do organismo do
animal. Todavia, quando apresentada concentrações plasmáticas e
celulares alteradas, o animal indicará características de especificidade
clínicas. O hipotireoidismo pode ser diagnosticado e suprirá a falta
hormonal, que irá variar de acordo com o grau da doença.
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RESUMO

As cadelas e gatas possuem gestação curta, em torno de 60 dias,
com progênies numerosas podendo gerar de 8 a 16 filhotes, ambas
são poliéstricas não-sazonais, tendo assim mais de 1 cio por ano. As
técnicas de castração são adotadas para fazer o controle de
superpopulação destes animais e para prevenção de doenças tais
como: piometra, pseudociese, prolapso vaginal, câncer mamário,
entre outras.

Palavras chave: Cadelas - castração - doenças - gatas -
superpopulação.

ABSTRACT

The dogs and cats have a short gestation, around 60 days, with
numerous progenies that can generate from 8 to 16 puppies, both
are non-seasonal polyestrous, thus having more than 1 estrus per
year. Castration techniques are used to control the overpopulation
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of these animals and to prevent diseases such as: pyometra,
pseudocyesis, vaginal prolapse, breast cancer, among others.

Keywords: Castration - cats - diseases -  dogs -  overpopulation.

1. INTRODUÇÃO

A Instituto Pet Brasil em conjunto com IBGE estima que haja
54,2 milhões de cães e 23 milhões de gatos em todo território
brasileiro. Este número só vem crescendo e consequentemente
aumenta os de abandono, maus-tratos, deixando-os mais expostos a
ferimentos, fome, falta de alojamento e também a acidentes com
pessoas e no trânsito. Hoje em dia sabemos que a castração é o
meio mais eficaz e indicado para o controle populacional desses
animais, para zoonoses e para evitar doenças futuras. Ela ajuda a
diminuir os números de animais inteiros, e a posse responsável junto
á campanhas de castrações devem ser promovidas pelas prefeituras
ou pelas organizações não governamentais, fazendo com que a
população toda tenha acesso e entenda a importância do ato. Outro
modo para fazer com que as pessoas se conscientizem é através de
palestras, redes sociais e em escolas, informando adultos e crianças
que aderir a castração previne doenças, prolongando assim, a vida
do animal (BARROS, 2010; BRITO, 2016).

Algumas prefeituras adotaram medidas de captura e eliminação
metódica de cães, mas essa forma não é mais utilizada na maior
parte do mundo, pois os animais que sobreviviam acrescentavam
mais do que os animais removidos devidos á sua extraordinária
capacidade de reprodução, e unindo com os custos da captura,
transporte e alojamento, para o sacrifício o custo é maior. Algumas
ONGS de proteção animal ficam revoltados com os maus-tratos aos
animais e ao tentar minimizar o sofrimento tenta chamar a atenção
para o interesse animal. A Wold Organition (WHO) reconheceu o valor
dos programas para aqueles animais que foram abandonados e com
o propósito de diminuir a regeneração e a quantidade de animais
suscetíveis a raiva (BARROS, 2010; BRITO, 2016).

O trabalho tem como objetivo fazer com que aumente o número
cada vez mais de animais castrados, evitando assim vários riscos de
doenças mantendo também o controle populacional desses animais,
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mesmo que ainda haja um tabu contra, principalmente de pessoas
idosas que não possuem informações adequadas.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Ciclo estral e período gestacional

As cadelas são pluríparas de gestação curta, em torno de 60 dias
com progênies numerosas, ganha um rápido amadurecimento sexual.
As fêmeas começam a acasalar entre seis e nove meses. Com um
intervalo do ciclo a cada 6 meses, uma cadela pode ter dois partos
por ano, podendo gerar de 8 á 16 filhotes (BRITO, 2016).

Fonte:http://www.adotebicho.com.br/artigos/45-adocao-animais/84-castracao-de-
animais.
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2.2 Sistema reprodutor feminino

Os ovários possuem um tamanho menor, de forma oval, seu
contorno é longo e achatado, nas cadelas medem 2cm de diâmetro
em média, se encere entre 1 á 2cm ao polo caudal do rim. O ovário
direito se encontra entre a parte direita do duodeno e a parede
abdominal lateral, já o esquerdo tem ligação lateral com o baço. Os
ovários ficam presos nas paredes dorso-laterais do espaço abdominal
e a parede lateral do espaço pélvico através de pregas do peritônio.
As tubas uterinas são estruturas menores que alteram de tamanho

As gatas são poliestricas ou seja, possuem vários ciclos, seu
primeiro cio tem de início aos 10 meses, podendo variar até 12 meses,
e sua gestação tem em média de 60 á 68 dias (GURGEL et al., 2014).

Fonte: http://www.resgatinhos.com.br/dicas/por-que-castrar/
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com comprimento entre 5 á 8 cm, são órgãos compostos por duas
unidades que são amparadas pela mesossalpinge, a terminação
cranial recebe o ovócito que é excluído  na ovulação, denominado
de infundíbulo da tubas uterinas, em sua área interna tem pregas da
mucosa e suas bordas possuem fibras tubáricas que se acoplam. O
útero dos animais é constituído por dois cornos que procedem
cranialmente como tubas uterinas. Em cadelas a mucosa do útero
possui prolixas glândula uterinas e criptas tubulares e curtas, em
gatas as pregas são longituditudinais radiais ou espiradas. A vagina é
um órgão comprido e estreito, é formada por uma túnica muscular
densa e por fibras circulares, sua túnica possui mucosas de pregas
longitudinais, possui posição mediana de cavidade pélvica onde se
relaciona ventralmente com a bexiga e uretra e dorsalmente com o
reto. A vulva por sua vez é a parte mais externa do aparelho
reprodutor da cadela, composto por dois lábios volumosos e o orifício
urogenital externo formando aberturas dorsal (RODRIGUES et al.,
2012; SILVA & LIMA, 2018).

Fonte: file:///C:/Users/Julyo/Pictures/papel%20de%20parede/05.pdf
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2.3 Ovariohisterectomia

Ovariohisterectomia (OH) é a cirurgia do sistema reprodutor
feminino que previne doenças e é muito utilizada para controle
populacional e zoonoses. A OH é utilizada em pacientes que devem
estar em jejum alimentar em no máximo quatro horas antes do
procedimento, sendo realizada a administração de medicação pré-
anestésica, feita tricotomia e assepsia, realizada uma incisão
mediana pré-retroumbilical, após há exposição dos órgãos, aonde
pedículo ovariano se unem serão transfixados e separados. Sendo o
corpo uterino perfurado em cada lado perto da cérvix para unir as
artérias e as veias uterinas, e então corta-se o corpo uterino. A parede
abdominal se une a três pontos que são: Peritônio, Fáscia e Músculo.
Subcutâneo se utiliza-se pontos tipo Cushing, pele pontos separados
simples com fio absorvível (BARROS, 2010; LICTHLER, 2014).

2.4 Patologias do trato-urogenital de fêmeas

A função do hormônio esteroide, no caso o estrógeno, no
crescimento dos tumores mamários em cadelas já está provado,
embora ainda seja discutível a OH como terapia adjuvante.
Anteriormente pensava-se que somente a castração das cadelas com
tumores, sem a execução da mastectomia, conduziria a regressão,
por conta da influência estrogênica, os estudos mais modernos
mostram que cadelas portadoras de neoplasias mamárias, sujeitadas
a OH e mastectomia mostraram um aumento na taxa de sobre vida
quando comparadas com tumores iguais, que foram tratadas
exclusivamente com OH ou mastectomia (HANSEN, 2015).

OH quando feita na hora da remoção do tumor não causa resultado
nenhum sobre o surgimento de novos nódulos ou sobre a taxa de
sobre vida, o efeito da OH muda conforme o número de ciclos estrais
apresentado pela cadela anteriormente do procedimento cirúrgico.
Quando é feito OH antes do primeiro cio possui um risco de 0,5% de
desenvolvimento de neoplasia mamária, e o risco só cresce para 8%
e 26% quando a esterilização é realizada após segundo e terceiro
ciclo estral. Porém, estudos atuais mostram que o correto é que se
castre o animal entre o primeiro e segundo cio, pois, além de obter
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bom resultado quanto á formação neoplásica mamária, também ajuda
no desenvolvimento gênito-urinário total das fêmeas (HANSEN, 2015).

No cotidiano do medico veterinário as enfermidades que
acometem o trato reprodutivo em cães e gatos são corriqueiras.
Afeta grande parte das fêmeas tornando-as inférteis, e estão
relacionadas a várias doenças reprodutivas em fêmeas que como:
Piometra (consequência de hiperplasia endometrial cistica) e
hiperplasia vaginal que são habitualmente diagnosticadas. A piometra
possuí maior incidência em cadelas idosas, nulíparas, decorrente
aos repetidos ciclos estrais e a permanência de abertura da cérvix,
deixando-a suscetível á contaminações. A infecção tem comunicação
de organismo de origem urinário ou fecal, especialmente Escherichi
coli, podendo estar junto staphylococcus sp. Há altos níveis séricos
de progesterona no diestro, fase mais comum em que ocorre a
piometra. Na hiperplasia vaginal acontece mais em cadeles jovens.
A conduta terapêutica utilizada nesse procedimento é OH (SALES et
al., 2016).

Pseudociese é acometido em fêmea canina, é um acontecimento
clínico onde a fêmea não prenhe desenvolve um comportamento
maternal e sinais físicos de prenhez ao final do diestro são: hiperplasia
das glândulas mamárias, lactação e mudança comportamental.
Algumas cadelas podem ter essa síndrome, nada foi evidenciado que
fêmea nulípara ou plurípara em fatores ambientais ainda estão sendo
investigados. Com isso a gravidez psicológica, nome vulgarmente
usado, é observado ente 6ª e a 14ª semana após o cio, deve também
ser observado a agressividade, ganho de peso, anorexia ou até mesmo
outros sinais pouco prováveis que são: êmese, diarreia, distenção e
contração da parede abdominal, poliuria, polidpsia, polifagia, e é
sugeridos nesses casos a OH, que também é preventiva (DOS SANTOS
& BASSUINO, 2019).

Eventualmente as cadelas podem exibir massas na região vaginal,
tendo como causas mais comuns: prolapso vaginal, neoplasia vaginal
e neoplasia uretral saliente em região vulvar. O prolapso vaginal
aparece quando a parede da vagina se projeta para exterior
transversalmente da rima vulvar sendo mais incomum que a
hiperplasia vaginal em cadelas. Os prolapsos os são ordenados em
tipo 1(parcial) tipo 2 (completo) ou tipo 3 (parafuso). Esta patologia
acontece em cadelas não-gestantes principalmente durante os
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períodos de estímulos de estrogênio. O nível alto de estrógeno nas
fases proestro  e estro acaba ocorrendo o relaxamento dos ligamentos
pélvicos, edema do tecido peri vaginal e de demais tecidos. Os
sintomas mais comuns são: dificuldade ao andar, desconforto
abdominal, taquicardia, taquipneia, choque e deslocamento da pelve,
primeiro indício é uma massa que aparece fora da vulva, podendo
ter descarga vulvar e disúria relacionada. É essencial fazer
diagnóstico diferencial de ruptura vaginal, prolapso de bexiga,
hematoma de vulva, tumores como (Tumor Venéreo transmissível) e
lipomas. A OH é o método mais eficaz para prolapso vaginal parcial
ou total, sendo de origem hereditária ou hormonal, porquê além de
imediato ele também atua impedindo a passagem para os
descendentes (FRARI & CAMARGO, 2013).

A desvantagem da OH é quando feito em fase pré-púbere pode
ocorrer complicações como: infecções, formação de abscessos,
ligaduras acidentais de ureteres, deiscência da sutura e hemorragias,
podendo ocorrer também incontinência urinaria, por conta de um
decréscimo na pressão do fechamento uretral, há diferença hormonal
e uma baixa na contratibilidade do músculo detrusor. A obesidade
também acaba sendo uma complicação, pois o estrogênio atua
também como um elemento de saciedade e quando é efetuada a
OH, ocorre um aumento na ingestão de alimentos e
consequentemente no apetite. Uma modificação no crescimento
também é vista como uma complicação, pois a maturidade do
esqueleto está relacionada com a puberdade sofrendo ação direta
dos hormônios sexuais, proporcionando a formação e não reabsorção
óssea bem como reserva de cálcio. A OH prematura demora o
fechamento das epífises ósseas fazendo que o animal permaneça
em crescimento por um pouco mais de tempo e por conta disso o
mesmo acaba ficando levemente maior do que seria se não fosse
castrado (AGUIRRA, 2013).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que mesmo com as desvantagens abordadas no texto,
como obesidade, interferência no crescimento e incontinência
urinária, a castração é sem dúvidas o melhor método a ser utilizado
para evitar doenças futuras e também para fazer o controle
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populacional de pequenos animais, que estão cada vez mais em
contato conosco e infelizmente, em contato com a maldade humana,
assim como maus-tratos e abandono.
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RESUMO

A eutanásia é o método humanitário, sem dor e com o mínimo
de estresse, de matar um animal. O procedimento só deve ser feito
diante da situação onde o paciente não responde ao tratamento
com analgésicos, sedativos ou quando o bem estar ou a saúde esteja
comprometida impossibilitando o tratamento. Diante do afeto
emocional com o animal, o processo de eutanásia requer maturidade
psicológica, sendo necessário profissionalismo e responsabilidade.

Palavras-chave: métodos, profissionalismo, psicológica.

ABSTRACT

Euthanasia is the humane, painless and stress-free method of
killing an animal. The procedure should only be given in the situation
where the patient does not respond to treatment with analgesics,
sedatives or when well-being or health is compromised, making
treatment impossible. Given the emotional affection with the animal,
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the euthanasia process requires psychological maturity, requiring
professionalism and responsibility.

Keywords: methods, professionalism, psychological.

1. INTRODUÇÃO

Eutanásia é o nome dado ao ato de interromper a vida de um
animal evitando a dor e o sofrimento dele. O termo proveniente do
grego – eu significa “bom” e thanatos se traduz em “morte” (AVMA,
2001).

Discutir sobre a eutanásia na veterinária, é um assunto delicado
que envolve o emocional e ao mesmo tempo a maturidade
profissional. É um dos processos mais difíceis para um médico
veterinário, pois além de estar ciente que o animal não tem chance,
é um momento muito doloroso para os tutores, e isso torna o
momento mais delicado, mas acima de qualquer sentimento, precisa
haver o profissionalismo. Atualmente a relação entre médico,
paciente e tutor tem ganhado cada vez mais intensidade, além de
profissionalismo o médico precisa ter preparo emocional e
sensibilidade (MCCULLOCH et al., 1992).

Este trabalho tem como objetivo promover uma revisão de
literatura e discutir sobre métodos e mecanismo e efeitos psicológicos
da eutanásia na medicina veterinária e na vida do médico veterinário.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Sobre a eutanásia

Quando se trata de eutanásia, há os profissionais que defendem
e os que são contra. Os que são contra o procedimento, argumentam
que não é aceitável transformar uma agonia em morte, e nem
antecipar a morte, de forma generosa ao tentar suprimir o
sofrimento, e os que defendem o processo fundamenta uma ideia
com argumentos referente a inutilidade, sofrimento insuportável e
incurabilidade (FRANÇA, 2001).

É um processo bem comum, praticados em cães com doenças
graves ou terminais, ou em zoonoses, doenças que são transmitidas
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para o homem, esse mecanismo é uma forma de controle (BRASIL,
2007).

Mesmo sendo algo destinado a animais que estão com a saúde
comprometida, ou portadores de zoonoses, há casos na rotina de
um clínico veterinário, onde o proprietário solicita o processo da
eutanásia, por outras razões de interesse próprio, o que na maioria
das vezes inclui razões financeiras, ou o proprietário alega não ter
como manter ou não quer mais o animal, ou até mesmo que não
quer manter a prole de cães ou gatos recém-nascidos, isso tudo, ao
invés de procurar outro dono. E muitas vezes o tutor decide pela
eutanásia apenas por não estar contente com o desempenho do
animal que está passando por processo de adestramento (SPINOSA;
SPINOSA, 2006).

A posição do Médico Veterinário é bem delicada, diante da
situação onde é chamado para decidir a necessidade de eutanasiar
ou não o animal, quando ele está frente ao dono do animal. Na
Medicina Veterinária não basta ter só um amplo conhecimento nos
recursos técnicos e científicos, mas é essencial ter valores morais,
ter uma postura ética e elogiável pela sociedade (COSTA, 2004).

Praticamente não há artigos, no Brasil, que trata da eutanásia
com o objetivo de analisar os efeitos na sociedade e emocionais
provocados em pessoas e profissionais que precisam ou precisaram
eutanasiar um animal de estimação. Só é possível encontrar
informações disponíveis, que relatam o básico do ser humano, sendo
a dificuldade de aceitar de forma passiva a eutanásia, mesmo estando
ciente de que se trata de um procedimento onde visa o bem-estar
animal e da própria sociedade (PEREIRA, 2013)

2.1 MECANISMOS E MÉTODOS DA EUTANÁSIA

Existem diversas modalidades na prática da eutanásia, mas há
métodos recomendados que são feitos de forma humanitária e que
não causem reações de desconforto, como dor ou falta de ar, os
mais aceitáveis são aqueles que irão causar paradas respiratória e
cardíaca juntamente (MASSONE et. al, 2000).

Entre os métodos aceitáveis, estão divididos em métodos
químicos e físicos.
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Métodos químicos podem ser subdivididos: em imersão, sendo
mais comum em animais aquáticos, tendo como agente o
metanossulfonato de tricaína e a benzocaína; os injetáveis aceitos
são representados pelos barbitúricos e seus principais agentes,
pentobarbital e tiopental, incluso nos injetáveis têm aqueles que
são aceitos sob restrição com combinação, representados por T61 e
a cetamina. E sob restrição encontra-se também cloreto de potássio
e bloqueadores neuro musculares. E por fim, os agentes inalatórios
que são representados pelos hidrocarbonos fluorados, dióxido de
carbono, nitrogênio e argônio (AVMA, 2013).

Métodos físicos também são divididos em aceitáveis, aceitáveis
sob restrição e inaceitáveis. Mas geralmente esses métodos são
mecânicos e isso pode envolver trauma, o que represente um risco
ao animal e ao operador. É necessário que haja experiência e
habilidade nos casos. Se o método não for executado conforme o
correto, é capaz de provocar ao animal dor, podendo deixá-lo ferido
e não morrer, o que ocasionará a um sofrimento e estresse
equivocadamente (AVMA, 2013).

Sendo assim, o operador que foi habilitado para realizar o
procedimento, tem a responsabilidade de observar a partir de sinais
do animal, o momento da morte. Esses sinais podem ser: pulso e
batimentos cardíacos, ausência de movimentos respiratórios, perda
da coloração das membranas mucosas, midríase irresponsiva a luz,
inconsciência e relaxamento de esfíncteres. É essencial ter a
confirmação dessas características antes do descarte ou da utilização
do corpo do animal para outros procedimentos (AVMA, 2013).

Entre os métodos aplicados para o processo, eles variam de
acordo com cada espécie, número de animais que serão sacrificados
e qual é a utilização do corpo após a morte (HARKNESS, 1993).

Não há uma forma ideal para a eutanásia, por mais que se busque
encontrar formas diferentes com a finalidade de aumentar a
eficiência e melhorar a qualidade da eutanásia com os mínimos
efeitos indesejáveis (SPINOSA; SPINOSA, 2006).

3. CONCLUSÃO

A eutanásia é uma situação muito delicada que um Médico
Veterinário passa durante sua atuação profissional, como todo ser
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humano, um veterinário tem sentimentos, e pode sofrer com a
decisão, e por mais que a última palavra seja do proprietário, ele
tem a função de dar apoio e esclarecer cada detalhe. Não se encontra
muitas informações de profissionais sobre o efeito de realizar o
procedimento, e é algo que deveria ser trabalhado, não só com os
profissionais, mas também com tutores.

Há muitos Médicos Veterinários que evitam falar sobre, ou até
mesmo passam a responsabilidade para outros profissionais, e diante
de tantas situações, a eutanásia não é mais um tabu. E se parar para
pensar, o abandono, os maus tratos ou até mesmo condições de vida
inapropriada é uma morte que a sociedade comete, antes mesmo da
própria morte física. Lutar pela vida, até o último recurso e tentar
dar chances de ela prosseguir é o ideal, mas quando chega o momento
que não há o que fazer, aliviar o sofrimento é a melhor saída.

Uma vez eu ouvi algo, que carrego todos os dias comigo, “ o seu
cachorro só estará presente em parte da sua vida, já você, irá fazer
parte da vida inteira dele”, e é por isso que devemos trata-los com
amor e carinho, eles são seres que também tem sentimentos, e nunca
é demais demonstrar.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo dissertar sobre os
impactos causados pelas lesões podais em ovinos, e mostrar as
possíveis alternativas de profilaxia e tratamento, em especial, a
pododermatite infecciosa, que tem sido uma das patologias de maior
ocorrência e que mais tem causado prejuízo econômico aos
proprietários e criadores da espécie. Tendo em vista que a
ovinocultura e sua comercialização tem crescido numerosamente, é
de extrema importância alertar a todos sobre esta patologia, além
de auxiliar no exercício de práticas de manejo eficientes para o
tratamento da mesma, diminuindo a ocorrência das lesões ou ainda
de mortes dentro das propriedades e consequentemente aumentando
a produção e comercialização deste segmento.

Palavra-chave: Ovinos, pedilúvio, cascos, footrot, infecção, bem-
estar.
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ABSTRACT

The present work aims to talk about the impacts caused by foot
lesions in sheep, and to show the possible prophylaxis and treatment
alternatives, in particular, infectious pododermatitis, which has been
one of the most common pathologies and has caused the most
economic damage. to the owners and breeders of the species. Bearing
in mind that sheep farming and its commercialization has grown
numerous, it is extremely important to warn everyone about this
pathology, in addition to assisting in the exercise of efficient
management practices for its treatment, reducing the occurrence
of injuries or even deaths within properties and consequently
increasing the production and commercialization of this segment.

Keywords: Sheep, footbath, hooves, footrot, infection, well-
being.

1. INTRODUÇÃO

A produção de ovinos vem crescendo consideravelmente no Brasil
nos últimos anos. O rebanho é dividido pela produção de carne, leite
e lã, alcançando em 2016 um número de mais de 18 mil animais
produzidos. (EMBRAPA, 2016).

Com esse crescimento da produtividade ovina, o mais
preocupante aos produtores é a sanidade e bem-estar dos animais.
(WINTER, 2008). Uma das maiores implicâncias encontradas nos
rebanhos de ovinos, são as doenças que atingem os cascos, causando
claudicações, o que ocasiona um impacto negativo na produção em
consequência da diminuição da mobilidade, acarretando prejuízos
econômicos, devido a diminuição da ingestão de forragens,
contribuindo para a queda de peso e de produção de leite. (AGUIAR
et al., 2011).

Dermatite interdigital, pododermatite infecciosa (Footrot),
abscesso do pé, úlceras de sola, doença da linha branca, traumas ou
ferimentos por corpos estranhos, lesões granulomatosas e
crescimento excessivo dos cascos são exemplos de patologias que
geralmente levam a claudicações. (CARVALHO et al., 2018) dentre
as patologias citadas, footrot ocupa o primeiro lugar de
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acometimento e impacto econômico nos rebanhos. (AGUIAR et al.,
2011).

Um dos problemas que os produtores brasileiros enfrentam, é a
dificuldade de diagnosticar as patologias com precisão, devido a
dificuldade de diferenciar uma doença aguda e crônica, ou por não
ter um controle dos animais que apresentam claudicações (WINTER
2008). E isso tudo é um problema pela dificuldade de realizar a
profilaxia e tratamento das doenças, principalmente em lugares que
os produtores tem ciência que as doenças estão presentes em seu
rebanho. O que causa maior contaminação nos casos de patologias
infectocontagiosas (AGUIAR et al., 2011).

O objetivo dessa revisão de literatura é dissertar sobre os
impactos causados pelas lesões podais em ovinos, e mostrar as
possíveis alternativas de profilaxia e tratamento, tendo em vista a
importância econômica que cada lesão traz para o produtor.

2. REVISÃO

2.1. Anatomia

Os cascos e outras estruturas córneas, são compostas por células
epidermais intimamente agrupadas, que sofreram a alteração de
cornificação. Eles cobrem os córios especializados, com o objetivo
de proteção. Os cascos são classificados como apêndices da pele,
juntamente com os chifres, pelos, unhas e etc. (BALDWIN, 1959)

Estão localizados nas extremidades dos dígitos, e acompanham o
formato das falanges distais. Pode ser classificado como possuinte de
três superfícies, sendo elas: Abaxial, Interdigital e Basal. Além disso,
são divididos em três partes: Perioplo, parede e sola (BALDWIN, 1959).

Os cascos servem de proteção para os córios, que são as partes
sensíveis, e o principal alvo de infecções. Os córios são divididos
em: Perioplo, coronal, lamelar, solear e do bulbo (BALDWIN, 1959).

2.2 Etiologia

A footrot é uma infecção que necessita obrigatoriamente de um
hospedeiro susceptível, um meio apropriado, e o principal, os agentes
infecciosos (GREEN; GEORGE, 2008).
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A patologia pode atingir animais de qualquer espécie, desde que
tenha o meio favorável, e uma carga alta dos antígenos, mas foi
notado que algumas raças tem uma resistência hereditária,
principalmente a raça Broomfield Corriedale na Nova Zelândia. Um
estudo feito, colocou os animais dessa raça, com as mesmas condições
de ambiente com um rebanho de outra raça, e foi notado que o
rebanho menos susceptível teve menos de 10% de casos, e o mais
susceptível teve pelo menos 80%. Isso porque, os cascos são menores
e mais rígidos (GREEN; GEORGE, 2008).

Além do hospedeiro ser susceptível, os cascos quando grandes,
também contribuem para o footrot atingir o animal, já que, o casco
quando maior, acumula muita sujidade, fezes, levando a infecções
leves, que se não tratadas, podem se agravar, atingindo partes mais
profundas da derme (KONIG; LIEBICH, 2004).

O Fator ambiente também é importante para a contaminação.
No ambiente está englobado o pasto, já que Dichelobacter nodosus,
uma das bactérias responsáveis pela infecção está presente na
pastagem úmida (GREEN; GEORGE, 2008). Além do pasto, há o auxílio
da influência climática, visto que os animais são menos acometidos
no inverno. (RIET-CORREA et al., 2001).

Existem duas bactérias, que precisam agir ao mesmo tempo para
que haja a manifestação da infecção, sendo essas Dichelobacter
nodosus, presente no ambiente, e Fusobacterium necrophorum, que
se trata uma bactéria oportunista, habitante do trato digestivo do
ovino, que acaba sendo liberada no ambiente através das fezes.
(Wani & Samanta 2005)

2.3 Patogenia

A transmissão desta patogenia ocorre de forma direta, devido a
presença de materiais infectados com a bactéria D.nodosus a lesões
expostas dos cascos, ou ainda, cascos fragilizados em decorrência
da umidade prévia do estrato córneo da pele interdigital, que com
auxílio de suas fimbrias produz colônias nos mesmos. (PACHECO,
2014)

 Em sinergismo com a bactéria D.nodosus age a F. necrophorum,
que trata-se de um patógeno presente principalmente nas fezes dos
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ovinos, capaz de colonizar rapidamente o epitélio supurado ou lesado,
invadindo-o e causando a destruição dos cascos devido à alta
produção de toxinas capazes de provocar necrose na camada
superficial da pele, além de facilitar o estabelecimento de outras
bactérias, que quando em sinergia a D. nodosus resulta em invasão
da epiderme e no desenvolvimento de processos de pododermatite
infecciosa, possibilitando a contaminação do solo, devido à
resistência da primeira por longos períodos nos cascos contaminados.
(PACHECO, 2014)

Esta patogenia ocorre principalmente quando há danificação ou
exposição da pele interdigital dos cascos por longo período a pastagens
e solos úmidos, ocasionando a maceração e desvitalização dos mesmos,
permit indo a fácil invasão pelo F.necrophorum presente nas fezes. É
necessário que haja sinergismo de ambas as bactérias para que ocorra
lesão de pododermatite, pois ambas, isoladamente não são capazes
de invadir a matriz epidérmica dos cascos. (PACHECO, 2014)

2.4 Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico da pododermatite infecciosa ovina é realizado
através da observação das lesões, aparecimento de surtos em épocas
úmidas e pelo caráter crônico da doença, onde inicialmente é possível
observar uma dermatite da pele interdigital, cuja a região encontra-
se hiperêmica com presença de exsudato amarelado com odor fétido
sendo característico de bactérias anaeróbicas, causando
posteriormente a separação do tecido córneo, a começar pela região
do talão e se estendendo até a sola, ocasionando grande dor aos
animais. Devido ao processo doloroso, esses animais se movem de
forma claudicante e se recusam a pastejar mantendo-se em decúbito
esternal, provocando a necrose dos cascos, tornando-os debilitados
pela má alimentação e também pela infecção bacteriana sistêmica.
(AGUIAR et al., 2009)

Outra forma de avaliar as enfermidades dos animais é por meio
de exames laboratoriais e a determinação da concentração de
proteínas de fase aguda, sendo útil para o diagnóstico e prognósticos
de doenças, além do isolamento das bactérias em um meio de cultura
a partir de amostras coletadas e inoculadas em placas contendo
meio ágar. (CARVALHO, 2012)
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A doença pode ser controlada eficientemente com a identificação
prematura de animais portadores inaparentes e também de animais
já em escala aguda de contaminação, e a realização do casqueamento
em todos os animais para exploração e exposição das lesões, a
aplicação de pedilúvios com sulfato de cobre com diversos agentes
antissépticos para ocasionar a exterminação das bactérias presentes
nos mesmos, e vacinação, além de aplicações de antibióticos tanto
sistêmicos como tópicos. (AGUIAR et al., 2009)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por se tratar de uma doença infecto-contagiosa com possibilidade
de infectar todo o rebanho, esta patologia deve receber certa
atenção, em especial dos produtores de ovinos, pois os impactos
econômicos que a doença pode acarretar são altamente notáveis.
Praticar a profilaxia da patologia é o melhor a se fazer, a começar
pelas práticas de vacinação, casqueamento e pedilúvios, que são
ações que devem intensamente fazer parte da rotina da produção.
Além da realização de exames em cordeiros recém-chegados ao
rebanho e a pratica de quarentena, para evitar o contagio dos outros
animais.
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RESUMO

A maneira que os equinos são criados em baias, tem um peso de

grande importância para considerar o bem-estar animal, pois é cada

detalhe influenciará na sua saúde e no seu rendimento no trabalho

do dia a dia. É importante que os proprietários e os criadores tenham

a consciência de que criar cavalos, e envolvendo o bem-estar,

demanda tempo e gastos.

Palavras chave: Bem-estar, equinos, baias.

ABSTRACT

The way that horses are raised in stalls, has a weight of great

importance to consider animal welfare, as it is every detail that will

influence your health and your performance in day-to-day work. It is

important that owners and breeders are aware that raising horses,

and involving welfare, takes time and expense.

Keywords:  Well-being, horses, stalls.
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1. INTRODUÇÃO

O animal confinado é totalmente dependente do homem para se
alimentar, portanto exige mais de tempo e compromisso para essa
alternativa de ambiente, sem contar com a limpeza diária do local. A
escolha de confinar um cavalo na baia é decidida por proprietários
que não possuem pastos que possam alojar uma certa quantidade de
cavalos (também por conta de comportamentos, convivência entre os
animais e vários outros fatores), ou talvez o proprietário possui uma
área bem grande e mesmo assim quer ter baias construídas para seus
animais. A construção de uma baia requer sérios cuidados com a
estrutura (tamanho, bebedouro e comedouro, cama, ventilação,
limpeza, etc...) vale destacar que para alcançar o Bem estar, o animal
não poderá ficar 24 horas por dia confinado, pois isso trará estresse
ao animal, e então, acarretando diversos problemas psicológicos como
por exemplo, a mudança de comportamento.

Ao passar dos anos os investimentos com a criação de cavalos só
vem aumentando, e com isso as formas que os investidores optam para
trazer uma vida digna aos seus animais acaba fugindo da vida natural
dos equinos. Boa parte do número de cavalos existentes no mundo
acabam nascendo dentro de uma baia, portando ao  decorrer de sua
vida ele estará acostumado com o local; por outro lado, muitos outros
cavalos que nasceram e cresceram em pastos, acabam por eventual
momento sendo transferidos para as baias, esses animais podem ter
dificuldades para se adaptarem ao local, pois mudou totalmente a forma
de viver. Sabendo disso, o criador ou proprietário, deve estar ciente
que existem vários fatores que podem afetar a saúde do animal, tanto
nutricionalmente, fisicamente quanto psicologicamente.

Tem por objetivo apresentar aos criadores e proprietários o
manejo para criação de cavalos em baias e a importância da qualidade
de vida em que os equinos recebem, destacando o ambiente e os
cuidados do dia-a-dia.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Resultados e discussão

A natureza dos cavalos permite que sejam acostumados a viverem
soltos pelo pasto, mas devido a insuficiência de espaço em que os
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proprietários oferecem, a alternativa de criá-los em baias durante
sua vida é válida (BERTO, 2016). As instalações de baias são feitas
para que os equinos se sintam seguros de predadores, e também
para que fiquem protegidos de luz solar intensa e de chuvas (CHAVES
NA MÃO, 2017).

Uma estrutura básica e correta para construção de baias é
necessário que apresente possíveis cuidados, sendo estes, na
ventilação, nas portas, nos pisos, na iluminação, nos cochos e o
conforto (VEDOVATI, 2019).

Ao se tratar de ventilação é necessário que seja uma ventilação
natural (figura 1), pois ventiladores mecânicos podem acarretar em
problemas patogênicos e respiratórios devidos aos resíduos e
materiais ali presentes; a melhor opção é aberturas no superior da
parede e janelas (BROOKS, 2017).

Figura 1 – Ventilação natural

É recomendado que a porta seja do estilo ‘meia porta’ (figura
2), esse tipo consiste na abertura média ou por completa, que tem
por objetivo uma maior entrada de ventilação e luz (VEDOVATI, 2019).
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Figura 2 – Porta (meia porta)

O piso (cama) é necessário que tenha um volume de forragem
favorável para que deixe uma sensação de um chão fofo (figura 3),
deve sempre estar seco e limpo evitando a presença de urina e fezes
(MARQUES; PESSOA; PESSOA, 2017 apud MAPA, 2015).

Figura 3 – Piso/cama
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Em relação a iluminação, o indicado é permitir uma entrada de
luz solar natural (figura 4), sem a necessidade de luzes artificiais
durante o dia, além de que os cavalos tem uma boa visão, mesmo na
escassez de luz (COMPRERURAL, 2018).

Figura 4 – Luz natural

Existem diversos tipos de cochos, então o criador e proprietário que
está buscando uma boa estrutura para garantir o bem-estar do seu animal,
acabam por escolher no modelo mais prático e eficaz, um dos cochos
que facilitam na hora de tratar e no dia-a-dia é o cocho automatizado
(figura 5), este realiza a próprio reposição e permite maior higiene. Porém
qualquer outro cocho que tenha uma boa estrutura e uma grande eficácia
na hora do tratamento e limpeza, é valido (TUDOVET, 2018).

Quando se trata de conforto, acaba envolvendo tudo o que foi
citado anteriormente, apenas acrescentando um espaço favorável
em que o animal se sinta confortável e que possa se locomover sem
algum problema (figura 6) (ORTOVET, 2016). A relação de Bem-estar
com o ambiente em que os cavalos se localizam está ligado na forma
como esse ambiente está estruturado, pois quando o animal apresenta
reações de incomodo diário, dor e exaustão acaba por ser considerado
maus tratos (MARQUES; PESSOA;  PESSOA, 2017 apud MAPA, 2015).
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Figura 6 – Espaçamento para locomoção

Figura 5 – Cocho automatizado
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O acesso ao alimento dos cavalos estabulados ficam limitados,
pois quando soltos em pastos podem pastarem à vontade. E por essa
ocasião ocorreram algumas mudanças na maneira de fornecer a
concentração alimentícia (ANJOS; LEME, 2014). De acordo com a
fase da vida, peso, trabalho e estado reprodutivo os animais recebem
uma proporção de alimento distinto. Para que, assim, possam ter
uma dieta equilibrada e saudável (LEME; SILVA; VIEIRA; BUSS, 2017).
A principal fonte de alimento à se oferecer é o volumoso (pasto,
capim cortado, feno e silagem), sendo muito rico em carboidratos
estruturais e contento muitas fibras; quando necessário, oferecer o
concentrado (grãos e ração) e suplementos, estes irão ajudar nas
atividades cotidianas com mais eficiência. É importante não alternar
o tipo de alimento, pois pode prejudicar no desempenho dos animais
(SENAR, 2018).

A disponibilidade de água sempre deve estar farta; embora o
corpo dos cavalos tolera a falta de água por um período razoável, a
desidratação pode trazer sérias complicações para o organismo. Além
de que deixar faltar água no bebedouro, é considerado maus- tratos
(ONO, 2020).

A presença do Médico Veterinário na vida do cavalo é de
fundamental importância. Eventualmente os equinos estabulados se
lesionam ou ficam adoecidos, então cabe ao veterinário orientar as
pessoas que convivem todos os dias com o cavalo sobre os riscos do
dia-a-dia, e em casos de acidentes é o veterinário que tem a função
de realizar os tratamentos para que o cavalo volte a ficar no seu
estado normal e com bem-estar (JORGE, 2008).

A qualidade de vida do animal por consequência aumenta, devido
aos cuidados destacados, e também aumentando seus desempenhos
em tarefas diárias, pois um cavalo bem cuidado diminui a taxa de
lesões e doenças.

3. CONCLUSÃO

Essa forma de manejo adequado proporciona aos cavalos uma
vida digna, sem sofrimento, livre de fome/sede, livre de dor, livre
de estresse/angústia, livre de desconforto e vários outros fatores
negativos ao animal.
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RESUMO

A adenite equina conhecida também como garrotilho é uma
doença que afeta os cavalos jovens por um parasita chamado
Streptococcus equi, responsável por uma inflamação nas vias aéreas
superiores, o isolamento é necessário para os cavalos afetados, pois
o contato com a fonte de água e comedouros faz com que passe a
doença para mais cavalos não infectados. Porém, depois de uma
incisão cirúrgica e lavagem ou a ruptura natural dos linfonodos na
drenagem, faz com que ele se recupere sem nenhum problema.

Palavras chave:Adenite equina, Streptococcus, linfonodos.

ABSTRACT

The equine adenitis known also as a sprout is a disease that
affects young horses by a parasite called Streptococcus equi,
responsible for an inflammation in the upper airways, isolation is
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required for the affected horses as the contact with the source of
water and feeders Causes the disease to pass to more uninfected
horses. However, after a surgical incision and lavage or the natural
rupture of the lymph nodes in the drainage, it causes him to recover
without any problem

Keywords: Adenitis equine, Streptococcus equi, Lymph nodes.

1.INTRODUÇÃO

A Adenite equina conhecida como “garrotilho” é uma enfermidade
infectocontagiosa causada pelo Streptococcus equi. Sendo
responsável pela inflamação das vias aéreas superiores adjacentes
e abscedação dos linfonodos adjacentes. (SANTOS, 2009).

Em 1664, Solleiser relatou a doença como uma afecção, no qual
os cavalos jovens tinham que passar, comparando com a varíola que
as crianças daquela época passavam (SWEENYE, 1987)

Afetando cavalos mais jovens, raramente afeta outros animais,
se hospedando em cavalos jovens, que se encontram em
circunstancias de agrupamento (JONES et.al. 2000).

É indicado o isolamento dos animais contaminados, pois a fonte
comum de infecção, institui em baldes e comedouros que são
manuseados pelos animais infectados (BRAFORD, 1993).

Adenite equina é caracterizada pelo aparecimento de febre e
catarro no trato respiratório superior, além de ficar anorético e
deprimido. O nome garrotilho foi definido pela falta de tratamento
nos cavalos e constantemente pareciam estar sendo estrangulados
(garroteados), pois os linfonodos estavam aumentados e obstruídos
dificultando a deglutição. Os primeiros sinais clínicos aparecem entre
2 a 6 dias, após o contato ao Streptococcus equi (SWEENEY, 1987).

Os surtos de garrotilho ocorrem em grande quantidade em cavalos
vulneráveis , aglomerados e possivelmente expostos a um ou mais
cavalos que podem estar ou não infectados pelo Streptococcus equi
(SWEENEY, 1987).

A maioria dos cavalos com Adenite equina, após a ruptura dos
abscessos dos linfonodos se sua drenagem natural, ou após a incisão
cirúrgica e lavagem, a moléstia avança em seu curso e o cavalo se
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recupera sem problemas. Ainda assim, uma série de adversidades
foi encontrada além dos submaxilares, submandibulares, e
retrofaríngeos, ou regiões conhecidas como “garrotilho bastardo”.
Os abscessos metastáticos podem ocorrer em qualquer região do
corpo, comummente em: pulmões, fígado, rins, baço, cérebro e
mesentério (SWEENNEY, 1987).

Este trabalho tem por objetivo o o estudo por revisão de literatura
da Adenite infecciosa equina, que é uma doença que afeta vários
equinos e podem causar um grande prejuízo econômico.

2.REVISÃO

 2.1. ANATOMIA

A membrana mucosa das narinas, seios paranasais, faringe,
laringe, traqueia, e brônquios estão sujeitas para lesões por agentes
infecciosos e químicos que chegam na mucosa pelo ar inspirado. A
lesão pelos microrganismos infecciosos, inclusive vírus, é frequente
e muitas vezes grave (KING et al., 2000).

As doenças do aparelho respiratório ocupam o segundo lugar entre
as doenças limitantes das atividades dos equinos, sendo inferior
apenas as que afetam o sistema músculo esquelético, causando
perdas econômicas importantes. O diagnóstico e prevenção das
doenças infecciosas nessa espécie possuem especial significação. A
detecção precoce dos problemas respiratórios é muito importante
para o rápido retorno dos animais as atividades, bem como na
prevenção de complicações secundárias que podem encerrar
prematuramente a carreira do animal (AINSWORTH e BILLER, 2000).

A enfermidade Adenite equina causada pela bactéria
Streptococcus equi, infecto-contagiosa, acomete em grande maioria
os cavalos mais jovens e raramente em outras espécies. A
enfermidade causa inflamação nas vias aéreas superiores da abjeção
também é conhecida como garrotilho,

a adenite equina é uma bacteriose de alta morbidade, sendo
uma das mais frequentes doenças do trato respiratório anterior de
cavalos, seus acometimentos é mais comum em regiões mais frias
do país (MORAES, 2005).
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A passagem da enfermidade se dá de forma direta por cavalos
que estão incubando a doença, estão se recuperando mas possuem
sinais clínicos, e por portadores ou de forma indireta, por meio de
fômites, tais como bucais e outros utensílios, e de pastagens, aguadas
e estábulos contaminados com secreções (PRESCOTT e WRIGTH,
2000).

A Adenite ocupa-se de uma das primeiras doenças de equinos a
serem retratados na literatura científica mundial, segundo TODD
(1910), fato que foi creditado a Jordanus Ruffus, em 1251. A
importância militar do cavalo, bem como o seu papel no transporte,
na agricultura e no lazer, estimulou o ganho dos pesquisadores no
estudo e tratamento do garrotilho desde o início do século XIX
(TIMONEY, 1993). De acordo com SMITH (1993), em decorrência da
obstrução da faringe causada pelos linfonodos aumentados de volume
o termo garrotilho deve-se ao fato dos animais não tratados quase
sempre mostrarem sinais de que estão sendo “estrangulados”
(garroteados). (RADOSTITS et al., 1994).

2.2 AGENTE ETIOLÓGICO

O Streptococcus equi, é um cóco Gram positivo, capsulado e
Beta hemolítico, que pertence ao grupo C de Lancefield e forma
cadeia. Transmitido através de descargas purulentas dos animais
infectados. É suscetível a dessecação, luz solar e desinfetantes. Após
o início da doença os animais afetados são infectantes por 4 semanas
(FRASER et al.;1991). Depois de fazer o exame, se no pus do
corrimento nasal encontrar-se Streptococccus equi, causador da
enfermidade utilizado sob a forma de longas cadeias. A semeadura
do material é realizada em placa de Agar – sangue, diretamente ou
após enriquecimento prévio em meio de azida sódica, permite o
isolamento de colônias de Streptococcus beta – hemolíticos o grupo
C (BIER, 1970).

          2.3 SINAIS CLINICOS

É caracterizado pela repentina apresentação de febre e catarro
no trato respiratório superior, descrito como uma inflamação
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mucopurulente, a adenite equina também conhecida como garrotilho
(WILKENS, 1994; SCHILD, 2001).

Prosseguindo com um inchaço agudo, e formação de abcessos
posteriormente nos linfonodos submaxilares, submandibulares e
retrofanríngeos, podendo ser analisado e palpado, devido à dor
correspondente a região da laringe desencadeia com que o animal
fique com o pescoço em extensão e em relação a faringe pode
também haver tosse (SMITH, 1933).

 A propagação do agente é via linfática ou hematógena, pode
conduzir a formação de abscessos bastardos em cavidades tanto
abdominal quanto torácica, em menor frequência é capaz de atingir
o cérebro (RADOSTITS et al., 2002).

Os animais apresentam sinais clínicos específicos de um
encadeamento infeccioso generalizado, as manifestações clínicas
da doença frequentemente iniciam posteriormente duas semanas,
após a exposição ao agente. (SWEENEY, 1993; AINSWORTH & BILLER.
2000).

4.DIAGNOSTICO

O diagnóstico é obtido frequentemente através da análise de
sinais clínicos, anamnese e nos exames laboratoriais (RADOSTITS et
al., 2002).

No reconhecimento do agente através de exames laboratoriais é
capaz através do isolamento da cultura pelo esfregaço de exsudato
nasal. A comprovação é realizada pelo isolamento de S. equi subesp
a partir do material originário das lesões ou órgãos afetados, sendo
que essa bactéria não é natural do trato respiratório superior (SCHILD,
2001).

Avaliação clínica maneira de diagnóstico, envolve a coleta de
amostras de sangue para realização do leucograma e de swabs nasais,
necessitando ser executadas de imediato após suspeita de garrotilho.
Os exames clínicos englobam especialmente a avaliação da frequência
cardíaca e respiratória, auscultação pulmonar, ritmo pulmonar,
temperatura corpórea, preenchimento dos capilares e também a
pigmentação de membranas mucosas oculares, orais, em caso de
fêmeas, avaliação vaginal (PEÇANHA, 2009).
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2.5. TRATAMENTO

É necessário ter o entendimento de qual fase que a doença se
encontra e o estado do animal para determinarmos o tratamento do
garrotilho. Ao apresentar sinais clínicos semelhantes aos sintomas
da adenite o indivíduo deve ser separado dos demais e dado início
ao tratamento profilático de antibióticoterapia. (SWEENWY 1993).

Não apresentando abcessos nos linfonodos, o tratamento deverá
ser realizado com penicilina G, em dose de 18.000 a 20.000UI Kg-1
ou então via intramuscular, utilizando por 5-10 dias o trimetoprim,
juntamente a sulfametaxol. (PRESCOTT e WRIGHT, 2000).

Quando o animal apresentar abcessos, o tratamento será
direcionado para auxiliar na maturação do mesmo, em seguida
puncionar e drenar os linfonodos, utilizando substâncias como iodo,
após o procedimento o curativo deve ser feito no local utilizando
solução de iodo a 2% (SWEENEY et al., 2005).

2.6 PREVENÇÃO E CONTRELE

Para prevenir a transmissão da adenite equina é importante evitar
o recebimento de animais de origem desconhecida, manter os animais
contaminados separado dos demais, utilização da vacinação e realizar
adequadas condições de higiene, não somente nos animais doentes,
mas em todos que tiveram o possível contato. A utilização da vacina
não se faz totalmente seguro e imune esse método, podendo apresentar
falhas. Animais vacinados no estágio de incubação da doença dispõem
uma reação local mais grave. Não deverá ser revacinado dentre no
mínimo um ano posterior a melhora (THOMASSIAN, 2005).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Adenite ou garotinho é uma importante doença situada no trato
respiratório do equino, é caracterizada por uma secreção
mucupurulente nasal juntamente com febre e em alguns casos
abscessos nos linfodos. Um diagnóstico precoce auxilia na prevenção
de novos casos e no controle desta moléstia.  Uma das formas de
tratamento é com o uso de terapia com Penicilina G.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 07 - ISSN 1676-6814      361

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

4. REFERÊNCIAS

SWWENEY, C.R. BENSON, C.E. WHILOCK, R.H: Strangles:
Streptococcus equi infection in horses, Part 1, Compend Cont Ed 9
(6):689-695, 1987.

BRADFORD, P.S. Moléstias do Sistema Respiratório. Tratado de
Medicina Interna de Grandes Animais. Manole, 1.v., p.531-533, 1993.

BIER, O. Adenite equine. Bacteriologia e Imunologia. Melhoramentos,
23° Edição, p.610, 1970.

FRASER, C.M.; BERGERON, J.A. Garrotilho. Manual merck. Doenças
Respiratórias dos Equinos. 7ed. Roca;. P.901-903, 1991

AINSWORTH, D.M.; BILLER, D.S. Sistema respiratório, In: REED, S.M.;
BAYLY, W.M. Medicina interna equine. Rio de Janeiro; Guanabara
Koogan, 2000. P.229-230

RADOSTITS, O.M., BLOOD, D.C., GAY, C.C. Veterinary medicine. 8ª
Ed., London:Bailière Tindall, 1994, 1763p.Page 8

TIMONEY, J.F. Strangles. Veterinary Clinics of North America: Equine
Pratice, v.9, n.2, p.365-374, 1993.

MORAES, C.M Caracterização fenotípica de Streptococcus equi e
estimativa da reatividade cruzada de cepas isoladas de equinos
da região sul do Rio Grande do Sul, 2005. 40f. Dissertação (Mestrado
em Veterinária) – Faculdade de Veterinária, UFPel.

PRESCOTT, J.; WRIGHT, T.B. Strangles in horses. 2000. Ontario –
ministry of Agricuture and Food. Acessado em
www.strangleshinhorse.html.

WILKENS, C.A. Strangles. In: COETZER, J.A.W.; THOMSON , G.R.;
TUSTIN, R.C. (Eds.). Infectious diseases of livestock – With special
reference to Southern Africa. Oxford: Oxford University Press, 1994.
v.2, Chap. 149, p.1248-1251

SMITH, P. B. . Tratado de medicina interna de grandes animais. São
Paulo:Manole, 1993. p.531-533.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

362      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 07 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

 RADOSTITS, O. M.; GAY, C.C.; BLOOD, D.C.; HINCHCLIFF, D.W. Clínica
veterinária – um tratado de doenças dos bovinos, ovinos, suínos,
caprinos e equinos. 9 ed, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.
Doenças Causadas por Bactérias – I. p.632-636.

SWEENEY, C.R. Streptococcus equi. In: SMITH, B.P. Tratado de
medicina interna de grandes animais. São Paulo: Manole, 1993.
p.531-533.

RADOSTITS, O. M.; GAY, C. C.; BLOOD, D. C et al. Clinica veterinária:
Um tratado de doenças dos bovinos, ovinos, suínos, caprinos e
equinos. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.

SCHILD, A.L.; MÉNDEZ, M.C.; LEMOS, R.A.A. (Eds.). Doenças de
ruminantes e equinos. São Paulo: Varela, 2001. v.1, p.265-269.

PEÇANHA, R. M. S. Diagnóstico Clínico-laboratorial de Adenite e
Rodococcose Equina. IV Congresso Fuminense de Iniciação Cientifica
e Tecnológica. 2009.

SWEENEY, C. R. Streptococcusequi. In; SMITH, B.P. Tratado de
Medicina Interna de Grandes Animais. São Paulo:Manole, 1993.
P.531-533.

PRESCOTT, J.; WRIGHT, T.B. Strangles in horses. 2000. Ontario -
Ministry of Agriculture and Food. Acessado em 08/04/2017. On line.
Disponível em: http://www.stranglesinhorse.html.

SWEENEY, C.R. et al. Streptococcus equi infections in horses:
guidelines fortreatment, control, and prevention of strangles. Journal
of Veterinary Internal Medicine, v.19, p.123-134, 2005.

THOMASSIAN, A. Enfermidades dos cavalos dos Cavalos. 4. Ed. São
Paulo: Livraria Varela, 2005. Págs. 410 e 411.

JONES. C.T.; HUNT. D.R.; KING. W.N. Patologia veterinária , Barueri-
SP. Ed Manoele Ltda. p. 963. 2000.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 07 - ISSN 1676-6814      363

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

NORMAS PARA REDAÇÃO DOS ARTIGOS
CIENTÍFICOS QUE SERÃO SUBMETIDOS PARA

AVALIAÇÃO DA COMISSÃO CIENTÍFICA DO XXIII
SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS APLICADAS E II
SIMPÓSIO INTERNACIONAL DA FAEF

TÍTULO – EM FONTE TIMES NEW ROMAN, 12, CAIXA
ALTA, NEGRITO E CENTRALIZADO

SILVA, João¹
SOUZA, André²

RESUMO
O resumo deverá ser escrito em Times New Roman
tamanho 10 com letras minúsculas com espaçamento
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1. INTRODUÇÃO
A formatação geral da introdução seguirá a formatação
geral de textos. O texto geral deverá ser escrito em Times
New Roman 12 justificado, obedecendo a um recuo de
1,25 cm a cada início de parágrafo. O espaçamento entre
linhas no texto deve ser 1,5 linhas.

2. DESENVOLVIMENTO
Apresentar os subtítulos derivados do título, corpo de
texto com reflexões e detalhamento do trabalho
realizado. A transcrição do texto pode ocorrer das
seguintes maneiras.
2.1 Material e métodos
2.2 Resultados e discussão
 Ou,
2.1. Revisão de Literatura.

3. CONCLUSÃO

4. REFERÊNCIAS
As referências devem ser feitas no final do trabalho, em
ordem alfabética do sobrenome do autor, obedecendo a
ABNT (NBR 6023, de agosto de 2002).
Ex: SOBRENOME, nome. Título: subtítulo (se houver).
Local de Publicação: Editora, Ano
Mais exemplos em: http://www.faef.edu.br/
imagens_arquivos/artigos/files/pdf/biblioteca/
nbr6063.pdf

¹Nota de rodapé: indicar os autores e contatos. Dividir
em alunos¹ e docente².

O texto geral deverá ser escrito em Times New Roman 12
justificado obedecendo a um recuo de 1,25 cm a cada início de
parágrafo. O espaçamento entre linhas entre linhas no texto deve
ser de 1,5 linhas. O papel utilizado deverá ser o A4. Com número
de paginas entre 6 e 8. A referenciação no texto deverá ser feita
com sobrenome entre parênteses (Autor, 1999) ou (Autor; Autor,
2000) ou (Autor et al., 2004)
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