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APRESENTAÇÃO
O presente livro nasceu da necessidade de compilar temas e casos clínicos de
âmbito loco regional relacionados à sanidade e clínica médica de cães e gatos. Nesse contexto,
a obra tem como público alvo estudantes de medicina veterinária e médicos veterinários que
procuram atualizações e relatos de caso nas mais variadas esferas da medicina veterinária.
Cada volume foi planejado para fornecer subsídios importantes para o melhor entendimento
de diversas doenças de etiologias diversas. Os trabalhos presentes nessa obra abrangem
relatos de casos e revisões de literaturas embasadas e atualizadas, visando auxiliar o leitor a
solidificar o conhecimento de enfermidades presentes na rotina médico-veterinária.
Esperamos que o livro contribua com o crescimento pessoal e profissional de todos
que procuram se atualizar em temas presentes na rotina clínica da medicina veterinária.
Tenham uma boa leitura!
Aline Maia Silva
Breno Queiroz Pinheiro
Glayciane Bezerra de Morais
Tiago Cunha Ferreira
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RESUMO

artigo:

A hiperplasia fibroepitelial carecteriza-se como uma doença não
neoplásica, de caráter benigno, que acomete ductos mamários e
tecido conjuntivo periductal, causando aumento maciço das
glândulas. Fatores como o uso de progestágenos sintéticos, com
objetivo contraceptivo ou em terapias dermatológicas,
comportamentais, urinárias e contaminação ambiental podem estar
envolvidos na etiologia dessa enfermidade em gatos machos. O
objetivo deste trabalho é relatar um caso de gato macho, de 8 meses
de idade, apresentando nóduações mamárias. Foi solicitado
ultrassonografia, radiografia, citologia e exames laboratoriais.
Resultado citológico foi sugestivo de carcinoma mamário misto e
o animal foi submetido à mastectomia total. Realizou-se avaliação
histopatológica das mamas acometidas, obtendo resultado de
fibroadenoma. No entanto, diante do histórico, idade e sinais
clínicos do paciente, preconizou-se tratar-se de uma hiperplasia
fiibroepitelial mamária. Após procedimento cirúrgico, animal não
apresentou nenuma disfunção.
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FIBROEPITHELIAL BREAST HYPERPLASIA IN MALE CAT
ABSTRACT

Fibroepithelial hyperplasia is characterized as a non-neoplastic,
benign disease that affects mammary ducts and periductal
connective tissue, mainly massive glands. Factors such as the use
of synthetic progestogen targets, with males or in dermatological
behavioral therapies, pratices and environmental use practices can
be used in the biology of this substance in cats. The objective of
this work is to report a case of an 8-month-old male cat with
mammary nodulations. Ultrasonography, medicine, cytology and
laboratory tests were requested. Result cit cit was suggestive of
mixed mammary carcinoma and the animal was configured for
total mastectomy. Histopathological examination of the affected
breasts was performed, resulting in a fibroadenoma. However,
given the patient’s history, age and clinical signs, it was
recommended that it was a breast fibroepithelial hyperplasia. After
the surgical procedure, the animal did not show any dysfunction.

Keywords:
Breast tumor
Male
Mastectomy

1 INTRODUÇÃO
A hiperplasia fibroepitelial é uma condição benigna, não neoplásica dos ductos
mamários e do tecido conjuntivo periductal (HAYDEN et al, 1981; JONES et al., 2000).
Esse distúrbio é mais comumente descrito em fêmeas jovens no início da gestação ou
naquelas que estão ciclando (HAYDEN, et al, 1983). Tem sido observado, mais raramente,
em machos, inteiros ou castrados, geralmente associada ao histórico de uso de
progestágenos, como o acetatato de megestrol e o acetato de medroxiprogesterona
(MAYAYO et al., 2018) em tratamentos para incontinência urinária (WEHREND et al.,
2001), modificações comportamentais e afecções dermatológicas. E também em virtude de
contaminação ambiental, pelo consumo de algumas plantas, por exemplo (HAYDEN et al.,
1989; HINTON & GASKELL, 1977; WEISS & KÄUFER-WEISS, 1999).
Essa enfermidade é hormônio-dependente, sendo causada por altos níveis de
progesterona que, por sua vez, induzem uma proliferação de tecido glandular mamário
exagerado (HAYDEN, et al, 1989). Clnicamente a hiperplasia fibroepitelial é caracterizada
pelo rápido aumento maciço das glânndulas mamárias, geralmente acometendo mais de uma
glândula. Essas se apresentam edemaciadas e firmes, podendo também tornar-se ulceradas,
com presença de áreas de necrose e infecção bacteriana secundária (VERSTEGEN, 2004).
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O diagnóstico clínico é feito através do histórico e dos sinais clínicos do paciente,
que condizem com um acentuado aumento do volume das glândulas mamárias associado à
um histórico de rápido crescimento e ocorrência em animal jovem. Além de estar fortemente
associado ao uso de progestágenos sintéticos. No entanto, o diagnóstico definitivo é tido
através da realização de uma avaliação citológica e da biópsia e subsequente análise
histopatológica do tecido afetado. É através da avalição dos resultados obtidos nesses exames
juntamente com os sinais clínicos e histórico do paciente que se pode confirmar ocorrência
de hiperplsia fibroepitelial mamária e excluir diagnósticos difereênciais como mastite,
adenocarcioma e displasia mamária cistica (WEHREND et al., 2001; SOUZA et al., 2002;
LITTLE., 2011).
O tratamento da hiperplasia fibroepitelial baseia-se na retirada imediata do estímulo
hormonal, nos machos, através da suspensão de qualquer medicamento à base de
progesterona e também da retirada de qualquer elemento ambiental que possa ser
potencialmente fonte de contaminação. Junto a isso, é necessário promover um bloqueio da
ação hormonal a partir do uso de antiprogestágenos (SILVA et al., 2008) que são
bloqueadores de recptores de progesterona, sendo o aglepristone a apresentação disponível
para uso veterinário (VERSTEGEN, 2004).
A mastectomia é uma técnica considerada um método muito invasivo, que pode ter
complexidade no momento da cirurgia por consequência do tamanho das lesões e em muitos
casos sem necessidade, após diversos estudos sobre o tratamento da doença que comprovam
que a hipertrofia mamária tende a reduzir após a retiradado estímulo hormonal, sendo,
portante, atualmente, a mastectomia raramente indicada. Diante disso, os casos em que ela
ainda é tida como uma opção de tratamento são os que há comprometimento de irrigação
sanguínea do tecido mamário, causando ulceração e infecção na região ou quando continuam
ocorrendo recidivas das lesões mesmo após tratamento (VASCONCELLOS, 2003;
NELSON E COUTO, 2001).
Por se tratar de uma afecção de alta incidência na rotina clínica veterinária, com
acometimento majoritário de fêmeas, o objetivo desse estudo foi apresentar os aspectos
clínicos, hematológicos, imaginológicos e patológicos de um caso de hiperplasia fibroepitelial
mamária em um gato macho de 8 meses de idade atendido no Hospital Veterinário Professor
Sylvio Barbosa Cardoso (HVSBC) da Universidade Estadual do Ceará (UECE).
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2 RELATO DE CASO
Foi atendido em 02 de maio de 2022, no setor de clínica médica do Hospital
Veterinário Sylvio Barbosa Cardoso (HVSBC), Uum gato, macho, sem raça defiinida, não
castrado, de 8 meses de idade, pesando 3,100 kg. O animal era domiciliado, sem contactantes
e sem acesso à rua. Apresentava vacina quintúpla felina atualizada, mas antirrábica nunca
realizada. Foi relatado durante o atendimento, crescimento de um nódulo na região
abdominal há 3 dias. Animal estava clinicamente bem, apresentando normorexia,
normodipsia, normoquesia e normoúria.
Ao exame físico, o paciente apresentava-se normocorado e normohidratado,
linfonodos popliteos palpáveis e temperatura retal de 38,4°C. Os demais parâmetros
fisiológicos encontravam-se dentro da normalidade. Na avaliação da região abdominal,
observaram-se três nodulações em topografia de mama abdominal direita e esquerda e mama
inguinal esquerda. Os nódulos tinham aspecto firme, bem definidos e não ulcerados e o
animal apresentava incomodo à manipulação.

Figura 1 – Apresentação clínica do paciente com edemaciação de mama abdominal
esquerda e direita e mama inguinal esquerda

Fonte: Arquivo pessoal, 2022
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Diante dos achados de exame físico e anmnese foram solicitados hemograma e
bioquímicos (ureia, creatinina, ALT, albumina), ultrassonografia abdominal total, radiografia
abdominal e citologia por punção por agulha fina (PAF) das mamas acometidas. Não foi
prescrito nenhum tratamento, uma vez que o animal apresentava demais funções fisiológicas
normais. A tutora do animal foi orientada a realizar os exames solicitados o mais breve
possível e retornar para avaliação.
O resultado dos exames hematobioquímicos demonstrou discreto aumento do
número de segmentados (13.038/ uL). Na ultrassonografia houve visibilização de imagem
apresentando aumento de tamanho em mama inguinal esquerda medindo 3,55 cm por 1,46
cm, em mama abdominal esquerda, medindo 6,50 cm por 1,91 cm e em mama abdominal
direita, medindo 3,83 cm por 0,89 cm. Ambas apresentando ecogenicidade diminuída,
ecotextura heterogênea, contornos definidos e margens regulares.
Figura 11 – Imagem ultrassonográfica de mama abdominal direita apresentando aumento
de tamanho

Fonte: Autores, 2022.

Os achados radiográficos apontaram visibilização de duas estruturas com aumento
de volume de tecidos moles concluídos como possível relação com a presença de
neoformação de tecidos moles em topografia de mama.
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Figura 3 – Radiografia abdominal de gato macho. A- Incidência lateral esquerda. BIncidência ventrodorsal

Fonte: Autores, 2022.

Na citologia dos nódulos mamários, a amostra apresentou moderada celularidade
constituída por células epiteliais agrupadas com anisocitose moderada, citoplasma basofílico
com bordos pouco delimitados, relação núcleo citoplasma moderada, com anisocariose
moderada a acentuada, núcleo redondo a oval, cromatina grosseira e presença de células
fusiformes sugestivo de mioepiteliais. Achados foram sugestivos de carcinoma mamário
misto, sendo sugerido histopatológico para confirmação.
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Figura 4 – Fotomicrografias de citologia mamária por punção aspirativa por agulha fina
coradas por panóptico rápido. A- Aumento de 400x. B- Aumento de 1000x. C- Aumento
de 1000x.

Fonte: Autores, 2022.

No dia 11/05/2022, a tutora retornou para mostrar o resultado dos exames e o
paciente foi encaminhado para avaliação cirúrgica com indicação de mastectomia. O
procedimento de mastectomia bilateral foi realizado dia 16/05/2022, e também a biópsia,
para avaliação histopatológica, Como tratamento pós cirugico foi prescrito amoxicilina com
clavulanato de potássio, na dose de 30 mg/kg BID, durante 10 dias, Meloxicam 0,03 mg/kg
SID, durante 5 dias, dipirona 25 mg/kg BID durante 5 dias e tramadol 2 mg/kg BID durante
5 dias. Para uso tópico, foi recomendada a limpeza com soro fisiológico e com auxílio de
gaze, no mínimo duas vezes ao dia, com posterior aplicação de clorexidina spray no local da
sutura cirúrgica
O resultado da avaliação histopatológica apontou lesão benigna caracterizada por
ductos delimitados por epitélio com discreta atipia, entremeadas a extensa proliferação de
células fusiformes em estroma colagenoso, com baixo pleomorfismo nuclear, citoplasma
pálido, com áreas edemaciadas. Não sendo observado indícios de malignidade, concluindose como diagnóstico fibroadenoma mamário.
Após 20 dias do procedimento cirúrgico, animal retornou para retirada dos pontos,
a ferida ciruurgica apresentava-se completamente cicatrizada e até a escrita do presente relato,
animal não apresentou nenhuma disfunção.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Acredita-se que o presente caso se tratou de uma hiperplasia mamária fibroepitelial
e não de um fibroadenoma mamário como descrito no laudo histopatológico. Uma vez que,
o histórico clínico e todos os aspectos epidemiológicos, bem como descritivos do exame
citado condizem com esta enfermidade. O fato de ser um felino macho, jovem, de 8 meses,
com acometimento de múltiplas mamas edemaciadas, cujo crescimento foi rápido está de
acordo com o histórico esperado para a hiperplasia. Para casos de fibroadenoma, há aparição
mais comum em animais adultos ou idosos, acometimento único de mama e crescimento
com período de tempo mais prolongado (GONZALEZ, 2002; ALLISON et al., 2009;
FILGUEIRA et al., 2015; MAYAYO et al., 2018).
Sobre a etiologia dessa enfermidade, sabe-se que há relação com o envolvimento de
hormônios sexuais, em que a interação da progesterona ou progestinas sintéticas com os
receptores de progesterona estimulam a proliferação de celulas epiteliais e estromais
mamarias. Sendo, desse modo, a aplicação de progestina sintética, principalmente com
objetivo contraceptivo, o principal fator relacionado a essa ocorrência. (HAYDEN, et al.
1989; LORETTI et al., 2005; HAYDEN et al., 1981; WEHREND, HOSPES, & GRUBER,
2001).
Além disso, o uso terapêutico de acetato de medroxiprogesterona e acetato de
megestrol para condições reprodutivas, comportamentais e dermatológicas. Bem como, a
possibilidade de contaminação ambiental ou a ingestão de plantas que possuem esse
componente, são também possibilidades de causas associadas a tal aparecimento.
(GÖRLINGER et al., 2002; HAYDEN, et al., 1989; MAYAYO, et al., 2018; PAYANCARREIRA, 2013).
No caso do animal em estudo, não se tem histórico de aplicação anticoncepcional
e nem de submissão à qualquer protocolo terapêutico. Acredita-se, portanto, que sua
etiologia possa estar relacionada à contaminação ambiental.
O valor aumentado de neutrófilos segmentados (13.038/ uL) pode estar
relacionado ao processo inflamatório desencadeado na região mamária (THRALL et al.,
2015), que, por sua vez, também está associado a manifestação de dor à manipulação das
mamas, durante o exame físico (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2011).
Os exames de imagem apresentaram visibilização de achados compatíveis à
anormalidades em glândula mamária, como neoplasias, cistos ou inflamação. (PENNINCK;
D’ANJOU, 2015).
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O achado citológico sugestivo de carcinoma mamário misto, baseou-se na
vsualização de anisocitose moderada e células com citoplasma com bordos pouco
delimatados, aspectos essses que se associam a processos malignos. Além disso, a cromatina
também se apresentou de forma grosseira, achado compatível com o que se é chamado de
núcleo picnótico, encontrado em células malignas (BARROS et al., 2012).
Diante disso, da visualização de componentes epiteliais com características
malignas, associados a elementos mioepiteliais benignos, suregiu-se o diagnóstico de
carcinoma mamário misto. Vale ressaltar que, o exame citológico tem como objetivo
classificar lesões para auxiliar no dignóstico, prognóstico e conduta de um caso, no entanto,
seu resultado não é conclusivo. No processo inflamatório do tecido, há indução de displasia
epitelial, que é uma alteração reversível. Caso as influências que desencadeiem a displsia sejam
perssitentes, podem iniciar uma transformação maligna no epitléio (KUMAR, 2016). A
ocorrência dessa adaptação, com modificação do tipo celular presente no tecido, pode levar
a falsa presença de critérios de malignidade, fazendo com que o patologista tenda a classificar
o processo como maligno.
A abordagem clínica baseou-se nos achados de imagem, ultrassonográficos e
radiográficos, e, principalmente, no achado citológico sugestivo de carcinoma mamário
misto. Culminando no encaminhamento do paciente para avalição cirúrgica de mastectomia,
uma vez que a excisão cirúrgica é o tratamento de escolha para todos os tumores mamários,
exceto para os carcinomas inflamatórios. A excisão permite o diagnóstico histológico e pode
ser curativa, melhorar a qualidade de vida ou alterar a progressão da doença (FOSSUM,
2014). A escolha da técnica cirúrgica para a remoção do tumor e da quantidade de tecido
mamário baseou-se no do tamanho do tumor, localização, consistência, estado do paciente
e preferência do cirurgião, sendo, portanto, realizada a mastectomia bilateral, uma vez que,
havia comprometimento de mama esquerda e direita e baseando-se na suspeita citológica de
carcinoma, o risco de reincidência diminuiria.
4 CONCLUSÕES
Conclui-se que a hiperplasia fibroepitelial mamária é uma enfermidade de relevância
na rotina clínica veterinária uma vez que está associada ao uso de progestágenos sintéticos,
que por sua vez é uma prática comum entre os criadores. Em virtude disso, torna-se
importante o reconhecimento dos aspectos epidemiológicos e sinais clínicos, bem como
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domínio

de

interpretação

dos

exames complementares

e

dos

principais

diagnósticos diferenciais, a fim de estabelecer uma conduta clínica mais assertiva.
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RESUMO

artigo:

A criptococose é uma infecção fúngica sistêmica, não contagiosa,
considerada não zoonótica e infecta principalmente a espécie
felina. É causada por leveduras do gênero Cryptococcus sp. sendo
as espécies C. neoformans e C. gatti consideradas patogênicas.
Dessa forma, este trabalho objetivou relatar um caso de
criptococose felina. Foi atendido no Hospital Veterinário Sylvio
Barbosa Cardoso (HVSBC), um felino, fêmea, com 2 anos de
idade, sem raça definida, pesando 3,3 kg e não castrada. Foi
relatado que o animal apresentava histórico crônico de secreção
nasal e espirros, e há cerca de quinze dias notou o aparecimento de
um nódulo em região nasal que ulcerou. Para obter diagnóstico foi
solicitada citologia da lesão na região nasal com cultura fúngica,
exames hematológicos, bioquímicos e radiografia de tórax. Através
do resultado do exame citológico e da cultura pode-se concluir a
infecção fúngica por Cryptococcus sp. Instituiu-se o tratamento,
porém, foi relatado que não houve melhora do animal e ainda que
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apresentou piora nos sinais clínicos. Diante disso, foram solicitados
novos exames hematológicos, bioquímicos e teste rápido de FIV e
FeLV. O animal foi positivo para FIV e apresentou resultados
bioquímicos compatíveis com os efeitos colaterais do itraconazol
(ICZ), sendo suspenso o tratamento com ICZ até melhora clínica
do paciente. Pode-se concluir que a lesão nodular ulcerada
característica da criptococose foi importante para o
direcionamento clínico. Seu tratamento é prolongado e pode ter
prognóstico desfavorável quando associado a doenças
concomitantes, como a FIV.

FELINE CRYPTOCOCCOSIS: CASE REPORT
ABSTRACT

Keywords:
Fungi
Cytology
Itraconazole
Cryptococcus

Cryptococcosis is a non-contagious systemic fungal infection,
considered non-zoonotic and mainly infects the feline species. It is
caused by yeasts of the genus Cryptococcus sp. being the species
C. neoformans and C. gatti considered pathogenic. Thus, this study
aimed to report a case of feline cryptococcosis. A feline, female, 2
years old, mixed breed, weighing 3.3 kg and not neutered, was
treated at the Sylvio Barbosa Cardoso Veterinary Hospital
(HVSBC). It was reported that the animal had a chronic history of
nasal secretion and sneezing, and about fifteen days ago it noticed
the appearance of a nodule in the nasal region that had ulcerated.
In order to obtain a diagnosis, cytology of the lesion in the nasal
region was requested with fungal culture, hematological and
biochemical tests and chest radiography. Through the results of the
cytological examination and culture, it is possible to conclude the
fungal infection by Cryptococcus sp. Treatment was instituted,
however, it was reported that there was no improvement of the
animal and even that it presented worsening in clinical signs.
Therefore, new hematological and biochemical tests and rapid IVF
and FeLV tests were requested. The animal was positive for FIV
and presented biochemical results compatible with the side effects
of itraconazole (ICZ), and the treatment with ICZ was suspended
until the patient's clinical improvement. It can be concluded that
the ulcerated nodular lesion characteristic of cryptococcosis was
important for clinical management. Its treatment is prolonged and
may have an unfavorable prognosis when associated with
concomitant diseases, such as FIV.
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1 INTRODUÇÃO
A criptococose é uma infecção fúngica sistêmica, não contagiosa e considerada não
zoonótica. É ocasionada por leveduras basidiomicetos do gênero Cryptococcus sp., sendo C.
neoformans e C. gattii as duas espécies consideradas patogênicas (JUNIOR et al., 2015;
PENNISI et al., 2013). A principal espécie acometida pelo Cryptococcus sp. é a dos felinos,
porém também podem atingir caninos, animais silvestres e humanos (DAMIANI et al.,
2020).
O Cryptococcus sp. tem distribuição mundial e sua principal forma de infecção é a
partir da inalação dos esporos presentes no ambiente associados a solos enriquecidos com
excrementos de pombos e material vegetal em decomposição. Quando inalados alcançam
principalmente o trato respiratório superior, podendo progredir para os pulmões (Nelson &
Couto, 2016). Em casos de disseminação por via hematogênica ou linfática, pode haver
comprometimento cutâneo e ósseo, linfadenomegalia, além de lesões em outros tecidos e
órgãos (REIS et al., 2021).
As manifestações clínicas da criptococose em pequenos animais geralmente se
relacionam com o trato respiratório superior, no qual, na maioria das vezes, podem
evidenciar lesões granulomatosas, ulcerativas com formação de massas firmes ou pólipos no
tecido subcutâneo, principalmente na região nasal, conferindo-lhe aspecto característico de
“nariz de palhaço”. Além disso, o animal pode apresentar espirros e secreção nasal de aspecto
seroso, hemorrágico ou mucopurulento (Jericó; Neto; Kogika, 2015; Mcewan & Sykes,
2022).
O diagnóstico pode ser feito por meio do histórico do animal, anamnese, exames
complementares como citológicos, histopatológicos, sorológicos e cultura fúngica
(DAMIANI et al., 2020). Quanto ao tratamento, os fármacos mais usados na terapêutica
veterinária atual são itraconazol (ICZ), fluconazol (FCZ), cetoconazol (KCZ) e anfotericina
B (ANB), combinada com flucitosina ou, com maior frequência, com triazóis (Jericó; Neto;
Kogika, 2015; Little, 2015).
Considerando a importância dessa infecção na clínica de felinos, este trabalho tem
como objetivo relatar um caso de criptococose felina, enfatizando os desafios do tratamento.
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2 METODOLOGIA
Foi atendida no Hospital Veterinário Sylvia Barbosa Cardoso (HVSBC) da
Faculdade de Veterinária da Universidade Estadual do Ceará (FAVET-UECE), no dia 29 de
abril, um felino, sem raça definida, de aproximadamente dois anos de idade, pesando 3,3 Kg,
fêmea e não castrada.
A paciente apresentava histórico crônico de secreção nasal e espirros, e há cerca de
quinze dias notou-se o aparecimento de uma nodulação em região nasal que ulcerou, desde
então estava com bastante secreção nasal purulenta, secreção ocular e dificuldade para
respirar. Segundo a tutora, a gata estava com hiporexia, normúria, normodipsia e
normoquesia. O animal não tem contactantes, mas tem acesso a rua, sem vacinação e
vermifugação.
Durante o exame clínico, observou-se que as mucosas estavam normocoradas, o
animal estava normohidratado, com secreção nasal mucopurulenta, lesão nodular ulcerada
em espelho nasal de aproximadamente 3,5 x 5,0 cm (Figura 3A), os linfonodos normais e
temperatura retal de 38.3°C. Na ausculta pulmonar o animal apresentava estridor bilateral.
Com base no histórico do animal, na anamnese e nos sinais clínicos, suspeitou-se
de Doenças Fúngicas, Parasitárias e Neoplasias. Inicialmente, para obter um diagnóstico, foi
solicitada citologia da lesão na região nasal com cultura fúngica, exames hematológicos,
bioquímicos, que foram creatinina (CR), albumina (ALB), alanina aminotransferase (ALT) e
fosfatase alcalina (FA), e radiografia de tórax para analisar se teria acometimento de trato
respiratório inferior. A coleta para o exame de citologia foi feita pelo método da PAF com
coloração do tipo Romanowsky (Panótico Rápido) e também com tinta de nanquim, para
melhorar a visualização da cápsula. Já a coleta de material para cultura fúngica foi feita pelo
método de PAF e escarificação, e cultivada em meio Ágar Sabouraud sem antibióticos, Ágar
Sabouraud com cloranfenicol e Ágar Sabouraud com cloranfenicol e cicloheximida.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O resultado da citologia mostrou-se compatível com processo piogranulomatoso
decorrente de uma infecção fúngica sugestiva de Cryptococcus sp. (Figura 1AB). Esse resultado
foi confirmado pela cultura, que teve como conclusão um processo infeccioso causado por
leveduras de Cryptococcus sp. (Figura 1C).

19

Tópicos em Sanidade de Cães e Gatos, Volume 4

Figura 1 - Exame citológico e cultura. (A) Amostra corada com Panótico constituída por
estruturas fúngicas leveduriformes eosinofílicas arredondadas com cápsula espessa
evidenciadas, por vezes apresentando brotamento em base estreita. (B) Amostra corada
com tinta de nanquim evidenciando a cápsula espessa, não corada. (C) Cultura
macroscópica evidenciando colônias beges, lisas e mucóides.

Fonte: Laboratório de Microbiologia Veterinária - LAMICRO – UECE, 2022.

Nos exames hematológicos, o animal apresentava trombocitopenia (186.000 aμl),
porém com agregados plaquetários, hiperproteinemia (8.2 g/dL) e ainda leucocitose (35.900
μl) por neutrofilia (30.874 μl) e por monocitose (1.077 μl) (Tabela 1). Nos bioquímicos
solicitados, todos os valores estavam dentro dos padrões de referência (Tabela 2). No exame
radiográfico do tórax não se observaram alterações dignas de nota (Figura 2AB).
Figura 2 - Radiografia torácica sem alterações digna de nota. (A) Projeção latero lateral
direita. (B) Projeção ventro dorsal

.
Fonte: HVSBC, UECE, 2022.

Como tratamento, foi prescrito itraconazol em suspensão, manipulado pela
Drogavet, na dose de 50mg/SID/VO, por 2 meses inicialmente, meloxicam na dose de 0,045
mg/kg/SID/VO

durante

7

dias,

amoxicilina

com

clavulanato

na

dose

de

15mg/kg/BID/VO durante 10 dias. Também foi prescrito, para uso tópico, uma pomada
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antifúngica com itraconazol 1% e óleo de melaleuca 1% (SID) por 30 dias. Recomendou-se
o uso do colar elisabetano e retornar com 15 dias após o início do tratamento para
reavaliação.
Durante o retorno, foi relatado que não houve melhora do animal e que estava
administrando atualmente o itraconazol (Figura 3B), de acordo com a prescrição, porém não
fez uso contínuo do colar elisabetano, sendo assim o animal teve acesso à lesão. Relatou
também que o animal apresentou perda de peso, hiporexia, um episódio de vômito e diarréia
de coloração enegrecida com traços de sangue e de aspecto líquido. Durante o exame físico,
observou-se que o animal estava pesando atualmente 2,85Kg, as mucosas normocoradas,
levemente desidratado e ainda com secreção nasal de aspecto seroso/sanguinolento.
Figura 3 - Lesão nodular ulcerada em espelho nasal. (A) Lesão nodular no primeiro dia de
atendimento. (B) Lesão nodular após 30 dias de tratamento com ICZ

Fonte: Autores, 2022.

Considerando o estado clínico do animal, no qual não houve melhora significativa,
e com sinais clínicos dos efeitos colaterais do ICZ, nesse mesmo dia solicitou-se exames
hematológicos, bioquímicos, que foram CR, UR, ALB, ALT, FA e GGT e também o teste
rápido de FIV e FeLV. Diante dos sinais clínicos do felino, foi suspenso o tratamento com
ICZ, inicialmente por 5 dias, e prescrito amoxicilina com clavulanato na dose de 17
mg/kg/BID por 10 dias, ondansetrona na dose de 1,4 mg/kg/BID por 3 dias e ainda
probiótico e vermífugo.
Em relação ao resultado do teste rápido de FIV/FeLV, o animal foi reagente para
anticorpo do Vírus da Imunodeficiência Felina e no hemograma o animal ainda apresentava
leucocitose (29.300 μl ) por neutrofilia (27.249 μl), com neutrófilos tóxicos (09%) (Tabela 1).
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Nos bioquímicos, houve hipoalbuminemia (2,0 g/dL), aumento da ALT (247,0
UI/L) e os demais bioquímicos estavam dentro do valor de referência (Tabela 2).

Tabela 1 - Análise hematológica da paciente no primeiro dia de atendimento e após 30 dias
de tratamento com ICZ realizados no Laboratório de Patologia Clínica Veterinária UECE, em maio e junho de 2022

Fonte: LPCV-UECE, 2022.

Tabela 2 - Análise Bioquímica da paciente no primeiro dia de atendimento e após 30 dias
de tratamento com ICZ realizados no Laboratório de Patologia Clínicos Veterinária UECE, em Maio e Junho de 2022

Fonte: LPCV-UECE, 2022
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Sendo assim, até a escrita do presente relato, o animal estava com medicação
antifúngica suspensa até melhora dos sinais clínicos apresentados pelo mesmo, para depois
continuar com o tratamento para criptococose.
A prevalência da criptococose em gatos é frequentemente maior do que quando
comparada com animais de outras espécies. De acordo com o estudo retrospectivo de McGill
e colaboradores (2009), a maioria dos animais acometidos pelo Cryptococcus foram os
felinos domésticos. Este mesmo estudo descreve 155 casos de criptococose sendo 72 gatos,
57 cães, 20 cavalos, três alpacas e dois furões.
Para Lester e colaboradores (2011), o acesso a rua está significativamente associado
à doença, porém gatos domiciliados também podem ser infectados através de aerossóis em
janelas ou portas abertas e pela exposição ao solo interno ou material vegetal contaminado.
O animal do presente trabalho tinha acesso livre à rua, sendo assim sua exposição é maior
comparada a animais totalmente domiciliados.
O felino em questão apresentou como local de infecção o trato respiratório
superior, corroborando com Singer et al. (2014), no qual em seu estudo 40% dos gatos com
a doença tinham como sítio de infecção mais comum a cavidade nasal e isso pode ser
justificado pela inalação das leveduras, sendo esta a principal via de infecção (PENNISI et
al., 2013). Em contrapartida, no estudo de Castro e colaboradores (2017), foi demonstrado
que entre os animais enviados à necropsia e diagnosticados com criptococose, a maioria das
lesões foi observada no SNC, relatando a capacidade do agente de disseminação para o SNC
através da lâmina cribriforme.
Os achados hematológicos e bioquímicos na criptococose normalmente são
inespecíficos, auxiliando na avaliação geral do paciente e não no diagnóstico definitivo
(QUEIROZ et al., 2008). Em um estudo retrospectivo de Lester e colaboradores (2004), a
maioria dos gatos apresentou linfopenia, e alguns anemia não regenerativa, leucocitose por
neutrofilia e monocitose. O animal do presente relato não apresentou anemia e linfopenia,
mas apresentou leucocitose por neutrofilia e monocitose, decorrente de um processo
inflamatório crônico. Quanto ao exame de imagem, na radiografia torácica não houve
alterações, sendo assim o animal do presente relato não teve acometimento do trato
respiratório inferior, corroborando com estudos que afirmam que a infecção do trato
respiratório inferior em gatos é menos comum (O'BRIEN et al., 2004; SINGER et al., 2014).
O diagnóstico definitivo foi obtido por meio da identificação do agente na citologia
e na cultura de amostras colhidas da lesão nodular em espelho nasal pelo método PAF e por
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escarificação da lesão. A citologia é um exame sensível, rápido, fácil e eficiente para o
diagnóstico de criptococose, visto que a quantidade de leveduras é geralmente alta na lesão
e pela aparência característica do fungo Cryptococcus, especialmente quando a amostra é
corada com a tinta de nanquim, coloração esta realizada no presente relato. Ratificando essa
afirmação, estudos relatam que o diagnóstico citológico foi o único método de identificação
da doença em aproximadamente 40% dos casos (LESTER et al., 2004; MCGILL et al., 2009).
Entretanto, resultados negativos não eliminam a possibilidade de criptococose e o número
de leveduras pode variar, sendo que em alguns casos a identificação pode ser difícil, pois na
amostra podem ser visualizadas poucas células. Dessa forma, pode-se realizar a citologia
juntamente com a cultura ou histopatológico para a obtenção de um diagnóstico definitivo
(DAMIANI et al., 2020; LESTER et al., 2011; TRIVEDI et al., 2011).
A

criptococose

em

humanos

está

bastante

associada

a

pacientes

imunocomprometidos, principalmente aqueles com síndrome da imunodeficiência adquirida
(AIDS) e, nesse grupo, está associada a uma alta taxa de mortalidade. A espécie considerada
oportunista é o C. neoformans, enquanto o C. gattii está mais associado à infecção de
pacientes saudáveis (GAZZONI et al., 2009). Todavia, em cães e gatos essa associação não
está totalmente esclarecida. Em um estudo retrospectivo feito na Austrália por O'Brien e
colaboradores (2004), 21% dos gatos com criptococose foram positivos para FIV e, dentre
eles, não houve associação entre infecção por FIV e espécies criptocócicas. Segundo esse
mesmo autor, poucos animais desse estudo tiveram uma condição imunossupressora óbvia,
como a infecção por FIV. Sendo assim, supõe-se que o Cryptococcus atua mais comumente
como um patógeno primário do que como um oportunista em cães e gatos. Corroborando
com esse pensamento, em um estudo de contagens de linfócitos CD4 entre gatos FIVpositivos com criptococose e gatos FIV-negativos com criptococose, houve apenas pequenas
diferenças no valor absoluto (WALKER; MALIK; CANFIELD, 1995). Dessa forma, mais
pesquisas são necessárias para a compreensão das implicações clínicas da co-infecção com
retrovírus em gatos com criptococose (TRIVEDI et al., 2011).
Importante ressaltar que os animais domésticos, como cães e gatos quando
infectados, não representam risco à saúde pública, visto que a criptococose não é considerada
uma doença zoonótica diretamente adquirida de animais. O microrganismo não sofre
aerossolização dos locais de infecção tecidual, não sendo comum a disseminação da doença
entre seres humanos e animais. A exposição dos indivíduos a aerossóis de material orgânico
rico em excrementos de aves no ambiente tem sido o principal risco à infecção. Dessa forma,
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a importância dos animais infectados para a saúde pública está na atuação como sentinelas,
alertando os seres humanos quanto ao risco de exposição ao fungo (GREENE, 2015).
Para Lester e colaboradores (2011), gatos infectados com FeLV ou FIV não
apresentam maiores riscos para infecção com qualquer uma das espécies criptocócicas, mas
podem ter dificuldade no tratamento da infecção em comparação com gatos não infectados
com retrovírus. O felino do presente relato foi reagente para FIV, o que possivelmente seja
o motivo para não obtenção de melhora dos sinais clínicos nos primeiros 30 dias de
tratamento.
Quanto ao tratamento da criptococose, este pode ser lento ou sem sucesso, de custo
elevado e ainda pode haver recidivas, mesmo após anos de tratamento. As taxas relatadas de
sucesso no controle ou na cura da doença variam de 7 a 100% em gatos (SINGER et al.,
2014). Em um estudo retrospectivo de O'Brien et al. (2006) com taxa de sucesso de 76% dos
casos avaliados, 59 gatos foram divididos em quatro grupos e acompanhados a longo prazo,
o primeiro grupo com ANB (0,5 a 0,75 mg/kg), o segundo com FCZ (33 a 50
mg/gato/VO/BID), o terceiro com ICZ (50 a 100 mg/gato/VO/SID) e o quarto grupo
com KCZ (250 mg/gato/VO a cada 8 horas), tendo a FIV não apresentado efeito
significativo que pudesse interferir no tratamento de gatos com criptococose. Entretanto, em
um estudo conduzido por Jacobs et al. (1997) com 35 gatos, todos foram tratados com ICZ
(50-100 mg/gato/VO/SID) e o acompanhamento foi feito por meio da titulação de
anticorpos, sendo esse um método de diagnóstico essencial para o monitoramento do animal.
Nesse mesmo estudo, a taxa de sucesso em animais com acometimento da região nasal foi
de 53% e os resultados sugeriram que gatos positivos para FeLV ou FIV com criptococose
têm prognóstico menos favorável.
O ICZ é considerado o antifúngico de escolha para cães e gatos quando não há
envolvimento do SNC. No entanto, o principal efeito colateral do ICZ em gatos é uma
hepatotoxicidade cumulativa relacionada à dose, sendo reversível. O animal pode apresentar
como sinais clínicos hiporexia e os exames laboratoriais de acompanhamento hepático
podem mostrar aumento da enzima ALT, indicando assim, uma possível lesão hepática
(O'BRIEN et al., 2006). Para o felino do presente relato, o antifúngico de escolha foi o ICZ
na dose de 50mg/SID/VO por ter custo mais baixo quando comparado com o FCZ e por
acreditar que não havia envolvimento do SNC, sendo a infecção localizada. Porém, o animal
apresentou sinais clínicos e alterações em exames laboratoriais referentes ao efeito colateral
do medicamento, dessa forma o fármaco foi suspenso até a melhora clínica do paciente.
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Assim, faz-se necessário o acompanhamento contínuo das enzimas hepáticas e do estado
clínico do animal (PENNISI et al., 2013).
Para O'Brien et al. (2006), existem alguns fatores que podem influenciar
potencialmente os resultados do tratamento, incluindo, a duração dos sinais antes da terapia,
a extensão e localização do envolvimento do tecido, vários fatores do hospedeiro, como
idade, estado imunológico e presença de doenças concomitantes e o protocolo de
medicamentos utilizados. Os fatores que podem ter influenciado na resposta ao tratamento
do animal do presente relato, são esses: o tempo de tratamento ainda ser curto para evidenciar
uma melhora significativa; a extensão da lesão, apesar de acreditar não estar disseminada, é
uma lesão de extensão significativa em região nasal; o fármaco utilizado, visto que o animal
apresentou efeitos colaterais decorrentes do antifúngico escolhido, sendo necessária uma
possível mudança da medicação e ainda, apesar de não haver estudos que confirmem a
correlação direta entre a FIV e o tratamento de criptococose, hipotetiza-se que a resposta do
paciente ao fármaco possa ter sofrido influência da infecção pelo retrovírus.
4 CONCLUSÃO
Diante do exposto, podemos concluir que a criptococose é uma infecção fúngica
presente de forma comum na clínica de felinos e que a lesão nodular ulcerada característica
dessa doença foi importante para o direcionamento clínico, no qual o diagnóstico definitivo
foi obtido através do exame citológico associado à cultura fúngica. Além disso, o tratamento
de tal patologia é prolongado e pode ter prognóstico desfavorável quando associado a
doenças concomitantes, como a FIV, sendo o comprometimento do tutor um fator crucial
para alcançar a cura da doença e diminuir as chances de recidivas.
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RESUMO

artigo:

A anemia hemolítica imunomediada (AHIM) é um distúrbio que
se caracteriza pela diminuição do número dos eritrócitos
circulantes, decorrente de hemólise intra ou extravascular,
apresentando alta taxa de mortalidade em cães. Para um tratamento
mais direcionado, é importante que sejam investigadas possíveis
comorbidades que estejam associadas. O trabalho teve como
objetivo relatar um caso de doença hemolítica induzida, com ênfase
nos sinais clínicos, métodos diagnósticos e tratamento, em uma
cadela. O caso acompanhado envolveu uma cadela da raça Shih
Tzu, não-castrada, de 3 anos e 7 meses, que apresentava um quadro
de anemia grave, com evolução de um mês. A paciente teve
sorologia positiva para Ehrlichia spp. e foi encontrada mórula de
Ehrlichia spp. em esfregaço sanguíneo, bem como a paciente passou
por uma transfusão de sangue. A cadela já havia iniciado
tratamento com doxiciclina e com outros suplementos, mas não
apresentou melhora clínica do quadro anêmico. A cadela foi
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encaminhada para uma clínica particular onde fez exames que
identificaram e direcionaram ao diagnóstico de AHIM associada à
hemoparasitoses e à pancreatite, e então foi realizada a intervenção
terapêutica para a resolução do quadro. Dessa forma, foi instituída
uma segunda transfusão sanguínea e a paciente fez o uso de
imunossupressores como prednisolona e azatioprina, assim como
fez o uso de doxiciclina e do aceturato de diminazeno que
contribuíram para que ela apresentasse melhora significativa do
quadro hemolítico e da resposta medular. Conclui-se que o
sucesso terapêutico depende do diagnóstico precoce do distúrbio
além da identificação das comorbidades.

SUCCESSFUL TREATMENT OF ASSOCIATED IMMUNEMEDIATED HEMOLYTIC ANEMIA IN A FEMALE DOG: A CASE
REPORT
ABSTRACT

Keywords:
IMHA
Prednisone
Azathioprine
Ehrlichia
Babesia

Immune-mediated hemolytic anemia (IMHA) is a disorder
characterized by a decrease in the number of circulating
erythrocytes, resulting from intra or extravascular hemolysis, with
a high mortality rate in dogs. For a more targeted treatment, it is
important to investigate possible associated comorbidities. The
objective of this work was to report a case of hemolytic disease
induced, with emphasis on clinical signs, diagnostic methods and
treatment, in a female dog. The case followed involved a Shih Tzu
bitch, not neutered, 3 years and 7 months old, who presented with
severe anemia, with an evolution of one month. The patient had
positive serology for Ehrlichia spp. and a morula of Ehrlichia spp. on
blood smear, as well as the patient had a blood transfusion. The
dog had already started treatment with doxycycline and other
supplements, but did not show clinical improvement in her anemic
condition. The dog was referred to a private clinic where she
underwent tests that identified and led to the diagnosis of IMHA
associated with hemoparasitosis and pancreatitis, and then a
therapeutic intervention was performed to resolve the condition.
Thus, a second blood transfusion was instituted and the patient
used immunosuppressants such as prednisolone and azathioprine,
as well as the use of doxycycline and diminazene aceturate, which
contributed to a significant improvement in the hemolytic
condition and in the spinal cord response. It is concluded that
therapeutic success depends on the early diagnosis of the disorder
in addition to the identification of comorbidities.
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1 INTRODUÇÃO
A Anemia Hemolítica Imunomediada (AHIM) é a causa mais comum dentre as
anemias hemolíticas e ocorre com maior frequência em cães (SCOTT-MONCRIEFF, 2010).
É uma doença caracterizada pela redução do número de hemácias que acontece de forma
patológica em decorrência da destruição por imunoglobulinas ou pelo sistema complemento
(hemólise intravascular) ou ainda pela remoção promovida pelo sistema monocítico
fagocitário (hemólise extravascular) (STONE, 2008), podendo ser associada ou não a
comorbidades (GARDEN et al., 2019).
O prognóstico para cães afetados com AHIM é de reservado a bom nos casos
moderados, entretanto os moderados com rápida progressão e os que apresentam hemólise
grave têm o prognóstico muito reservado (PIEK et al., 2008). Os principais sintomas em
cães são: anemia grave, apátia, palidez das membranas mucosas e alterações na coloração da
urina, bem como taquicardias e/ou taquipneia e hepatoesplenomegalia podem estar sofrendo
desta síndrome (LEITE et al., 2011). Além disso, os achados laboratoriais como: anemia
regenerativa, evidência de hemólise caracterizada por hemoglobinemia e hemoglobinúria;
presença de autoaglutinação, esferocitose, teste de Aglutinação em Salina e de Coombs
positivo podem ser indicativo da doença (BALCH; MACKIN, 2007).
Uma vez diagnosticada, o tratamento suporte deve ser instituído. Muitos animais
com destruição severa de hemácias inicialmente necessitam de hospitalização para monitorar
e controlar a anemia e os demais sintomas concomitantes. O tratamento visa principalmente
na estabilização do hematócrito, inibindo a hemólise (CARR et al., 2002). É preconizada
como uma das primeiras opções no tratamento de AHIM o uso de glicocorticóides como
agentes imunossupressores, podendo ser administrados sozinhos ou associados a outros
medicamentos (SWANN et al., 2019).
Diante do que foi exposto, é de suma importância o conhecimento dessa
enfermidade pelos médicos veterinários, por se tratar de um distúrbio complexo e de alta
taxa de óbito entre os cães. Assim, objetivou-se com esse trabalho relatar um caso de Anemia
Hemolítica Imunomediada (AHIM), com ênfase nos sinais clínicos, métodos diagnósticos e
tratamento, em uma cadela.
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2 MATERIAL E MÉTODOS
Uma cadela, da raça Shih Tzu de 3 anos e 7 meses, não-castrada, com 3,70 Kg foi
atendida em uma clínica particular de Fortaleza-CE no dia 4 de março de 2022 com um
histórico de anemia grave, com evolução de mais de um mês.
Inicialmente, no dia 29 de janeiro de 2022, os tutores procuraram atendimento
veterinário em Tauá-CE pois a cadela apresentava apatia e hematúria, também haviam
encontrado carrapatos na paciente.
Foram solicitados os seguintes exames: hemograma completo, bioquímicos (ALT,
AST, GGT, creatinina, ureia, FA, albumina, glicose, colesterol total e frações, bilirrubina total
e frações, triglicerídeos), aferição da pressão arterial, ultrassonografia abdominal, painel PCR
hemoparasitas (Ehrlichia spp., Babesia spp., Anaplasma spp., Leishmania infantum (chagasi),
Mycoplasma haemocanis, Rangelia vitalii, Hepatozoon spp., Dirofilaria immitis) e mielograma.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo Scott-Moncrieff (2010), a anemia hemolítica imunomediada (AHIM) é a
causa mais comum dentre as anemias hemolíticas e ocorre com maior frequência em cães,
sendo as fêmeas mais predispostas, como citado por Miller et al. (2004). A cadela do caso
em questão tinha 3 anos e 7 meses, o qual corresponde a idade susceptível citada por Balch
e Mackin (2007), onde relata que a AHIM pode ocorrer no primeiro ano de vida ou até os
13 anos de idade em cães.
O animal do presente relato apresentou no resultado do hemograma anemia, além
disso, no exame de Pesquisa de hemoparasitas direto foi observada a presença de mórula de
Ehrlichia spp. e o Teste rápido 4DX® IDEXX teve resultado positivo para Ehrlichia spp. e
negativo para as demais hemoparasitoses. Além disso, o resultado do exame de reação de
imunofluorescência indireta (RIFI) para leishmaniose canina foi não reagente. Assim, foi
iniciado o tratamento para erliquiose com doxiciclina.
A cadela apresentou resultado positivo no teste sorológico para erliquiose, o qual
corrobora para o diagnóstico da doença aguda. Ao exame de Pesquisa de hemoparasitas
direto, foi observada a presença de mórula de Ehrlichia. Riegel e Stockham (2010) escreveram
que é possível identificar mórulas do parasito em leucócitos através de esfregaços sanguíneos,

31

Tópicos em Sanidade de Cães e Gatos, Volume 4

principalmente na fase aguda da doença. Diante do caso, foi então instituído tratamento com
doxiciclina, que é o fármaco de eleição (ANDRADE, 2002).
Após metade do tempo de tratamento com doxiciclina, foi realizado um
hemograma completo e dosagens bioquímicas de ALT, creatinina e ureia no dia 14 de
fevereiro de 2022, onde detectaram que a anemia persistia (Ht: 13,9% - VRef: 37,00 a 55,00
%), que a cadela apresentava trombocitopenia (82.000/mm³ - VRef: 175.000 a
500.000/mm³), discreta leucocitose e que estava com um aumento de ureia.
Conforme Schaefer et al. (2007) apesar da doxiciclina melhorar efetivamente os
sinais clínicos da doença, o patógeno pode persistir em cães tratados por 14 dias (na dose de
10 mg/ kg, VO, SID). Dessa forma foi indicada a realização de transfusão sanguínea e como
Reichmann e Pereira (2001) defendem, cães com hematócrito menor ou igual a 15% estão
sujeitos a receber transfusão sanguínea para evitar danos aos órgãos vitais em consequência
de hipóxia grave.
No dia 16 de fevereiro de 2022, foi realizado um novo hemograma pré-transfusional
e foi constatado a piora do quadro, com valores menores de eritrograma (Ht: 9,6% - VRef:
37,00 a 55,00 %) e plaquetograma (44.000/ mm³ - VRef: 175.000 a 500.000/mm³), presença
de leucocitose e aumento da bilirrubina total e das globulinas.
A infecção por E. canis provoca destruição imunomediada das plaquetas (STILES,
2000) e comprometimento hepático, induzindo, assim, o aumento das bilirrubinas
(ANDEREG; PASSOS, 1999), podendo assim justificar a trombocitopenia que a cadela
apresentava.
Após a transfusão, o quadro anêmico (Ht: 28,2% - VRef: 37,00 a 55,00 %) e
trombocitopênico persistia (54.000/ mm³ - VRef: 175.000 a 500.000/mm³) mas clinicamente
o animal estava mais estável, então a cadela recebeu alta no dia 18 de fevereiro de 2022. Dessa
forma, para continuar o tratamento em casa, foi receitado doxiciclina, Eritrós®,
Hemolitan®, Pró Rim® e Hep Vita®.
No dia 3 de março de 2022, a cadela retornou para uma nova consulta e foi
observada a presença de petéquias no corpo. Diante do quadro clínico que a paciente se
encontrava e devido a limitação que os tutores encontravam para oferecer um melhor
suporte, monitoração e tratamento na cidade onde moram, a paciente foi então encaminhada
para atendimento clínico intensivo em Fortaleza-CE.
No dia 4 de março de 2022, a cadela foi atendida em uma clínica particular de
Fortaleza-CE aonde foi suspeitado de que a cadela pudesse estar com um quadro de anemia
hemolítica em curso, pois ela apresentava apatia, intolerância ao exercício, palidez de
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mucosas, alterações na coloração da urina, febre, hepatoesplenomegalia, taquicardia e
taquipneia, sintomatologias que correspondem ao que foi citado por Stone (2008) sobre cães
com AHIM.
Os exames foram coletados antes de iniciar a terapia imunossupressora, pois
segundo Swann et al. (2019) pode trazer alterações nos resultados. Foi prescrito o tratamento
com prednisolona na dose de 2 mg/kg, VO, SID, e essa conduta condiz com a dose
recomendada por Swann et al. (2019). Para a continuação do tratamento foi indicado
doxiciclina, na dose de 7 mg/kg, BID, VO, por mais 28 dias.
Nos exames foi possível a visualização do soro ictérico e do plasma hemolisado nos
tubos. González e Silva (2008) relataram que hiperbilirrubinemia (gerando a coloração
amarelada no soro), hemoglobinemia devido a hemólise intravascular (gerando a coloração
avermelhada no plasma) e hemoglobinúria são achados laboratoriais sugestivos de anemia
hemolítica. Ele cita também que a hiperbilirrubinemia quando associada a diminuição do
volume globular, processo esse que a cadela tem apresentado há um mês, sugere uma
fagocitose aumentada das hemácias (GONZÁLEZ; SILVA, 2008). Foi visualizada também
a presença de aglutinação nas paredes do tubo com EDTA e Balch e Mackin (2007)
escreveram que por volta de 40% a 89% dos cães com AHIM apresentam autoaglutinação
que pode ser visualizada nos tubos de coleta ou na lâmina de vidro.
Após apresentar agravamento do caso, a cadela retornou a clínica e foi admitida na
internação apresentando taquicardia e taquipneia, sintomatologia que corrobora com um
quadro de AHIM. Desse modo, Pereira (2015) defende que ao presumir ou diagnosticar que
o animal tem um quadro de AHIM, deve ser instituído o tratamento de suporte.
Foi realizado o teste de aglutinação em salina e o resultado foi inconclusivo. Garden
et al. (2019) relata que o teste usando 4 gotas de salina 0,9% com uma gota de sangue foi
demonstrado que tem 100% de especificidade, mas baixa sensibilidade. Devido ao quadro,
foi realizado o tratamento preventivo para babesiose, seguindo as recomendações de Soares
(2015) que indica o uso de aceturato de diminazeno (3,5 mg/kg), SC, em dose única e então
repetir a dose com o intervalo de 14 dias.
Na primeira ultrassonografia realizada foi evidenciado hepatoesplenomegalia,
achados que são inespecíficos e indicam processo inflamatório e compensatório do baço e
do fígado. Em seu estudo Andres et al. (2019) descreve que apesar dos resultados da
ultrassonografia auxiliarem no diagnóstico de AHIM, eles não são diagnósticos definitivos e
que as visualizações não podem ser consideradas como análise padrão para o distúrbio.
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Ademais, foi visualizada na ultrassonografia a presença de pancreatite. O animal estava
fazendo o uso de doxiciclina a mais de um mês e segundo Garber et al. (2018) , as tetraciclinas
estão entre os medicamentos que podem ser indutores de pancreatite. Além disso, conforme
abordado por Garden et al. (2019), danos oxidativos e eventos isquêmicos ocorrem
frequentemente em casos de AHIM e ambos podem danificar diretamente o pâncreas. Outro
ponto a ser considerado é que a inflamação associada à pancreatite pode levar à AHIM
induzindo indiretamente a formação de autoanticorpos contra eritrócitos. Autoanticorpos
que se ligam a epítopos no epitélio pancreático exócrino e nos eritrócitos também podem ser
gerados.
Sem a melhora no hematócrito, no dia 5 de março de 2022 foi realizado o teste de
compatibilidade entre a paciente e dois doadores, sendo um deles compatível. Gomes (2008)
explica que o teste de compatibilidade é capaz de detectar a presença de anticorpos entre o
paciente e o potencial doador, dessa forma, segundo Ford e Mazzaferro (2012), resulta na
diminuição do risco de sensibilização do paciente, caso sejam necessárias outras transfusões.
Swann et al. (2019) recomenda que seja considerado o efeito da autoaglutinação. O
nutracêutico SAMe foi adicionado ao tratamento, visto que a cadela apresentou aumento da
enzima GGT e segundo Nelson e Couto (2006), o SAMe tem ação antioxidante e de
reparação celular que protege as células hepáticas do dano induzido pelos ácidos biliares.
Ademais, CENTER et al. (2005) cita a função do SAMe em diminuir a fragilidade osmótica
das hemácias.
No dia 8 de março de 2022, a paciente recebeu alta, continuando a apresentar sinais
de regeneração medular como anisocitose severa, macrocitose e policromasia e, como citado
por Balch e Mackin (2007), esses são sinais de regeneração comuns na AHIM. Além disso, o
valor do hematócrito estava 20,6%, valor esse que é considerado baixo para a espécie, porém
Scott-Moncrieff et al. (2001) relata que cães com AHIM podem apresentar valores de
hematócrito menor que 25%, esse achado é característico do distúrbio.
Dentre os hemoparasitas testados por PCR RT-Qualitativo, a cadela teve o exame
positivo apenas para Hepatozoon spp., sendo este um parasita oportunista e que, conforme
escrito por Menezes (2017), está comumente associado às doenças imunossupressoras e a
outras hemoparasitoses como Ehrlichia spp. e Babesia spp., as quais podem desencadear sinais
clínicos. Na literatura, Khatun et al. (2017) escreve que o PCR é um método de detecção
mais preciso, que possui sensibilidade e especificidade bastante elevada, que por meio de
amostras, como o soro sanguíneo, permite detectar quantidades extremamente mínimas do
DNA do microrganismo investigado.
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Diante do exposto e considerando as possibilidades de falsos-negativos e de erros
pré-analíticos e analíticos que podem ocorrer na realização de alguns testes como o PCR RT
- Qualitativo, não há base suficiente para descartar que a AHIM que a cadela apresentava não
estava associada a alguma comorbidade. O fato de que a cadela apresentava teste sorológico
positivo para Ehrlichia spp. e houve a visualização de mórulas do parasita no esfregaço
sanguíneo, são indícios que corroboram que havia uma infecção associada ao distúrbio.
Todavia, segundo estudo realizado por Garden et al. (2019), a Ehrlichia spp. obteve risco
negligenciável, ou seja, não apresenta risco significativo de causar comorbidade e desenvolver
uma doença hemolítica.
Porém, o histórico e os sinais clínicos da cadela do caso em questão sugerem uma
coinfecção por Babesia spp. e, segundo Garden et al. (2019), a Babesia spp. é o parasita mais
propenso a causar processo hemolítico, demonstrando ter risco intermediário a elevado no
estudo. Ademais, a presença de pancreatite está diretamente relacionada com o quadro de
AHIM, seja a inflamação indutora ou consequência da AHIM, assim como defendido por
Garden et al. (2019).
Na análise do mielograma foi evidenciado hipoplasia eritróide e megacariocítica.
Esses achados correspondem o que foi relatado por Scott-Moncrieff (2010) que a erliquiose
e causas idiopáticas (imunomediado) são possíveis causas de hipoplasia eritróide e
megacariocítica. Ademais, sabe-se que a destruição de hemácias no sangue periférico, assim
como a destruição imunomediada dos precursores eritróides na medula óssea ou até mesmo
a indução de alteração do microambiente da medula óssea prejudicam a eritropoiese
(STOKOL et al., 2000). O mesmo mecanismo acontece com as linhagens megacariocíticas.
A presença de trombocitopenia concomitante a AHIM é identificada em 25% a 70% dos
cães, essa ocorrência é geralmente devida a destruição imunomediada em ambas as linhagens
eritrocíticas e megacariocíticas, o que caracteriza a síndrome de Evans segundo Ginger
(2005).
A cadela retornou no dia 11 de março de 2022, assim como recomendado, e foi
notado que ela se apresentava bem e estável, mas continuava com as mucosas hipocoradas.
A esplenomegalia persistia e se encontrava ainda levemente ictérica.
O hemograma coletado na consulta revelava que a cadela estava com o hematócrito
com o valor de 6,2%, mostrando que houve uma queda abrupta das hemácias após 4 dias da
transfusão, valor este que estava em 20,6%. Foi optado por aumentar a dosagem diária e o
tempo de tratamento com prednisolona 2 mg/kg, sendo prescrita a terapia 2 mg/kg (1 etapa:

35

Tópicos em Sanidade de Cães e Gatos, Volume 4

1 comp., VO, BID, 7 dias; 2 etapa: 1 comp.,VO, SID, 7 dias; 3 etapa: ½ comp., VO, SID, 7
dias; 4 etapa: ½ comp., VO, a cada 48 horas, 7 dias;) e esta conduta condiz com a
recomendada por Swann et al. (2019). Além disso, foi adicionado ao tratamento a azatioprina
2 mg/kg (1 cápsula, VO, SID, por 10 dias. Após,1 cápsula, a cada 24 horas até completar 30
dias de terapia), dose esta que também condiz com as recomendações de Swann et al. (2019).
Recomenda-se que os imunossupressores sejam associados quando não há controle
da doença após 7 dias de tratamento com glicocorticóide ou quando o hematócrito apresenta
queda de 5 % em 24 horas (SWANN et al., 2019).
No dia 7 de abril de 2022, a paciente retornou para consulta apresentando
normalização dos valores de eritrograma (Ht: 38% - VRef: 37,00 a 55,00 %) e plaquetograma
(364.000/ mm³ - VRef: 175.000 a 500.000/mm³), tendo as hemácias com caráter
normocíticas e normocrômicas e plaquetas morfologicamente normais e plasma normal. O
mielograma constatou que a medula óssea se apresentava normocelular, exibindo produção
celular normal. Os resultados obtidos com a associação de prednisolona e azatioprina foram
responsáveis pela melhora clínica do animal.

4 CONCLUSÃO
A anemia hemolítica imunomediada é um distúrbio de grande importância e de
incidência emergente na clínica de pequenos animais, cujo os sinais clínicos possuem caráter
inespecífico e seu diagnóstico é feito de maneira tardia na maioria dos casos. A associação
das manifestações clínicas e dos achados laboratoriais auxilia no diagnóstico, mas é
necessário realizar uma investigação mais minuciosa para descobrir qual comorbidade está
desencadeando o quadro, desse modo, será possível instituir uma adequada conduta
terapêutica que corrigirá as alterações hematológicas provocadas pela comorbidade e então
contribuirá para um melhor prognóstico do paciente.
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comunicações venosas anômalas que possibilitam a entrada do
sangue oriundo do sistema porta na circulação venosa sistêmica,
provocando um desvio da metabolização hepática. Acontece de
duas formas, congênita ou adquirida, podendo ser únicos ou
múltiplos, além de intra ou extra-hepáticos. Este trabalho descreve
o diagnóstico e tratamento médico de um gato, Sem Raça Definida
(SRD), fêmea, 7 meses, pesando 1,540 kg com o desvio
portossistêmico extra-hepático congênito diagnosticado por
tomografia computadorizada. O animal deu entrada apresentando
sinais clínicos de doença do trato urinário inferior e apatia,
evoluindo para um caso neurológico compatível com encefalopatia
hepática. Nos exames complementares a ultrassonografia
abdominal revelou microlitíases em vesícula urinária e em pelve
renal esquerda. Os valores hematológicos estavam dentro dos
parâmetros de normalidade e bioquímicos com elevação de
bilirrubinas (indireta e total) e concentrações de ácidos biliares (pré
e pós prandial) significativamente aumentados. Iniciou a terapia
médica com Gabapentina 4mg/kg BID, Lactulose 0,3mL BID e
alimentação de apresentação comercial para gatos nefropatas, onde
a paciente apresentou resposta positiva ao tratamento. O
diagnóstico pela tomografia computadorizada foi realizado cinco
meses após o início de sinais clínicos, no qual foi visualizado
formação de única estrutura vascular anômala de grande calibre em
topografia epigástrica. O tratamento cirúrgico é o de eleição e foi
recomendado para o caso a atenuação do vaso com o constritor
ameróide, porém, até o final deste trabalho a cirurgia não foi
realizada devido questões financeiras dos tutores e pelo animal
apresentar uma boa resposta ao tratamento médico.

CONGENITAL EXTRAHEPATIC PORTOSYSTEMIC IN A
FELINE: A CASE REPORT
ABSTRACT

Portosystemic shunts in felines are considered rare and can be
defined as anomalous venous communications that allow blood
from the portal system to enter the systemic venous circulation,
causing a shift in hepatic metabolism. It happens in two ways,
congenital or acquired, and can be single or multiple, as well as intra
or extra-hepatic. This paper describes the diagnosis and medical
treatment of a 7-month-old female, mongrel cat, weighing 1,540 kg
with congenital extrahepatic portosystemic shunt diagnosed by
computed tomography. The animal was admitted to the clinic with
clinical signs of lower urinary tract disease and apathy, evolving
into a neurological case compatible with hepatic encephalopathy.
In the complementary exams, abdominal ultrasound revealed
microlithiasis in the urinary bladder and in the left renal pelvis.
Presentation of hematological and biochemical values within
normal parameters, but with bile acid concentrations (pre and post
prandial) significantly increases. Medical therapy was started with
Gabapentin 4mg/kg BID, Lactulose 0.3mL BID and commercial
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Portosystemic Shunt
Liver
Cats
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presentation food for renal cats, where the patient showed a
positive response to the treatment. The diagnosis by computed
tomography was performed five months after the onset of clinical
signs, in which the formation of a single anomalous vascular
structure of large caliber in the epigastric topography was
visualized. The surgical treatment is the one of choice and the
attenuation of the vessel with the ameroid constrictor was
recommended for the case, however, until the end of this work,
the surgery was not performed due to financial issues of the tutors
and because the animal showed a good response to the medical
treatment.

1 INTRODUÇÃO
A derivação portossistêmica é um termo amplo que tem várias causas subjacentes
e é uma afecção metabólica raramente vista na espécie felina, com uma incidência relatada
de 2,5 por 10.000 gatos. Destaca-se que o Desvio Portossistêmico Congênito (DPSC) é a
principal causa de shunt portossistêmico em gatos (LEVY et al., 1995). Um Desvio
Portossistêmico (DPS) é um único ou múltiplos vasos comunicantes anormais entre a
vasculatura portal (drenagem do estômago, intestinos, baço e pâncreas) e a vasculatura
sistêmica (TIVERS e LIPSCOMB, 2011).
O vaso anormal desvia sangue do sistema sanguíneo portal para circulação
sistêmica, contornando assim o fígado e resultando em altos níveis de produtos residuais
(como amônia), nos quais quando presentes na circulação sistêmica, podem se manifestar
clinicamente como sinais de Encefalopatia Hepática (EH). Por conta do suprimento
sanguíneo reduzido para o fígado, gatos com DPS podem apresentar o fígado pequeno e
subdesenvolvido e com insuficiência hepática funcional (TIVERS e LIPSCOMB, 2011).
O DPS pode assumir a forma de um vaso extra-hepático ou intra-hepático, sendo
a conexão da veia gástrica esquerda com a veia cava caudal o de maior incidência na especie
felina, representando 73-100% dos casos relatados. O DPS intra-hepático ocorre devido à
persistência do canal venoso, resultado da falha no fechamento pós nascimento deste vaso
embrionário, localizado lado esquerdo do fígado. Desvios intra-hepáticos do lado direito e
localizados centralmente já foram relatados em gatos (LIPSCOMB et al., 2009; WHITE et al.,
1996; HAVIG et al., 2002).
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O diagnóstico é realizado após a junção de alterações clínicas com exames
laboratoriais hematológicos e bioquímicos, além de dosagens de ácidos biliares, amônia
plasmática e enzimas hepáticas. O diagnóstico definitivo se faz com a presença de um ou
vários vasos anômalos em exames de imagem ou laparotomia exploratória. O tratamento
definitivo é cirúrgico, com oclusão total ou parcial de tal vaso, evitando a hipertensão portal
(NORSWORTHY et al., 2011).
Esse trabalho tem como objetivo a realização de um relato de caso, dando ênfase
nas formas de afecção, sinais clínicos, diagnósticos e tratamento recomendado, dos quais o
paciente em questão permaneceu estável somente com tratamento clínico por dez meses até
a atenuação com o constritor ameróide.
2 METODOLOGIA
Foi atendida na Catus Medicina Felina no dia 03 de agosto de 2021, um gato, sem
raça definida (SRD), com pelagem tricolor, fêmea, não castrada e aproximadamente 7 meses
de idade, pesando 1,540kg.
A anamnese foi conduzida e foi relatado anorexia e apatia, baixa ingestão de água e
não havia histórico de urina no dia presente. Estava há dois dias sem defecar e não foi
relatado quadros de vômitos, porém, tinha um histórico de ingestão de óleo de cozinha há
poucos dias. Os tutores viajaram dias antes do animal apresentar as alterações clínicas e
correlacionaram com problemas comportamentais. Foi relatado também a percepção de
atraso de crescimento quando comparado com o irmão de mesma ninhada. A paciente não
tinha histórico de doenças anteriores, mas quando adotada teve histórico de pulgas e ácaros
tratados com Imidacloprida 100g/mL – Moxidectina 10 g/mL.
Com histórico de adoção recente, não possuía histórico de protocolo vacinal e não
era testada para Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV) e Vírus da Leucemia Felina (FeLV).
Como curiosidade foi relatado que quando era oferecida água diretamente da torneira a
paciente apresentava alterações clínicas neurológicas (ataxias) e comportamentais (apatia) e
quando ingeria água filtrada permanecia sem qualquer alteração.
No exame físico pôde ser observado a presença de taquipneia, sem dispneia,
sialorreia, secreção nasal amarronzada, renomegalia, leve halitose, leve ataxia de membros
pélvicos posteriores, sensibilidade ao movimento de cauda e íris com cor de cobre. Devido
a presença de alterações a nível urinário, digestório e neurológico, foi recomendado a
internação da paciente para uma avaliação intensiva. A suspeita inicial foi Peritonite
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Infecciosa Felina (PIF), retroviroses (FIV/FeLV), não descartando problemas metabólicos
gerais.
Para fins diagnósticos foram solicitados exames complementares, tais como: teste
rápido de FIV e FeLV, hemograma completo, alanina aminotransferase (ALT), creatinina
(CREAT), ureia, albumina e fosfatase alcalina (FA) (bioquímicos) e ultrassonografia (US)
abdominal completa, como evidenciado na figura 1.

Figura 1 - Linha do tempo do paciente felino relatado, referente aos procedimentos
realizados

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O DPS pode se apresentar na clínica médica de felinos de diversas formas. Segundo
Lipscomp et al., 2009, os sinais clínicos podem ser variáveis e inespecíficos, havendo chance
de ser cessado, diminuído ou ocorrer de forma intermitente, como aconteceu no caso
relatado, nos quais a paciente apresentou quadros intermitentes até a estabilização clínica.
Alterações clínicas incluindo sinais gastrointestinais, sinais de trato urinário inferior e sinais
neurológicos descritos em literatura foram relatados em primeira consulta. Apresentando
também uma característica marcante do DPS, o ptialismo e a íris com cor de cobre
(LIPSCOMB et al., 2007; HAVIG e TOBIAS, 2002).
O felino do presente relato deu entrada para atendimento com a idade de
aproximadamente 7 meses, entretanto, em literatura, a maioria dos gatos apresentam sinais
clínicos por volta dos 6 meses de idade quando se trata do DPSC (IZZO et al., 2022). Uma
grande proporção de gatos pode apresentar uma estatura pequena ou atrofiada com um
escore corporal baixo (LIPSCOMB et al., 2009), o que foi possível ser visto no caso relatado,
já que o irmão de mesma ninhada apresentava o desenvolvimento normal comparado a
paciente.
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Ainda em primeira consulta foi visto sinais de ataxia que pioraram durante o
período que a paciente ficou internada. Tivers e Lipscomb (2011) relatam que esses sinais
neurológicos são tipicamente intermitentes e podem piorar pós alimentação. Essas alterações
são causadas possivelmente por quadros de EH (KENT, 2009). Um dos principais fatores
que contribuem para tal afecção é a amônia, frequentemente aumentada em gatos com DPS,
porém a mesma não é a única causa de EH (TIVERS e LIPSCOMB, 2011; RULAND et
al.,2010).
Os sinais do trato urinário incluem a presença de disúria e hematúria e são
observados em 8-39% dos gatos (LIPSCOMB et al., 2009). A paciente deste relato apresentou
esses sinais quatro meses após os primeiros sinais clínicos, quando apresentava microlitíases
na pelve renal e vesícula urinária, porém, novamente não estavam relacionados à urilitíases
por urato de amônio, não apresentando presença de litíases no exame de ultrassonografia.
O diagnóstico precisa ser a soma de exame clínico, exames laboratoriais e exames
de imagem (NORSWORTHY el al., 2011). As alterações bioquímicas e hematológicas são
leves e inespecíficas na maioria dos casos, podendo tanto não serem notadas em paciente
com DPS, como serem uteis para descartar outros diagnósticos diferenciais, sendo comum
a baixa da ureia devido à redução de síntese de ureia no fígado (KYLES et al., 2002).
Algumas alterações como hipoalbuminemia, hipoglicemia e anemia são mais
relatadas em cães do que em gatos (HAVIG e TOBIAS, 2002). O animal do presente não
teve nenhuma alteração em níveis bioquímicos e hematológicos. No sumário de urina não
foi encontrada a presença de cristais de biurato de amônio, que, em literatura, quando
encontrado, aumenta a suspeita de DPS (TIVERS e LIPSCOMB, 2011).
Um teste de estimulação de ácido biliar é o teste mais preciso disponível quando
comparado ao nível de amônia sanguínea. É muito confiável para o diagnóstico de DPS em
gatos e com amostra mais estável (RULAND et al., 2010). Os sais biliares são liberados em
duodeno para digerir as gorduras ingeridas, sendo recuperados por reabsorção no íleo distal
e entram na circulação portal. Normalmente, é responsável pela extração e remove mais de
95% dos sais biliares do sangue portal, permitindo que o fígado reside os sais biliares no
sistema biliar (TILLSON e WINKLER, 2002).
Gatos com DPS possuem ácidos biliares circulantes aumentados devido ao desvio
do sangue portal ao redor do fígado. As concentrações elevadas de sais biliares não fecham
o diagnóstico de DPS quando analisadas unicamente (TILLSON e WINKLER, 2002). No
teste de estimulação de ácidos biliares, o animal do presente relato teve números altos já no
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período pré-prandial e ainda mais alto no pós-prandial (tabela 1), fazendo com que o
diagnóstico de DPS ficasse elucidado.
Tabela 1 - Valores analíticos de ácidos biliares pré e pós-prandiais realizados durante o
perído de internação do animal relatado. Fonte: Adaptada do Laboratório de Patologia da
Catus – Medicina Felina.
AnalíticoA

Analítico
Ácidos biliares pré-prandial

Resultado
48,1

Referência
0,0-6,9

Ácidos biliares pós-pr

Ácidos biliares pós-prandial

80,1

0,0-14,9

A hiperbilirrubinemia hepática pode ser decorrente da menor absorção ou
conjugação de bilirrubina pelos hepatócitos. A diminuição da capacidade hepática funcional
devido à doença hepática aguda ou crônica pode causar diminuição tanto na absorção quanto
na conjugação de bilirrubina (THRALL, 2012).
A ultrassonografia abdominal é extremamente útil, considerada barata e não
invasiva, pode ser usada para identificar o DPS e fornece informações sobre o tipo de
localização do vaso (BERTOLI, 2019). No presente trabalho, a ultrassonografia (figura 2)
não fechou o diagnóstico, porém evidenciou a presença de espessamento de parede vesical
e gástrica, microlitíases em vesicula urinária, discreto aumento de pelve renal esquerda com
visualização de estrutura hiperecogênica, sendo a mesma evidenciada na pelve direita, e
redução da ecogenicidade hepática, esplênica e pancreática, sendo esta última acompanhada
do aumento de suas dimensões.
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Figura 2 - Imagens da ultrassonografia realizadas durante internamento. (A) Microlitíase
em vesícula urinária (B) Estrutura hiperecogênica, formando sombreamento acústico, já em
entrada de ureter esquerdo (C) Dilatação de ureter esquerdo (D) Visualização de
aparentemente duas estruturas hiperecogênicas em pelve renal direita.

Fonte: Laudo de radiografia da Catus – Medicina Felina

As radiografias abdominais podem ser realizadas, mas pouco acrescentam ao
diagnóstico e podem mostrar micro-hepatias (STRICKLAND, 2020). A radiografia foi
solicitada para acompanhar litíases em ureteres. Estudos recentes afirmam que a TC mostra
consistentemente mais detalhes da veia porta extra-hepática quando comparada a outros
métodos (PARRY e WHITE, 2017), então, por este motivo, foi o exame de escolha para o
diagnóstico da afecção relatada juntamente com o auxílio da ultrassonografia com doppler,
resultando em seu achado e confirmação do caso (figura 3).
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Figura 3 - (A) Imagem de tomografia computadorizada evidenciando o calibre do vaso
anômalo. (B) Mediçao de calibre (0,41) de vaso tortuoso localizado adjacente ao
parenquima pancreático

(A) Fonte: Laude de ultrassonografia do HVSBC, 2022. (B) Fonte: Laudo de TC da Focus Fortaleza, 2022

Segundo Izzo et al. (2022) a terapia médica é usada para estabilizar a condição do
animal antes do tratamento cirúrgico definitivo, não havendo estudos que comprovem o
êxito da estabilidade clínica somente com o tratamento médico. Na literatura, fica a
recomendação de um período de 2 semanas de tratamento médico antes de ir para atenuação
cirúrgica (TIVERS e LIPSCOMB, 2011).
Entretanto, o presente relato trouxe um caso que houve a demora para o
fechamento do diagnóstico por conta de limitações financeiras e estabilidade da paciente
com o tratamento médico sintomático. A modificação dietética é muito importante no
manejo da EH, pois a dieta ideal deve ser altamente digerível para reduzir o resíduo de
bactérias que chegam ao cólon (TABOADA, 1990). Por isso, foi indicado a troca da ração
de filhote para a apresentação comercial para gatos com doenças renais, já que nessas
apresentações costuma-se encontrar os níveis indicados para afecções metabólicas hepáticas.
O animal do presente relato obteve estabilidade dos sinais clínicos com o uso da
Gabapentina 4mg/kg BID em primeira escolha para controle de dor crônica causados por
disfunções urinárias, utilizada após para controle de crises convulsivas focais. De acordo com
Berendt (2008), as convulsões estão geralmente associadas a distúrbios do sistema nervoso
autônomo e o fenobarbital sendo utilizado como primeira escolha. Porém, seu uso tem que
ser acompanhado, por ocorrer o risco de disfunções hepáticas.
Segundo Platt (2012), a gabapentina é considerada um fármaco de segunda geração
para tratamentos de disfunções neurológicas e foi escolhida por ser um fármaco
anticonvulsionante mais seguro quando utilizado a longo prazo.
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Medicação anticonvulsionante em gatos com sinais neurológicos que não
respondem à terapia médica para EH é indicada, como primeira escolha o fenobarbital
(TIVERS e LIPSCOMB, 2011), a qual precisou ser utilizada juntamente com o levetiracetam
para o controle de quadros epilépticos durante o pós-cirúrgico.
Os antibióticos são usados no tratamento para reduzir a flora entérica, sendo eles a
ampicilina, amoxiciclina, amoxiciclina com clavulanato, neomicina e metronidazol que já
foram descritos em literatura (KENT, 2009), sendo utilizada no pós-cirúrgico da paciente.
A cirurgia é o tratamento definitivo indicado em muitos casos e não existem estudos
que comprovem que o tratamento médico a longo prazo funcione. Os constitores ameroides
possibilitam a oclusão gradual do caso em um tempo cirúrgico reduzido, diminuindo os
riscos de hipotensão e aumentando as chances de recuperação pós-cirúrgica (CROWELY,
2018). A atenuação com constritor ameróide foi realizada (figura 4) e a paciente apresentou
estabilidade clínica.
Figura 4 - Laparotomia exploratória. (A) Visualização do baso anômalo através da
laparotomia exploratória. (B) Constritor ameróide inserido em uma derivação portocaval

Fonte: Arquivo pessoal, 2022
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4 CONCLUSÕES
Pode-se concluir que sinais clínicos inespecíficos presentes na clínica médica de
felinos podem estar correlacionados a alterações metabólicas hepáticas, por isso deve ser
inserida como diagnósticos diferenciais.
A presença de litíases em pacientes jovens, com histórico de subdesenvolvimento,
sialorreia e aumento em ácidos biliares podem elucidar um possível diagnóstico de DPS,
porém é necessários exames de imagem, como a TC, para fechar esse diagnóstico. As
terapias médicas podem estabilizar o animal, mas não tem medicação, que sozinha, leve a
cura do animal, ressaltando a necessidade da oclusão cirúrgica do vaso anômalo.
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RESUMO

artigo:

A ferida é a interrupção da anatomia, da fisiologia e da integridade
funcional dos tecidos corporais geralmente devido a trauma local.
Elas são prevalentes em animais e um motivo comum para
procurar atenção veterinária. Qualquer falha no processo de
cicatrização pode atrasar a sua regeneração. Seu gerenciamento visa
restaurar a função e a integridade da áera afetada no menor tempo
e custo possível. O presente trabalho tem como objetivo relatar o
caso de um canino da raça poodle, macho, de 10 anos, com lesão
cutânea traumática após ataque por um cão SRD. A cirurgia
reconstrutiva foi a opção de eleição devido a gravidade da ferida,
porém aconteceram as seguintes complicações no pós-operatório:
deiscência de sutura, infecção e surgimento de tecido necrótico.
Diante disso, o procedimento cirúrgico reconstrutivo foi essencial
para estabilização do quadro clínico do paciente, porém, não teve
um resultado satisfatório. Diante das complicações, a pele de
tilápia-do-nilo liofilizada foi considerada uma alternativa relevante
de tratamento, sendo utilizada como um curativo biológico
oclusivo. A pele heteróloga era trocada a cada 7 dias e, na
oportunidade, as feridas eram limpas, medidas e fotografadas. A
utilização do curativo da pele de tilápia liofilizada diminuiu o tempo
de cicatrização e reduziu o número de trocas de curativos de duas
vezes ao dia para uma vez por semana. Portanto, a utilização do
referido curativo biológico oclusivo é uma alternativa terapêutica
mais rápida e menos estressante, capaz de diminuir a frequência de
manipulação da ferida e, consequentemente, reduzir o limiar de dor
e o custo do tratamento, haja vista que demanda menor quantidade
de material de curativo.
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USE OF LYOPHILIZED TILAPIA SKIN (Oreochromis niloticus) AS
A HETEROLOGICAL AND OCCLUSIVE BIOLOGICAL BANDAGE
IN A DOG WITH TRAUMATIC SKIN INJURY
ABSTRACT

Wound is disruption of anatomy, physiology and functional
integrity of body tissues usually due to local trauma. They are
prevalent in animals and a common reason to seek veterinary
attention. Any failure in the healing process can delay your
regeneration. Its management aims to restore the function and
integrity of the affected area in the shortest possible time and cost.
The present work aims to report the case of a 10-year-old male
poodle canine with traumatic skin injury after an attack by an SRD
dog. Reconstructive surgery was the option of choice due to the
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wound cavity, however, all surgery is subject to complications. In
this reconstructive surgery, it was possible to mention suture
dehiscence, infection and the appearance of necrotic tissue as the
existing complications. In view of this, freeze-dried Nile tilapia skin
was considered a relevant alternative in this clinical case, being used
as an occlusive biological dressing that was changed every 7 days
and, on occasion, the wounds were cleaned, measured and
photographed. The reconstructive surgical procedure was essential
to stabilize the patient’s clinical condition, however, it did not have
a satisfactory result. The use of Nile tilapia skin dressing decreased
healing time, reduced the number of dressing changes from twice
a day to once a week. Therefore, it is a faster and less stressful
alternative, in addition to reducing pain due to less manipulation
and lower treatment cost, as there is less dressing material being
used.

1 INTRODUÇÃO
As cirurgias reconstrutivas são empregadas quando as feridas não podem cicatrizar
por segunda intenção, geralmente, em pacientes que apresentem ferimentos traumáticos. A
intervenção cirúrgica corretiva requer conhecimento anátomo-fisiológico e das diferentes
técnicas operatórias, para se obter resultado estético-funcional apropriado (CASTRO et al., 2015).
A prevenção e o controle de infecções são necessários para que ocorra a reepitelização da
ferida (COSTA et al., 2020). Nesse contexto, a pele de tilápia vem sendo estudada como uma
possível fonte de biomaterial para curativos oclusivos de origem biológica, pois possui
características microscópicas semelhantes às da estrutura morfológica da pele humana, além
de apresentar elevada resistência à extensão e à tração em quebra (ALVES et al., 2015). Estudos
histológicos da pele da tilápia demonstraram uma epiderme revestida por um epitélio

pavimentoso estratificado, seguido de extensas camadas de colágeno tipo I e III (VIEIRA et
al., 2019).

No processo de produção do curativo biológico, a pele de tilápia é submetida a
limpeza mecânica de sujidades, descontaminação química, remoção de eventuais resíduos
tóxicos, desidratação por congelamento e sublimação à baixa pressão (liofilização), para
posteriormente ser embalada a vácuo e esterilizada por exposição a radiação gama de
intensidade controlada. Após a etapa de esterilização, demonstrou-se a ausência de bactérias
Gram(+) e Gram(-) e de alterações histológicas significativas na estrutura da derme da pele
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de tilápia. Este processamento permite o armazenamento seguro e de longo prazo do
curativo liofilizado à temperatura ambiente, diferentemente da versão glicerolizada do
mesmo produto, que requeria refrigeração a 4°C, aumentando os custos relacionados com
armazenamento, distribuição e transporte (JUNIOR et al., 2020).
A aplicação da pele de tilápia como curativo biológico oclusivo no tratamento de
queimaduras de segundo grau superficial em pacientes humanos demonstrou diminuição de
dor, do uso de analgésicos e de custos gerais (COSTA et al., 2017; MARTINS, 2018). Em
animais, constatou-se uma boa aderência da pele de tilápia ao leito da ferida e melhora no
processo de cicatrização. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo relatar o caso de
um canino da raça poodle, macho, de 10 anos, com lesão cutânea traumática após ataque por
um cão sem raça definida (SRD), utilizando a pele de tilápia como xenoenxerto.
2 METODOLOGIA
O tutor chegou a uma clínica privada de Fortaleza-CE com o paciente, da espécie
canina, raça poodle, com 10 anos de idade e peso de 4,650kg, com queixa principal de ataque
por um cão SRD, que morava nas vizinhanças de sua residência, durante um passeio com
seus tutores. O animal passeava com coleira e o cão que o atacou se soltou da grade e fugiu
para a rua. O paciente foi internardo imediatamente com laceração de pele e com prognóstico
reservado (Fig. 1). Durante o internamento foram prescritas as seguintes medicações:
Ceftriaxona 35 mg/kg IV, BID, por 5 dias; Metronidazol 15 mg/kg IV, BID, por 5 dias;
Metadona 0,1 mg/kg, IV, TID, por 5 dias; Dipirona 25 mg/kg, IV, BID, por 5 dias e
Meloxicam 0,5 mg/10kg, IV, SID, por 4 dias.
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Figura 1 - Laceração de pele do paciente canino com prognóstico
reservado no primeiro atendimento clínico

Fonte: Arquivo pessoal, 2022

No dia seguinte, de acordo com o relatório médico, o paciente estava com grave
lesão de pele, com aspecto necrótico e de difícil visualização, devido à intensa presença de
pelos. Após o consentimento dos tutores, foi realizada sedação para tricotomia, limpeza
cirúrgica, exérese de tecido necrosado e curativo completo (Fig. 2)
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Figura 2 - Foto do paciente canino após sedação, tricotomia, limpeza cirúrgica e exérese
de tecido necrosado. Visão caudo cranial (A) e visão lateral direita (B)

Fonte: Arquivo pessoal, 2022.

O paciente encontrava-se estável, responsivo, com parâmetros fisiológicos dentro
da normalidade, sem intercorrências na sedação e tinha realizado limpeza cirúrgica. Foi
inserida na prescrição a troca de curativo completo a cada 12 horas, por 20 dias, com
compressas úmidas, soro fisiológico, clorexidine, furanil com açúcar e regepil.
Dois dias depois foi realizada a troca do acesso venoso e o paciente encontrava-se
estável, mas com um pouco de letargia, provavelmente devido à metadona. A lesão estava
com aspecto vivo, porém a borda lateral direita e caudal apresentava sinais de necrose e
destacamento da pele do tecido subcutâneo (Fig. 3). O animal se alimentava bem, com patê
na seringa, e bebia água esponteneamente. Durante a noite o animal urinou normalmente,
mas não defecou e encontrava-se apático, prostrado e agressivo, impossibilitando a avaliação
dos parâmetros fisiológicos.
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Figura 3 - Foto do paciente canino com lesão de aspecto vivo, porém com
muito destacamento da pele na visão crânio caudal direita (A). Visão crânio
caudal esquerda com aspecto necrótico (B e C)

Fonte: Arquivo pessoal, 2022.

Três dias depois, pela manhã, o animal apresentava-se estável e com parâmetros
fisiológicos dentro da normalidade, um pouco apático, urinando normalmente. Alimentavase bem, ainda por meio da seringa, porém continuava sem defecar. Após a troca do curativo
foi visto que havia destacamento de pele em região caudal da lesão (Fig 3). No mesmo dia
foi realizada a cirurgia reconstrutiva, após preparação adequada do paciente, paramentação
completa dos cirurgiões e protocolo anestésico iniciado com Metadona 0,3 mg/kg IM;
Dexmedetomidina 2 mg/kg IV titulado e Maropitant 1 mg/kg IV; a indução foi feita com
Propofol 3 mg/kg (dose efeito) e Quetamina 1 mg/kg, analgesia com Dipirona 25 mg/kg e
Dexametasona 0,5 mg/kg e manutenção com Isofluorano.
Também foram administrados Quetamina 0,6 mg/kg/h e Lidocaína 1 mg/kg/h
com dose de ataque de 1 mg/kg em bolus. De início, retirou-se cerca de 3 cm de borda
necrosada, gerando reavivamento do tecido e possibilitando a cicatrização. Logo depois foi
realizada a divulsão da pele do tecido subcutâneo, para aumentar a elasticidade do tecido
cutâneo e em seguida foi realizada a síntese. A vascularização da porção cranial do tecido foi
preservada, porém, observou-se rompimento importante de vascularização na porção caudal,
o que poderia resultar em futura necrose tecidual. Foi realizada manobra na porção cranial
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da ferida para diminuir a tensão do tecido. O subcutâneo foi suturado com fio monocryl 30 no padrão walking suture, para aproximação das bordas. Por fim, a pele foi suturada com fio
nylon não absorvível 2-0 no padrão sultan ou “X”. O procedimento ocorreu sem qualquer
intercorrência (Fig. 04).
Figura 4 - (A) Foto da região dorso-ventral do paciente canino, com remoção de cerca de
3 cm de borda necrosada da ferida, gerando reavivamento do tecido para possibilitar a
cicatrização. (B) Região dorso-ventral do paciente canino após sutura.

Fonte: Arquivo pessoal, 2022.

Durante à noite, o paciente apresentou apatia e hipotermia de 35,4°C, foi aquecido
com bolsas térmicas até a normalização da temperatura para 37,9° e alimentou-se
forçadamente. No dia seguinte, pela manhã, o animal ainda apresentava apatia, passava a
maior parte do tempo deitado, evitando se movimentar; urinava, mas não defecava e
continuava comendo forçadamente. Os medicamentos continuaram sendo administrados,
com exceção da dipirona, em razão da hipotermia. Durante a noite, o paciente continuou
apático, sem se alimentar sozinho e levemente hipotérmico (37,3°C), o que demandou novo
aquecimento com bolsas térmicas. A ferida cirúrgica não estava cicatrizando
satisfatoriamente e apresentava áreas escuras, aparentando aspecto necrótico e risco de
deiscência de pontos (Fig. 5).
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Figura 5 - Foto da visão crânio caudal do paciente canino, após a cirurgia reconstrutiva,
com a borda lateral direita e caudal da lesão com sinais de necrose, destacamento de pele
do subcutâneo e com risco de deiscência de pontos

Fonte: Arquivo pessoal, 2022.

No quinto dia, foi realizada uma nova prescrição com os seguintes medicamentos:
Dipirona 25 mg/kg, SC, BID, por 5 dias; Cloridrato de Tramadol 0,4 mg/kg, SC, BID, por 5
dias; Ceftriaxona 50 mg/kg, IV, BID, por 5 dias e Metronidazol 15 mg/kg, IV, BID, por 5
dias. No dia seguinte, pela manhã, foi realizada a troca de acesso e o animal estava ainda
apático, porém urinando e comendo patê sozinho. Após a troca do curativo foram
observados o aspecto necrótico nas bordas da sutura e a presença de edema no prepúcio.
Quatro dias após o procedimento cirúrgico, pela manhã, o paciente apresentou
agressividade à manipulação, apatia, parâmetros dentro da normalidade, micção e
alimentação espontâneas, mas permanecia sem defecar. Após a troca de curativo a lesão
estava bem escura, com presença de secreção em algumas áreas, enquanto outras cicatrizavam
satisfatoriamente (Fig 6).
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Figura 6 – Região dorsal (A) e lateral (B) do paciente canino após a troca de curativo.
Lesão com aspecto necrótico nas bordas da sutura, presença de edema no prepúcio,
secreção purulenta e deiscência em alguns pontos e cicatrização satisfatória em outros.

Fonte: Arquivo pessoal, 2022.

Cinco dias após a cirurgia, pela manhã, o animal defecou fezes secas e escuras e
manteve o quadro clínico estável. Seis dias após a cirurgia, apresentou-se ativo e em alerta;
sua ferida possuía pontos de necrose e purulência, contudo com bordas próximas, alguns
pontos íntegros e outros com deiscência (Fig. 06). Foi iniciada administração de metadona
0,1 mg/kg (SC, BID) por 5 dias. O animal urinou e defecou normalmente.
Sete dias depois do procedimento cirúrgico foi realizada a substituição de
medicamentos intravenosos por orais, com o intuito de diminuir os custos, para os seguintes
medicamentos: Marbofloxacina 27,5 mg (1/2 comprimido, VO, SID, por 20 dias); Cloridrato
de Tramadol 12 mg (1 comprimido, VO, BID, por 10 dias) e Dipirona Gotas 500 mg/ml (5
gotas, VO, BID, por 20 dias). A troca de curativo passou a ser realizada com soro fisiológico,
clorexidine, regepil e kollagenase, a cada 12 horas, por 20 dias. O animal recuperou o peso e o
quadro clínico se manteve estável. No dia seguinte, o paciente continuou ativo, urinando,
defecando e se alimentando normalmente, mas a cicatrização demonstrava muitos sinais de
necrose, secreção e deiscência de pontos. Neste momento pensou-se na possibilidade da
inserção de pele de tilápia (Fig. 6)
No dia 8 de abril o animal mostrou-se menos agressivo à manipulação e sem
intercorrências. No dia seguinte o animal passou por uma sedação para a realização do
desbridamento cirúrgico, para viabilizar a cicatrização por segunda intenção. Não houve
intercorrências (Fig. 7).
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Figura 7 - Foto do paciente canino durante (A) e após (B) o desbridamento cirúrgico, a
fim de se promover a cicatrização da lesão por segunda intenção.

Fonte: Arquivo pessoal, 2022.

Durante os quatro dias após o desbridamento cirúrgico, a lesão não apresentava
sinais de necrose ou infecção e evoluía bem. O quadro clínico se manteve estável; o animal
se alimentava, urinava e defecava normalmente e não apresentava sinal clínico de dor.
Dia 13 de abril foi realizada uma consulta com a veterinária Behatriz Odebrecht
Costa (Coordenadora da Veterinária da Pesquisa da Pele da Tilápia) para avaliação da lesão,
a fim de se utilizar o curativo oclusivo de pele de tilápia. Na consulta foi relatado que a ferida
se encaixava nos padrões para o procedimento, pois exibia tecido de granulação, estava
vascularizada e não apresentava tecido necrótico, exposição óssea, tendínea e/ou
cartilagenosa. Porém, seria necessário realizar um novo desbridamento (Fig. 8).
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Figura 8 - Foto do paciente canino sendo avaliado com a finalidade de colocar a pele de
tilápia.

Fonte: Arquivo pessoal, 2022.

No dia 18 de abril foi realizado o segundo desbridamento para remoção do restante
de tecido desvitalizado, preparando o leito da ferida para receber o curativo biológico após
dois dias. Durante a noite o animal apresentou sinal clínico de dor. No dia 20 de abril, o
animal recebeu o curativo oclusivo constituído de três unidades de pele de tilápia-do-nilo
liofilizada. O processo foi iniciado pelo preparo da pele, que estava em envelope lacrado,
esterilizada e embalada a vácuo. Antes de ser colocada no leito da ferida, a pele de tilápia foi
hidratada com soro fisiológico a 0,9% estéril por aproximadamente 20 minutos, até que se
tornasse maleável. As unidades foram recortadas em tamanho compatível com a ferida (Fig.
9 e 10). O procedimento ocorreu sem nenhuma intercorrência. As peles de tilápia liofilizadas
foram cedidas gratuitamente pelo Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos
da Universidade Federal do Ceará, após contato com o Coordenador Geral da Pesquisa,
cirurgião plástico Edmar Maciel, que também passou a acompanhar o caso através de fotos
e orientação.
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Figura 9 - Procedimento realizado antes da aplicação da pele de tilápia-do-nilo liofilizada
sobre o leito da ferida. Antes do uso, a pele estava envelopada a vácuo e rígida (A),
portanto, foi hidratada com soro fisiológico (B) até que se tornasse maleável (C).

Fonte: Arquivo pessoal, 2022.

Figura 10 - Aspecto da lesão após dois dias do segundo desbridamento (A, B e C).
Dimensão crânio caudal com aproximadamente 12 cm de comprimento e 22 cm de
circunferência (A), lateral direita com aproximadamente 8 cm de lesão (B) e lateral esquerda
com aproximadamente 11 cm (C). Primeira aplicação da pele de tilápia (D, E, F). Em torno
de 12 horas após a cobertura da lesão com a pele de tilápia é esperada a sua aderência ao
leito da ferida, além de sua desidratação e retração. Por isso, no momento da aplicação, foi
preciso cobrir as bordas intactas da lesão com aproximadamente 1 cm de curativo
biológico.

Fonte: Arquivo pessoal, 2022.
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Após dois dias da colocação da pele de tilápia, o animal se manteve estável, sem
alterações clínicas, alimentando-se sozinho e com curativo preservado. Apresentava também
acúmulo de exsudato entre o curativo biológico e o leito da ferida, conforme esperado na
primeira aplicação, o que dificultava a manutenção da pele de tilápia no local. Diante disso,
foi decidido que as demais aplicações seriam suturadas com fio de nylon (Fig. 11).
Figura 11 - Foto do paciente canino recebendo a pele de tilápia pela segunda vez, agora
fixada com fio nylon 2-0, devido à dificuldade em mantê-la no local por conta do exsudato
criado na primeira aplicação.

Fonte: Arquivo pessoal, 2022.

No terceiro dia após a colocação da pele, o paciente urinou e no quarto dia defecou.
Dia 25 de abril o suplemento Hepvet suspensão (1 ml, VO, SID, por 20 dias) foi inserido na
prescrição e decidiu-se que o curativo biológico seria trocado após dois dias. No dia 27 de
abril foi feita a terceira troca de pele de tilápia e não houve nenhuma intercorrência (Fig.12).
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Figura 12 - Foto do paciente canino após sete dias de aplicação da pele de tilápia,
evidenciando redução da lesão de 12 cm para 10,5 cm de comprimento (A); lateral direita
com diminuição da lesão de 11 cm para 8 cm (B) e de 8 cm para 6 cm lateral esquerda (C).

Fonte: Arquivo pessoal, 2022.

No dia seguinte, o animal não apresentou alterações clínicas e recebeu alta com
retorno marcado para segunda-feira, dia 02/05/2022, para troca do curativo. Também foi
encaminhada uma receita para tratamento domiciliar com os seguintes medicamentos:
Marbofloxacina comprimido de 27,5 mg (meio comprimido, SID, durante 5 dias e 30 minutos
após a alimentação); Cloridrato de Tramadol comprimido de 12 mg (1 comprimido, BID,
durante 5 dias) e Hep Vet Suspensão (1 ml, SID, durante 20 dias). O curativo secundário e a
pele da tilápia passaram a ser trocados a cada 7 dias. No momento da troca do curativo, a
lesão era medida, fotografada e limpa, mostrando uma rápida evolução da cicatrização, com
grande diminuição da circunferência da lesão e bom delineamento dos bordos durante 49
dias, como visto nas Figuras 13, 14, 15, 16 e 17.
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Figura 13 - Quatro dias após o animal ter tido alta, retornou à clínica para troca do
curativo secundário e da pele de tilápia. Bastante secreção foi visualizada no curativo
secundário, porém houve uma diminuição satisfatória da lesão na lateral direita de 6 cm
para 4,5 cm (C). O comprimento da lesão e a lateral esquerda mantiveram seus valores
anteriores (A e B). Nova aplicação do curativo com apenas duas peles de tilápia (D).

Fonte: Arquivo pessoal, 2022.

Figura 14 - No dia 06/05 foi realizada a quinta troca do curativo secundário e do primário,
a pele de tilápia. Houve diminuição de 5 cm no comprimento longitudinal da ferida (A) e 2
cm na lateral esquerda (C). A lateral direita se manteve em 4,5 cm (B).

Fonte: Arquivo pessoal, 2022.
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Figura 15 - No dia 11/05 ocorreu a sexta troca da pele de tilápia e do curativo secundário.
O curativo ainda apresentava bastante secreção, mas o animal seguia estável e com
diminuição aparente da lesão tanto no comprimento (A) como na lateral direita (B). Nova
aplicação do curativo com apenas uma unidade de pele de tilápia (C).

Fonte: Arquivo pessoal, 2022.
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Figura 16 - No dia 16/05 foi realizada a sétima troca do curativo biológico de pele de
tilápia. O comprimento longitudinal da ferida diminuiu de 10,5 cm para 8,5 cm (A e D), a
lesão lateral direita passou de 4,5 cm para 4 cm (B e E) e a lateral esquerda de 6 cm para 5
cm (C e F).

Fonte: Arquivo pessoal, 2022.

Figura 17 - Dia 08/06 foi realizada a oitava troca e o comprimento diminuiu de 8,5 cm
para 6 cm (A), a lesão lateral direita passou de 4 cm para 2 cm (B) e a lateral esquerda de 5
cm para 4 cm (C).

Fonte: Arquivo pessoal, 2022.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A cirurgia reconstrutiva não teve o resultado esperado devido às complicações que
surgiram. Foi feito o possível para preservar a vascularização da porção cranial do tecido,
porém, observou-se que na porção caudal havia rompimento importante de vascularização,
resultando em necrose tecidual. Foi realizada a manobra “Walking Suture” (padrão de sutura
de alívio de tensão nas bordas das feridas) na porção cranial, porém, essa medida não foi
suficiente e causou deiscência de sutura. Isso ocorreu porque a pele do animal foi insuficiente
para fechar o defeito inicial e, quando fechada sob tensão, comprometeu a vascularização e
a drenagem linfática em áreas distantes, com redução nas bordas da ferida e consequente
atraso na cicatrização. Além disso, foi realizada a divulsão da pele do tecido subcutâneo para
tentar aumentar a elasticidade do tecido cutâneo. Por fim, como os métodos de sutura não
permitiram o fechamento primário da ferida, a cicatrização por segunda intenção ou a
reconstrução com retalhos de pele ou enxertos foi considerada.
Caso o médico veterinário tivesse optado por deixar a ferida cicatrizar apenas por
segunda intenção, não haveria resultados satisfatórios, tendo em vista que a evolução seria

mais lenta e os custos aumentariam com as trocas repentinas dos curativos, em relação ao
tratamento com a pele de tilápia. Outros fatores desecorajavam a cicatrização apenas por
segunda intenção: animais mais velhos tendem a cicatrizar mais lentamente; as enzimas
hepáticas aumentadas (como no caso deste paciente, vide Tabela 1) correlacionam-se com
deficiência do fator de coagulação; o risco de infecção pós-operatória do ferimento em cães
e gatos aumenta com a duração da anestesia; os ferimentos cutâneos têm uma cicatrização
mais lenta nos cães que nos gatos; os ferimentos suturados perdem a força e produzem
menos tecido de granulação; e a exposição do ferimento aos antissépticos atrasa a cicatrização
e pode predispor a uma infecção (FOSSUM, 2014). O quadro clínico descrito justificou,

portanto, o uso do curativo biológico oclusivo de pele de tilápia-do-nilo liofilizada, como
alternativa à simples cicatrização por segunda intenção.
Publicações mais recentes demonstram que curativos biológicos e sólidos têm
eficácia superior, principalmente porque promovem menor tempo de fechamento de feridas,
maior taxa de reepitelização e redução de dor. Nesse contexto, surgiu a possibilidade de
aproveitamento da pele da tilápia, um subproduto de descarte da indústria alimentícia, no
intuito de ajudar o complexo tratamento de queimaduras, podendo vir a ser uma opção de
biomaterial de custo acessível para outros tipos de feridas (LIMA, et al., 2017).
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O resultado com a pele de tilápia foi um sucesso: evitou a contaminação externa, a
perda de líquidos, diminuiu a dor do paciente, promoveu a retenção de calor e o surgimento
de tecido de granulação. Também propiciou menor trabalho da equipe médica veterinária e
a redução dos custos do tratamento.
Os resultados hematológicos coletados dois dias após a colocação da pele de tilápia
mostraram algumas alterações, conforme a Tabela 1 abaixo. Sugere-se que ao final do
tratamento os exames hematológicos sejam repetidos, para uma comparação entre os estados
prévios e posterior à aplicação da pele de tilápia.

Tabela 1 – Exames laboratoriais hematológicos e bioquímicos do paciente canino
submetido ao tratamento com pele de Tilápia.
Exames

Valores de Referência

Resultados

Eritrócitos (/mm³)

5.500.000 – 8.500.000

5.770.00

Hemoglobina (g/dl)

12 – 18

13.4

Hematócrito (%)

37 – 55

40.0

V.G.M (fl)

60 – 77

69.3

C.H.G.M (%)

32 – 36

33.5

Proteína Total Plasmática (g/dl)

6.0 – 8.0

64

Plaquetas (/mm³)

200.000 – 500.000

317.000

Leucócitos (/mm³)

6.000 – 17.000

15.200

Mielócitos (/mm³)

0

0

Metamielócitos (/mm³)

0

0

Bastões (/mm³)

00 – 300

0

Segmentados (/mm³)

3.000 – 11.500

10.792

Linfócitos (/mm³)

1.000 – 4.800

2.280

Eosinófilos (/mm³)

100 – 1.250

0

Basófilos (/mm³)

RAROS

0

Monócitos (/mm³)

150 – 1.350

2.128

A.L.T (TGP) (U/L)

21 – 102

140,00
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Creatinina (mg/dl)

0,5 – 1,5

0,90

Fosfatase Alcalina (U/L)

11 – 101

310,40

Uréia (mg/dl)

21,4 – 59,92

29,80

*A série eritrocitária mostrou-se sem nenhuma alteração, já a série leucocitária mostrou uma monocitose de
2.128/mm³ esperada, indicando uma resposta imunológica elevada devido à situação que o paciente se
encontra. O exame bioquímico mostrou A.L.T e fosfatase alcalina elevadas de 140,00 UI/L e 310,40 U/L
respectivamente, provavelmente devido ao uso prolongado de medicamentos. A creatinina e a uréia mostravamse dentro dos padrões. Fonte: Arquivo pessoal.

Assim, surge o questionamento se esse modelo de curativo biológico também não
poderia ser aplicado na rotina de médicos veterinários, para o tratamento de feridas em
animais. Casos clínicos de ferimento são frequentes na clínica, tanto na de pequenos como
na de grandes animais. O presente relato de caso fornece uma nova alternativa para feridas
em cães, em que se espera a cicatrização por segunda intenção. A pele de tilápia demonstrou
ser segura, eficaz e de baixo custo, favorecendo a completa reepitelização da lesão, sem causar
danos ou efeitos colaterais para o paciente. Estudos adicionais devem ser realizados para que
o tratamento proposto tenha sua eficácia comprovada, possibilitando seu estabelecimento
no arsenal terapêutico não só de feridas em cães, mas também em outras espécies.
4 CONCLUSÕES
Através do relato de caso, pode-se concluir que o procedimento cirúrgico foi
essencial para estabilização do quadro clínico do paciente, porém, não teve um resultado
satisfatório. O resultado experimental com a pele de tilápia, utilizada como curativo biológico
oclusivo em um cão com lesão cutânea traumática, pareceu ter um efeito positivo na
cicatrização da ferida, visto que a área lesionada diminuiu e seu aspecto clínico melhorou nos
49 dias avaliados. Portanto, sugere-se que o referido curativo biológico é uma alternativa
mais rápida e menos estressante para a recuperação dos animais, além de também diminuir a
dor, o prurido e os custos do tratamento. É necessário esperar a cicatrização completa da
lesão para confirmar essas hipóteses. A significativa contração da ferida e a ausência de
efeitos colaterais neste relato de caso sugerem a eficácia da versão liofilizada do curativo
biológico de pele de tilápia-do-Nilo no tratamento de feridas traumáticas em cães, tornandoo uma alternativa viável para esse tipo de terapia. Mais estudos, com maior número de
animais, devem ser estimulados para comprovação do tratamento.
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