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APRESENTAÇÃO 

 

O sétimo volume desta obra é dirigido para aqueles que precisam das informações 

essenciais e atuais sobre a saúde das diversas espécies animais, bem como o seu bem-estar, 

abrangendo diversas áreas da medicina veterinária e zootecnia. Procuramos fornecer os fatos 

clínicos mais importantes, assim como estratégias de manejo animal para uma maior 

efetividade e produtividade proveniente do bem-estar animal.  

Nós oferecemos nesta obra uma apresentação baseada em trabalhos realizados na 

patologia animal, patologia clínica, clínica médica, reprodução e produção animal, genética e 

bem-estar, tanto nas espécies domésticas como nas espécies silvestres.  

Os diversos trabalhos publicados nesta obra relatam da importância do bem-estar 

animal, o acometimento de espécies não domiciliadas com patologias majoritariamente 

urbanas, manejo animal e revisões de literatura atuais sobre diversos assuntos da clínica 

médica para auxiliar em um melhor entendimento e conduta clínica do médico veterinário, a 

fim de promover uma melhor qualidade de vida aos animais e proporcionar um maior 

conhecimento sobre a prevenção, controle e diagnóstico dessas doenças.  

Esperamos que este volume seja útil a todos os que estejam à procura de uma 

literatura concisa sobre a saúde animal e, consequentemente, seu bem-estar como base para 

estudos médicos veterinários e áreas afins que corroboram com o tema.  

 

Excelente leitura! 

 

Victor Hugo Vieira Rodrigues 

 

Lorena Santos Bezerra 

 

Danili Vitória Costa Oliveira 

 

Máyra Carvalho Petelinkar 
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Palavras-chave:  

Anomalias Congênitas  

Craniais 

Cães Neonatos 

RESUMO 

As anomalias congênitas podem ser causadas por fatores genéticos ou por 
agentes teratogênicos durante a gestação, tais como irradiação, toxinas, agentes 
químicos, doenças infecciosas, influências mecânicas, fármacos administrados à 
mãe, nutrição (excesso de vitamina A e D). As doenças podem, na maioria dos 
casos, gerar consideráveis perdas, como abortos, retardo de crescimento 
intrauterino, malformações e deficiências. Contudo, muitas malformações 
podem ocorrer esporadicamente sem que haja envolvimento de uma causa 
específica. O presente trabalho descreve as malformações e distúrbios 
congênitos craniais de neonatos caninos, buscando caracterizar os aspectos 
clínico patológicos e uma melhor compreensão destas alterações, uma vez que 
não são frequentemente observadas. A fissura craniofacial é considerada uma 
anomalia congênita rara de etiologia desconhecida, sua localização é geralmente 
em determinadas linhas das pálpebras, sobrancelhas, narinas, lábios e maxilas, 
atingindo partes moles e ósseas. A fissura da fenda palatina pode ser primária 
(queilosquise) ou secundária, podendo se apresentar de forma isolada ou 
associada a anomalias do palato secundário. A macroglossia é caracterizada pelo 
superdimensionamento da língua a anoftalmia pela ausência da órbita ocular, e 
a craniósquise é caracterizada pela malformação do crânio decorrente da falta de 
ossificação da linha média, resultando numa comunicação direta entre a meninge 
e a pele.  
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CRANIAL CONGENITAL ANOMALIES IN NEONATED DOGS: 
LITERATURE REVIEW 

 
 
ABSTRACT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords:  

Congenital Anomalies 

Cranial 

Neonate Dogs 

 
Congenital anomalies can be caused by genetic factors or teratogenic agents 
during pregnancy, such as irradiation, toxins, chemical agents, infectious 
diseases, mechanical influences, drugs administered to the mother, nutrition 
(excessive vitamin A and D). Diseases can, in most cases, generate considerable 
losses, such as miscarriages, intrauterine growth retardation, malformations and 
deficiencies. However, many malformations can occur sporadically without a 
specific cause being involved. The present work describes the malformations 
and congenital cranial disorders of canine neonates, seeking to characterize the 
clinical and pathological aspects and a better understanding of these alterations, 
since they are not frequently observed. Craniofacial cleft is considered a rare 
congenital anomaly of unknown etiology, its location is usually in certain lines 
of the eyelids, eyebrows, nostrils, lips and jaws, reaching soft and bony parts. 
Cleft palate can be primary (cheiloschisis) or secondary, and it can be isolated or 
associated with anomalies of the secondary palate. Macroglossia is characterized 
by the oversizing of the tongue, anophthalmia by the absence of the eye socket, 
and cranioschisis is characterized by malformation of the skull due to the lack 
of midline ossification, resulting in direct communication between the meninges 
and the skin. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As malformações e distúrbios congênitos são anormalidades estruturais ou 

funcionais dos órgãos e estruturas presentes ao nascimento, podendo ter como 

consequências a debilidade do neonato e morte neonatal. Qualquer alteração que ocorra no 

período pré-natal desde a formação do blastocisto, passando pelo período embrionário e 

fetal, pode ocasionar um defeito congênito (LOURENÇO, 2015).  

As anomalias congênitas podem ser causadas por fatores genéticos ou por agentes 

teratogênicos durante a gestação (PETERSON; KUTZLER, 2011). Os defeitos genéticos 

podem ser herdados de um ou ambos os pais, sendo mais comum em filhotes de raça pura, 

ou ainda ocorrerem por consanguinidade (PETERSON; KUTZLER, 2011; CASAL, 2016). 

Já os agentes teratogênicos como irradiação, toxinas, agentes químicos, doenças infecciosas, 

influências mecânicas, fármacos administrados à mãe, nutrição (excesso de vitamina A e D), 

podem afetar a ninhada durante o desenvolvimento gestacional (CASAL, 2016). Tais doenças 

podem, na maioria dos casos, gerar consideráveis perdas, como abortos, retardo de 

crescimento intrauterino, malformações e deficiências (PIMENTEL et al., 2007). Contudo, 

muitas malformações podem ocorrer esporadicamente sem que haja envolvimento de uma 

causa específica (RADOSTITS et al., 2007). 
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A identificação da etiologia da morte fetal e neonatal depende da realização de 

necropsia, exame histopatológico e pesquisa de agentes infecciosos nos tecidos coletados 

(SOUZA et al., 2017). Raramente os neonatos são enviados para necropsia, e, além disso, a 

falta de informações em relação ao histórico e a falta de experiência do profissional para 

diagnóstico de pacientes dessa idade são desafios para o patologista.  

O objetivo deste trabalho foi relatar as malformações e distúrbios congênitos 

craniais de neonatos caninos, buscando caracterizar os aspectos clínico patológicos e uma 

melhor compreensão destas alterações, uma vez que não são frequentemente observadas. 

. 

2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho caracteriza-se como um estudo bibliográfico de cunho 

descritivo. Este formato de pesquisa é composto por estudos experimentais e não 

experimentais, combinando dados da literatura teórica e empírica.  

A construção deste trabalho foi baseada em artigos científicos que abordavam 

malformações faciais congênitas em cães neonatos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 FISSURA CRANIOFACIAL 

 

Constitui uma anomalia congênita rara, geralmente se localiza na linha através das 

pálpebras, sobrancelhas, narinas, lábios e maxilas, atingindo partes moles e ósseas. Esta é de 

etiologia ainda desconhecida (ANBAR et al., 2010). Não existe uma classificação desta 

anomalia em animais, no entanto a classificação de Tessier (1976) é a mais utilizada para as 

fissuras raras de face em humanos baseada em relações anatômicas obtidas em observações 

clínicas e achados pós-operatórios.  

 

3.2 FISSURA DA FENDA PALATINA 

 

Esta pode ser primária ou secundária (PETERSON, 2005), podendo se apresentar 

de forma isolada ou associada a anomalias do palato secundário (HOSKINS, 2001; 

RIBEIRO; MOREIRA, 2005). A primária é conhecida como queilosquise e é mais fácil de 
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ser diagnosticada porque o animal nasce com o lábio superior sem continuidade e só com o 

exame clínico simples é possível observar a fissura anormal no lábio superior, sem precisar 

de exames complementares de imagem (SAN ROMÁN, 1999; FOSSUM, 2002).  Já a fenda 

palatina secundária é descrita como uma anomalia congênita que pode apresentar-se de modo 

isolada, assim como também de forma associada a outros defeitos congênitos orofaciais 

como a mesma queilosquise (RIBEIRO; MOREIRA, 2005).A comunicação entre a cavidade 

oro nasal pode levar a infecções pulmonares em filhotes por aspiração de alimentos, tosse, 

esforços para vomitar e espirros por conta do refluxo nasal durante alimentação (HOSKINS 

et al., 1997) o que pode comprometer a vida do animal. 

 

3.3 MACROGLOSSIA 

 

Outra malformação que pode ser observada na cavidade oral definida como o 

superdimensionamento da língua, afecção que ainda não tem identificado a causa (MOSBY, 

2008). Em cães, esta condição é considerada rara, e pode ser congênita ou adquirida, sendo 

a primeira pouco relatada (CHIBUZO, 1981). A macroglossia adquirida deve-se a algumas 

condições patológicas, dentre estes, traumas (LOBPRISE; WIGGS, 1993), infecção 

localizada e abscessos (VON DOERENBERG et al., 2008). 

 

3.4 ANOFTALMIA 

 

Condição rara, caracterizada pela ausência de um ou ambos os olhos, podendo ser 

congênita ou adquirida (CORSO et al., 2011).  

 

3.5 CRANIÓSQUISE 

 

Caracterizada pela malformação do crânio decorrente da falta de ossificação da 

linha média, resultando numa comunicação direta entre a meninge e a pele. Usualmente, pela 

falta do tecido ósseo, ocorre a projeção do tecido meningeal ou tecido cefálico pelo defeito 

na linha dorsal média do crânio (SANTOS; ALESSI, 2010).  

A craniósquise associada à meningocele ou à menigoencefalocele podem ocorrer 

em todas as espécies animais, entretanto em suínos e gatos a malformação pode ter origem 

hereditária (RADOSTITS, 2000; SANTOS; ALESSI, 2010). Existem relatos de 
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medicamentos com potencial teratogênico. Em gatos, o uso da griseofulvina, durante as 

primeiras semanas de gestação pode causar a malformação (SANTOS; ALESSI, 2010).  

De forma geral, o diagnóstico destas alterações em animais, é realizado ao 

nascimento, através do exame clínico simples, no entanto quando se suspeita de coexistência 

com outras anormalidades congênitas, faz-se necessário um exame clínico mais detalhado 

(RIBEIRO; MOREIRA, 2005).  

O exame físico observa a descontinuidade da pele da porção cranial até a região 

medial do focinho, com exposição do tecido, bem como, ausência de globo ocular direito. 

Durante a palpação da lesão cranial é possível observar a ausência dos ossos do crânio. Após 

a dissecação da pele observa-se uma falha óssea desde a base do osso nasal até o frontal. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Alterações patológicas são pouco descritas em neonatos, uma vez que o exame 

anatomopatológico pós morte é raramente solicitado. Ressalta-se a relevância da necessidade 

de estudos referentes as malformações e distúrbios congênitos, uma vez que as perdas podem 

ser evitadas e/ou diminuídas, além da possibilidade de agentes infecciosos estarem 

envolvidos nas lesões. 

Estudos em cães são escassos mesmo com a crescente da neonatologia canina no 

Brasil. As alterações morfológicas ainda não possuem descrições detalhadas de sua origem e, 

por isso, o presente trabalho pode contribuir para um melhor entendimento e registro destas 

malformações. 
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RESUMO 

O estudo em relação à Deficiência na Tutela dos Animais Domésticos à Luz da 
Lei dos Crimes Ambientais - Lei Federal nº 9.605/98, abordou a dificuldade que 
a atual legislação visa proteger os animais domésticos, enfrenta para consecução 
deste fim, estando em descompasso com a realidade vivida atualmente. Nesta 
linha de pensamento, atualizações legislativas se tornaram necessárias e que no 
momento atual já existe a Lei nº 14.064 de 29 de setembro de 2020 que tem 
como objetivo aumentar as penas cominadas ao crime de maus-tratos aos 
animais quando se referir a cães ou gatos. Foi demonstrado que países em que 
as políticas públicas foram adotadas mais cedo têm resultados melhores quanto 
à promoção da proteção destes animais. Neste contexto foi discutido que o 
Brasil, apesar de ser signatário da Declaração Universal dos Direitos dos 
Animais, carece de uma legislação mais forte e condizente com o aumento de 
casos de violência e abandono dos animais domésticos. 
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The study in relation to the Disability in the Guardianship of Domestic Animals 
in the Light of the Environmental Crimes Law - Federal Law nº 9.605/98, 
addressed the difficulty that the current legislation aims to protect domestic 
animals, faces to achieve this end, being out of step with the reality currently 
experienced. In this line of thought, legislative updates have become necessary 
and that at the present time there is already Law No. It has been shown that 
countries where public policies were adopted earlier have better results in terms 
of promoting the protection of these animals. In this context, it was discussed 
that Brazil, despite being a signatory to the Universal Declaration of Animal 
Rights, lacks a stronger legislation consistent with the increase in cases of 
violence and abandonment of domestic animals. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar o desprovimento da tutela dos 

animais domésticos no Brasil em face da Lei dos Crimes Ambientais - Lei Federal nº 

9.605/98. O Direito Animal ou ações que englobam a defesa animal mostra-se atual e 

essencial a defesa de seus direitos, visando não apenas defender-lhes da supressão de seus 

direitos, maus-tratos, na indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética, mas também a seus 

habitats e consequentemente evitar o desaparecimento de algumas espécies da natureza.  

O crescimento de apoiadores que defendem os animais e lutam para uma maior 

efetivação na tutela e no bem-estar deles, faz com que gere uma pressão maior nas entidades 

estatais. Algumas perguntas são geradas justamente por ainda não se terem respostas eficazes, 

são elas: Como o Estado pode tutelar os Direitos dos Animais que são abandonados ou que 

sofrem algum tipo de agressão e maus tratos?; Como assegurar locais que possam estar 

recebendo estes animais vítimas da má tutela?; Por que não se há uma maior sanção penal 

para os maltratantes?; Por que ainda existem decisões judiciais em desfavor dos animais 

vítimas de maus tratos e que acabam voltando para a tutela dos maltratantes? Foram estas 

indagações que moveram a sociedade a pensar nestas questões, seja pressionando o ente 

estatal a produzir Leis mais rígidas para aqueles que cometem crime contra os animais, seja, 

no voluntariado, através das organizações não governamentais, acolhendo os animais que 

vivem nas ruas e buscando lares adotivos para os mesmos. 

Os objetivos específicos são: Abordar a evolução legislativa da tutela dos animais 

domésticos; Discorrer acerca da efetivação da tutela dos animais domésticos, apresentando 

os mecanismos legislativos e sociais que contribuam para uma melhor qualidade de vida 

destes animais, relatando iniciativas pelos gestores e cidadãos que estão melhorando a 

qualidade de vida deles; Fazer a análise de um comparativo entre o Brasil e os países 

europeus, demonstrando o avanço na efetivação da tutela dos animais, tendo como objetivo 

apontar aspectos que possam servir de orientação para o Brasil avançar na efetivação desta 

tutela. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. Aspectos Históricos no Brasil da Tutela dos Animais Domésticos 

 

Neste tópico iremos abordar a evolução legislativa sobre a proteção dos animais 

domésticos tanto no aspecto constitucional quanto no infraconstitucional. Como ocorreu a 

mudança de hermenêutica quanto aos direitos destes animais, demonstrando a evolução 

regulatória quanto a sua tutela. 

Com o crescimento das civilizações, houve necessidade de se expandir o alcance 

para a subsistência das pessoas. Nesse momento as técnicas de cultivo foram aprimoradas 

bem como as da pecuária, moradia, transporte e outros. 

Fez-se necessário que códigos, regramentos fossem criados para organizar relação 

homem animal. Na Roma antiga os animais eram apenas tidos como coisas, pois eles estavam 

apenas representavam um direito de posse sobre um humano e qualquer que fosse a situação 

em relação aquele animal, o único prejudicado seria seu dono e não a sua própria existência. 

(ALVES, 1999). 

Desde as nossas primeiras interações com os animais a milhares de anos, eles 

continuam a ter seus direitos negados. As codificações que surgiram não chegarão ao ápice 

de conferir aos animais uma verdadeira proteção. Sendo eles expostos as várias situações, 

como: privação de sua liberdade, recolhidos em locais pequenos confinados com outros, e 

por vezes um local com pouca higiene. 

Importante salientar que já aconteceram alguns avanços sobre o direito dos animais, 

mas ainda estamos longe de uma realidade equilibrada de direitos. Lembrando sempre que o 

homem mesmo buscando melhorar ou conferir legislações para a proteção da fauna e flora, 

eles sempre irão colocar seus interesses à frente antes de proteger-lhes. 

A primeira codificação que veio a tratar do tema, sobre a proteção dos animais, 

Decreto n° 16.590, 10 de setembro de 1924. Esse decreto que se encontra revogado versava 

sobre a proibição do funcionamento de estabelecimento de recreação pública, onde 

aconteciam as rinhas de galos, canários, corrida de touros, novilhos e garraios. (BRASIL, 

1924). 

Após este primeiro momento na década de 1930, foi editado o Decreto 24.645 de 

10 julho de 1934. (BRASIL, 1934). Segundo ele todos os animais eram agora tutelados pelo 

Estado Brasileiro e nele restavam ações que daquele momento em diante seriam tratadas 
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como maus-tratos. Ademais em 1960 foi publicado a Lei n° 5.197 de 3 janeiro de 1967 (Lei 

de proteção à fauna ou código de caça). (BRASIL, 1967). Esta proibia a caça profissional, 

porém autorizava a criação de clubes amadores de caça, que permitia o abate de animais 

como prática esportiva. No mesmo ano foi criado o Decreto Lei n° 221 em fevereiro de 

1967, o que ficou conhecido como código de pesca. (BRASIL, 1967). 

Ainda na década de 60, o então presidente Jânio Quadros, proibiu ou restringiu uma 

série de atividades que envolviam animais, pelo Decreto nº 50.578 que vetou as corridas de 

cavalos nos dias de semana e também o Decreto nº 50.620 que proibia as rinhas de galos no 

Brasil. (NOGUEIRA, 2020, [s.p]). 

No ano de 1979 foi criado a Lei Federal n° 6.638, ela trazia o regramento quanto a 

prática de vivissecção de animais, no entanto, tal lei se encontra revogada pela Lei nº 11.794 

de 2008. (BRASIL, 2008).  

Esta Lei autorizada a prática de vivissecção o que consistia na utilização de um 

animal vivo para estudo. Este animal muitas vezes era mutilado e usado em experimentos de 

laboratório, como testes para drogas, cosméticos, limpeza e higiene pessoal. Além dos que 

eram usados para treinamento em cirurgia, transplantes de órgão, experimentos psicológicos, 

privação materna, indução ao estresse e por fim testes com armas químicas. 

A Lei nº 6.638 de 8 de maio de 1979, permitia a vivissecção de animais a qual 

estabelecia alguns regramentos. “O animal só poderá ser submetido às intervenções 

recomendadas nos protocolos das experiências que constituem a pesquisa ou nos programas 

de aprendizagem cirúrgica, quando, durante ou após a vivissecção, receber cuidados especiais 

(art. 4º)”. (BRASIL, 1979). 

Em 1981, foi instituída a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, (PNMA – 

Lei nº 6.938). Esta Lei veio a determinar uma série de orientações e ferramentas que serviram 

de direção para as empresas mantivessem mais cautela e cuidado com as atividades que 

fossem invasivas ao meio ambiente. A PNMA tem por propósito a preservação, melhoria e 

recuperação da natureza. Encontrar maneiras de proporcionar à sociedade formal do 

desenvolvimento social e econômico. (BRASIL, 1981). 

A Lei nº 6.938/81 é uma das mais importantes legislações para a proteção 

ambiental, pois sabe-se que com o aumento da população cada dia mais precisa-se de 

insumos, este que são pela indústria da natureza, o que também tende a gerar uma quantidade 

maior de detritos. Por meio dessa Lei, órgãos ambientais podem fiscalizar e delimitar as ações 

das empresas, gerando formas de exploração do meio ambiente seja realizada com 

consciência para as necessidades humanas. 
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Importante destacar que embora haja uma boa quantidade de legislações que tratam 

do tema, elas ainda não são suficientes para coibir práticas erradas em favor dos animais. 

Sobretudo o contexto histórico antropocêntrico tem raízes profundas na sociedade levando 

a influenciar o direito. Mais apenas com a nossa Carta Magna de 1988 que a temática do meio 

ambiente tomou força, a Constituição separou um capítulo completo para o meio ambiente. 

Em demonstração a isso o artigo 225 discorre: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988). 

 

Deve-se proteger e preservar o meio ambiente, no qual esta atribuição está a cargo 

do poder público em todas as esferas de poder contidas no Estado. Contudo, volto a dizer 

que mesmo havendo todo um aparato legislativo, órgãos que se incumbem desse cuidado, 

percebe-se pela teoria que as Leis ainda não são respeitadas pela sociedade. 

No plano internacional, o Brasil é signatário da Convenção sobre Comércio 

Internacional Espécies da Flora e Fauna Selvagem em perigo de Extinção (CITES), a qual 

foi aprovada no Decreto Legislativo n° 54 em 24 de junho de 1975, além da Declaração 

Universal dos Direitos dos Animais proposta pela Unesco em 15 de outubro de 1978, o que 

fez com que os países membros tomassem medidas a favor do cuidado, preservação, 

fiscalização dos direitos animais. 

 

2.2 A efetivação da tutela dos animais domésticos 

 

Dando sequência, trataremos de como o homem, através dos poderes estatais, pode 

efetivar a tutela dos animais domésticos. Após o movimento evolucionista legislativo, que 

visa consagrar o animal não como mero objeto, mas como um ser de direitos, a sociedade 

deve em conjunto com os entes públicos criar mecanismos para efetivar este novo 

entendimento com relação aos animais, pois nada adianta uma criação legislativa, sem haver 

uma execução por parte dos Órgãos Públicos.  

Dessa forma, se faz necessário o desenvolvimento e investimento em projetos que 

visem reduzir os danos aos animais domésticos, principalmente os que vivem abandonados. 

A evolução legislativa e consequentemente a jurisprudencial, vem apontando para a garantia 

de direitos aos animais domésticos que antes não eram reconhecidos, fruto da nova 
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hermenêutica na sua relação com o homem, assim como pensão alimentícia, a guarda 

compartilhada e direito a registro de nascimento, entre outros. 

Dessa forma, quanto mais se torna o animal doméstico, um ser de direitos que antes 

eram ignorados, maior será a responsabilidade daqueles que os criam, seja nos cuidados 

diários ou em relação aos maus tratos. Ocorre que tal evolução, baseado no reconhecimento 

dos animais domésticos, como seres detentores de direitos, não basta se a legislação é branda 

ao punir quem os maltrata. Esse é o entendimento de Rosana Jambo, presidente Comissão 

de Bem-Estar Animal da OAB/AL: 

 

A lei ainda é falha o que resulta no aumento dos casos em Alagoas.  Em 
2017 foram recebidas pela OAB 300 denúncias de maus-tratos no estado. 
Rosana explicou ao Cada Minuto que a lei é falha no tocante à pena já que 
se trata de crimes de menor potencial ofensivo que não admite prisão de 
imediato. Para ela, o aumento da pena seria o ideal, pois já se iniciaria seu 
cumprimento com regime fechado, ou seja, prisão. O que atualmente 
somente encontra tal fim com somas de penas, morte de várias animais 
para que haja sentença de prisão, ressaltou Rosana. (FRANÇA, 2018, 
[s.p]). 

 

Dados como esse demonstram como é grande o número de animais que sofrem 

violência ainda em nosso país e que a reforma na legislação que coíbe estas agressões se faz 

necessária e urgente. O art. 32 da Lei nº 9.605/98 assim prescreve: 

 

Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena - detenção, de três 
meses a um ano, e multa. § 1º. Incorre nas mesmas penas quem realiza 
experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos 
ou científicos, quando existirem recursos alternativos. § 2º. A pena é 
aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal. (BRASIL, 
1998). 

 

Da leitura deste dispositivo, percebemos que o artigo tenta englobar no seu caput 

o maior número possível de espécies de animais, objetivando uma maior extensão protetiva 

da citada Lei. Isso demonstra um ponto positivo quanto a preocupação do legislador em 

tornar mais efetiva esta proteção. 

Ocorre que em relação à pena aplicada no caso concreto, fica demonstrada uma 

falha, devido sua brandura, pois a pena aplicada não inibe a prática do citado crime. No Brasil 

foi adotada a teoria mista ou unificadora da pena, sendo ela dividida em três finalidades: 

retribuição, prevenção geral e específica. (NERY, 2012, [s.p]). 

Assim, o caráter retributivo da pena seria a retribuição ao infrator do mal causado 

por ele, recaindo sobre a sua própria pessoa, seria o objetivo direto da pena. A prevenção 
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geral seria o efeito indireto da pena, que neste caso tem a função de desencorajar os demais 

membros da sociedade a infringir tal regramento penal, atuando na prevenção de novos 

casos. A prevenção específica seria o efeito indireto que recai na pessoa do infrator, 

objetivando que o mesmo não volte a cometer mais crimes. 

Fica claro que diante das definições acima, uma pena branda em relação ao bem 

jurídico tutelado, não atinge nenhum dos efeitos da pena. Quanto ao infrator, não se sente 

desencorajado a praticar novamente a violência contra os animais e nem terá a retribuição 

penal devida pelo cometimento deste crime. Os demais membros da sociedade não sentiram 

receio de praticar tais condutas criminosas descritas no art. 32 de Lei nº 9.605/98, pois a 

pena sequer há privação de liberdade. (BRASIL, 1998).  

Assim se faz necessária uma revisão desta Lei, em especial a este dispositivo, pois 

está em descompasso com o altíssimo número de casos de violência contra animais 

domésticos. Por conseguinte, o Projeto de Lei nº 1095/19, de autoria do Deputado Fred 

Costa do Patriota - MG que visava aumentar a pena para quem praticar maus tratos contra 

os animais. Tal medida estava propondo o aumento de dois a cinco anos a pena privativa de 

liberdade para quem cometer crime de maus-tratos contra os animais, quando se tratar de 

cão ou gato. A referida proposta já foi aprovada em plenário da Câmara dos Deputados em 

16 de dezembro de 2019, sendo encaminhada para o Senado. (COSTA, 2019, [s.p]). 

No dia 29 de setembro de 2020 foi criada a Lei nº 14.064, no qual aumenta as penas 

cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se aborda sobre cães ou gatos. 

(BRASIL, 2020). 

Dessa forma, ao ser condenado, o agressor ficará preso, sem a possibilidade da 

transação penal, que é a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma 

restritiva de direitos conforme o art. 44, I, II, III do Código Penal. Esse novo regramento 

cumprirá a função da pena, desencorajando os demais membros da sociedade a praticar atos 

semelhantes e dando ao agressor a pena devida como forma de reeducação. 

 

2.3 A tutela dos animais na suécia, reino unido, áustria e países baixos em 

comparação ao brasil 

 

Neste tópico será feito um comparativo entre a tutela empregada no Brasil e em 

outros países pioneiros quanto a regulamentação e desenvolvimento deste tema, objetivando 

focar nos pontos em que nossa Legislação poderá ser melhorada e desenvolvida. 
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2.3.1 Suécia 

 

A Suécia teve uma melhor avaliação, tendo como pontos fortes o reconhecimento 

da consciência animal, formalmente, reconhecido na legislação, fato este que só agora o Brasil 

visa mudar, tendo em vista que o Código Civil de 2002, ainda elenca os animais como 

semoventes, sem os considerar suas características sensitivas. 

Outro ponto que foi levado em consideração foi à adoção de Lei contra os 

sofrimentos dos animais. Tal ponto é outro que o Brasil apenas agora começou a combater 

de forma mais séria, através de endurecimento das penas contra os maus tratos dos animais. 

 

2.3.2  Reino Unido, Áustria e Países Baixos 

 

Todos estes países apresentaram conceito B na avaliação proposta pela Organização 

Não Governamental, tendo como ponto em comum à participação do Governo no bem-

estar social do animal. Tal característica indica o quanto é importante para efetivação da tutela 

dos animais domésticos a participação do Estado para a promoção de uma vida sem 

sofrimento, sem maus tratos e sem abandono aos animais domésticos. (WORD ANIMAL 

PROTECTION, 2020, [s.p]). 

Dessa forma, o Brasil tem muito ainda a melhorar quanto à participação dos 

Estados na luta para diminuir tais crimes e desigualdades perante estes países. As últimas 

medidas legislativas e iniciativas, como VetMóvel, indicam uma direção a ser seguida pelos 

gestores públicos. 

 

2.3.3 Brasil 

 

Como já exposto ao longo deste trabalho, o Brasil avança em muitos aspectos 

quanto à maneira de tratar os animais domésticos, tendo como principal fator seu avanço 

legislativo. Tais melhorias corroboram na efetivação da tutela dos animais domésticos. Estas 

melhorias estão organizadas em forma de ranking pela O Word Animal Protection, uma 

organização não governamental, criada em 1950, com o intuito de proteção animal através 

de ações ao redor do mundo, elaborou em 2014 um relatório mundial em que estabelece 

critérios de avaliação para estabelecer um ranking entre os países analisados. O Brasil assim 

foi classificado: 
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No ‘’Reconhecimento’’, o Brasil recebeu indicadores favoráveis 
(Pontuação ‘’B’’) nas seguintes categorias: Proteção de animais utilizados 
na agricultura; Proteção de animais utilizados na pesquisa científica e 
Proteção do bem-estar dos animais selvagens. Por outro lado, recebeu 
indicadores menos favoráveis (Pontuação ‘’C’’ e ‘’D’’) nas seguintes 
categorias: Reconhecimento formal da sensibilidade animal; Leis contra o 
sofrimento animal; Proteção de animais de companhia; Apoio à 
Declaração Universal sobre o bem-estar dos Animais e Proteção de 
animais em cativeiro. No terceiro critério ‘’Padrões de bem-estar dos 
animais’’ examinou-se se as normas de bem-estar animal da Organização 
Mundial de Saúde Animal (OIE) foram incorporadas na lei ou na política 
do país e se o governo publica relatórios sobre o progresso de melhoria. 
Neste critério, foram estabelecidas três categorias: Envolvimento com a 
OIE; Padrões de bem-estar animal da OIE e Relatórios sobre progresso, 
o qual o Brasil recebeu pontuação ‘’D’’, ‘’D’’ e ‘’C’’, respectivamente. 
Quanto a este ponto ressalta-se que a últimas propostas apresentadas 
podem elevar o patamar do Brasil quanto a este critério, bem como sua 
avaliação geral. No que concerne ao critério ‘’Educação’’, este examinou 
se as questões de cuidados e proteção dos animais estão incluídas no 
sistema educacional nacional nos níveis primário e secundário. Neste 
tema, o Brasil levou a nota ‘’E’’. Por fim, no último critério em que foi 
avaliada a promoção de comunicação e de conscientização, isto é, se há 
consulta do governo e envolvimento de empresários e investidores sobre 
questões de proteção animal, como o desenvolvimento de políticas ou de 
uma nova legislação de proteção aos animais, o Brasil recebeu a pontuação 
‘’B’’. (MALGUEIRO, 2017, [s.p]). 

 

Como já visto anteriormente, as dificuldades que o Brasil enfrenta na luta pela 

efetivação dos animais domésticos, faz com que sua pontuação neste ranking não seja 

melhor, em vista de outros países europeus. Atualmente esta realidade não mudou, tendo o 

Brasil caído da categoria C para a D no respectivo ranking, tendo como justificativas: 

 

A falta de avanços na proteção dos animais de fazenda e silvestres é uma 
das razões para essa posição. A não proibição das piores formas de 
confinamento, como gaiolas de gestação para porcas, e a permissão do 
comércio de animais silvestres - incluindo espécies ameaçadas de extinção, 
são alguns exemplos da necessidade de mudanças significativas nas leis 
atuais. (WORD ANIMAL PROTECTION, 2020, [s.p]). 

 

Ressalta-se que os resultados menos favoráveis revelam carência legislativa e de 

atuação efetiva quanto ao combate aos maus tratos dos animais, mas que diante das propostas 

legislativas e do movimento das Organizações Não Governamentais existentes atualmente, 

tais índices podem melhorar a nota geral do Brasil, frente a este relatório.  

Assim os pontos deficientes apontados acima, estão sendo corrigidos pela atuação 

mais efetiva do Estado em face aos graves problemas quanto aos maus tratos aos animais. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho acadêmico tratou da Deficiência na Tutela dos Animais 

Domésticos à Luz da Lei dos Crimes Ambientais - Lei Federal nº 9.605/98, abordando os 

pontos a serem melhorados do ponto de vista desta legislação. No primeiro tópico foi tratado 

dos aspectos históricos quanto à produção da Constituição e normatização 

Infraconstitucional sobre o tema, quando ocorreu o surgimento no Brasil de legislações que 

visavam à proteção do animal. 

A nossa Constituição proibiu em seu texto constitucional, que o animal não 

humano seja tratado de forma cruel, conferindo-lhe o direito de ser respeitado, bem como 

seu valor intrínseco, sua integridade, vida e liberdade. No entanto, não basta somente as 

mudanças legislativas se não houver uma mudança quanto ao pensamento das pessoas em 

dissuadir a apreciação de eventos considerados culturais como a “farra do boi”, “vaquejada”, 

“brigas de galos”, muito difícil será combater essa hegemonia frente O Poder Público, 

Legislativo e Judiciário.  

Em sede de Lei infraconstitucional a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 

6938/81), tratou de ofertar uma série de mandamentos para preservar, recuperar, revitalizar 

e manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado. A outra Lei que veio para ampliar a 

cobertura de proteção foi Lei de crimes ambientais (Lei nº 9605/98), ela determina as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.  

No segundo tópico, foi demonstrado que propostas legislativas recentes, podem 

modificar o entendimento no Brasil, de como o animal deve ser tratado, não sendo apenas 

um bem de propriedade dos seus donos, mas sim, seres sencientes, que merecem o devido 

cuidado contra maus tratos e abandono.  

Tais mudanças tardias, mas necessárias, revelam o atraso em que a legislação de 

proteção ao animal brasileira se encontra, carente de revisão. A mudança de interpretação do 

papel dos animais domésticos na sociedade, fruto deste avanço legislativo, é o ponto de 

partida para diminuir os crimes contra estes animais.  

No tópico segundo ficou demonstrado que a legislação atual é branda contra os 

crimes praticados contra os animais domésticos, o que leva ao aumento dos casos de 

violência contra eles. A pena diante das suas funções de retribuir o mal causado e de evitar 

que tais condutas se repitam, necessita ser graduada de acordo com bem jurídico 

resguardado, que na atual legislação não acontece.   
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A proposta de Lei que visa aumentar a pena para este tipo de crime, inclusive com 

a possibilidade de reclusão, devido ao aumento da pena aplicada em abstrato, irá mudar a 

forma de combater esta criminalidade, retribuído de forma proporcional ao mal causado e 

devendo gerar na população receio de cometer tal crime. 

No ponto de vista internacional, ficou evidente a contradição do Brasil em ser 

subscritor da Declaração Universal dos Direitos dos Animais de 1978, pois tal documento 

apresenta normas que visam à proteção do animal doméstico, o que não se percebe ainda em 

nosso país de forma efetiva, sofrendo defasagem legislativa penal e civil. Muito embora no 

aspecto jurisprudencial já é notável a mudança de hermenêutica quanto aos Direitos dos 

Animais, inclusive quanto a pensão alimentícia e guarda dos mesmos, demonstrando um 

avanço de entendimento em relação a estes animais. 

No último tópico foi estabelecido um paralelo entre o Brasil e alguns países 

Europeus, quanto à efetivação da tutela dos animais domésticos, segundo a pesquisa da 

ONG World Animal Protection. Pode ser constatado que os países europeus tiveram uma 

avaliação melhor do que o Brasil, tendo em vista que já vem aplicando as políticas públicas 

necessárias para efetivação da tutela dos animais domésticos, enquanto o Brasil ainda está 

aperfeiçoando sua legislação e mecanismos que garantam essa efetivação. 

Por fim, conclui-se que a maneira de efetivar a tutela dos animais domésticos é 

através de ações Estatais, com investimentos em programas assistenciais como VetMóvel e 

na criação de uma legislação mais rígida para coibir as práticas criminosas contra estes seres 

não humanos. O que de forma positiva já está sendo realizado. A participação popular em 

forma de ONGs também é fator crucial para tutelar estes animais da melhor forma possível, 

lhes garantido uma existência condizente com sua natureza. 
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RESUMO 
 

As doenças infecciosas emergentes e reemergentes são de grande relevância, 
tendo potencial de causar uma significativa instabilidade global. Um dos fatores 
de grande relevância para a ocorrência de doenças zoonóticas é o aumento da 
deterioração das florestas brasileiras, causando maior contato entre o homem e 
os animais silvestres, sendo os símios um dos grupos de maior importância por 
conta da sua capacidade de adaptação ao meio urbano. As doenças zoonóticas 
virais têm um grande potencial de disseminação, sendo a raiva, herpesvírus e a 
febre amarela enfermidades com predileção por símios e com alta taxa de 
mortalidade. Além disso, percebe-se que essa aproximação está permitindo uma 
infecção cruzada entre doenças naturais de humanos e primatas não humanos 
(PNH), como é o caso do herpesvírus. O surgimento das mesmas e o compilado 
de artigos encontrados para realização deste trabalho ressalta a importância do 
estudo do termo “One Health”, onde se discute a interação de todos os 
elementos do ecossistema com o intuito de se alcançar uma saúde total destes 
componentes. O presente trabalho tem como objetivo elaborar uma revisão de 
literatura sobre vírus zoonóticos encontrados em primatas do gênero Callithrix, 
com impacto na saúde única, focando em etiologia, modo de transmissão, sinais 
clínicos, achados macroscópicos e diagnóstico de raiva, febre amarela e 
herpesvírus. Conclui-se que existe uma disseminação de doenças zoonóticas 
virais, trazendo não somente consequências aos seres humanos, mas também 
aos símios, expondo-os a enfermidades não naturais da espécie, destacando a 
importância do estudo da saúde de forma ampla e única. 
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Emerging and re-emerging infectious diseases are of great importance, having 
the potential to cause significant global instability. One of the factors of great 
relevance for the occurrence of zoonotic diseases is the increase in the 
deterioration of Brazilian forests, causing greater contact between men and wild 
animals, with apes being one of the most important groups because of their 
ability to adapt to urban environment. Viral zoonotic diseases have great 
potential for dissemination, like rabies, herpesvirus and yellow fever being 
diseases with a predilection for apes and showing a high mortality rate on these 
species. Furthermore, it is clear that this approach is allowing a cross-infection 
between natural diseases of humans and non-human primates (NHP), as is the 
case of herpesvirus. The emergence of these viruses and the compilation of 
articles found during the preparation of this work has shown the importance of 
the study of the term "One Health", where the interaction of all elements of the 
ecosystem is discussed in order to achieve a total health of these components. 
The present work aims to develop a literature review on zoonotic viruses found 
in primates of the genus Callithrix with impact on unique health, focusing on 
etiology, transmission, clinical signs, macroscopic findings and diagnosis of 
rabies, yellow fever and herpesvirus. We can conclude that there is a spread of 
zoonotic viral diseases, bringing not only consequences to humans, but also to 
apes, exposing them to unnatural diseases, highlighting the importance of 
studying health in a broad and unique manner. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As doenças infecciosas emergentes e reemergentes são grandes ameaças à 

estabilidade global e podem ser caracterizadas pelo fato de sua incidência e expansão 

geográfica estarem em aumento constante após seu primeiro momento de aparição em 

alguma população, sendo essa incidência e expansão variáveis em cada país. (EBERLE & 

ANGEL, 2017). As zoonoses correspondem a 60% dessas doenças, afetando não só 

humanos e animais em si, como também a economia do país. Ainda não se tem um 

conhecimento completo acerca da diversidade da fauna relacionada a mamíferos brasileiros, 

assim, a emergência e reemergência de zoonoses tornam-se sempre um problema de saúde 

pública, já que estão em contínua evolução, juntamente com as mudanças sociais e 

demográficas que acometem o planeta (SALYER et al., 2017,  CIBULSKI et al., 2020).  

Constantemente os animais selvagens são apontados como hospedeiros primários 

de patógenos causadores de doenças emergentes zoonóticas. Surtos recentes destas doenças 

demonstram a gravidade potencial e a ampla exposição que podem ocorrer com esses 

patógenos Como exemplo recente, temos o surto por Sars-CoV-2, a COVID 19, que 

comparada a outros surtos zoonóticos no mundo, como Ebola, Gripe aviária (H1N1) e Zika 

vírus, foram todos relacionados à deterioração ambiental e consequentemente desgaste 

socioeconômico (PLOWRIGHT et al., 2017).  

Em relação a patógenos com capacidade de transpor a barreira interespécie, pode 

ser citado, o de maior importância, o vírus da raiva, sendo responsável anualmente pela morte 

de aproximadamente 59.000 pessoas no mundo, que tem os saguis como um dos principais 

reservatórios. Isso acontece porque o contato entre humanos e símios vem se tornando cada 

vez mais próximo, e não se deve somente a questões ambientais, outros fatores que podemos 

apontar são o tráfico de animais silvestres e a criação deles como animais de estimação 

atrelado a uma falta de conhecimento do tutor sobre manejo e a desinformação da população 

a respeito de zoonoses e contaminação cruzada (ARAÚJO et al., 2016). 

Muitos patógenos com potencial zoonótico já foram descritos em símios, neste 

trabalho serão abordadas 3 doenças zoonóticas causadas por vírus. São elas: a raiva, zoonose 

grave que atua no sistema nervoso central; febre amarela, enfermidade que possui ciclo 

urbano e silvestre, tendo os símios como animais sentinela; e herpesvírus, possuindo variante 

natural em primatas humanos e letal em PNH (EBERLE & ENGEL, 2017). 
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Pelo fato de pouca disponibilidade na literatura enfatizando a importância desses 

mamíferos como reservatórios de patógenos zoonóticos emergentes e como a relação entre 

parasito-hospedeiro influenciaria em mudanças no ecossistema e no âmbito socioeconômico, 

faz-se necessário uma descrição mais detalhada dos principais vírus que afetam símios e que 

possuem potencial emergente em causar impacto na saúde única. 

O objetivo deste trabalho foi reunir informações a respeito dos principais agentes 

virais zoonóticos com potencial impacto na saúde única, focando em etiologia, modo de 

transmissão, sinais clínicos, achados macroscópicos e diagnóstico. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Dentre os mamíferos, os primatas correspondem ao grupo com maior expectativa 

de aumento no número de espécies, mas que também são um dos mais ameaçados de 

extinção. No mundo, os primatas neotropicais representam 34% do total de espécies. Em 

território brasileiro podem ser encontrados 19 gêneros e 139 espécies, sendo 26,8% destes, 

ameaçados de extinção, podendo deixar de existir em nosso país. (ESTRADA et al., 2017). 

Os primatas neotropicais do gênero Callithrix, estão inseridos na família Callitrichidae 

e são popularmente conhecidos como saguis. Eles podem ser de seis espécies: Callithrix 

jacchus, C. penicillata, C. aurita, C. geoffroyi, C. kuhlii e C. flaviceps. Visualmente são caracterizados 

por tamanho reduzido, presença de ornamentos pilosos nas orelhas, garras nos dedos, com 

exceção dos polegares e pela presença de uma mancha branca na testa, que pode parecer com 

uma estrela. (OLIVEIRA et al., 2015). 

O uso de modelos animais para a infecção experimental de doenças humanas é de 

extrema importância para a saúde, pois permite a compreensão da patogênese da doença, da 

resposta dos anticorpos, dos tipos de vacina e das melhores intervenções terapêuticas, além 

disso, a utilização de humanos para este fim ainda é muito limitada. Fatores como a 

quantidade de material biológico necessário para o estudo, local de acesso a esses tecidos e 

diferenças demográficas da população criam variações que iam complicar a chegada aos 

resultados dos estudos. (ESTES et al., 2018). 

É frequente o uso de camundongos em experimentações, e esses animais tem 

vantagens como: criação de baixo custo, amadurecimento rápido e curtos períodos de 

gestação, porém, muitos vírus humanos não se replicam em camundongos, já que a biologia 

e fisiologia deles não é tão semelhante à dos humanos, o que gera um desafio para a saúde. 
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Já em relação ao uso de PNH como modelos experimentais, o envolvimento desses animais 

em estudos vem crescendo, pois, as respostas imunes que eles desenvolvem contra os vírus 

são muito semelhantes às respostas desenvolvidas pelos humanos. Além disso, algumas 

empresas possuem regras quanto aos experimentos em animais. A Food and Drug 

Administration (FDA) impõe que seus estudos sejam realizados com mais de uma espécie 

animal, e uma delas tem que ser preferencialmente de PNH (ESTES et al., 2018; MÄTZ-

RENSING et al., 2012; CARRION & PATTERSON, 2012). 

Tratando-se de experimentações virais, com o objetivo de estudos de 

patogenicidade, os primatas do velho mundo costumam ser os mais utilizados, no entanto, 

os saguis - animais do gênero Callithrix pertencentes ao grupo dos primatas do novo mundo 

- vêm se destacando. Além de estudo sobre doenças infecciosas, os saguis vêm se mostrando 

ótimos modelos para estudos sobre envelhecimento, reprodução, neurociência e toxicologia. 

São animais pequenos, de fácil manuseio, que podem ser alojados socialmente, de boa 

reprodução em cativeiro, que requerem um menor tempo de manejo, de custo pequeno 

quando comparado aos primatas do velho mundo, e que são suscetíveis a diversos vírus 

humanos. (ESTES et al., 2018; MÄTZ-RENSING et al., 2012; CARRION & PATTERSON, 

2012). 

Classificada como a 7ª doença infecciosa de caráter global com maior importância, 

a raiva é uma doença descrita desde a antiguidade, tendo seu primeiro diagnóstico no Brasil 

no ano de 1911 em bovinos. Possui ciclo urbano e silvestre, sendo eles interligados, já que o 

contato entre homem, animal doméstico e animal de vida livre vem crescendo devido a 

questões ambientais. A transmissão do vírus ocorre pelo contato com a saliva de animais 

infectados, podendo ser por mordedura, arranhadura ou contato em pele não integra e 

mucosas. Tem como causador um vírus do gênero Lyssavirus, causando danos neurológicos 

severos ao portador, levando a uma encefalomielite aguda e fatal (MEGID et al.,2016; 

MOUTINHO et al.,2020). 

O vírus não tem grande capacidade de sobrevivência no ambiente, tendo que se 

utilizar de vários animais de sangue quente (mamíferos) como reservatório natural. Em nosso 

país, animais que se destacam como reservatório são morcegos, saguis, guaxinins e raposas. 

Segundo Kotait et al, entre os anos de 1990 e 2016, foram notificados 19 casos de transmissão 

da raiva em humanos associados ao contato com primatas do gênero Callithrix, sendo 14 

destes casos no estado do Ceará. Este fato é motivo de preocupação, pois o sagui é um 

animal que está cada vez mais inserido no meio urbano e é comumente alimentado por 

pessoas que não sabem o risco desse contato (MEGID et al., 2016; KOTAIT et al., 2018). 
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Fazendo parte da ordem Mononegavirales, família Rhabdoviridae e gênero Lyssavirus, o 

genótipo tipo 1 é classificado como clássico, com distribuição pelo mundo todo e tendo 

diversos mamíferos como hospedeiros. É um vírus de caráter envelopado, possuindo 

formato semelhante a um projétil de revólver, uma composição com dupla membrana 

fosfolipídica e RNA de fita simples. Como composição química, é formado por 1 a 2 % de 

ácido ribonucleico, 67% de proteína estrutural, 15 a 25% de lipídeos e 3% de carboidratos 

(SOUSA et al., 2013).  

Por se tratar de um vírus envelopado, sua resistência ao ambiente e a agentes 

químicos é baixa (MEGID et al., 2016). Sua transmissão inicialmente com a penetração do 

vírus, ocorrendo através do contato da saliva de um animal infectado, podendo ser detectada 

a presença viral na saliva do animal quando já ocorre replicação viral no sistema nervoso 

central, podendo ser de 2 a 7 dias antes do surgimento de sintomas clínicos. O contato pode 

vir a ser por mordedura, lambedura ou outra forma de contato com mucosas e pele não 

íntegra (MOUTINHO et al., 2020) 

Após o contato viral, irá ocorrer uma replicação através da ligação do vírus com 

junções neuromusculares próximo ao local do contato inicial. Em seguida o patógeno irá se 

espalhar pelos axônios dos nervos periféricos e então se replicará na região gânglio dorsal e 

neurônios motores da medula, tendo através disso rápido acesso e disseminação cerebral. 

Com o início da infecção neuronal e degradação do mesmo, o vírus começa a disseminar por 

todo o corpo através de nervos, chegando à glândula salivar (KOTAIT et al., 2018). 

Com o surgimento de alterações de comportamento e sinais nervosos já se ocorre 

uma suspeita de contaminação por raiva, principalmente em animais silvestres.  Podem ser 

apontados como sinais clínicos comuns o surgimento de agressividade, rosnado e vocalização 

anormal, convulsões, sinais de paralisia e salivação excessiva.  (KOTAIT et al., 2018; 

MOUTINHO et al., 2020). 

Através da observação clínica, já se deve ter a suspeita do diagnóstico, porém 

métodos de diagnóstico mais modernos consistem na detecção viral no cérebro de animais 

acometidos mortos ou eutanasiados. Pequenos animais são enviados inteiros, já os de maior 

porte devem ser removidos apenas a cabeça, sendo importante evitar processos de 

congelamento e descongelamento para não danificar o material (MEGID et al., 2016). 

Existem algumas técnicas de diagnóstico específico para raiva, o teste padrão e de 

maior utilização é o de imunofluorescência direta (IFD), que possui uma sensibilidade de 

detecção de aproximadamente 100% e pode ser realizado em poucas horas. O IFD pode ser 
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associado ao teste de inoculação intracerebral em camundongos (ICC), com a intenção de 

evitar um falso negativo, já que o IFD pode ser afetado em casos de amostras em putrefação 

e animais sacrificados precocemente. Outro método de diagnóstico é através do ELISA, teste 

enzimático que se baseia na reação antígeno e anticorpo. Também é bastante popular a 

detecção através de PCR, que diferente do IFD, pode ser utilizado em amostras já em 

decomposição (MEGID et al., 2016). 

A febre amarela é uma doença endêmica e esporadicamente apresenta epidemias, 

tanto relacionadas humanos e PNH. A doença possui um ciclo de transmissão silvestre, que 

no Brasil, envolve PNH como hospedeiros e mosquitos vetores, pertencentes aos gêneros 

Aedes, Haemagogus e Sabethes. Um fator de extrema importância para a ocorrência da doença é 

o fato de que os mosquitos infectados permanecem assim por toda a vida, e os mosquitos 

gerados por fêmeas infectadas já nascem infectados. Pesquisas feitas num período de 2000 a 

2012 revelaram que a letalidade da doença nesse período foi de 47,8%, se mostrando uma 

zoonose de muita importância para a saúde pública (MOUTINHO et al., 2020; GARCIA, 

2018). 

No ciclo silvestre, o transmissor de maior distribuição é o Heamagogus janthinomys, 

vivendo exclusivamente em ambiente silvestre, tendo assim como fonte de infecção principal 

PNH e secundariamente o homem quando adentra em ambiente de mata. Já no ciclo urbano, 

tem como principal transmissor o Aedes aegypti, sendo o homem amplificador da doença na 

região. Com o aumento do número do vetor Aedes devido a questões sanitárias, a vacinação 

tem sido incentivada de forma ampla para controlar e prevenir um novo surto da doença 

(GARCIA, 2018; BOM & COSTA, 2020).  

Os casos em primatas antecedem os casos em humanos. Como no Brasil, todos os 

primatas são suscetíveis ao vírus, e a eliminação do ciclo silvestre da doença é impossível, o 

Sistema de Vigilância de Epizootias em PNH considera qualquer primata não humano 

doente ou morto como um caso suspeito, com o intuito de investigar e detectar 

precocemente o aparecimento do vírus, realizando coletas de material biológico para 

diagnóstico e notificação de casos positivos da doença (MOUTINHO et al., 2020). 

Os PNH são considerados os principais hospedeiros e amplificadores da doença 

por acabarem infectando vários mosquitos. A forma clínica da doença se desenvolve de 

forma bem parecida em humanos e primatas, sendo que neste último, a evolução da doença 

é mais rápida. Os Callithrix são bem sensíveis ao vírus e muitas vezes desenvolvem a doença 

de forma letal, dessa forma, são considerados animais sentinela para febre amarela. Os 
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animais que sobrevivem à doença adquirem imunidade duradoura ao vírus (BOM & COSTA, 

2020).  

O vírus, depois de inoculado na pele, se replica nos linfonodos regionais e é 

distribuído para outros órgãos. Nos Callithrix, o vírus possui preferência em atingir 

primeiramente o fígado, mas também se dissemina para rins, coração, baço e medula. Os 

sinais mais comumente observados nos primatas são: icterícia disseminada, hemorragias, 

letargia, vômitos e febre alta. Na fase mais grave da doença, pode ocorrer oligúria ou anúria 

e os sinais vão ser mais característicos de falência hepática e renal. (XAVIER et al.,2018; 

GARCIA, 2018; BOM & COSTA, 2020). 

Existem alguns métodos de diagnostico especifico que podem ser realizados para a 

confirmação da doença, são eles: pesquisa da resposta humoral de anticorpos, através do 

ELISA; isolamento do vírus em meio de cultura, podendo ser isolado em cultivo celular ou 

em camundongos recém nascidos, para pesquisa de RNA viral; RT-PCR com o uso de 

amostras sanguíneas e do fígado e exame histopatológico de órgãos comumente afetados, 

como fígado, rins e baço (XAVIER et al.,2018). 

Antigamente, pouco se conhecia sobre as espécies de Herpesvírus, já hoje, com o 

crescimento de estudos e o auxílio de técnicas de biologia molecular, como o PCR, muitas 

espécies de Hespesvírus de primatas humanos e não humanos vêm sendo descobertas. A 

família Herpesviridae abrange todos os herpesvírus de mamíferos, aves e répteis, nela, está 

incluída a subfamília Alphaherpesvirinae. Os vírus dessa subfamília possuem amplo número de 

hospedeiros, ciclo replicativo rápido e afinidade por células epiteliais, além disso, costumam 

causar doença leve em seus hospedeiros naturais, mas se tornam altamente patogênicos ao 

infectar outros hospedeiros. O herpesvírus humano tipo 1 (HHV-1) pertencente a essa 

subfamília, está incluído no gênero Simplexvirus (EBERLE & ANGEL, 2017). 

O HHV-1 tem como hospedeiro natural o ser humano e neles, causa infecções orais 

e conjuntivais com lesões leves e que acomete mais crianças. Já nos PNH, causa infecção de 

alta morbidade e mortalidade, com sinais clínicos sistêmicos de evolução rápida. Só existe 

um único caso relatado de um animal Callithrix que sobreviveu à uma infecção natural por 

herpesvírus humano tipo 1 sem qualquer tipo de tratamento. Devido aos vários surtos 

ocorridos envolvendo os primatas do novo mundo, como os Callithrix, eles foram 

considerados mais suscetíveis a essa infecção, que já foi registrada na maioria das espécies 

desse gênero (EBERLE & ANGEL, 2017). 
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O humano acaba infectando o primata quando se aproxima e promove contato 

direto com ele, através de superfícies mucosas, feridas, saliva, secreções de úlceras e alimentos 

contaminados. Os primatas podem ainda se contaminar através do contato com outros 

animais doentes, podendo haver surtos da doença em colônias de vida livre e em animais em 

cativeiro. Um estudo feito em São Paulo com 12 saguis criados como animais de estimação, 

após o óbito destes, revelou que a causa da morte foi a infecção por herpesvírus e que os 

tutores tinham o costume de compartilhar alimento com os animais, sendo uma das mais 

importantes formas de transmissão da doença (CATROXO et al., 2020; ARAÚJO et al., 

2016). 

Os sinais clínicos geralmente mais encontrados são: anorexia, hiporexia, prostração, 

úlceras orais, estomatite, conjuntivite, vômitos, fraqueza. Pelo fato do vírus apresentar 

neurovirulência, o animal pode apresentar quadros de encefalite, com vários sinais 

neurológicos, como convulsões, incoordenação e comportamento agressivo. A infecção 

costuma levar a morte em 2 a 7 dias após o aparecimento dos sinais clínicos. O aciclovir, 

antiviral utilizado para tratamento em humanos, quando utilizado para tratar os saguis, 

aumenta o período de sobrevivência do animal em algumas semanas e melhora clinicamente 

as úlceras, mas não evita os óbitos dos animais (CATROXO et al., 2020). 

Os achados macroscópicos, muitas vezes observados já na necropsia, podem 

mostrar alterações em órgãos como cérebro, pulmões, fígado e rins. O cérebro pode 

apresentar congestão e inchado e mais raramente hemorragia. Os pulmões também podem 

apresentar edema e congestão. Hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenomegalia e rins 

pálidos com pontos esbranquiçados no parênquima podem ser observados em animais 

acometidos por herpesvírus. Pode ser observado ainda pontos de necrose nos órgãos e 

tecidos.  (EBERLE & ANGEL, 2017). 

A técnica de diagnóstico de eleição para as infecções por herpesvírus é o PCR. A 

realização do PCR proporciona um diagnóstico mais rápido e também mais sensível, com 

resultado pronto entre 24 e 48 horas. Para a realização do exame, podem ser utilizados swabs 

de lesões ou sangue do animal doente e também fragmentos de órgãos geralmente coletados 

no momento da necrópsia. Os outros métodos disponíveis e que podem ser utilizados a 

partir da coleta de fragmentos de órgãos e swabs de lesões, são o isolamento viral por meio 

de cultura celular, o exame imuno-histoquímico e a microscopia eletrônica. O teste 

sorológico ELISA pode ser utilizado, mas muitos animais são assintomáticos para muitos 

herpesvírus, então ele é mais utilizado com o foco na detecção de animais positivos 

(EBERLE & ANGEL, 2017). 
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Vivemos um período com uma intensificação de discussões a respeito de crises 

ambientais e socioeconômicas, fatores que afetam não somente aspectos da vida de seres 

humanos, mas também dos animais. Uma grande questão ética que contribui para estas crises 

é o fato do ser humano, diferentemente de todos os outros seres, se comporta muito como 

individuo, não levando em consideração o bem estar e sobrevivências dos outros membros 

da sua mesma espécie (BASTOS et al.,2016).  

Apesar de um maior debate a respeito destes problemas, questões ambientais ainda 

são pouco valorizadas em nosso país, mesmo diversos estudos mostrando que as influências 

no meio ambiente podem afetar diretamente as condições de saúde (AMARAL, 2020). A 

influência do homem no meio ambiente facilitou a interação entre seres humanos, animais 

domésticos e animais silvestres, causando como consequência negativa o maior contato do 

homem com doenças zoonóticas (RODRIGUES et al., 2017).  

Uma forma de combater a proliferação e surgimento de zoonoses é através da 

disseminação de conhecimento por meio da educação ambiental, sendo importante envolver 

toda a comunidade, começando principalmente da base das futuras gerações, realizando 

ações dentro das escolas (BASTOS et al.,2016).  

A raiva tem como métodos de controle a vacinação, controle populacional de 

animais vetores e disseminação de conhecimento para a população. A vacina produzida 

através do vírus inativado está disponível para animais domésticos, animais de produção e 

primatas humanos. Em nosso país tem sido realizado testes de vacinação em PNH, já que 

tem sido observado o crescimento destes animais como disseminadores da doença e pelo seu 

contato cada vez mais próximo com seres humanos, porém não houve resultado ainda de 

resposta imunológica de longo prazo. Já falando a respeito da educação da população, devido 

ao crescimento da criação de PNH como pet e o aumento do seu contato com humanos, a 

informação sobre o potencial de transmissão da raiva através destes animais deve ser 

disseminada para a população, que infelizmente não procura ter conhecimento a respeito 

(MEGID et al., 2018; DUARTE et al.,2021).  

Em relação à febre amarela, o combate ao vetor deve ser a medida preventiva 

prioritária, já que um mosquito quando infectado permanece assim durante toda sua vida e 

dissemina para sua prole (MOUTINHO et al., 2020). Esse controle pode ser feito através de 

medidas de saneamento básico adequadas realizadas pelo governo (RODRIGUES et al., 

2017). É também relatado como método de controle a vacinação de primatas humanos, 
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sendo aplicada uma única dose para toda vida do indivíduo. Em regiões endêmicas da doença 

é realizado a vacinação em massa d população (GARCIA, 2018). 

A principal forma de transmissão dos herpesvírus se dá pelo contato direto das 

pessoas infectadas e dos animais, por meio do compartilhamento de alimentos e fômites 

contaminados com a saliva humana. Diante disso, a aproximação com esses animais deve ser 

evitada, e quando realmente necessário, como no caso de tratadores em zoológicos, feita de 

forma criteriosa e segura, com o uso de equipamentos de proteção e sem o compartilhamento 

de alimentos entre humano e animal. Um fato preocupante é o de que muitos desses animais 

vivem como animais de estimação, com tutores que costumam compartilhar alimentos e mal 

informados sobre as doenças que podem acometer esses primatas. Nesses casos, além da 

questão alimentar, os tutores devem estar atentos à própria saúde, já que pessoas infectadas 

com o herpesvírus devem se manter afastadas desses animais. (CATROXO et al., 2020; 

ARAÚJO et al., 2016). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O convívio entre primatas humanos e PNH está em evidente crescimento, 

devendo-se a questões ambientais consequentes do desenvolvimento urbano, criação 

indevida de símios como animais domésticos e falta de conhecimento da população a 

respeito de doenças zoonóticas e seus vetores. Com isso, ocorre uma facilitação da 

disseminação de doenças zoonóticas virais, trazendo não somente consequências aos seres 

humanos, mas também aos símios, expondo-os a enfermidades não naturais da espécie. 

Diante disso, destaca-se a importância do estudo da saúde de forma ampla e única, 

integrando todo o ecossistema. 
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RESUMO 
 

A obstrução uretral continua sendo uma das principais desordens urinárias na 
rotina clínica veterinária em felinos machos, acometidos pela doença do trato 
urinário inferior, favorecida pela condição anatômica de sua uretra. No início do 
quadro obstrutivo, o animal tende a apresentar sinais clínicos típicos como 
estrangúria, hematúria e polaciúria. Dependendo do tempo de obstrução, os 
sinais podem evoluir para manifestações sistêmicas, como: apatia, vômitos, 
letargia e anorexia. Caso a abordagem primária para desobstruir e tratar a 
uretrolitíase, que deve ser clínica, mostre-se ineficiente, causando recidivas e 
comprometendo o bem-estar do animal, é recomendada a abordagem cirúrgica 
como tratamento definitivo, com o procedimento de uretrostomia. A 
uretrostomia consiste na criação de uma fístula permanente na uretra, a fim de 
restabelecer o fluxo urinário. Nos felinos, são citadas três técnicas cirúrgicas 
principais: A uretrostomia perineal, uretrostomia pré-púbica e uretrostomia 
transpélvica. O trabalho foi elaborado por meio de pesquisa qualitativa, 
compilando artigos originais e editoriais científicos, publicados no período de 
2010 - 2021, em língua portuguesa, inglesa e espanhola. Ao total, foram 
utilizados dezoito trabalhos científicos, distribuídos nas tabelas um e dois, de 
acordo com os objetivos específicos desta revisão bibliográfica, pelos seguintes 
tópicos: autor, ano, base de dados, título, técnica ou medidas preventivas e 
tratamento, complicações ou conclusões, delineamento do estudo e nível de 
evidências. 

  

  

 

SURGICAL APPROACHES TO THE TREATMENT OF 
OBSTRUCTIVE URETHROLITHIASIS AND URETHRAL PLUGS 
IN CATS: A LITERATURE REVIEW 

 
 
ABSTRACT 
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Urethral obstruction remains one of the main urinary disorders in the veterinary 
clinical routine in male cats affected by lower urinary tract disease, favored by 
the anatomical condition of their urethra. At the beginning of the obstructive 
condition, the animal tends to present typical clinical signs such as stranguria, 
hematuria and pollakiuria. Depending on the time of obstruction, signs may 
evolve into systemic manifestations such as apathy, vomiting, lethargy and 
anorexia. If the primary approach to unblocking and treating urethrolithiasis, 
which should be clinical, proves to be inefficient, causing recurrences and 
compromising the animal's well-being, the surgical approach is recommended as 
a definitive treatment, with the urethrostomy procedure. A urethrostomy is the 
creation of a permanent fistula in the urethra, in order to restore the urinary 
flow. In cats, three main surgical techniques are mentioned: Perineal 
urethrostomy, prepubic urethrostomy and transpelvic urethrostomy. The work 
was developed through qualitative research, compiling original articles and 
scientific editorials, published in the period 2010 - 2021, in Portuguese, English 
and Spanish. In total, eighteen scientific papers were used, distributed in tables 
one and two, according to the specific objectives of this literature review, by the 
following topics: author, year, database, title, technique or preventive measures 
and treatment, complications or conclusions , study design and level of evidence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na rotina veterinária de felinos domésticos, é comum o atendimento a animais 

acometidos pela doença do trato urinário inferior (DTUIF) obstrutiva, predispondo a 

desordens uretrais, principalmente em felinos machos. Essa síndrome pode ter sua etiologia 

originada de quadros de cistite intersticial (CI), urólitos, tampões ou “plugs” uretrais, 

neoplasias, anomalias congênitas, traumas ou infecções. Contudo, estudos apontam que a 

opilação por tampões ou urólitos são as principais responsáveis por, respectivamente, 60% 

e 20% das oclusões uretrais em gatos machos (Jericó et al., 2015; Cooper, 2015; Black, 2018). 

Os tampões uretrais são precipitações desordenadas de coágulos sanguíneos, tecido 

necrótico ou células inflamatórias, dentro de diferentes e abundantes matrizes, de etiologia 

ainda desconhecida. Por sua vez, os urólitos, incitados de forma multifatorial, advém de uma 

supersaturação da urina, predispondo à formação de cristais que, se não devidamente 

excretados, agregam-se em conformações sólidas chamadas de cálculos (Jericó et al., 2015; 

Nelson & Couto, 2015; Little, 2015; Gomes et al., 2019). 

Quadros obstrutivos na uretra do macho estão relacionados a fatores anatômicos, 

visto que este canal é mais alongado e com menor diâmetro, quando comparado ao da fêmea. 

Além disso, a dieta, idade, raça e estresse também estão associados à oclusão uretral nos 

felinos machos. Animais obstruídos comumente apresentarão disúria acompanhada muitas 

vezes de vocalização, estrangúria, hematúria e lambedura do pênis ou do prepúcio. A 

sintomatologia e, consequentemente, o prognóstico, variam de acordo com o grau e tempo 

de obstrução (Bertolani & Luna, 2014; Cooper, 2015; Little, 2015). 

O tratamento inicial dos quadros obstrutivos deve, sempre que possível, ser clínico, 

visando a restauração do fluxo urinário e o restabelecimento do equilíbrio eletrolítico do 

animal. Contudo, em felinos com obstrução recorrente, quando não há solução 

medicamentosa e dietética, é preconizada a realização da uretrostomia como tratamento 

definitivo (Bernardé, 2014; Bertolani & Luna, 2014; Luther & Nye, 2018). 

A técnica de uretrostomia consiste na criação cirúrgica de uma fístula permanente 

na uretra do animal, favorecendo o fluxo urinário. As técnicas descritas em gatos são a 

uretrostomia perineal, uretrostomia pré-púbica e uretrostomia transpélvica, sendo esta última 

a mais recente (Bernardé, 2014). 

A técnica de eleição é a uretrostomia perineal, indicada em casos de neoplasia, 

trauma uretral, priapismo e situações em que, mesmo com o manejo clínico adequado, o 
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animal apresenta recidivas e obstrução uretral persistente. A técnica pré-púbica é indicada 

em caso de falhas na uretrostomia perineal, lesão irrecuperável da uretra intrapélvica ou 

estreitamento uretral congênito nesta região. Por fim, a técnica transpélvica, considerada a 

mais recente, é indicada para tratamentos iniciais, procedimentos primários e emergenciais 

da doença do trato urinário inferior e obstrução uretral recorrente associada a cistite 

idiopática felina ( Bernardé, 2014; Luther & Nye, 2018; Seneviratne et al., 2020). 

A identificação e definição das principais abordagens cirúrgicas, além do 

conhecimento sobre possíveis complicações inerentes às técnicas executadas em quadros 

obstrutivos uretrais em gatos machos, corroboram para a relevância desse trabalho para 

médicos veterinários e acadêmicos de medicina veterinária, contribuindo para o 

aperfeiçoamento e efetividade do procedimento. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

O trabalho foi elaborado por meio de pesquisa qualitativa, compilando dados úteis 

acerca de obstrução uretral em felinos machos e suas possíveis intervenções cirúrgicas, com 

enfoque no procedimento de uretrostomia. 

Foram incluídos nesta pesquisa bibliográfica, artigos originais e editoriais 

científicos, publicados no período de 2010 - 2021, em língua portuguesa, inglesa e espanhola. 

Materiais científicos disponíveis na literatura com anos de publicação anteriores a 2010, assim 

como revisões de literatura, trabalhos não relacionados ao tema, que não apresentem uma 

metodologia compreensiva e objetiva e estudos com impossibilidade de acesso à publicação 

impressa ou online foram desprezados. 

A coleta de dados para consolidação das informações expostas nesse trabalho foi 

realizada a partir de busca virtual de publicações científicas nos sites: Google acadêmico, 

Portal de Periódicos da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), EBSCO Information Services, National Library of Medicine (PUBMED) 

e  Scientific Electronic Library Online (SciELO), utilizando-se dos descritores na língua 

portuguesa: “Obstrução uretral”, “Felino”, “Cirurgia Veterinária”, “Cuidados Pós-

Operatórios”, “Urolitíase”. Os descritores para pesquisa na língua inglesa foram: “Urethral 

Obstruction”, "Lower Urinary Tract Symptoms” e “Surgery, Veterinary”. 

No total, foram utilizados 18 trabalhos científicos para confecção dos resultados, 

distribuídos nas tabelas 1 e 2, respectivamente relacionadas às principais medidas preventivas 

e terapêuticas utilizadas para DTUIF obstrutiva em felinos machos domésticos e às principais 

about:blank
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complicações no pós-operatório de diferentes técnicas de uretrostomia nessa espécie. A 

porcentagem de trabalhos de acordo com o ano de publicação está assim representada: 2013 

(5%), 2014 (20%), 2016 (10%), 2017 (15%), 2018 (25%), 2020 (15%) e 2021 (10%). Os anos 

com maior incidência de publicações foram 2018, 2014, 2017 e 2020. 

No que se refere aos níveis de evidência dos materiais selecionados, estes se 

agrupam da seguinte forma: Nível IV (75%), Nível V (20%) e Nível VI (5%).  Os tipos de 

delineamento dos estudos abordados foram: Estudo de caso (45%), Levantamento de dados 

(30%), Estudo transversal (15%) e Pesquisa de campo (10%). Quanto à origem dos trabalhos 

científicos, a maioria foi brasileira (50%), seguido por inglesa (35%) e espanhola (15%). As 

bases de dados utilizadas foram: PubMed (25%), IVIS (20%), VETINDEX (15%), Medvep 

(5%), Hellenic Journal of Companion Animal Medicine (5%), Enciclopédia BIOSFERA 

(5%), Revista eletrônica Biociências, Biotecnologia e Saúde (5%), Revista científica 

UniCESUMAR (5%), Almanaque de Ciências Agrárias (5%), Brazilian Journal of 

Development (5%), Sistema de biblioteca UFS (5%) e Revista eletrônica UNICRUZ (5%). 

 

Tabela 1 – Distribuição de acordo com as principais medidas preventivas e tratamentos 

abordados. 

Autor/Ano/Base de 
dados 

Título 
Medidas preventivas/ 

Tratamento 
Conclusões 

Delineamento 
do estudo/ 

Nível de 
evidências 

Cooper, 2014/ Ivis Cómo Tratar el 
Gato Obstruido 

Fluidoterapia de suporte, 
monitoramento do débito 
urinário, cultura de urina e 
antibiograma, cateterismo 
(avaliar necessidade de 
sedação). 

O estudo conclui 
que, de toda 
forma, existem 
riscos de 
recidivas (25-
40%), podendo 
ser necessária a 
intervenção 
cirúrgica. 
 

Levantamento 
de dados - 
Nível VI 

Luther & Nye, 2018/ 
PubMed 

Feline Perineal 
Urethrostomy: A 
Review of Past 
and Present 
Literature 

Fluidoterapia, 
monitoramento contínuo de 
eletrólitos, estado ácido 
básico e débito urinário. 
Analgesicos são utilizados 
por no minimo 3 dias junto 
com antibioticoterapia de 4 a 
6 semanas 

O estudo conclui 
que gatos 
submetidos a 
uretrostomia 
perineal tendem 
a ter um bom 
prognóstico 
quando há 
associação 
medicamentosa 
e manejo 
adequado para 
que se evite 
novos casos de 

Estudo 
transversal - 
Nível IV 
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Autor/Ano/Base de 
dados 

Título 
Medidas preventivas/ 

Tratamento 
Conclusões 

Delineamento 
do estudo/ 

Nível de 
evidências 

obstrução e 
DTUIF. 
 

Lulich et al., 2016/ 
ACVIM 

ACVIM Small 
Animal Consensus 
Recommendations 
on the Treatment 
and Prevention of 
Uroliths in Dogs 
and Cats 

Manejos clínicos que 
antecedam medidas 
cirúrgicas invasivas como 
dissolução medicamentosa 
de urólitos de estruvita, 
antibioticoterapia, 
modificações  na dieta e 
aumento da ingestão de água. 

O estudo 
enfatiza a 
importância da 
conscientização 
e participação do 
tutor perante os 
sinais clínicos de 
obstrução para 
que não haja 
recidivas. 

Levantamento 
de dados - 
Nível VI 
 
 
 

Alves et al., 2020/ 
Vetindex 

Cistite em um 
Felino: Relato de 
Caso 

Antibioticoterapia e anti-
inflamatórios associado a 
dieta voltada para DTUIF, 
aumento de ingesão hídrica e 
enriquecimento ambiental. 

O animal reagiu 
bem ao 
tratamento e não 
apresentou 
recidivas. 
 

Estudo de caso 
- Nível IV 

Lacerda et al., 2017/ 
Revista 
eletrônica  Biociências, 
Biotecnologia e Saúde 

Doença do Trato 
urinário Inferior 
dos Felinos: 
Relato de Caso 

Desobstrução uretral e 
lavagem da bexiga por 
auxílio de sonda. Utilização 
de analgésicos, anti-
inflamatórios, antibióticos, 
antieméticos e 
vasodilatadores. 

O relato consta 
que o animal 
manteve-se 
estável e sem 
recidivas. 
Cuidados com 
alimentação, 
ingestão de água 
adequada e 
enriquecimento 
ambiental 
mostraram-se de 
crucial 
importância para 
o sucesso do 
tratamento. 
 

Estudo de caso 
- Nível IV 

Rosa & Quitzan, 
2011/ Revista 
científica 
UniCESUMAR 

Avaliação 
Retrospectiva das 
Variáveis 
Etiológicas e 
Clínicas 
Envolvidas na 
Doença do Trato 
Inferior dos 
Felinos (DTUIF) 

Massagem peniana, 
hidropropulsão e 
cateterismo em animais 
obstruídos. A terapia 
consiste em antibióticos, 
anti-inflamatórios e rações 
terapêuticas. 

O estudo conclui 
que a DTUIF é 
um processo 
obstrutivo que 
acomete mais 
felinos machos. 
Castração e raça 
não constituem 
um fator 
predisponente à 
doença, sendo, 
dieta seca, 
consumo 
hídrico, idade, 
sazonalidade, 
sedentarismo, 
obesidade e 
ambiente em que 
vivem, fatores de 
risco. 

Estudo 
transversal - 
Nível V 
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Autor/Ano/Base de 
dados 

Título 
Medidas preventivas/ 

Tratamento 
Conclusões 

Delineamento 
do estudo/ 

Nível de 
evidências 

Oliveira, 2020/ 
Sistema de biblioteca 
UFS 

Abordagem 
Clínica e 
Emergencial da 
Obstrução Uretral 
em um Felino 

Massagem peniana para 
facilitar a remoção de 
possíveis tampões ou plugs. 
sondagem uretral e lavagem 
vesical. internação por 72h 
para fluidoterapia de 
reposição e manutenção e 
uso de analgesicos, 
antibióticos,  miorrelaxantes, 
protetores gástricos e 
vasodilatadores. 

O estudo exalta a 
importância da 
orientação do 
tutor do animal 
assim como o 
rápido 
diagnóstico, com 
o auxílio de 
exames 
complementares, 
seguida de 
internação para 
que haja sucesso 
no tratamento e 
prevenção 
contra recidivas. 
 

Levantamento 
de dados - 
Nível IV 

Moraes et al., 2018/ 
Revista eletrônica 
UNICRUZ 

Importância do 
Diagnóstico 
Precoce na 
Doença do Trato 
Urinário Inferior 
de Felinos: Relato 
de Caso 

Desobstrução e sondagem 
uretral, lavagem vesical, 
posterior introdução da 
sonda uretral em sistema 
coletor de urina fechado, 
fluidoterapia e 
antibioticoterapia, anti-
inflamatórios e analgésicos. 

O tutor foi 
orientado à 
introdução de 
caixa de areia 
individual para o 
animal, maior 
ingestão de água 
e ração 
terapêutica 
balanceada. 
 

Estudo de caso 
- Nível IV 

 

 

Tabela 2 – Distribuição de acordo com tipo de técnica e complicações observadas. 

Autor/Ano/Base 
de dados 

Título Técnica Complicações 

Delineamento 
do estudo/ 

Nível de 
evidências 

Bertolani & Luna, 
2014 / Ivis 

Obstrucción uretral 
en gatos, cuándo y 
cómo tratar 

Uretrostomia 
perineal 
 
Uretrostomia 
pré-púbica 
 
Uretrostomia 
transpélvica 
 

 
 
Infecções do trato 
urinário inferior, 
vazamentos uretrais e 
estenoses 
 
 

Levantamento 
de dados - Nível 
IV 

Bernardé, 2014 / Ivis Which should I 
choose? … prepubic 
/ subpubic / 
transpubic 
urethrostomies 

Uretrostomia 
perineal 
 
 
 
 
 
 

Hemorragia do tecido 
erétil, deiscência da 
ferida, vazamento de 
urina para o tecido 
perineal e subcutâneo, 
incontinência urinária, 
celulite periestomal, 
dermatite urinária 

Levantamento 
de dados - Nível 
IV 
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Autor/Ano/Base 
de dados 

Título Técnica Complicações 

Delineamento 
do estudo/ 

Nível de 
evidências 

 
 
 
 
 
 
 
Uretrostomia 
pré-púbica 
 
 
 
Uretrostomia 
transpélvica 

escaldante, fístula 
uretro retal, estenose, 
hérnia perineal, 
infecções do trato 
urinário inferior e 
prolapso retal 
 
Irritação ou necrose 
periestomal da pele, 
incontinência urinária e 
dermatite crônica 
 
Episódios de disúria e 
hematúria associados a 
DTUIF idiopática 
 

Seneviratne et al., 
2020/ PubMed 

Comparison of 
surgical indications 
and short and long-
term complications 
in 56 cats 
undergoing perineal, 
transpelvic or 
prepubic 
urethrostomy 

Uretrostomia 
perineal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uretrostomia 
pré-púbica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uretrostomia 
transpélvica 

Cistite estéril 
evidenciada por 
hematúria, polaciúria e 
/ ou estrangúria, 
infecção do trato 
urinário inferior, 
incontinência urinária, 
obstrução uretral 
recorrente, estenose e 
vazamento de urina no 
espaço subcutâneo do 
peristoma 
 
Cistite estéril 
evidenciada por 
hematúria, polaciúria e 
/ ou estrangúria, 
infecção do trato 
urinário inferior, 
incontinência urinária, 
obstrução uretral 
recorrente, estenose, 
vazamento de urina no 
espaço subcutâneo do 
peristoma e dermatite 
do peristoma 
 
Cistite estéril 
evidenciada por 
hematúria, polaciúria e 
/ ou estrangúria, 
infecção do trato 
urinário inferior, 
incontinência urinária e 
estenose 
 

Pesquisa de 
campo - Nível V 

Luther & Nye, 2018/ 
PubMed 

Feline Perineal 
Urethrostomy: A 
Review of Past and 
Present Literature 

Uretrostomia 
perineal 

Estenoses uretrais, 
infecções recorrentes 
do trato urinário 
inferior, urolitíase, 
deiscência da ferida, 

Estudo 
transversal - 
Nível IV 
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Autor/Ano/Base 
de dados 

Título Técnica Complicações 

Delineamento 
do estudo/ 

Nível de 
evidências 

extravasamento de 
urina, incontinência 
urinária ou fecal, 
hemorragia, prolapso 
retal, hérnia perineal e 
fístula retouretral 
 

Oliveira, 2016/ 
Medvep 

Uretrostomia pré-
púbica devido a 
complicações da 
técnica 
perineal em gato 

Uretrostomia 
perineal 
 
Uretrostomia 
pré-púbica 

Estenoses uretrais 
recorrentes 
 
Não foram observadas 
complicações ao longo 
de 4 meses após 
cirurgia 
 

Estudo de caso - 
Nível IV 

Silva et al., 2017/ 
Vetindex 
 

Correção de 
estenose uretral após 
uretrostomia em 
gato - relato de caso 
 

Uretrostomia 
perineal 

Hemorragias, 
estenoses, cistites e 
deiscências 
 

Estudo de caso - 
Nível IV 

Bianchi et al., 2013/ 
Vetindex 

Uretrostomia pré-
púbica emergencial 
por necrose de 
uretra peniana em 
felino 
 

Uretrostomia 
pré-púbica 

Incontinência urinária e 
dermatite abdominal 

Estudo de caso - 
Nível IV 

Menezes et al., 2014/ 
Enciclopédia 
Biosfera 

Uretrostomia pré-
púbica para correção 
de estenose uretral 
iatrogênica em 
felino: relato de caso 
 

Uretrostomia 
pré-púbica 

Incontinência urinária 
até 1 mês após a 
cirurgia 
 

Estudo de caso - 
Nível IV 

Dumartinet et al., 
2021/ PubMed 

Outcomes and 
postoperative 
complications after 
transpelvic 
urethrostomy used 
as first-line surgery 
in 38 male cats with 
obstructive lower 
urinary tract disease 
 

Uretrostomia 
transpélvica 

DTUIF, infecção do 
trato urinário e 
estenose estomacal 

Pesquisa de 
campo  - Nível 
V 

Dourdas & Liapis, 
2018/ Hellenic 
Journal of 
Companion Animal 
Medicine 
 

Transpelvic 
urethrostomy in 
three cats 

Uretrostomia 
transpélvica 

Hematúria, poliúria, 
infecção do trato 
urinário e supuração da 
ferida operatória 

Estudo de caso - 
Nível IV 

 

Medidas preventivas e terapêuticas devem ser aplicadas em gatos domésticos que 

possuem DTUIF obstrutiva, antes de qualquer intervenção cirúrgica. Tais medidas irão variar 

de acordo com o histórico e necessidade de cada animal, evidenciando a etiologia da doença 
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do trato urinário e sendo, em sua grande maioria, de caráter emergencial, fazendo-se 

necessária a subsequente internação do animal para estabilização. Fatores determinantes 

como dieta, idade, sedentarismo, obesidade, estresse e castração são constantemente 

evidenciados (Rosa & Quitzan, 2011; Luther & Nye, 2018; Moraes et al., 2018). 

Luther & Nye (2018) citam a fluidoterapia de reposição e manutenção com Ringer 

Lactato e o monitoramento contínuo de eletrólitos e débito urinário como de primária e 

crucial importância no atendimento do gato obstruído, a fim de restabelecer o equilíbrio 

eletrolítico perdido. Em contrapartida, Cooper (2014) relata haver um debate acerca do tipo 

de solução ideal a ser utilizada em casos obstrutivos, alegando que a solução de NaCL a 0,9% 

possui capacidade de diluição do potássio, mas que, por outro lado, aumenta a chance de 

acidose metabólica, enquanto a solução de Ringer com Lactato é alcalinizante mas com 

menor efeito na diluição do potássio. 

Em seus estudos, Oliveira (2020) e Lacerda et al. (2017) pontuam que a 

desobstrução uretral clínica deve ser realizada antes de partir para medidas cirúrgicas. O 

animal deverá ser previamente sedado a fim de tranquilizá-lo, facilitando também sua 

manipulação. O Diazepam na dose de 0,25 mg/kg, IV é citado como um bom sedativo, além 

de auxiliar no relaxamento da musculatura da uretra, muitas vezes sendo associado ao 

Propofol na dose de 2,0 mg/kg, IV.  

A massagem peniana é uma abordagem introdutória para a remoção de possíveis 

“plugs” ou tampões que se encontram na porção distal da uretra. Com auxílio de Lidocaína 

2% em gel, cateteres, seringa e soro fisiológico 0,9%, a realização da cateterização uretral é 

evidenciada como técnica desobstrutiva eficiente, podendo ou não ser fixada, com ponto de 

sutura simples na pele para posteriores lavagens vesicais (Rosa & Quitzan, 2011; Lacerda et 

al., 2017). 

Devido a possibilidade de contaminação e infecção do paciente pela sondagem 

uretral, a utilização de antibioticoterapia é citada com unanimidade pelos autores, sendo os 

mais utilizados a Ceftriaxona (25-50mg/kg, IV/SC, BID), Amoxicilina (11-22 mg/kg, SC, 

BID), Cefovecina (SC) e Enrofloxacina (2,5-5mg/kg SC, BID). Oliveira (2020), entretanto, 

pontua que a antibioticoterapia deve ser administrada apenas quando constam resultados 

positivos na urocultura, não sendo feita a administração dos medicamentos sem a realização 

desta, tendo em vista a possibilidade de resistência bacteriana por uso indiscriminado de 

antibióticos (Moraes et al., 2018; Oliveira, 2020).  

Luther & Nye (2018), Alves et al. (2020), Lacerda et al. (2017) e Moraes et al. (2018) 

citam o uso de anti-inflamatórios como Meloxicam na dose de 0,05-0,1 mg/kg, SC, SID e 
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analgésicos como Dipirona na dose de 25 mg/kg, SC/EV, TID e Cloridrato de Tramadol na 

dose de 2-4 mg/kg, SC, BID, durante e após o processo de desobstrução uretral. De acordo 

com Lulich et al. (2016), gatos obstruídos que passam por técnicas de desobstrução clínica 

podem apresentar recidivas caso não sejam adicionadas estratégias terapêuticas e métodos 

alternativos de manejo para minimizar os fatores de riscos patológicos.  

A implementação de dietas úmidas ou terapêuticas se mostrou de crucial 

importância para a prevenção de recidivas em gatos obstruídos, visto que rações secas 

possuem apenas 10% de umidade, favorecendo o aparecimento de novos cálculos. O 

enriquecimento ambiental é citado como alternativa eficiente para melhores hábitos de 

ingestão hídrica, como oferecer bebedouros eletrônicos, que mantêm a água em movimento, 

estimulando o animal a hidratar-se corretamente (Rosa & Quitzan, 2011; Lulich et al., 2016; 

Lacerda et al., 2017)  

Em casos que o tutor possui mais de um gato, é interessante a utilização de caixas 

de areia individuais, respeitando o territorialismo de cada animal e a higienização do local. 

Opções antiestresse como colchões de pastilhas de magnetos, lâmina de Rabatan e pastilhas 

de infravermelho longo apresentaram efeito analgésico e antiestresse em gatos domesticados. 

Finalmente, a conscientização e instrução do tutor acerca dos sinais clínicos do animal com 

DTUIF obstrutiva é crucial para a prevenção de recidivas e, se necessário, para o tratamento 

imediato do mesmo (Moraes et al., 2018; Alves, 2020; Oliveira, 2020). 

Cooper (2014) conclui que, mesmo sendo realizadas as medidas preventivas 

adequadas, ainda existem possibilidades de recidivas em 40% dos casos, podendo ser 

necessária a intervenção cirúrgica. Luther & Nye (2018) reitera que ainda que o animal passe 

pelo procedimento de uretrostomia, é necessária a continuação do manejo adequado (dieta 

terapêutica, ingestão de água, manejo) junto à associação medicamentos. 

          No entanto, o tratamento cirúrgico em quadros de obstrução uretral em felinos machos 

é, em muitos casos, a solução mais viável para o restabelecimento do fluxo urinário do 

paciente. Entre esses procedimentos, diferentes técnicas de uretrostomia são utilizadas na 

rotina como métodos definitivos. Contudo, estudos recentes apontam complicações pós-

operatórias nas técnicas perineal, pré-púbica e transpélvica (Luther & Nye, 2018; Neviratne 

et al., 2020). 

No estudo realizado por Bertolani & Luna (2014), evidenciou-se a complexidade 

do manejo do gato obstruído, apontando o tratamento cirúrgico como complementar ao 

tratamento médico. Complicações tais como infecções bacterianas do trato urinário inferior, 
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estenoses e extravasamento urinário são comuns às técnicas perineal, pré-púbica e 

transpélvica. Evidências de estenoses e infecções do trato urinário inferior também são 

descritas nos trabalhos de Bernardé (2014) e Luther & Nye (2018) em técnica perineal e na 

pesquisa de Seneviratne et al. (2020) nas três técnicas. Dumartinet et al. (2021) apontam tais 

complicações apenas em técnica transpélvica. 

Oliveira (2016) apontou estenoses uretrais recorrentes devido a complicações da 

técnica perineal em um gato macho. Uma uretrostomia pré-púbica de reparo foi realizada a 

fim de solucionar o problema e não foram observadas complicações ao longo de 4 meses 

após cirurgia. 

Em seus relatos, Bianchi et al. (2013) e Menezes et al. (2014) citam a incontinência 

urinária como uma das principais complicações da técnica de uretrostomia pré-púbica, 

realizada de forma emergencial por necrose de uretra peniana em felino e para correção de 

estenose uretral iatrogênica em felino, respectivamente. 

Além das complicações já mencionadas, quadros de dermatite aguda e crônica 

foram notificados, sobretudo, nas técnicas perineal e pré-púbica, além de irritação e necrose 

epitelial e episódios de vazamento de urina para o tecido perineal e subcutâneo (Bianchi et 

al., 2013; Bernardé, 2014; Bertolani & Luna, 2014; Seneviratne et al., 2020). 

Episódios de hematúria, polaciúria e/ou estrangúria foram observados após 

procedimento cirúrgico de uretrostomia perineal, pré-púbica e transpélvica nos trabalhos de 

Bernardé (2014), Seneviratne et al. (2020) e Dourdas & Liapis (2018). 

Dessa forma, constatou-se que as complicações mais comumente observadas no 

pós-operatório da espécie incluem: estenose, dermatites e DTUIF. As estenoses podem advir 

de inflamação por cateteres de demora ou traumas uretrais, levando a uma formação 

excessiva de tecido de granulação, dissecação inadequada da musculatura adjacente levando 

a uma mobilização incompleta da uretra e excesso de tensão na sutura, má aposição de 

mucosa e pele por técnica cirúrgica inadequada ou tecido edematoso ou realização de estoma 

pequeno no ato cirúrgico (Luther & Nye, 2018; Seneviratne et al., 2020). 

As dermatites surgem pelo contato prolongado da pele com a urina, mais 

frequentemente observadas nas técnicas perineal e pré-púbica devido a drenagem para a 

região ventral do animal e localização do estoma, respectivamente. O uso de pomadas pode 

ser utilizado para tratamento dessa condição clínica, protegendo a interface pele-mucosa do 

contato direto com a urina, além do uso de colar elizabetano e limpeza diária da região 

(Bianchi et al., 2013; Bernardé, 2014). 
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Os sinais de DTUIF estão associados, principalmente, às infecções bacterianas. Tais 

quadros infecciosos podem estar associados a perda da função uretral, uropatia subjacente 

ou da própria proximidade da bexiga com o meio externo através da fístula criada. Já os casos 

de incontinência urinária pós-operatória podem estar ligados a lesões nos nervos pudendo, 

medula espinhal sacral ou plexo pélvico, distensão uretral excessiva secundária à obstrução 

ou redução do comprimento uretral (Luther & Nye, 2018; Seneviratne et al., 2020). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A obstrução uretral em gatos machos por urólitos ou tampões tem importante 

incidência clínica e cirúrgica na medicina felina, comprometendo a qualidade de vida e o 

bem-estar do paciente. O tratamento deve, sempre que possível, basear-se em medidas 

menos invasivas, a depender do histórico e necessidade de cada animal. Em casos que 

requerem uma abordagem cirúrgica, três técnicas de uretrostomia são descritas e a escolha 

da técnica dependerá do histórico e estado do animal, além de vantagens e desvantagens de 

cada abordagem, que deverá ser analisada cautelosamente pelo cirurgião. Ademais, 

comprovou-se que a uretrostomia, apesar das complicações supracitadas, demonstrou ser 

um procedimento de excelência para o restabelecimento do fluxo urinário do felino 

obstruído. 
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RESUMO 
 

A Cistite Idiopática Felina (CIF) é uma das causas da doença do trato urinário 
inferior de felinos (DTUIF) que acomete felinos domésticos, sendo bastante 
comum na rotina clínica. O diagnóstico baseia-se na exclusão de outras causas 
de DTUIF, histórico do animal, exame físico e exames complementares. O 
tratamento para CIF ainda é considerado paliativo e constante, em que deve-se 
priorizar o bem-estar do animal, evitando fatores estressantes, realizar medidas 
de enriquecimento ambiental, deixar o animal livre de dor e desconforto. A 
modificação ambiental multimodal (MEMO) é fundamental na eficácia da 
terapêutica, prevenção de recidivas e cronicidade da CIF, já que atua diretamente 
nos fatores desencadeantes da doença. Não há cura para esse distúrbio, portanto 
seu tratamento consiste em diminuir o número de crises e apresentação de sinais 
clínicos mais brandos. Assim, esta revisão de literatura tem como objetivo 
compreender como o enriquecimento ambiental atua no tratamento desta 
patologia. Verifica-se que uma vez que a MEMO é utilizada como medida 
preventiva ou terapêutica complementar, os resultados mostram-se bastante 
benéficos, já que o número de animais diagnosticados com CIF tende a reduzir, 
queda em recidivas e quadro mais brando da enfermidade. 

  

  

 

MULTIMODAL ENVIRONMENTAL MODIFICATIONS IN THE 
THERAPEUTIC OF FELINE IDIOPATHIC CYSTITIS: A 
LITERATURE REVIEW 

 
 
ABSTRACT 
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Feline Idiopathic Cystitis (FIC) is one of the causes of feline lower urinary tract 
disease (FLUTD) that affects domestic cats, being quite common in the clinical 
routine. Diagnosis is based on physical and complementary exams. The 
treatment of FIC is still considered palliative and constant, in which the well-
being of the animal must be prioritized, avoiding stressful factors, carrying out 
measures of environmental enrichment, leaving the animal free from pain and 
discomfort. Multimodal environmental modification (MEMO) is essential for 
the effectiveness of therapy, prevention of relapses and chronicity of FIC, as it 
acts directly on the triggering factors of the disease. There is no cure for this 
disorder, so its treatment consists of reducing the number of attacks and 
presenting milder clinical signs. Thus, this literature review aims to understand 
how environmental enrichment acts in the treatment of this pathology. It 
aseems  that once MEMO is used as a preventive or complementary therapeutic 
measure, the results are quite beneficial, since the number of animals diagnosed 
with FIC tends to reduce, low recurrences and a milder picture of the disease. 

  

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Cistite Idiopática Felina (CIF) é uma das causas da doença do trato urinário 

inferior de felinos (DTUIF) que frequentemente acomete felinos domésticos, sendo bastante 
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comum na rotina clínica. Cerca de 55% a 65% dos casos de DTUIF são diagnosticados com 

essa enfermidade através da exclusão de outras possíveis doenças (SCHERK, 2015). A 

fisiopatogenia da CIF ainda não está inteiramente esclarecida, mas sabe-se que estressores 

químicos, físicos, psicológicos e fatores fisiológicos estão diretamente relacionados ao 

desenvolvimento da doença (FORRESTER & TOWELL, 2015).  

A CIF apresenta sinais clínicos inespecíficos e semelhantes à maioria das causas que 

constituem a DTUIF comumente apresentando: periúria, polaciúria, estrangúria, disúria, 

hematúria e em alguns casos, sinais de obstrução uretral (DEFAUW et al., 2011) e seu 

diagnóstico baseia-se em dados sobre o histórico do animal, diagnóstico por imagem, exames 

complementares, como hemograma e bioquímica sérica (WEISSOVA; NORSWORTHY, 

2011). 

O tratamento para CIF ainda é considerado paliativo e constante. Deve-se priorizar 

o bem-estar animal, evitando fatores estressantes e realizando medidas de enriquecimento 

ambiental, deixando-o livre de dor e desconforto para, então, reduzir a incidência de crises 

(SCHERK, 2015). Mediante a implementação de atividades que promovam a interação e 

reforço positivo entre o gato e seus tutores, a Modificação Multimodal Ambiental (MEMO) 

visa minimizar fatores estressantes como medo, ansiedade e nervosismo sendo, portanto, 

utilizada como medida terapêutica e preventiva para o desenvolvimento da CIF 

(WEISSOVA; NORSWORTHY, 2011).  

A Modificação Ambiental Multimodal (MEMO) tem se mostrado fundamental na 

eficácia da terapêutica, prevenção de recidivas e cronicidade da CIF, já que atua diretamente 

nos fatores desencadeantes da doença. Portanto, a MEMO é descrita como medida 

terapêutica complementar que promove o bem-estar e assegura melhor qualidade de vida ao 

animal (CRIVELLENTI, 2015). Diante do exposto, esse trabalho tem como objetivo 

compreender como a MEMO atua no tratamento da Cistite Idiopática Felina. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

A fisiopatogenia da CIF ainda não está inteiramente esclarecida, mas sabe-se que 

estressores químicos, físicos, psicológicos e fatores fisiológicos, como o aumento das Fibras 

C ou fibras amielinizadas presentes na vesícula urinária estão diretamente relacionados com 

o desenvolvimento da doença. Essas fibras são responsáveis pelo mecanismo de percepção 

da dor, que ocorre través de um estímulo para a medula espinhal, a sensação de dor é 

transmitida liberando assim neurotransmissores (FORRESTER & TOWELL, 2015). 
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Essa patologia é desencadeada através da interação entre o Hipotálamo-Hipófise-

Adrenal e o sistema nervoso, levando a uma série de alterações (SILVA et al., 2013), 

ocasionando a queda na liberação de cortisol e em consequência, o aumento na liberação de 

catecolaminas, que são mediadores da inflamação, dessa forma, o feedback negativo não 

acontece e ocorre a estimulação simpática da bexiga devido ao aumento de neuropeptídios, 

como substância P, causando a contração da musculatura lisa, vasodilatação, dor intrapélvica, 

edema e maior permeabilidade da bexiga, (FORRESTER & TOWELL, 2015).  

Os felinos acometidos com CIF geralmente apresentam-se obesos e com alterações 

comportamentais, sendo mais medrosos, nervosos, com hábito de se esconder de visitantes, 

com instinto de caça reduzido e normalmente possuem convívio com outros animais 

(DEFAUW et al., 2011).  

A CIF apresenta sinais clínicos inespecíficos e semelhantes a maioria das doenças 

que constituem a DTUIF comumente apresentando: periúria, polaciúria, estrangúria, disúria, 

hematúria e em alguns casos, sinais de obstrução uretral (DEFAUW et al., 2011), sendo a 

forma obstrutiva o quadro mais grave da doença, caracterizando-se como emergência. Em 

animais diagnosticados com a forma obstrutiva, recomenda-se a sondagem uretral para alívio 

da pressão vesical e a administração de antibióticos (PALM; WESTROPP, 2011), caso haja 

resultado positivo na urocultura, pois a CIF é uma doença estéril (SCHERK, 2015). Além 

disso, pode ocorrer o desenvolvimento de cronicidade e recidivas do quadro (LEMBERGER 

et al., 2011). 

Por se tratar de uma doença com os sinais clínicos semelhantes a outras DTUIF, o 

diagnóstico da CIF baseia-se em dados sobre o histórico do animal, diagnóstico por imagem, 

exames complementares, como hemograma e bioquímica sérica. No entanto, estes exames 

podem não apresentar alterações, como aumento de ureia e creatinina, principalmente em 

pacientes obstruídos (WEISSOVA; NORSWORTHY, 2011). Exames de imagem, como a 

ultrassonografia, devem ser solicitados para visualizar a presença ou ausência de urólitos e 

microcálculos, formações neoplásicas e espessura da parede vesical. Portanto, o diagnóstico 

de CIF consiste na exclusão de outras causas de DTUIF (CRIVELLENTI, 2015), além de 

distúrbios anatômicos (10%), urolitíase (10-20%), distúrbio comportamental (10%), 

neoplasias (< 1%) e infecção do trato urinário (ITU) (< 2%) (CHEW et al., 2012). 

O tratamento para CIF ainda é considerado paliativo e constante, devendo-se 

priorizar o bem-estar animal, evitando fatores estressantes e realizando medidas de 

enriquecimento ambiental, deixando-o livre de dor e desconforto para, então, reduzir a 
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incidência de crises (SCHERK, 2015). Mediante a implementação de atividades que 

promovam a interação e o reforço positivo entre o gato e seus tutores, a Modificação 

Multimodal Ambiental (MEMO) visa minimizar fatores estressantes como medo, ansiedade 

e nervosismo (WEISSOVA; NORSWORTHY, 2011).  

A MEMO fundamenta-se em cinco princípios: 1- Proporcionar um local seguro em 

que o animal possa se esconder, quando necessário; 2- Oferecer, em ambientes separados, 

alimentação, água, caixas de areia, local para descanso e lazer; 3- Liberdade para expressar 

seu comportamento natural; 4- Relação positiva e consistente entre tutor e felino; 5- 

Respeitar a importância olfativa do animal e seus odores naturais, evitando a utilização de 

produtos aromatizados (ELLIS et al. 2013).  

A adequação de caixas de areia com limpeza diária, criação de ambiente tranquilo e 

seguro, disponibilização de estruturas suspensas e a administração de alimentos com maior 

teor de umidade somada às novas formas de fornecimento de água são medidas essenciais 

que asseguram o bem-estar e contribuem para a melhoria do quadro clínico de animais com 

CIF (WEISSOVA; NORSWORTHY, 2011).  

É essencial manter as caixas de areia sempre limpas e secas, distante das vasilhas de 

água e alimento (CRIVELLENTI, 2015), inseridas em um ambiente tranquilo, que possibilite 

uma rota de fuga para o felino em casos de superpopulação (BUFFINGTON, 2011). 

Orienta-se utilizar a regra do “1 mais 1”, sendo uma caixa de areia para cada gato adicionando 

uma a mais (CHEW et al., 2012a). Deve-se deixar o gato livre para decidir qual tipo de areia 

sanitária é de sua preferência (TABAR RODRIGUEZ & PLANELLAS BACHS, 2012), 

sendo que alguns felinos se adequam melhor com o tapete higiênico, jornal, papel picado ou 

papel higiênico (ANJOS, 2014). Estudos apontam que felinos domiciliados preferem caixas 

de areia maiores do que as disponíveis para venda, resultando assim, no aumento da 

frequência de micção e eliminação de dejetos, consequentemente, menor retenção urinária 

(GUY, 2014).  

Felinos costumam observar seu ambiente de locais altos, sendo importante a 

disponibilidade de estruturas suspensas como prateleiras, móveis e passarelas (CHEW et al., 

2012a) para interação com animais contactantes e tutores. Essa atividade deve incluir 

brinquedos, arranhadores verticais e horizontais, locais para esconderijo e descanso 

(BUFFINGTON, 2011). Além disso, é fundamental evitar mudanças na rotina no animal, 

como viagens, introdução repentina de novos animais e modificações físicas no ambiente 

(ANJOS, 2014). 
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A ingestão de água deve ser estimulada para que ocorra a diminuição da densidade 

urinária e, consequentemente, a redução da concentração de sedimentos na bexiga. Alguns 

gatos preferem ingerir água corrente em fontes e a distribuição de várias vasilhas de água 

limpa e fresca também podem contribuir para o aumento do consumo (TABAR 

RODRIGUEZ; PLANELLAS BACHS, 2012). As vasilhas devem ser preferencialmente 

rasas e largas para evitar o contato das vibrissas nas laterais, além de permitir que o gato 

mantenha seu campo de visão (ANJOS, 2014). 

A alimentação dos gatos deve ser fornecida individualmente em locais tranquilos e 

sem barulhos externos para que se sintam seguros, não sendo ameaçados ou assustados por 

outros animais, movimentos abruptos e inesperados (BUFFINGTON, 2011). A alimentação 

para felinos inclui práticas predatórias, como caça e ataque. Por meio de simulações essas 

práticas podem ser inseridas, através do ato de esconder pequenas porções de alimentos em 

toda casa ou utilizando dispositivos de alimentação, onde o gato precisa retirar ou mover 

peças para ter acesso ao alimento (BUFFINTON, 2017). 

A CIF trata-se de uma enfermidade com alto índice de recidiva, cronicidade e de 

difícil diagnóstico (LEMBERGER et al.,2011). A procura tardia ao veterinário pode agravar 

os sinais clínicos e ocasionar o óbito do animal, principalmente em casos de obstrução uretral 

(RUFATO, LARGO, MARCHI, 2011). O tratamento complementar para a CIF consiste no 

controle dos sinais clínicos, como dor e ansiedade e na implementação da MEMO. Não há 

cura para esse distúrbio, portanto seu tratamento consiste em diminuir o número de crises e 

apresentação de sinais clínicos mais brandos (CRIVELLENTI, 2015).  

A terapêutica medicamentosa da CIF é recomendada apenas em casos graves, 

recidivas muitos frequentes e quando a aplicação da MEMO não é satisfatória, visto que 

pode causar mais estresse ao paciente, principalmente em caso de medicações com via de 

administração oral. Nesses casos, recomenda-se o uso de amitriptilina, com a dose de 2,5 a 

12,5 mg/gato a cada 24 horas, via oral, devido suas propriedades anticolinérgica, anti-

histamínica, simpaticolítica, anti-inflamatória e analgésica (RECHE; CAMOZZI, 2015). A 

dosagem pode ser aumentada de forma gradativa conforme o quadro do paciente, ao longo 

de quatro meses. Caso não haja alteração dos sinais clínicos do animal, recomenda-se a 

suspenção do medicamento (VIEIRA et al., 2017). Não recomenda-se o uso da amitriptilina 

em casos agudos da doença, pois os benefícios do medicamento são com a utilização a longo 

prazo. Também é indicado o uso de outros analgésicos como: adesivo transdérmico de 
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fentanila, butorfanol, fentanila, oximorfina, além da administração de anti-inflamatórios não 

esteróidais (AINES) (LITTLE, 2015). 

A terapêutica farmacológica para CIF é apenas para uso temporário e paliativo, 

portanto, a modificação ambiental multimodal, que atua diretamente nos fatores 

comportamentais desencadeantes de estresse e de desenvolvimento do quadro, tem-se 

mostrado mais satisfatório (VIEIRA et al., 2017). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, entende-se que a CIF é uma doença multifatorial e frequente na 

rotina clínica, sendo uma das principais causas de DTUIF. A ocorrência da CIF está 

relacionada às características fisiológicas, fatores ambientais em que o gato está inserido e ao 

estresse, sendo este, o principal fator desencadeante da doença. A aplicação da MEMO tem 

sido uma aliada no tratamento e na prevenção da CIF, uma vez que essa prática preconiza o 

bem-estar e assegura uma melhor qualidade de vida ao animal. Uma vez que a MEMO é 

utilizada como medida preventiva ou terapêutica complementar, os resultados têm se 

mostrado bastante benéficos, já que o número de animais diagnosticados com CIF tende a 

reduzir e os que apresentam essa patologia as recidivas caíram consideravelmente, além de 

desenvolveram um quadro mais brando da doença. 
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RESUMO 

 
A Enterite Linfoplasmocítica está inserida na Síndrome Intestinal Inflamatória 
e caracteriza-se por seruma doença gastrointestinal de origem idiopática e caráter 
crônico que afeta cães e gatos de meia-idade. Ela induzmá absorção intestinal, 
distúrbios de apetite, vômitos e diarreia recorrentes e intermitentes, 
sendoconsiderada umaenfermidade de grande relevância na Medicina 
Veterinária. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivocompreender os 
aspectos etiopatogênicos e clínicos da Enterite Linfoplasmocítica por meio de 
uma revisãointegrativa. Para a coleta de dados foram utilizadas as bases de dados: 
Google Acadêmico, PUBMED, ResearchGate e Elsevier. Os dados obtidos 
foram organizados em uma tabela, de acordo com sua relevância. Após a 
aplicação dos critérios de exclusão, foram selecionados 30 artigos, 
permanecendoapenas 12 artigos que foram lidos na íntegra. No que se refere à 
patogenia da Enterite Linfoplasmocítica, essa é desconhecida, porém, acredita-
se tratar de uma resposta imunológica exacerbada, com a ativação do fator 
nuclearkappa B. Alterações histológicas com a presença de infiltrado 
inflamatório com predomínio de linfócitos eplasmócitos na mucosa duodenal, 
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Palavras-chave:  

Doença Inflamatória 

Intestinal 

Patogênese 

Cães 

jejunal e íleal podem ser visualizados. Os sinais clínicos são variáveis e alterações 
laboratoriais também são observadas. Conclui-se que a enterite linfoplasmocítica 
é uma realidade naclínica veterinária que pode comprometer o bem-estar do 
animal. Ela é uma doença ainda subdiagnosticada, com métodos diagnósticos 
limitados, extensos e onerosos para tutores, o que prejudica o seu processo de 
investigação.Entretanto, acredita-se que pesquisas atuais têm o potencial de 
mudar essa realidade trazendo novos conhecimentosacerca do tema. 

  

  

 
LYMPHOPLASMOCYTIC ENTERITIS IN DOGS: AN 
INTEGRATIVE REVIEW 
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Pathogenesis 
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Lymphoplasmocytic Enteritis is part of the Inflammatory Bowel Disease and is 
characterized as a gastrointestinaldisease of an idiopathic and chronic nature that 
affects middle-aged dogs and cats. It induces intestinalmalabsorption, appetite 
disturbances, vomiting and recurrent and intermittent diarrhea, being considered 
a diseaseof great relevance in Veterinary Medicine. Thus, this work aims to 
understand the etiopathogenic and clinicalaspects of Lymphoplasmocytic 
Enteritis through an integrative review. For data collection, the following 
databaseswere used: Academic Google, PUBMED, Research Gate and Elsevier. 
The dataobtained was organized in a table, according to their relevance. After 
applying the exclusion criteria, 30 articleswere selected, leaving only 12 articles 
that were read in full. The pathogenesis of Lymphoplasmocytic Enteritis,is 
unknown, however, it is believed to be an exacerbated immune response, with 
the activation of nuclear factorkappa B. Histological alterations with the 
presence of inflammatory infiltrate with a predominance of lymphocytesand 
plasma cells in the duodenal, jejunal and ileal mucosa can be visualized. Clinical 
signs are variable andlaboratory alterations are also observed. It is concluded 
then, that lymphoplasmocytic enteritis is a reality in theveterinary clinic that can 
compromise the animals well-being. It is an underdiagnosed disease, with 
limited,extensive and costly diagnostic methods for tutors, which hinders their 
investigation process. However, it isbelieved that current research has the 
potential to change this reality, bringing new knowledge about the subject.  

  

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A doença intestinal inflamatória (DII) é uma causa comum de doenças 

gastrointestinais em cães (SUCHODOLSKIet al., 2008). Ela se caracteriza por um conjunto 

de enteropatias de caráter crônico associada a infiltrados inflamatórios na mucosa. Ela tem 

origem desconhecida, com predominância celular variada, sendo responsável por sinais 

gastrointestinais persistentes em pequenos animais (HALL, 2020). Atualmente, a doença 

intestinal inflamatória é a enterite crônica mais comumente diagnosticada em pequenos 

animais, porém a enterite linfoplasmocítica (ELP) destaca-se como o tipo de infiltrado 

inflamatório mais frequentemente evidenciado em estudos histopatológicos. Apesar da sua 

prevalência, o conhecimento acerca da incidência dessa enfermidade em pequenos animais é 

limitado (JERGENS, 1999). Considerando a predisposição racial da enterite 
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linfoplasmocítica, dados mostram que ela pode ser encontrada predominantemente em cães 

da raça Pastor Alemão, Shar-Peis e gatos de raça pura (WASHABAU& DAY, 2012). Quanto 

a sua etiopatogenia, a enterite linfoplasmocítica permanece pouco esclarecida. Acredita-se 

que fatores genéticos predispõem a resposta imune exacerbada do tecido linfoide da mucosa 

gastrointestinal frente ás bactérias presentes na microbiota e fatores dietéticos, induzindo 

uma disbiose, aumentando a permeabilidade da mucosa e aumento da translocação de 

bactérias (JERGENS&SIMPSON, 2012; WASHABAU & DAY, 2012).  

Os sinais clínicos induzidos em animais com ELP são inespecíficos e podem incluir 

vômitos, diarreia e perda de peso progressiva. O seu diagnóstico é realizado por meio da 

exclusão de causas parasitárias, infecciosas e alérgicas, através de hemograma. A análise 

bioquímica, com avaliação da função pancreática e, exames coproparasitológicos, culturas 

bacterianas, seguidas por estudo histopatológico de amostras oriundas do trato 

gastrointestinal são importantes para se alcançar o diagnóstico dessa enfermidade (TAMS, 

2005). Sabendo-se que a doença intestinal inflamatória é uma enteropatia que mais acomete 

cães na rotina clínica e, que dentre elas, a Enterite Linfoplasmocítica apresenta uma alta 

incidência, sobretudo pelo fato de sua etiopatogenia ser ainda desconhecida e, por muitas 

vezes, não se torna uma possibilidade de diagnóstico entre as DII pelo pouco relato existente, 

a ELP se torna uma doença subdiagnosticada. Associado a esses fatores, a ELP é uma doença 

que leva a sinais clínicos crônicos, comprometendo a qualidade de vida e bem estar dos 

animais acometidos, e que por muitas vezes, o diagnóstico e tratamento são tardios.  

Diante de todos os fatos descritos acima, verifica-se que a Enterite 

Linfoplasmocítica é de grande importância na clínica de pequenos. Nesse sentido, o objetivo 

desse trabalho é compreender os aspectos etiopatogênicos e clínicos da Enterite 

Linfoplasmocítica por meio de uma revisão integrativa.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho refere-se a uma revisão integrativa. Como guia para realização 

da revisão, foram utilizadas como base as seguintes questões norteadoras: Qual o mecanismo 

envolvido na etiopatogenia da enterite linfoplasmocítica? Quais as principais alterações 

histopatológicas da ELP e seus sinais clínicos? Por que a ELP é subdiagnosticada na medicina 

veterinária e quais os métodos diagnósticos ideais para sua identificação? A fim de responder 

esses questionamentos, as seguintes etapas foram realizadas: pesquisa de trabalhos científicos 

que abordam o tema; coleta e análise de dados; discriminação das produções cientificas 
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relevantes ao estudo de acordo com os critérios de inclusão e exclusão; plotagem dos dados 

em formato de tabela incluindo título, autor, base de dados, objetivo, resultados e conclusão; 

apresentação dos resultados e revisão. A coleta de estudos publicados foi realizada com base 

no período de 2011 a 2021. As fontes de pesquisas utilizadas foram: Google Acadêmico, 

National Library of Medicine (PUBMED), Research Gate e Elsevier, através de descritores 

em português e inglês: Enterite Linfoplasmocítica, Doença Inflamatória Intestinal, patogenia, 

sinais clínicos, diagnóstico, alterações laboratoriais, “Lymphocytic plasmacytic enteritis”, 

“inflammatory bowel disease”, “pathogenesis”, “clinical signs”, “diagnosis”, “laboratory 

alterations”. Os critérios de inclusão consistiram em artigos originais apresentando texto 

completo disponível em inglês ou português e adequação ao tema proposto. Foram 

considerados critérios de exclusão artigos de revisão, resumos e dissertações, textos 

incompletos, não ligados a temática e repetidos.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A partir da pesquisa em todas as bases de dados, foram encontrados 30 artigos. 

Após leitura dos títulos dos artigos, concluiu-se que alguns não preenchiam os critérios 

necessários para o estudo. Foram então selecionados 17 artigos para leitura do resumo, 

posteriormente sendo definidos para leitura na íntegra 12 artigos sendo assim selecionados 

em sua totalidade para execução da pesquisa. A Tabela 1 descreve os autores,  objetivo, 

resultados e conclusão, a fim de se extrair os dados relevantes a pesquisa, sendo considerados 

somente uma vez de acordo com sua primeira base de acesso. Os artigos foram listados de 

acordo com sua data de publicação, desde os mais antigos aos mais recentes. 

 

Tabela 1. Fichamento dos artigos selecionados para a pesquisa integrativa de acordo com a 

data de publicação. 

Autor  Objetivo  Resultados  Conclusão 

KATHRANI., 
et al., 2011. 

Determinar se há uma 
diferença significativa 
no número de CDs no 
duodeno, íleo e cólon 
de cães com DII 
emcomparação com 
controles saudáveis e 
determinar se 
há  correlação entre a 
expressão de CD11c, o 
índice de atividade 

Amostras de biópsia endoscópica 
do duodeno foram coletadas de 
12 cães com DII. As células 
foram detectadas em seções 
congeladas de tecido intestinal de 
caea saudáveis e com DII. Dois 
tipos distintos foram observados 
para expressar CD11c. Não 
houve diferença significativa no 
número de celulas entre s ponta 
da vilosidade e a meio das 

O estudo se mostrou 
significativamente menos 
células no duodeno, íleo e 
cólon de cães com DII em 
comparação com cães de 
controle saudáveis, e isso 
pode desempenhar um 
papel na quebra da 
tolerância da mucosa 
observada nesta doença. 
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Autor  Objetivo  Resultados  Conclusão 

clínica de enteropatia 
crônica canina 
(CCECAI) e o escore 
de histopatologia 
intestinal de WSAVA 
em cães com DII. 

vilosidades de qualquer das 
secções do duodeno, íleo e cólon 
de cães saudáveis. O coeficiente 
de correlação de Spearman não 
mostrou correlação significativa 
entre o número de células no 
duodeno e íleo e no CCECAI. 
No entanto, houve uma 
correlação inversão linear 
significativa entrecélulas no 
cólon e no CCECAI. 
 

MAEDA et al., 
2011 

Investigar a expressão 
de mRNA de citocinas 
e seus receptores 
associados a 
manifestação da 
doença intestinal 
inflamatória no 
homem, em cães 
acometidos pela 
doença. 

Não foram encontradas 
diferenças significativas entre a 
expressão de transcrição entre o 
grupo de controle e o grupo com 
DII.  

No presente estudo foi 
demonstrado que a 
expressão de mRNA de 
quimiocinas, ou seja, 
CCL2, CCL20, CCL25, 
CCL28, e CXCL8 é 
aumentado na mucosa 
duodenal de cães com IBD. 
Os resultados atuais 
fornecem novos insights na 
imunopasgênese do IBD 
canino e potencial alvos 
para uma nova estratégia 
terapêutica. 
 

SCHMITZ et 
al., 2012 

Investigar o papel de 
células Th1, Th17 e 
células Treg no 
duodeno de cães com 
doença intestinal 
inflamatória através de 
PCR. Identificando 
assim a expressão de 
citocinas como, IFNy, 
IL-17A , IL22, IL-10 e 
TGFb para melhor 
esclarecer sua 
participação na 
patogenia da doença. 
 

Foi observado que, diferente da 
doença de Crohn em humanos, a 
expressão de IL-17A foi 
substancialmente menor nos 
grupos acometidos pela DII, 
erguendo-se duas hipóteses que 
justificam o fato, a patologia da 
DII canina é diferente da CD 
humana, ou a IL-17A pode 
exercer um papel anti-
inflamatório em cães e um fator 
essencial para a barreira da 
mucosa intestinal. 

A partir dos resultados 
apresentados podemos 
deduzir que o padrão 
expressivo da citocinas 
produzidas por Th17/Th1 
em cães foram baixas em 
relação a doença de crohn 
em humanos e que não 
houve aumento na ação de 
IL-10 e TGFb. Estudos 
mais extensos são 
necessários acerca da ação 
das célulasT na patogênese 
da DII. 

OKANISHI et 
al., 2013 

Determinar na mucosa 
duodenal de cães LPE, 
o grau de atividade de 
NFkappaB, bem como 
citocina 
próinflamatória e 
expressão de NOD2, o 
grau de expressão de 
CAM e as associações 
entre os seguintes: 
Atividade de 
NFkappaB, expressão 
de citocinas, NOD2, 
CAMs, atividade clínica 
e grau histopatológico 
de LPE. 

A atividade de ligação de 
NFkappaB foi significativamente 
maior na mucosa duodenal 
inflamada dos cães LPE em 
comparação com controles 
saudáveis. Além disso, a 
expressão de mRNA para a 
molécula de adesão de células 
intercelulares 1 (ICAM-1) e a 
molécula de adesão de células de 
addressina mucosa 1 
(MAdCAM-1) foi 
significativamente maior e o 
mRNA da molécula de adesão de 
células vasculares 1 (VCAM-1) 
significativamente menor em 
cães LPE do que em controles 
saudáveis. No entanto, não 

Concluiu-se que a 
quantificação de TNF e 
IL1, bem como a expressão 
de NOD2 foi semelhante 
entre os grupos estudados. 
Entretanto, a molécula de 
adesão celular dirigida a 
mucosa-1 (MAdCAM-1) 
teve sua expressão maior 
no grupo ELP. Quanto ao 
desempenho do fator 
NFkappaB em animais 
com ELP foi maior quando 
comparado com os animais 
sadios. Há um aumento na 
ativação do NFkappaB e 
dos níveis de ICAM-1 e do 
MAdCAM-1 na mucosa de 
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Autor  Objetivo  Resultados  Conclusão 

houve diferença significativa nos 
níveis de mRNA para TNFα, 
IL1β e NOD2 entre os dois 
grupos. Esses resultados sugerem 
que NFkappaB e CAMs podem 
desempenhar papéis importantes 
na patogênese do LPE canino. 

cães com ELP quando 
comparado ao grupo 
controle. Esses resultados 
sugerem que NFkappaB e 
CAMs apresentam um 
importante papel na 
patogênese da ELP. 
 

HEILMANN. 
et al., 2014 

Medir as concentrações 
de fcA12 em cães com 
DII e avaliar a relação 
das concentrações de 
fcA12 com a gravidade 
dos sinais clínicos, 
lesões macroscópicas 
da mucosa e achados 
histopatologicos. 

Foram incluídos no estudo, 28 
cães. No entanto foram excluídos 
2 dos resultados por 
apresentarem doenças 
concomitantes. O sinal clínico 
mais frequente na apresentação 
foi diarreia, seguido por perda de 
peso, anorexia/disorexia, 
vômitos, polidipsia, 
henatoquezia/melena, tenesmo, 
distinção abdominal e prurido. 15 
dos 26 cães estavam 
hipocobalaminêmicos e 21 cães 
tinham uma concentração de 
cobalamina sérica abaixo de 
400ng / L. 19 cães dos 26 
analisados, apresentavam 
indicação de doença clínica grave 
ou muito grave e as lesões 
endoscópicas no duodeno foram 
moderadas ou graves em 16 dos 
26. 
 

O estudo concluiu que as 
concentrações de S100A12 
canino fecal aumentaram 
em cães com DII em 
comparação com cães de 
controle saudáveis, mas 
foram apenas 
moderadamente precisas 
na distinção de cães com 
DII de controle saudáveis. 
Os resultados sugerem que 
a fcA12 pode ser útil para 
avaliar a gravidade da 
doença macroscópica na 
DII canina. 

OKANISHI et 
al., 2014 

Quantificar a expressão 
de selectina e ligante na 
mucosa duodenal de 
cães LPE de várias 
raças e investigar as 
relações entre essas 
moléculas. também 
investigamos as 
associações entre a 
expressão de selectina e 
pSGL-1, atividade 
clínica e grau 
histopatológico de 
LPE. 

A expressão do transcrito das 
selectinas E e P duodenais e 
PSGL-1 foi maior em cães com 
LPE do que em beagles de 
laboratório saudáveis; no 
entanto, não houve diferença na 
expressão da Lselectina. 
Correlações positivas entre as 
selectinas E e L e entre as 
selectinas L e P foram observadas 
no duodeno de cães LPE. 

Conclusões são limitadas 
pois os controles eram 
beagles de laboratório; 
portanto, não foi possível 
avaliar as diferenças raciais. 
Raças específicas podem 
ter níveis inerentemente 
mais altos ou mais baixos 
de expressão de selectina 
ou ligante. além disso, 
diferenças nos ambientes 
dos casos e controles 
requerem estudos mais 
aprofundados, pois fatores 
dietéticos e ambientais 
podem alterar a flora 
intestinal, modulando a 
inflamação intestinal e a 
expressão de selectina. 
 

VAN DER 
HEYDEN et 
al.,, 2011 

Investigar a expressão 
da glicoproteína P na 
mucosa intestinal de 
cães com ELP 
comparando os 
resultados com animais 
saudáveis, partindo 

Os 16 animais usados para 
controle não demonstravam 
expressão de P-gp na membrana 
apical dos enterócitos, porém foi 
determinada uma grande 
expressão na superfície do 
epitélio do cólon. Já os animais 

Concluiu-se que a 
expressão de P-gp está 
alterada em cães 
acometidos por ELP, 
aumentada no intestino 
delgado e reduzida no 
cólon, apesar da causa por 



Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, Volume 7 

68 

Autor  Objetivo  Resultados  Conclusão 

dopressuposto que 
falhas na barreira da 
mucosa gastrointestinal 
fazem parte da 
patogenia da ELP. 

com ELP, foiconstatado a 
manifestação da P-gp no 
duodeno, vilosidades e expressão 
reduzida no cólon. Foi 
constatado também ausência de 
correlação do índice CCECAI 
com a expressão de Pgp. Foi 
sugerido que mudanças na 
expressão da P-gp é devida a 
inflamação tecidual, similar a 
pessoas diagnosticadas com 
doença de Crohn. 
 

trás deste evento não ter 
sidoesclarecida, podemos 
concluir que a absorção de 
fármacos e a eficiência de 
tratamentos podem ser 
afetadas. 

ROSSI et al., 
2015 

Avaliar a morfologia de 
tecido intestinal de cães 
acometidos com ELP 
relacionando os 
resultados obtidos com 
parâmetros anatômicos 
das vilosidades e 
lácteos presentes na 
mucosa intestinal a fim 
de identificar a relação 
da ELP com a 
linfangiectasia, e níveis 
séricos de albumina e 
colesterol. 

Dos 94 cães diagnosticados com 
ELP, todos demonstraram 
dilatação láctea variando entre 
moderada e severada, enquanto o 
grupo saudável apresentou 36% 
de dilatação leve. Foi identificada 
também uma forte relação entre 
a avaliação histológica e os 
índices de CIBDAI propostos 
pelo grupo de padronização da 
WSAVA, além de uma relação 
inversamente proporcional, a 
medida que a dilatação lacteal 
aumenta, ocorre a redução de 
albumina e colesterol séricos. 

Foi possível inferir a partir 
dos dados obtidos, que a 
hipoalbuminemia está 
diretamente relacionada a 
alterações morfológicas da 
barreira intestinal, do 
comprimento e largura das 
vilosidades. Estudos mais 
extensos são necessários 
para identificar se os 
escores de dilatação podem 
prever a evolução da 
doença além de esclarecer a 
patologia e tratamento para 
esta enfermidade inclusive 
em humanos. 
 

CASCON et 
al., 2017 

Realizar uma avaliação 
micro e macroscópica 
do tecido 
gastrointestinal de 
animais com sinais 
crônicos de gastropatia 
obtido através de 
biópsia por endoscopia 
digestiva e comparar os 
resultados obtidos com 
a sintomatologia 
apresentada. 

Houve indícios de que úlceras 
duodenais podem estar presentes 
quando ocorrem alterações na 
consistência das fezes, que a 
perda de peso está correlacionada 
a existência de enantemas do 
tecido gastrointestinal e que a 
presença e intensidade do 
infiltrado inflamatório está 
relacionada diretamente a 
alterações de apetite, edemas 
lesões e úlceras do tecido 
entérico. 
 

Concluiu-se que a doença 
inflamatória intestinal, tem 
maior ocorrência em cães 
adultos, com uma aparente 
predisposição em cães da 
raça Poodle. Ademais, o 
autor enfatiza a conexão 
entre sinais clínicos e 
achados endoscópicos e 
histopatológicos. 

WAGNER et 
al., 2018 

Avaliar se, assim como 
em tecidos murais há 
predomínio de 
antiinflamatórios no 
intestino de cães sem 
DII e se recém 
recrutado, 
próinflamatório. O 
macrófago se acumula 
no LP intestinal de cães 
com DII. 

Os resultados revelaram 

predominância de Mϕ residente 
exibindo um fenótipo 
antiinflamatório representado 
pela expressão de CD163, bem 
como CD204 no intestino de 
cães nãoIBD com altos números 

de Mϕ especialmente presentes 
na área de vilosidade do intestino 
delgado. Em comparação com as 
contrapartes de tecido não-IBD, 
estômago, duodeno e cólon de 
cães com IBD mostraram 

números Mϕ reduzidos com 
exceção de númerosligeiramente 

aumentados de CD64 + Mϕ. As 

O estudo concluiu que o 
trato gastrointestinal 
canino em estado 
estacionário é dominado 
por macrófago com 
propriedades 
antiinflamatórias que 
mantém a homeostase 
intestinal, quando há uma 
redução significativa desses 
macrófagos pode 
desencadear distúrbios na 
capacidade homeostasia e 
contribuir com o 
desenvolvimento da DII. 
Os macrófagos 
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análises de correlação entre a 

expressão do marcador de Mϕ e 
o índice de atividade da doença 
inflamatória intestinal canina, 
bem como as pontuações 
histológicas, não revelaram 
relações relevantes. 
 

intestinaisresidentes não 
apenas expressam 
marcadores estabelecidos 
com lba-1 e MHC II, mas 
também tem uma 
dominância na expressão 
de CD163 e CD204. 

SAKAI et al., 
2021 

Investigar a relação 
entre a baixa 
concentração de 
magnésio no sangue e a 
severidade clínica da 
enterite 
linfoplasmocítica e seu 
impacto no 
prognóstico, além de 
comparar essa 
ferramenta diagnóstica 
com a dosagem de 
cálcio sorológico. 

Foi constatado hipomagnesemia 
em 63% dos animais. Pode-se 
observar uma relação 
inversamente proporcional entre 
as dosagens e o avanço da doença 
em animais, onde o aumento da 
severidade da doença foi 
marcado por baixas taxas de 
magnésio, cálcio e albumina. 
Porém não foi visto associação 
entre prognóstico e a 
hipomagnesemia. 

Após constatar a relação 
inversamente proporcional 
entre hipomagnesemia e 
severidade da doença 
dentro dos padrões dos 
index CIBDAI E CCECAI, 
podemos chegar a 
conclusão que o magnésio 
é um importante 
biomarcador sérico para 
avaliação da ELP em cães, 
sendo ainda mais sensível 
que a dosagem de cálcio 
sérico. 
 

LEE  et al., 
2021 

Examinar o papel da 
proteína C reativa 
sérica (CRP) e as 
concentrações da caixa 
de grupo 1 de alta 
mobilidade (HMGB1) 
em cães com DII. 

Cães com IBD apresentaram 
maior PCR sérica e 
concentrações de HMGB1 do 
que cães saudáveis. A 
concentração sérica de HMGB1 
foi maior em cães com DII com 
grau histopatológicomoderado a 
grave do que naqueles com grau 
histopatológico leve. As 
concentrações séricas de CRP e 
pontuação CIBDAI foram 
positivamente correlacionadas 
em cães com IBD. 
 

O HMGB1 sérico pode ser 
um biomarcador potencial 
para o diagnóstico de DII e 
pode ser um indicativo de 
gravidade histopatológica 
em cães, enquanto aPCR 
sérica pode ser um 
indicador de gravidade 
clínica. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Entende-se por Doença Inflamatória Intestinal (DII) um conjunto de doenças 

caracterizadas por distúrbios gastrointestinais idiopáticos, crônicos, que apresentam 

inflamação na mucosa do intestino delgado de cães, com a presença de infiltrado inflamatório 

(CASCONet al., 2017; JERGENS, 1999). A enterite linfoplasmocítica (ELP) é a Doença 

Inflamatória Intestinal mais presente nos diagnósticos vistos na clínica de pequenos animais. 

A ELP é caracterizada pela infiltração predominante de linfócitos e plasmócitos na lâmina 

própria do intestino delgado (OKANISHIet al., 2014). A Doença Inflamatória Intestinal 

apresenta predisposição comprovada em cães das raças: Pastores Alemães, Basenjis e Shar 

Peis. Entretanto, estudos anteriores mostram que raças como Poodles, Golden Retriveres, 

Border Collies e Weimaraner também podem apresentar predisposição a DII. Em relação à 
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idade, dados mostram que animais acometidos com essa enfermidade normalmente 

apresentam em média 6 anos de idade, contudo, há relatos de estudos mostrando que animais 

com 2 anos de idade podem ser acometidos, fatos que mostram que a DII não pode ser 

descartada em diagnóstico de animais jovens (CASCON et al., 2017).  

A etiopatogenia da ELP ainda é desconhecida, mas acredita-se que se trata de uma 

resposta imunológica exacerbada da mucosa gastrointestinal que ocorre em hospedeiros 

geneticamente suscetíveis, levando a danos no intestino delgado do animal acometido (LEE 

et al., 2021). Sabe-se que o fator nuclear-kappa B (NFkappaB) é o principal regulador da 

transcrição de citocinas inflamatórias do intestino delgado e que o mesmo, encontra-se 

inativado no citoplasma por meio de proteínas inibidoras. Quando o animal é exposto a 

fatores de estresse como microrganismos ou agentes oxidantes, as proteínas inibidoras são 

fosforiladas e degradadas, permitindo que o NFkappaB entre no núcleo e, 

consequentemente, estimule a produção de citocinas inflamatórias. Diante disso, a 

comprovação do aumento da ativação de NFkappaB tem um importante papel na patogênese 

da ELP (OKANISHI et al., 2013). 

Ainda, dados mostram que a expressão da transcrição de selectinas e seus ligantes 

na mucosa duodenal de cães com ELP são responsáveis pelo recrutamento de células 

inflamatóriascirculantes para a lesão. Dessa forma, o conhecimento sobre a expressão dessas 

selectinas auxilia na compreensão da cascata inflamatória envolvida na ELP, já que elas estão 

envolvidas na adesão celular e, consequentemente, dão início a essa resposta. Quanto aos 

marcadores envolvidos na resposta inflamatória, esses são variados, pois fatores ambientais 

e dietéticos podem alterar a flora intestinal, modulando a flora intestinal e a expressão dos 

mesmos, mas temos como os principais as concentrações séricas de selectina E e P. Diante 

desses achados, um aumento significativo na expressão de selectinas em animais com ELP é 

notório (OKANISHI et al., 2014).  

Em relação aos sinais clínicos evidenciados na enterite linfoplasmocítica, esses são 

inespecíficos e de intensidade variada, já que são dependentes do grau e local das lesões no 

trato gastrointestinal. Entretanto, sabe-se que eles ocorrem de forma cíclica e persistente por 

mais de 3 semanas. Diante disso, configuram-se como sinais indicativos da ELP: diarreia, 

vômito, perda de peso progressiva, alterações de apetite, letargia e anorexia (CASCON et al., 

2017; JERGENS, 1999; JERGENS et al., 2003). De forma menos frequente, podem ser 

constatados borborigmos, dor abdominal, melena e hematêmese (LEE et al., 2021; 

WASHABAU & DAY, 2012). 
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Quanto ao método diagnóstico da ELP, esse é limitado, partindo do princípio da 

exclusão de outras enfermidades e da avaliação histopatológica do tecido gastrointestinal 

(MAEDAet al., 2011; WAGNERet al., 2018). Dessa forma, causas sistêmicas e extraintestinais 

devem ser descartadas. Doenças parasitárias, neoplásicas, pancreatite, diarreia responsiva a 

antibióticos e alergia alimentar devem ser excluídas por meio de exames 

coproparasitológicos, dietas restritivas, análise de proteínas, avaliações hematológicas, 

bioquímicas e hormonais (CASCONet al., 2017; JERGENS&SIMPSON, 2012; LEE et al., 

2021; WASHABAU& DAY, 2012) para que se possa diagnosticar a ELP.  

Diante da variabilidade desta afecção, sistemas de avaliação foram elaborados para 

facilitar o estadiamento da doença, direcionar a terapêutica, estabelecer prognóstico e 

padronizar a interpretação de dados clínicos. São eles: Canine IBD Activity index (CIBDAI) 

e Canine Chronic Enteropathy Clinical Acitivity Index (CCECAI). Dessa forma, a atitude, 

apetite, vômitos, consistência e frequência das fezes, análise de proteínas, amostras 

histológicas, cobalamina, folato e ultrassonografias devem ser analisados (ALLENSPACH et 

al., 2007; JERGENS et al., 2003).  

Ademais, padronizações foram criadas pelo WSAVA Gastrointestinal 

Standardization Group para direcionar a avaliação histopatológica de amostras obtidas do 

tecido gastrointestinal para evitar interpretações subjetivas, determinando critérios de análise 

da mucosa de animais afetados por doenças inflamatórias (DAY et al., 2008) . Algumas das 

lesões encontradas em amostras de biópsia de tecido gastrointestinal de animais com ELP 

são: atrofia das vilosidades; distensão das criptas intestinais; fibrose e diferentes graus de 

infiltração por células inflamatórias (WAGNER et al., 2018). Dessa forma, dados mostram 

que há uma relação entre alterações histológicas e sinais clínicos, sugerindoque, quando 

edemas de mucosa, erosões, enantemas estão presentes, alterações sintomáticas também 

estão presentes, como perda de peso, perda de consistência das fezes e úlceras duodenais são 

percebidas (CASCON et al., 2017).  

Além dos sistemas citados, pesquisas sugerem novos meios de diagnóstico e 

acompanhamento da ELP, como a quantificação da HMGB1 e Proteína C Reativa (CRP), 

proteínas sinalizadoras de inflamação, que se encontram aumentadas em cães diagnosticados 

com IBD atuando não só como indicador de severidade da doença como também uma 

medida de avaliação de resposta ao tratamento, pois reduzem após terapêutica adequada 

(LEE et al., 2021).  
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Na investigação da ELP, outro fator a ser analisado são os minerais e proteínas que 

exercem importantes funções na homeostase, já que a doença prejudica a absorção intestinal. 

Dados mostram que na ELP a proporção de magnésio sérico é inversamente proporcional a 

lesão histológica do tecido. Ainda, há um aumento de CRP devido ao processo inflamatório, 

com liberação de citocinas inflamatórias e produção de radicais livres. Diante disso, a 

proteína C reativa se torna um biomarcador promissor e, o cálcio permanece um importante 

indicador de prognóstico (SAKAI et al., 2021). A hipoalbuminemia severa também pode ser 

considerada um marcador, sendo considerado um possível indicador de linfangiectasia. 

Entretanto, para avaliar tal possibilidade é necessário um estudo endoscópico do trato 

gastrointestinal, onde é possível a visualização da dilatação láctea, também capaz de causar 

ascite, edema e hidrotórax quando em grau avançado (ROSSI et al., 2015). 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A enterite linfoplasmocítica é uma realidade na clínica veterinária. Apesar de sua 

etiopatogenia ser desconhecida, acredita-se tratar de uma resposta imunológica exacerbada 

da mucosa gastrointestinal de animais susceptíveis. Ela induz infiltração predominantemente 

de plasmócito e linfócitos na mucosa do intestino delgado, com ativação de NFkappaB e a 

expressão da transcrição de selectinas e seus ligantes. Seus sinais clínicos são inespecíficos, 

porém lesões no epitélio da mucosa intestinal estão presentes, acarretando prejuízos na 

absorção de nutrientes e, consequente, bem-estar do animal. Ela é uma doença ainda 

subdiagnosticada, com métodos diagnósticos limitados, extensos e onerosos para tutores, o 

que prejudica o seu processo de investigação. Entretanto, acredita-se que pesquisas atuais 

têm o potencial de mudar essa realidade trazendo novos conhecimentos acerca do tema. 
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RESUMO 

 
A imunodeficiência felina é uma enfermidade cujo agente etiológico é o vírus da 
imunodeficiência felina (FIV). Ele é um RNA vírus, envelopado que acomete 
cerca de 4 a 12 por cento dos felinos a nível mundial. A sua transmissão ocorre 
por meio horizontal e vertical, entretanto, a via de transmissão mais comum é a 
saliva. Esse vírus alberga os linfócitos T, levando a imunossupressão dos animais 
e diversas manifestações clínicas que podem comprometer a vida do animal. 
Objetivou-se descrever os aspectos clínicos, laboratoriais e terapêuticos da FIV 
por meio de uma revisão integrativa. As bases de dado utilizadas foram: Google 
Acadêmico, LILACS, SCIELO, PUBMED e Medline. Foram considerados 
trabalhos publicados entre os anos de 2011 a 2021, em português e inglês. No 
que se refere ao FIV, os resultados apontam sinais clinicos, aglomerações, sexo 
e idade do animal como fatores de risco. No que se refere à patogenia, os 
principais alvos são os linfocitos T CD4+, linfócitos TCD8+ e macrófagos de 
órgãos e tecidos, levando a imunossupressão do animal. O diagnóstico é 
realizado por meio de anamnese, exames físicos e complementares, podendo se 
revelar complexo em casos de animais assintomáticos. O tratamento da FIV é 
variável, podendo se utilizar antibióticos, corticóide e lactoferrina. Conclui-se 
que a FIV é uma realidade na rotina clínica veterinária, com uma terapêutica 
individual, que pode induzir alterações laboratoriais e clínicas que comprometem 
a vida do animal. 
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CLINICAL AND LABORATORY ASPECTS IN FELINE VIRAL 
IMMUNODEFICIENCY: AN INTEGRATIVE REVIEW 

 
 
ABSTRACT 
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Clinical Signs 
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Feline immunodeficiency is a disease whose etiologic agent is the feline 
immunodeficiency virus (FIV). It is an enveloped RNA virus that affects about 
4 to 12 percent of felines worldwide. Its transmission occurs through horizontal 
and vertical means, however, the most common route of transmission is saliva. 
This virus harbors T lymphocytes, leading to immunosuppression of animals 
and several clinical manifestations that can compromise the animal's life. The 
objective was to describe the clinical, laboratory and therapeutic aspects of IVF 
through an integrative review. The databases used were: Google Scholar, 
LILACS, SCIELO, PUBMED and Medline. Works published between the years 
2011 to 2021, in Portuguese and English, were considered. With regard to IVF, 
the results point to clinical signs, agglomerations, sex and age of the animal as 
risk factors. With regard to pathogenesis, the main targets are CD4+ T 
lymphocytes, CD8+ T lymphocytes and organ and tissue macrophages, leading 
to immunosuppression of the animal. The diagnosis is made through anamnesis, 
physical and complementary exams, and may prove to be complex in cases of 
asymptomatic animals. The treatment of IVF is variable, and antibiotics, 
corticosteroids and lactoferrin may be used. It is concluded that IVF is a reality 
in the veterinary clinical routine, with an individual therapy, which can induce 
laboratory and clinical changes that compromise the animal's life. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A imunodeficiência viral felina é uma importante enfermidade infecciosa que 

acomete gatos. Seu agente etiológico é o vírus da imunodeficiência, conhecido comumente 

como FIV. Ele é um retrovírus encontrado a nível mundial e está entre os agentes infecciosos 

mais comuns nos felídeos (COSTA et al., 2017; GLEICH; HARTMANN, 2009), 

acometendo cerca de quatro a doze por cento dos felinos a nível mundial (FERREIRA et al., 

2011; HAYWARD et al., 2009). 

O vírus da imunodeficiência felina tem sido encontrado mais comumente em 

felinos, machos, adultos, não castrados, com livre acesso às ruas e, frequentemente 

apresentando comportamento agressivo (LUTZ et al.,  2009). Dados mostram que gatos de 

rua são mais propensos a adquirir o vírus, já que a mordedura dos animais é uma condição 

que favorece a transmissão do FIV (TEIXEIRA et al., 2007). Sabe-se que felinos infectados 

liberam partículas virais por meio de secreções respiratórias, lacrimal, fezes, urina, sêmen e 

leite, podendo ser transmitida por meio de fômites, bebedouros e comedouros 

compartilhados e via transplacentária (FELIX  et al., 2017). 

O vírus da imunodeficiência felina tem tropismo por linfócitos (PEDERSEN  et 

al., 1987). Dados da literatura mostram que esse vírus alberga linfócitos T CD8, T CD4, B e 
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macrófagos (DEAN et al., 1996), levando à depleção branda progressiva de linfócitos T CD4 

e redução da atividade mitótica dessas células, mesmo após a sua estimulação por antígenos 

(TORTEN et al., 1991). Dessa forma, o FIV parece apresentar um mecanismo patogênico 

semelhante ao vírus da imunodeficiência humana (TOMPKINS et al., 2008). Diante desses 

achados, verifica-se que felinos com FIV apresentam uma condição para o desenvolvimento 

de doenças infecciosas e até mesmo o aparecimento de tumores linfoides (WILLIS, 2000). 

A manifestção clínica do contágio causado pelo vírus da imunodeficiência em gato 

dependendente do grupo viral (BURKHARD et al., 2002; SELLON; HARTMANN, 2015). 

Dados mostram que o vírus do subtipo A apresenta carga viral e virulência reduzidas 

(PEDERSEN  et al., 1987), entretanto, o vírus do subtipo B apresenta um tropismo maior 

por macrófagos e monócitos (BURKHARD et al., 2002; DOW et al., 1999). O vírus do 

subtipo C em comparação ao do subtipo A, apresenta uma maior virulência, levando a um 

quadro de linfopenia e neutropenia mais acentuado (PEDERSEN et al., 1987).  

As alterações clínicas e hematológicas induzidas pelo FIV são muito variáveis. Os 

felinos podem apresentar anorexia, alterações gastrointestinais, respiratórias, oftalmológicas 

e/ou neurológicas, citopenias, anemia não regenerativa, desordens mielodisplásicas e 

neoplasias. Infecções recidivantes ou  até mesmo crônicas podem estar presentes na 

imunodeficiência felina (GLEICH; HARTMANN, 2009) 

O diagnóstico da infecção por FIV geralmente ocorre por meio da anamnese, 

exames físico e complementares, como os testes sorológicos para detecção de anticorpos 

específicos ou antígenos virais, ELISA (Ensaio de Imunoadsorção Enzimática) e testes 

moleculares como a reação sequenciada de polimerase (PCR) (CALDAS et al., 2000; 

MIYAZAWA, 2002). 

A imunodeficiência felina causada pelo FIV é uma enfermidade de distribuição 

mundial, associado ao fato de que é rotineira na clínica médica, pode levar a desordens 

imunológicas e ao óbito do animal, sendo assim, considerada uma enfermidade preocupante. 

Diante disso, busca-se descrever os aspectos clínicos, laboratoriais e terapêuticos da FIV por 

meio de uma revisão integrativa. 
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2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão integrativa, seguindo as 6 etapas descritas na literatura 

(MENDES, 2008). Buscaram-se os estudos publicados no período de 2011 a 2021 

disponíveis nas bases de dados: U. S. National Library of Medicine (PubMed), A Scientific 

Electronic Library Online (Scielo) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (Lilacs). As palavras chaves utilizadas em português e inglês foram: vírus da 

imunodeficiência felina, sinais clínicos, alterações laboratoriais, terapêutica, “feline 

immunodeficiency vírus”, “clinical igns”, haematological e “therapeutic”, utilizando-se 

também as associações entre elas por meio do operador booleano AND. 

Os critérios de inclusão consistiram em artigos originais, apresentando texto 

completo disponível nos idiomas português e inglês e adequação ao tema proposto. Foram 

excluídos: artigos de revisão, resumos e dissertações; textos incompletos; não ligados a 

temática e repetidos. Os dados coletados foram organizados em tabela, de acordo com sua 

relevância. Os resultados foram analisados a fim de responder as questões levantadas no 

presente estudo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram encontrados 880 artigos nos bancos de dados acessados, e realizada a leitura 

dos títulos das fontes. Dessa forma, foram selecionados 80 artigos para a leitura do resumo. 

Dentre eles, 09 preenchiam os critérios inicialmente propostos e foram lidos na íntegra. Ao 

final dessa etapa, permaneceram 09 artigos (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Descrição dos estudos que atenderam aos critérios de elegibilidade segundo 

autor e ano de publicação, título, objetivo do estudo, resultados e conclusão. 

Autor Título Objetivos Conclusão 

Zanutto et 
al., 2011 
 

Características clínicas 
da fase aguda da 
infecção experimental 
de felinos pelo vírus da 
imunodeficiência felina 

Estudar as características 
clínicas da fase aguda da 
infecção experimental de 
felinos pelo vírus da 
imunodeficiência felina. 

Mínima sintomatologia na fase 
inicial da infecção pelo FIV, exceto 
pela linfadenomegalia generalizada 
e a hepato-esplenomegalia 
progressivas, refletindo hiperplasia 
linfoide, torna difícil, se não 
impossível, o diagnóstico precoce 
da infecção dos felinos pelo FIV. O 
diagnóstico é estabelecido somente 
quando, meses a anos após a 
infecção, o paciente felino 
apresenta-se com a síndrome de 
imunodeficiência. Nesse intervalo, 
o gato infectado permanece como 
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Autor Título Objetivos Conclusão 

fonte de infecção para os gatos 
suscetíveis, principalmente por 
terem livre acesso ao ambiente 
externo, o que possibilita contato 
com outros animais. 

Hartmannk, 
2012 
 

Aspectos Clínicos de 
retrovírus em felinos: 
uma Revisão. 

Discutir as causas e 
infecções promovidas pela 
FIV. 

Com os cuidados adequados, os 
gatos infectados com FIV podem 
viver vários anos e, de fato, 
comumente morrem em idade 
elevada de causas não relacionadas 
à infecção por FIV. 
Embora faltem estudos de longo 
prazo que descrevam os resultados 
clínicos da infecção por FIV de 
ocorrência natural, as modalidades 
para o tratamento de infecções 
secundárias ou outras doenças co-
incidentes estão disponíveis, e 
tratando-as sintomaticamente. 

Silva et al., 
2016 
 

Terapia antirretroviral 
no controle da infecção 
pelo vírus da 
imunodeficiência 
felina: revisão e 
perspectivas. 

Discutir e propor condutas 
na terapia antirretroviral 
(TARV) em felinos, além 
de apresentar os principais 
fármacos antirretrovirais 
com eficácia comprovada 
frente ao FIV. 

A realização de protocolo de 
cuidados antirretrovirais seguros e 
efetivos e em medicina felina 
demandam mais pesquisas, pois 
boa parte dos antirretrovirais 
aprovados para o tratamento do 
FIV precisa de informação no que 
se refere ao nível de toxidade e à 
atividade antiviral e nível de 
toxicidade em felinos. A proibição 
da prescrição dessestipos de 
fármacos por veterinários, 
conforme determinação da 
ANVISA, é um impedimento para 
o desenvolvimento e a 
veiculaçãodifusão de uma proposta 
de combinação na rotina clínica.  

Chhetri et 
al., 2015 
 

Comparação de fatores 
de risco para 
soropositividade ao 
vírus da 
imunodeficiência felina 
e ao vírus da leucemia 
felina entre gatos: 
Estudo de caso. 

Avaliar se os fatores de 
risco conhecidos para 
infecções por FIV e FeLV 
têm um efeito mais forte 
para ambas as infecções 

Os fatores de risco que tem maior 
efeito sobre a soropositividade do 
FIV incluem a idade adulta, ser do 
sexo masculino (sendo castrado ou 
não) e ter livre acesso a ambientes 
externos, enquanto a doença clínica 
foi um preditor mais forte para a 
soropositividade do FeLV. Mais 
estudos são necessários para avaliar 
as implicações desses resultados 
para o manejo e controle das 
infecções. 

Hartmann, 
2015 
 

Eficácia para a terapia 
antiviral para gatos 
infectados por 
retrovirus o que a 
literatura atual nos diz? 

Compreender a 
quimioterapia antiviral em 
gatos infectados por 
retrovírus, com foco nos 
medicamentos atualmente 
disponíveis no mercado e, 
portanto, potencialmente 
utilizados em gatos. 

Infelizmente, o nível de eficácia da 
quimioterapia antiviral é 
frequentemente baixo e a duração 
dos tratamentos utilizados em 
ensaios clínicos é muito inadequada 
para infecções com cursos clínicos 
tão longos. Além disso, o grau de 
generalização entre infecções 
experimentais em gatos mantidos 
em condições de laboratório e gatos 
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Autor Título Objetivos Conclusão 

infectados com cepas de campo é 
desconhecido. 

Costa et al., 
2017 
 

Achados 
hematológicos e 
fatores associados a 
positividade pelo vírus 
da leucemia felina 
(felv) e vírus da 
imunodeficiência felina 
em gatos do sul do 
Brasil 
 

Analisar a associação entre 
as alterações hematológicas 
e a positividade no teste 
imunoenzimático 

A parte de mudanças 
hematológicas, felinos com 
FeLVsão mais predispostos a 
desenvolver linfopenia, anemia e 
linfopenia. Quando ocorre 
diagnóstico precoce de fatores 
relacionados à infecção, conforme 
perfil do felino e relação com 
problemas hematológicos 
relacionados à infecção, pode-se ter 
bons resultados na identificação de 
doenças retrovirais em felinos. 

Gleich e 
Hartmann, 
2009 
 

Hematologia e 
bioquímica sérica de 
gatos infectados com o 
vírus da 
imunodeficiência felina 
e com o vírus da 
leucemia felina 
 

Relatar diferenças nos 
valores laboratoriais entre 
FIV- ou FeLV-infectado e 
não infectado e entre FIV- 
e Gatos infectados com 
FeLV. 

Diferenças hematológicas são 
comuns em infectados por FeLV, 
mas não em infectados por FIV 
gatos. As anormalidades clínico-
patológicas são menos frequentes 
em felinos infectados com FIV e 
podem refletir uma resposta 
imunológica inespecífica. 

Biezus et al., 
2019 
 

Prevalência e fatores 
associados ao vírus da 
leucemia felina (FeLV) 
e ao vírus da 
imunodeficiência felina 
(FIV) em gatos do 
estado de Santa 
Catarina, Brasil. 
 

Determinar a 
antigenenicidadedo FeLV e 
soropositividade do FIV e 
fatores associados a essas 
infecções em gatos 
atendidos no Hospital 
Veterinário de Santa 
Catarina Universidade 
Estadual - UDESC (Brasil). 

Comportamentos como 
agressividade e sexo (masculino) 
foram ambos comparados com 
aumento da probabilidade de teste 
de positividade do resultado 
deFeLV e FIV; animais com mais 
idade também foram associados 
aos resultados do teste FIV. Uma 
proporção muito pequena dos 
animais foi vacinada contra FeLV e 
nenhum contra FIV. A maioria dos 
animais foram adotados de abrigos 
ou resgatados das ruas, convivendo 
com vários gatos que tinham acesso 
ao ar livre. O a alta prevalência de 
FeLV sugere a necessidade de 
melhores estratégias de controle 
contra esta doença. 

Stavisky, 
Dean e 
Molloy, 
2017 
 

Prevalência e fatores de 
risco para infecção por 
FIV e FeLV em dois 
abrigos no Reino 
Unido (2011–2012) 
 

Determinar a prevalência 
do vírus da leucemia felina 
(FeLV) e felina 

Gatos FIV-positivos e FeLV-
positivos eram significativamente 
mais velhos (idades medianas de 5,1 
e 4,75 anos, respectivamente) do 
que as populações não infectadas 
(idades medianas de 3,4 e 3,5 anos, 
respectivamente). Este estudo 
mostra que a prevalência dessas 
doenças varia entre as populações 
de abrigo. O conhecimento local 
combinado com os fatores de risco 
identificados pode ser útil para 
focar recursos para estratégias de 
teste populacional. 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

O vírus da imunodeficiência em felinos corresponde a um dos mais prevalentes 

agentes infecciosos a nível mundial (GLEICH; HARTMANN, 2009,) e uma das causas de 
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morbidade felina, apesar da eficácia da vacina (WESTMAN  et al., 2016). Dessa forma, torna-

se interessante compreender a patogenia, sinais clínicos e alterações laboratoriais para se 

alcançar um diagnóstico precoce e uma terapêutica adequada. 

Nesse trabalho, verificou-se que o vírus da imunodeficiência felina pode acometer 

gatos entre 1 a 10 anos, com predisposição principalmente para machos (ARJONA  et al., 

2000). Em relação à idade, ela não está associada à imaturidade imunológica, já que gatos 

adultos também podem ser acometidos. Em relação à predisposição pelo sexo, ela se justifica 

pela transmissão do vírus durante as lutas entre gatos machos (COSTA et al., 2017; 

HARTMANN, 2011; HARTMANN 2015), fato que pode ser comprovado na literatura, 

onde dados mostram que o FIV é comumente disseminado por meio de lutas e mordeduras, 

porém a transmissão sexual e vertical também é possível (HARTMANN, 2011). 

Em relação aos fatores de risco para FIV, dados mostram que não somente o sexo 

macho, mas também sinais clínicos e a aglomeração de animais em abrigos também devem 

ser considerados. A presença de feridas e abscessos é um achado importante para a 

transmissão da doença. Estudos também mostram que FIV pode estar associado ao aumento 

de neoplasias, destacando-se principalmente o linfoma (TOMPKINS  et al., 2008). Ela causa 

imunossupressão e redução da imunovigilância, levando a quadros de infecções oportunistas 

e aparecimento de neoplasias (HARTMANN, 2012). Outro ponto a ser considerado como 

fator de risco é a idade do animal, já que gatos adultos buscam acasalamento e briga com 

outros gatos, facilitando a disseminação do FIV (CHHETRI  et al., 2015; LEVY  et al., 2006). 

Em relação a patogenia induzida pelo vírus da imunodeficiência felina, esse tem 

como alvo os linfócitos T CD4+ ativados. Entretanto, o vírus pode invadir os linfócitos 

TCD8+ e macrófagos de órgãos e tecidos como o cérebro, trato intestinal, rins e medula 

óssea (TEIXEIRA et al., 2007). Há um efeito citopático pelas células TCD4+ e inversão da 

razão de linfócitos TCD4+ e CD8+, com perda de linfócitos TCD8+ nos estágios mais 

avançados da infecção. Há também um bloqueio da atividade mitótica linfocitária após 

estimulação antigênica (GABOR  et al., 2001). Há uma redução na produção de várias 

citocinas que desempenham um papel importante na patogênese da doença.  

A infecção resultante é variável. Na fase assintomática, a carga viral no plasma é 

estável, entretanto, há uma redução na proporção de linfócitos T CD4:CD8 (WILLIS, 2000). 

A proporção de gatos acometidos, leva a uma imunodeficiência funcional, cujos sinais 

clínicos são de AIDS e óbito. Dessa forma, o vírus da imunodeficiência felina eleva a 
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predisposição a diversas doenças infecciosas e a uma maior predisposição ao 

desenvolvimento de tumores linfóides (TORTEN et al., 1991).  

Apesar do vírus da imunodeficiência felina levar a uma imunossupressão, ele não 

leva a uma síndrome clínica severa. Dados mostram que gatos infectados com FIV podem 

viver por muitos anos. Cerca de cinquenta por cento dos animais permanecem clinicamente 

assintomáticos durante os dois primeiros anos (LEVY  et al., 2006), podendo variar 

conforme a patogeniciade do vírus, a exposição secundária a patógenos e a idade do gato 

quando acometido pelo FIV.  

Normalmente, o FIV induz a uma infecção crônica, levando a diversos estágios. Os 

sinais clínicos em gatos infectados naturalmente com FIV geralmente refletem doenças 

secundárias, como infecções e neoplasias. O vírus pode levar a sinais inflamatórios 

associados a diversos órgãos, como por exemplo fígado e baço (HARTMANN, 2011). 

Hepatomegalia e espelnomegalia também podem ser visualizados (ZANUTTO  et al., 2011). 

Em um estudo realizado com indução da infecção, os gatos apresentaram sinais clínicos 

transitórios e leves, tais como: febre, letargia, perda de peso, sinais de enterite, estomatite, 

dermatite, conjuntivite, doença do trato respiratório e aumento generalizado dos linfonodos 

(OBERT; HOOVER, 2000). 

Um dos fatores que podem complicar os sinais clínicos e a sobrevida de gatos com 

FIV é a susceptibilidade a neoplasias malignas. Dados mostram que os gatos infectados com 

FIV têm cerca de cinco vezes mais probabilidade de desenvolver linfoma, principalmente de 

células B e ou leucemia que gatos não infectados (CALLANAN  et al., 1996). Algumas 

neoplasias, como carcinoma de células escamosas, fibrossarcoma e tumor de mastócitos 

também podem ser encontrados nos felinos. Dessa forma, sugere-se que o DNA de FIV 

pode ter um papel oncogênico direto (BEATTY et al., 2002). 

Em relação às alterações hematológicas que podem ser induzidas pelo vírus da 

imunodeficiência felina, dados mostram que na fase aguda da doença o animal pode 

apresentar neutropenia discreta, sendo assintomático (GLEICH; HARTMANN, 2009). 

Entretanto, em gatos clinicamente doentes, verifica-se comumente a presença de linfopenia, 

já que há a invasão de linfócitos TCD4+ e destruição, com perda posterior de linfócitos 

TCD8+ e bloqueio da atividade mitótica linfocitária após estimulação antigênica 

(ZANUTTO  et al., 2011). 

A diminuição dos linfócitos TCD4+ também está relacionada: a uma redução da 

produção secundária da medula óssea ou até mesmo da infecção tímica; lise de células 

infectadas induzida pelo próprio vírus; destruição de células contaminadas por meio do 
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sistema imunológico ou morte por apoptose (BISHOP  et al., 1993; JOHNSON et al., 1996). 

Dessa forma, o gato apresenta perda de linfócitos T CD4+, fato que prejudica as respostas 

imunológicas humoral e celular. Ainda, pode-se destacar o papel das células T reguladoras 

exercendo atividade supressora durante a infecção por FIV de forma aguda (MEXAS  et al., 

2008) e crônica (PETTY et al., 2008). Mudanças no padrão de citocinas também podem ser 

visualizadas, alterando a ativação e migração celular. Visivelmente, ocorre aumento da 

produção de TNF-α, IFN-γ, IL-6, IL-10,IL-4 e IL12 (LERNER  et al.,1998; LIANG et al., 

2000). 

Estudos mostram também que cerca de 32% dos gatos positivos para FIV 

apresentaram-se anêmicos, 4% com leucopenia e 35% com trombocitopenia (HARTMANN 

2015). A anemia pode estar associada a alguma doença crônica causada por infecções 

oportunistas inflamatórias devido à imunossupressão que o vírus induz (HARTMANN, 

2012). Outro mecanismo que pode estar envolvido é a troca de um ambiente medular e os 

efeitos das citocinas. Ainda, o vírus pode infectar células progenitoras mielóide e eritróide, 

justificando assim o quadro de anemia nos gatos infectados (GLEICH; HARTMANN, 

2009). 

Quanto às alterações bioquímicas que o vírus da imunodeficiência felina pode 

acarretar, um estudo mostra que houve uma redução de aspartatoaminotransferase e 

glutamato desidrogenase quando comparado ao grupo controle. Entretanto, a proteína total 

sérica e as concentrações de gama-globulina foram maiores que em gatos não infectados 

(GLEICH; HARTMANN, 2009). Esse fato pode ser justificado pela hiperativação dos 

linfócitos B, resultando em expansão de linfócitos B e hipergamaglobulinemia (FLYNN  et 

al., 1994). 

Quanto ao diagnóstico do vírus da imunodeficiência felina, esse se baseia na 

associação do exame clínico, geralmente inconclusivo, com exames laboratoriais 

complementares. Dessa forma, testes moleculares, a exemplo da técnica de reação em cadeia 

da polimerase (PCR), podem ser utilizados como forma de diagnóstico para a detecção do 

vírus em linfócitos T em sangue periférico ou em outras células (MIYAZAWA, 2002).  

Sabe-se que o PCR favorece identificar o FIV entre a primeira a terceira semanas, 

logo após a infecção, e é um recurso bastante sensível para a detecção de quantidades 

pequenas de RNA ou DNA viral (AVERY, 2001). Entretanto, o RT-PCR é mais realizado 

em centros de pesquisa (BARR; PHILLIPS, 2014). Testes sorológicos com a detecção de 

anticorpos contra o vírus também são utilizados, como, por exemplo, ELISA (ALVES et al., 
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2015). Imunofluorescência indireta (IFA), técnica de Western blotting (WB) e ensaio de 

imunoadsorção, radioimunoprecipitação (RIPA) também são técnicas para auxiliar no 

diagnóstico (MEXAS  et al., 2008). Atualmente, clínicos também fazem uso de testes rápidos 

para tentar fechar o diagnóstico para FIV (WESTMAN et al., 2016) 

Em relação ao tratamento, esse é variável. Dados mostram que em animais 

assintomáticos, não é necessária uma prescrição terapêutica (HARTMANN 2015). 

Habitualmente, o FIV não é o causador dos sinais clínicos, devendo tratar a doença de base. 

Diante disso, muitos casos têm apresentado resultado favorável à utilização de antibiótico 

quando ocorrem infecções secundárias por agente bactericida de amplo espectro. O uso de 

corticóide em felinos com FIV com inapetência, sintomas de pirexia ou gengivite revela uma 

resposta satisfatória, por meio de pequenas doses (0,5 a 1 mg/Kg) ou por meio doses mais 

elevadas, se necessário, diariamente ou alternando dias (CHANDLER  et al., 2006). 

A utilização tópica e diária da lactoferrina bovina, em dosagem de 40mg/kg, tem se 

apresentado como eficaz nas estomatites causadas pelo FIV. Compreende-se que a 

lactoferrina funcione como inibido do desenvolvimento bacteriano oral, por meio da ligação 

ao ferro, diminuindo sua exposição ao microrganismo. Deve-se realizar o tratamento com a 

realização de higiene bucal, compreendendo a retirada de placas bacterianas. É possível que 

extração dentária completa seja benéfica em casos de estomatites refratárias, resultantes do 

tratamento clínico (SELLON; HARTMANN, 2015). 

Em casos de estomatites, dados mostram que é importante não prescrever 

glicocorticoides, mas utilizar zidovudina, um antiviral e, interferon. Caso o animal apresente 

sinais neurológicos, deve-se prescrever zidovudina e tratar a doença de base. E, em último 

caso, em que o gato apresente infecções recorrentes, devem-se tratar essas infecções, 

quantificar a carga viral do FIV por meio da técnica de RNA PCR. Nesse momento, é 

importante quantificar os linfócitos TCD4+ e TCD8+ do animal. Se a carga viral está alta e 

os linfócitos TCD4+ baixos, é importante prescrever zidovudina ou plerixafor 

(HARTMANN 2015). 

 Embora já existam antivirais, o nível de eficácia da quimioterapia antiviral é 

relativamente baixo e o tempo dos tratamentos utilizado em ensaios clínicos é inadequado 

para infecções com períodos clínicos longos. Ainda, o grau de propagação entre infecções 

experimentais em felinos mantidos em laboratório e gatos infectados com cepas de campo 

não é conhecido (HARTMANN , 2015) 

Dessa forma, a efetiva aplicação de um protocolo de tratamento antirretroviral em 

medicina de felinos demanda o desenvolvimento de mais investigações científicas, pois boa 
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parte dos antirretrovirais disponíveis para os cuidados com o HIV exigem informação a 

respeito do e nível de toxicidade e da atividade antiviral em felinos contaminados por FIV. 

Deve-se considerar, também, a proibição da prescrição médica de conjunto de fármacos por 

veterinários, imposta pela ANVISA impede a criação e a transmissão de um protocolo de 

terapia de combinação no tratamento clínico. No que se refere ao manejo terapêutico, torna-

se indispensável elaborar critérios de aderência à TARV e apontar métodos de identificação 

de equívocos terapêuticos e surgimento de consequências adversas (TORTEN et al., 1991).  

 

4 CONCLUSÃO 

 

O vírus da imunodeficiência felina é uma realidade na clínica veterinária. Ele 

acomete principalmente machos e leva a imunossupressão, podendo induzir alterações 

hamatológicas que variam com a fase da doença. Seu diagnóstico baseia-se no exame físico, 

geralmente inconclusivo, com a associação de exames complementares como sorologia e 

PCR. O tratamento é diversificado, voltando-se para a antibioticoterapia e antivirais. 

Entretanto, são necessários maiores estudos para desenvolver antivirais mais eficientes. 
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RESUMO 

A SASA (Síndrome da Ansiedade de Separação em Animais) é considerada 
como um dos principais distúrbios comportamentais em cães, sendo 
caracterizada como a percepção decorrente da ausência de pessoas que possuem 
vínculo com o cão ou de ambientes familiares. O tratamento humanizado de 
animais de companhia, no qual eles são vistos como membros de famílias 
humanas e tratados como tal, pode levar a distúrbios comportamentais, como a 
SASA. Realizou-se um levantamento bibliográfico, no período de janeiro a junho 
de 2021, nas bases de dados Google Acadêmico, Literatura Latino-Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online 
(SCIELO) e National Library of Medicine (PUBMED) sobre a SASA. Foram 
encontrados nove artigos, dos anos de 2006 a 2014, sendo 78% nacionaise 22% 
internacionais. Este estudo mostrou que a SASA é uma síndrome de elevada 
frequência em cães e que uma das causas para sua ocorrência é a relação 
inadequada entre o cão e seu tutor.  O tratamento pode ser feito através de 
medicações de suporte, estratégias de mudanças comportamentais, métodos de 
enriquecimento ambiental e modificações hormonais.  
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SASA (Separation Anxiety Syndrome in Animals) is considered as one of the 
main behavioral disorders in dogs, being characterized as the perception 
resulting from the absence of people who have ties to the dog or family 
environments. The humanized treatment of pet animals, in which they are seen 
as members of human families and treated as such, can lead to behavioral 
disorders, such as SASA. A bibliographic survey was carried out, from January 
to June 2021, in the databases Google Scholar, Latin American and Caribbean 
Literature in Health Sciences (LILACS), Scientific Eletronic Library Online 
(SCIELO) and National Library of Medicine (PUBMED) about SASA. Nine 
articles were found, from the years 2006 to 2014, 78% nationaland 22% 
international. Thisstudyshowedthat SASA is a high frequency syndrome in dogs 
and that one of the causes for its occurrence is the in adequate relationship 
between the dog and its guardian. Treatment can be done through supportive 
medications, behavioral change strategies, environmental enrichment methods, 
and hormonal modifications. 

  

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A etologia é a ciência que estuda o comportamento animal, incluindo a conduta 

humana, sobretudo sob uma visão biológica. Sabe-se que, antes do surgimento da etologia, 

já havia o interesse pelos outros animais na história da humanidade. Primeiramente, esse 

interesse teria como motivação a necessidade de obtenção de alimento. Pequenos grupos de 

humanos nômades demonstrariam uma sequência de movimentos, juntamente com uma 

forma de comunicação, com o objetivo de aprisionar determinadas presas, de forma que 

essas atividades demandariam certo conhecimento sobre a vida animal para terem êxito 

(Souto, 2005). 

Reconhecer o comportamento animal foi de suma importância para o homem 

poder obter alimentos e assim sobreviver. Entender os hábitos de alguns animais propiciava 

ao homem saber os locais e momentos ideais para pescar ou caçar, como também se proteger 

dos predadores (Zuanon, 2007). Além da obtenção de alimentos ou ajuda em tarefas, a 

domesticação ocorreu também devido à apreciação da companhia de alguns animais, como 

podemos observar hoje em dia (Souto, 2005). 

A história dos cães é mais importante para o que eles são do que os detalhes de 

onde eles vieram. Apesar de diversos debates sobre os cães serem considerados uma espécie 

à parte dos lobos ou uma subespécie deles, a maioria dos pesquisadores concorda em 
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categorizá-los como sendo de espécies distintas. Assim, pode-se dizer que os lobos são cães 

sem acessórios. Contudo, a domesticação os fez seres muito distintos (Horowitz, 2013). 

Com o surgimento da agricultura, os homens foram deixando de ser nômades e 

começaram a surgir os primeiros vilarejos, onde os lobos aproximavam-se em busca de 

alimento. Os que eram mais dóceis se arriscavam mais e tinham mais sucesso e, por 

consequência, geravam mais descendentes quando comparados aos lobos menos dóceis.  O 

lobo selvagem (Canis lupuslupus), depois de diversos cruzamentos de animais dóceis entre si, 

originou o cão (Canis lupusfamiliaris), que a partir deste momento marcou sua presença na 

história da humanidade (Lopes, 2012). 

No decorrer da evolução, quando os homens foram deixando de ser nômades e 

passaram a criar assentamentos, eles foram aparecendo nos locais onde viviam os lobos. 

Assim, uma seleção natural acidental teria sido criada, visto que os lobos se aproximavam de 

comunidades humanas para obter restos de comida e dejetos deixados por elas. Os lobos 

mais ousados, ou seja, que venciam o medo desses seres desconhecidos, conseguiam obter 

alimento de forma mais rápida e gastando menos energia. Com o tempo, os humanos 

passaram até a criar esses animais como bichos de estimação, selecionando, no decorrer do 

tempo, aqueles que lhes eram mais úteis ou agradáveis, o que os tornariam cães no futuro 

(Horowitz, 2013). 

A mudança de lobo para cão ocorreu de forma muito mais rápida quando 

comparada à mudança dos humanos de Homo habilis para Homo sapiens. A seleção artificial 

acelera o relógio da seleção natural, sendo, os cães, os primeiros animais domesticados e os 

mais surpreendentes em alguns aspectos (Horowitz, 2013). 

Diversos foram os papéis que os cães tiveram no decorrer da evolução humana, 

tanto executando tarefas como ocupando lugar entre as famílias humanas.  Conhecer seus 

antepassados pode mudar a forma como são tratados e utilizados. Essa aproximação com os 

cães, cada vez mais comum, pode nos permitir corrigir alguns comportamentos inadequados 

para o convívio com humanos (Lopes, 2012). 

O tratamento humanizado de animais de companhia, no qual eles são vistos como 

membros de famílias humanas e tratados como tal, pode levar a distúrbios comportamentais, 

sendo a SASA (Síndrome da Ansiedade de Separação em Animais) o principal deles 

(SOARES et al., 2010). 

A Síndrome da Ansiedade de Separação em Animais (SASA) é um dos principais 

problemas comportamentais descritos em cães e pode ser definida como a percepção 

decorrente da ausência de pessoas que possuem vínculo com o cão ou de ambientes 
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familiares, sendo resultante, provavelmente, da natureza coletiva de cães domésticos e do seu 

laço afetivo com os humanos (NOVAIS et al., 2010). 

Vocalização excessiva, destruição de objetos, defecação e micção em locais 

impróprios constituem os principais sinais clínicos da SASA (NOVAIS et al., 2010). Além 

desses, de acordo com (SOARES et al., 2010), sintomas como vômito, sialorreia e depressão 

são muito observados em cães com a síndrome. 

Outra condição da SASA, considerada essencial pelos estudiosos de 

comportamento animal, é a hipervinculação, que irá distinguir comportamentos indesejáveis 

manifestados nessa síndrome de outras causas, como submissão extrema, marcação de 

território, hiperatividade ou respostas ao medo (SOARES et al., 2009). 

Esses sinais, característicos da SASA, são considerados, provavelmente, formas do 

cão de restaurara ligação com o indivíduo ao qual possui vínculo afetivo e que está ausente. 

Como formas de encontrar seu tutor, o cão manifesta um comportamento destrutivo, 

direcionado a objetos, portas, janelas ou móveis (NOVAIS et al., 2010). 

O tempo de ocorrência das manifestações da SASA varia entre os cães, podendo 

acontecer nos primeiros minutos após a saída do proprietário ou até mesmo antes desse 

momento, com sinais de inquietação aumentados. Esses comportamentos podem ocorrer 

durante todo o dia, até o momento de retorno do proprietário, ou o cão pode relaxar em um 

menor período de tempo (NOVAIS et al., 2010). 

Para o diagnóstico da SASA, deve-se avaliar o histórico comportamental do cão, a 

fim de buscar informações dos tutores sobre a hipervinculação. É necessário buscar as causas 

de distúrbios comportamentais similares para que se possa indentificá-las, corrigindo de 

forma geral os motivos da ansiedade (KARIMATA et al., 2021). 

O objetivo do presente trabalho é abordar características da Síndrome de Ansiedade 

de Separação em Animais (SASA) com enfoque em cães, abordando os principais sinais 

clínicos e formas de tratamento, com a finalidade de evitar comportamentos impróprios que 

possam prejudicar a relação entre o cão e seu tutor, melhorando a convivência entre eles. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Foi realizado um levantamento bibliográfico visando atualização sobre a (SASA). 

As pesquisas foram realizadas de janeiro a junho de 2021 utilizando-se para a pesquisa as 

bases de dados: Google Acadêmico, Literatura Larino-Americana e do Caribe em Ciências 
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da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e National Library of 

Medicine (PUBMED). Foram utilizadas as palavras-chave: SASA, etologia, comportamento, 

cães. 

Esta pesquisa seguiu as seguintes etapas propostas por Mendes (2008): Identificação 

do tema e questões norteadoras; Estabelecimento de critério de inclusão e seleção; 

Identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados; Caracterização dos estudos 

selecionados; Análise e interpretação dos resultados; Apresentação da revisão e síntese do 

conhecimento. 

Os critérios de inclusão foram artigos originais publicados de 2010 a 2021 escritos 

em português, inglês e espanhol de acordo com o tema proposto. Os critérios de exclusão 

foram resumos, revisões de literatura, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses 

associados ao tema, e demais materiais com enfoque fora do tema do projeto. 

A pesquisa bibliográfica gerou um compilado de artigos referentes à SASA com 

intuito de divulgar informações para médicos veterinários e tutores de cães sobre o tema a 

fim de favorecer o bem-estar animal e uma melhor relação deste com o ser humano.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram encontrados nove artigos. No quadro abaixo, encontram-se as informações 

de interesse dos artigos selecionados. Em relação aos anos de publicação, foram: 2006 

(11,1%), 2008 (11,1%), 2010 (44,4%), 2013 (11,1%) e 2014 (11,1%).  

Todos os artigos selecionados foram encontrados na base de dados Google 

acadêmico (100%). O nível de evidência dos referidos artigos foi de 44% nível IV e 56% 

nível V. Dos artigos selecionados, 78% são nacionais e 22% internacionais. 

 

Tabela 1: Levantamento de artigos científicos sobre SASA do ano 2006 a 2014. 

Autor/Ano
/Base de 

dados 
Título Palavras-chave 

Delineamento 
do estudo/ 

Nível de 
evidência/Instru

mentos 

Resultados Conclusões 

SOARES, 
2010, 
Google 
acadêmico 
 

Estudo 
exploratório da 
síndrome de 
ansiedade de 
separação em 
cães de 
apartamento 

ansiedade de 
separação, cães, 
comportamento, 
bem-estar animal 

Nível V A maioria dos 
cães 
estudados 
(55,9%) 
apresentou 
sinais da 
SASA. 

A SASA é 
um 
distúrbio 
comportam
ental que 
interfere na 
qualidade de 
vida do 
tutor do cão 
e de sua 
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Autor/Ano
/Base de 

dados 
Título Palavras-chave 

Delineamento 
do estudo/ 

Nível de 
evidência/Instru

mentos 

Resultados Conclusões 

família. 
Acomete a 
maior parte 
dos cães. 

NOVAIS, 
2010, 
Google 
acadêmico 
 
 
 
 

Síndrome da 
Ansiedade de 
Separação (SAS) 
em cães 
atendidos no 
Hospital 
Veterinário da 
Unicastelo, 
Fernandópolis, 
SP 

cães, 
comportamento 
animal, 
distúrbios de 
comportamento, 
SAS 

Nível IV Os principais 
sinais clínicos 
observados 
na SAS 
foram: 
vocalização 
excessiva, 
micção e 
defecação 
fora do lugar 
e destruição 
de objetos. A 
ocorrência de 
SAS foi maior 
quando 
comparada 
com a de 
outros 
autores. 
 

A maioria 
(68%) dos 
animais 
estudados 
manifestou 
a SAS. 

ALMEIDA, 
2010, 
Google 
acadêmico 
 

Aspectos 
psicológicos na 
interação homem 
– animal de 
estimação 

aspectos 
psicológicos, 
comportamento, 
interação 
homem-animal 

Nível V 33,9% dos 
tutores 
afirmaram 
ameaçar ou 
bater no 
animal e 9,9% 
gritar com 
ele. Isso pode 
fazer com 
que o cão 
torne-se 
agressivo 
frente a essa 
situação. 
 

Atitudes 
impróprias 
tomadas 
pelo tutor 
do animal 
pode causar 
desequilíbri
o na relação 
entre 
ambos. 

FREITAS, 
2006, 
Google 
acadêmico 
 

Distúrbios físicos 
e 
comportamentais 
em cães e gatos 
idosos 
 

idoso; alimento; 
comportamento; 
cães; gatos 

Nível V Prevalência 
da faixa etária 
foi de 10 
anos. 
Demonstra 
um aumento 
crescente na 
longevidade 
de ambos os 
animais. 

A obesidade 
é a doença 
de maior 
prevalência 
em cães e 
gatos senis e 
as 
mudanças 
de 
comportam
ento mais 
predominan
tes são a 
ansiedade e 
a 
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Autor/Ano
/Base de 

dados 
Título Palavras-chave 

Delineamento 
do estudo/ 

Nível de 
evidência/Instru

mentos 

Resultados Conclusões 

agressividad
e. 

SOARES, 
2010, 
Google 
acadêmico 

Epidemiologia de 
problemas 
comportamentais 
em cães no Brasil: 
inquérito entre 
médicos 
veterinários de 
pequenos animais 

Epidemiologia; 
eutanásia; 
agressão; 
bemestar do 
animal; 
comportamento 
animal; doenças 
do cão; cães 
 
 

Nível V A maioria 
(91,1%) dos 
médicos 
veterináriosaf
irmou serem 
consultados 
sobre 
distúrbios 
comportame
ntais. Sendo 
mais 
frequente a 
queixa de 
cães em 
relação a 
gatos. 

A 
recomendaç
ão de 
eutanásia 
por médicos 
veterinários 
brasileiros 
devido 
problemas 
comportam
entais de 
cães 
raramente é 
recomenda
da. Os 
principais 
problemas 
relatados 
foram 
comportam
entos 
destrutivos 
e agressivos. 
 

SOARES, 
2012, 
Google 
acadêmico 
 

Avaliação da 
percepção de 
proprietários de 
cães residentes 
em apartamentos 
no município de 
Niterói-RJ sobre 
os sinais da 
Síndrome de 
Ansiedade de 
Separação em 
Animais 
 

ansiedade de 
separação; cães; 
comportamento; 
bem-estar animal 

Nível V Principal 
distúrbio 
comportame
ntal relatado: 
agressividade. 
Depois: 
vocalizações, 
urinar e 
defecar em 
locais 
impróprios. 
25% dos 
tutores 
negaram que 
seu cão tenha 
algum 
distúrbio 
comportame
ntal 

Grande 
parte dos 
tutores de 
cães com 
SASA 
notaram o 
distúrbio, 
porém 
entenderam 
esses 
comportam
entos como 
pirraça. 
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Autor/Ano
/Base de 

dados 
Título Palavras-chave 

Delineamento 
do estudo/ 

Nível de 
evidência/Instru

mentos 

Resultados Conclusões 

DIAS, 2013, 
Google 
acadêmico 
 

Ansiedade de 
Separação em 
cães: revisão 

comportamento 
animal, canino, 
hiperfixação 

Nível IV O 
diagnóstico é 
feito através 
do histórico 
do cão. O 
tratamento 
pode ser feito 
associando 
terapia 
comportame
ntal, 
medicamento
sa 
e/oualternati
va 

Uma forma 
de se evitar 
a SASA e 
promover 
uma 
qualidade de 
vida e bem 
estar animal 
é o estudo 
do Médico 
Veterinário 
na área 
comportam
ental o qual 
o mesmo 
poderá 
orientar de 
forma 
adequada e 
correta os 
proprietário
s. 
 

SARGISSO
N, 2014, 
Google 
acadêmico 
 

Canineseparation
anxiety: strategies 
for treatmentand 
management 

dessensibilização 
sistemática, 
contracondicion
amento, 
medicação, 
ansiedade de 
separação 
 

Nível IV 
 

A ansiedade 
da 
separação é 
uma 
condição 
que pode 
causar 
muito 
sofrimento 
para os 
tutores e 
seus cães, 
podendo 
levar ao 
abandono 
dos cães. 
Mais 
pesquisas 
são 
necessárias 
para isolar 
os fatores 
que são 
mais 
eficazes no 
tratamento 
da 
ansiedade 
de 
separação 
canina. 
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Autor/Ano
/Base de 

dados 
Título Palavras-chave 

Delineamento 
do estudo/ 

Nível de 
evidência/Instru

mentos 

Resultados Conclusões 

SHERMAN, 
2008, 
Google 
acadêmico 
 

SeparationAnxiet
y in Dogs 

 
Nível IV Dois agentes, 

clomipramina 
(Clomicalm, 
Novartis) e 
fluoxetina 
(Reconcile, 
Lilly) são 
aprovados 
pelo FDA 
dos EUA 
para 
ansiedade de 
separação 
canina. 
Ambos os 
medicamento
s são 
acompanhad
os por 
instruções 
comportame
ntais bem 
elaboradas 
voltadas para 
animais de 
estimação; 
ambos são 
rótulos 
restritos para 
agressão. 

A ansiedade 
de 
separação é 
um 
problema 
de 
comportam
ento 
comum em 
cães de 
companhia. 
O 
tratamento 
inadequado 
pode levar 
ao 
abandono, 
entrega a 
um abrigo 
para animais 
ou até 
mesmo 
eutanásia de 
cães 
afetados. O 
tratamento 
é mais bem 
sucedido 
quando é 
baseado em 
um plano de 
gestão que 
melhora o 
ambiente do 
cão quando 
está 
sozinho, 
altera a 
relação 
entre o 
dono e o 
cão com o 
comportam
ento terapia 
e fornece 
medicament
os 
ansiolíticos 
apropriados
. 
 

 

Observou-se nos artigos estudados que é frequente o acometimento da SASA 

(Síndrome de Ansiedade de Separação em Animais) principalmente em cães, devido ao fato 
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do cão ser uma espécie altamente social, o que faz com que ele, quando separado da sua 

figura de apego, manifeste comportamentos na tentativa de restabelecer o contato social 

(DIAS et al., 2013) (Tabela 1). Devido aos longos anos de domesticação dos cães, nos quais 

eles foram selecionados por sua dependência ao homem, pode-se afirmar que o 

relacionamento emocional entre cães adultos e seus donos assemelha-se à relação entre 

humanos adultos e seus filhos, independentemente de problemas comportamentais ligados 

à separação (Sargisson, 2014). 

Apesar de não ser o único fator desencadeante de problemas comportamentais em 

cães, sua relação com os humanos de forma inadequada complica e gera predisposição a esses 

distúrbios (SOARES et al., 2010). Também se observou que problemas relacionados à 

ansiedade de separação são, muitas vezes, motivos de abandono de animais e, de acordo com 

Sargisson (2014), os tutores ainda relutam antes de procurar ajuda para esses problemas. Em 

seu estudo, a ocorrência de distúrbios comportamentais relacionados à separação foi descrita 

em 20% dos cães.  

Em estudo realizado por Soares et al.(2010), mais da metade dos cães da população 

estudada apresenta sinais da SASA, sendo os principais: vocalização excessiva, 

comportamentos destrutivos e alta incidência de quadros depressivos. O estudo demonstrou 

também que a maioria (83,7%) dos cães com a SASA teveatitudes compulsivas, como 

lambedura de patas ou de algum objeto repetidas vezes ou, até mesmo, comportamento de 

“flybiting”. 

Outro estudo, feito por Novais et al. (2010), presente no quadro, demonstrou que, 

dos 75 cães estudados, 68% apresentaram a síndrome, estando em concordância com o 

estudo realizado por Soares et al. (2010). A comparação entre cães machos e fêmeas, jovens 

e adultos que desenvolveram a SASA foi: 77% machos adultos, 67% machos jovens, 63% 

fêmeas adultas e 50% fêmeas jovens. Em relação aos sinais clínicos, o estudo apresentou que 

47% dos cães manifestavam vocalização excessiva, 39% realizavam micção em locais 

inapropriados, 23% defecavam em locais impróprios e 29% destruíam objetos enquanto os 

donos estavam ausentes.  

Uma pesquisa feita por Soares et al. (2012) sobre a percepção de tutores de cães 

que moram em apartamentos em relação à SASA demonstrou que o comportamento que 

gerava mais incômodo era a agressividade (27,6%), seguido de vocalizações (23,0%) e micção 

e defecação fora dos locais apropriados (13,8%). Uma parcela dos tutores (25,0%) relatou 
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que seu cão não possuía nenhum problema de comportamento ou comportamento 

incômodo. 

Sargisson (2014) alega que cães que apresentam síndrome de ansiedade de separação 

podem manifestar comportamentos de ansiedade também em resposta a altos ruídos, como 

tempestades e fogos de artifício, desenvolver fobias e compulsões, além de terem maior 

probabilidade de tornarem-se agressivos com estranhos e até mesmo com seus donos. Além 

disso, a presença de transtornos compulsivos, segundo Soares et al. (2010), também pode ser 

encontrada concomitantemente com a SASA e a depressão pode ser observada quando o 

cão torna-se totalmente inativo, apresentando anúria, aquesia, anorexia e sono excessivo 

durante todo o período em que passa sozinho. 

Uma pesquisa realizada por Almeida et al. (2010) indicou que 33,9% dos tutores de 

cães ameaçam ou batem no animal quando este não o obedece e 9,9% afirmaram que gritam 

com o cão na mesma situação.  Essas ações de agressividade por parte do tutor do cão 

podefazer com que o animal desenvolva mecanismos de solução a essa circunstância que, 

quando não adaptados, pode fazer com que o animal torne-se agressivo também, chegando 

a atacar o próprio dono, como forma de defesa e por medo. 

Um fator de importância que deve ser levado em conta em relação à mudança de 

comportamento de animais de estimação é a senescência, onde são mais comuns problemas 

comportamentais relacionados à ansiedade de separação, agressividade, vocalização 

excessiva, falta de controle de micção e defecação, medo de barulho, comportamentos 

compulsivos e dificuldade de sono à noite (FREITAS et al., 2006). Em seu estudo, foram 

avaliados 90 animais (cães e gatos) com idade entre 8 e 17 anos, com e sem alterações de 

comportamento, e demonstrou que a maioria significativa manifestava ansiedade na ausência 

do tutor e também agressividade com outros animais. Esse estudo demonstrou que os 

animais idosos que apresentavam sinais comuns à SASA, como vocalização excessiva, 

agressividade às pessoas da família, urinar e defecar em locais impróprios, não diferiram 

muito entre os animais com e sem alterações comportamentais. 

De acordo com Soares et al.(2010), a maioria dos problemas comportamentais em 

animais tem tratamento e este deve ser feito conforme cada problema em específico, 

considerando as particularidades dos tutores. O processo terapêutico pode incluir: a 

utilização de medicações de suporte (como antidepressivos e ansiolíticos), estratégias de 

mudanças comportamentais, ambientais e hormonais (através de medicamentos ou de 

cirurgias).  
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Em relação aos medicamentos que podem ser usados para tratar a SASA, Sargisson 

(2014) (Tabela 1) afirma que existem dois tipos de antidepressivos que são, inclusive, usados 

para o tratamento dos sintomas de depressão e ansiedade em humanos, aprovados nos 

Estados Unidos, são eles: a clomipramina (Clomicalm®) e a fluoxetina (Prozac®). Sherman 

(2008) confirma o uso desses fármacos nos EUA como forma de auxiliar no tratamento de 

cães com SASA, desde que aliados a elaboração de instruções para mudanças 

comportamentais, e, ainda, alerta que nenhum fármaco possui a mesma eficácia em todos os 

pacientes. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

De acordo com os autores descritos, pode-se concluir, por fim, que a SASA é uma 

síndrome muito comum em cães, causando problemas na relação cão e tutor, sendo muitas 

vezes motivo de abandono do animal. Diversos sinais podem ser observados na SASA, sendo 

os principais a vocalização excessiva, comportamentos destrutivos e micção e defecação em 

locais impróprios, devendo receber atenção por parte do tutor para percebê-los, a fim de 

identificar a doença e conseguir um tratamento adequado com ajuda profissional, 

melhorando, assim, a relação entre o cão e seu dono. 
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RESUMO 
 

A Síndrome Hipereosinofílica Idiopática (SHI) é uma desordem 
leucoproliferativa associada auma eosinofilia periférica acentuada e persistente, 
que acomete humanos e, raramente, cães.Sua etiologia é desconhecida, porém 
há uma infiltração eosinofílica em múltiplos órgãos etecidos. Em cães, a SHI 
acometeostratosrespiratórioegastrointestinal, além do baçoemedulaóssea, 
acarretando sinais clínicos associados. A patogênese, ainda pouco elucidada, 
envolve degranulação e citólise eosinofílica nos tecidos e, consequente, liberação 
de citocinas, quimiocinas e proteínas oriundas dos grânulos dos eosinófilos, 
acarreta o surgimento de processos inflamatórios, ocasionado lesões. Dessa 
forma, o objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre a 
etiopatogenia da SHI e seus critérios de conclusão diagnóstica em cães.Trata-se 
de uma revisão bibliográfica do tipo revisão de literatura, de caráter 
qualitativo.As bases de dados foram:NationalLibrary of 
Medicine(PUBMED),Scielo,EBSCOeGoogleAcadêmico.Tendo como os 
seguintes descritores: Síndrome Hipereosinofílica em cães, etiologia, patogenia, 
diagnóstico, Hyperosinophilic Syndrome in Dogs,etiology, pathogeny,diagnosis,com 
variáveis combinações e/ou comusoisolado,aplicando-se o operador Booleano 
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Etiologia 

Patogenia  

Diagnóstico 

AND.Os critérios de exclusão foram:monografias, dissertações, trabalhos não 
relacionados à temática e/ou repetidos foram excluídos da pesquisa. Concluiu-
se que a SHI é um desafio diagnóstico que deve ser profundamente investigado 
e apurado pelacomunidade cientifica veterinária, a fim de conhecimento 
etiológico, de patogênesee epidemiológico. 

  

  

 
 
IDIOPATHIC HYPEREOSINOPHILIC SYNDROME 

 
 
ABSTRACT 

 
 
 
 
 
 
 
Keywords:  

Hypereosinophilia in 

Dogs 

Etiology 

Pathogenesis 

Diagnosis 

 
Idiopathic Hypereosinophilic Syndrome (HIS) is a leukoproliferative disorder 
associated with marked and persistent peripheral eosinophilia, which affects 
humans and, rarely, dogs. Its etiology is unknown, but there is eosinophilic 
infiltration in multiple organs and tissues. Associated clinical signs. The 
pathogenesis, still poorly understood, involves degranulation and eosinophilic 
cytolysis in tissues and, consequently, release of cytokines, chemokines and 
proteins from eosinophil granules, leading to the emergence of inflammatory 
processes, causing lesions. Thus, the objective of this work is to carry out a 
literature review on the etiopathogenesis of HIS and its diagnostic conclusion 
criteria in dogs. This is a qualitative literature review. The databases were: 
National Library of Medicine (PUBMED), Scielo, EBSCO and Google 
Academic.Having the following descriptors: Hypereosinophilic Syndrome in 
dogs, etiology, pathogenesis, diagnosis, Hyperosinophilic Syndrome in Dogs, 
etiology, pathogeny,diagnosis, with variable combinations and/or with isolated 
use,applying the Boolean operator AND. The exclusion criteria were: 
monographs, dissertations, works not related to the theme and/or repeated were 
excluded from the research. It was concluded that SHI is a diagnostic challenge 
that must be deeply investigated and refined by the veterinary scientific 
community, in order to obtain etiological, pathogenetic and epidemiological 
knowledge. 

  

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os eosinófilos são células granulares acidófilas de núcleo segmentado, produzidos 

na medula óssea, através de mediadores como IL-5 e GM-CSF de mastócitos, macrófagos e 

linfócitos. Possui funções antimicrobianas, antiparasitárias, anti-inflamatórias e alérgicas. O 

envolvimento nesses distúrbios pode levar a um aumento de eosinófilos circulantes, 

conhecido como eosinofilia (STOCKHAM e SCOTT, 2011; THRALL et al., 2015). 

Dentre as desordens hematológicas associadas à eosinofilia, destaca-se a Síndrome 

Hipereosinofílica Idiopática (SHI), uma desordem leucoproliferativa e insuficientemente 

compreendida (MADDEN; SCHOEFFLER, 2016). Essa síndrome acomete seres humanos 

(HARDY; ANDERSON, 1968), felinos (HENDRICK, 1981), ferretes e, raramente, cães 

(GOTO et al., 1983). 

A SHI se caracteriza por uma eosinofilia periférica acentuada e persistente, sem 

etiologia aparente, sendo definida, em caninos e felinos, quando a contagem de eosinófilos 

supera 5 x 109 células /L (LILLIEHÖÖK; TEVDTEN, 2003). 



Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, Volume 7 

 

 
 

105 

Ademais, há uma hiperplasia medular de precursores da linhagem dos eosinófilos e 

infiltração de múltiplos tecidos e órgãos por essas células maduras. Dentre esses órgãos, 

pode-se destacar o trato gastrointestinal, baço, linfonodos, pulmão e fígado (HUIBREGTSE; 

TURNER, 1994; M.C. PERKINS; WATSON, 2006). 

A infiltração eosinofílica com posterior degranulação e citólise nos tecidos e, 

conseqüente, liberação de citocinas, quimiocinas e proteínas oriundas dos grânulos dos 

eosinófilos, acarreta o surgimento de processos inflamatórios, ocasionado danos locais 

(ROUFOSSE; WELLER, 2010).  

Seu diagnóstico baseia-se em uma minuciosa anamnese e histórico clínico, com 

exclusão de doenças associadas à eosinofilia junto aos sinais clínicos e achados laboratoriais 

com persistência de eosinofilia. Exames complementares como citologia da medula e 

histopatologia de órgãos acometidos e exames de imagem também auxiliam no diagnóstico 

(SILVA et al., 2018). 

Considerando-se que SHI é uma enfermidade hematológica rara e pouco difundida 

na Medicina Veterinária, torna-se importante realizar uma revisão de literatura no intuito de 

compilar e facilitar o aprendizado de estudantes de Medicina Veterinária e clínicos sobre essa 

intrigante condição hematológica, além de evitar seu possível subdiagnóstico. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo em relação à Síndrome 

Hipereosinofílica Idiopática em cães, a patogenia envolvida e o delineamento diagnóstico. A 

coleta de dados foi realizada no período de 2021 e 2022, utilizando-se para a pesquisa as 

bases de dados National Library of Medicine (PUBMED), Scielo, EBSCO e Google 

Acadêmico. 

Os critérios de inclusão desse trabalho foram: artigos originais, apresentando texto 

completo disponível nos idiomas português e inglês que se adequam ao tema proposto. 

Sendo esses publicados entre os anos de 2012 a 2022. Resumos, monografias, dissertações e 

trabalhos não relacionados à temática e repetidos foram excluídos da pesquisa.  

A seleção dos artigos ocorreu por meio da leitura dos títulos, dos resumos e das 

discussões das publicações, tendo como objetivo refinar as amostras. As palavras chaves 

utilizadas neste trabalho são: Síndrome Hipereosinofílica em cães, etiologia, patogenia, 
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diagnóstico, Hyperosinophilic Syndrome in Dogs, etiology, pathogeny, diagnosis, com variáveis 

combinações e/ou com uso isolado, aplicando-se o operador Booleano AND.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Definição 

 

A síndrome hipereosinofílica idiopática é definida por uma produção de caráter 

contínuo e acentuado de eosinófilos. O acúmulo dessas células no tecido induz a liberação 

de proteínas catiônicas, enzimas, citocinas pró-inflamatórias, fatores derivados do ácido 

araquidônico e espécies reativas de oxigênio, levando a destruição tecidual (MADDEN e 

SCHOEFFLER, 2015).  

Nesse contexto, a SHI se caracteriza por uma hipereosinofilia com um número de 

no mínimo 1,5x109 células que perdure por pelo menos um mês (MADDEN e 

SCHOEFFLER, 2015). Entretanto, outros autores consideram na SHI há uma eosinofilia 

acentuada de mínimo 5x109 células/L de caráter persistente por seis meses (LILLIEHÖÖK, 

2003). Dessa forma, ainda há controvérsias em relação ao número mínimo de eosinófilos 

para se caracterizar uma síndrome hipereosinofílica idiopática. 

 

3.2 Epidemiologia 

 

A SHI é rara em cães, com apenas cerca de treze casos descritos na literatura, onde 

o primeiro caso relatado mundialmente foi em 1983 e, o primeiro relato brasileiro, foi 

descrito em 2004 (FIGHERA et al., 2004; GOTO et al., 1983).  

Em relação a predisposição racial, observou-se que cães de raças de grande porte, 

especialmente Rottweilers e Pastores Alemães, têm tendência a eosinofilia, embora não haja 

alterações parasitárias, infecciosas, inflamatórias ou neoplásicas, o que às vezes é interpretado 

como "eosinofilia fisiológica" (NEIL et al., 2017). Dessa forma, o Rottweiler é uma raça que 

tem uma alta incidência de desordens eosinofílicas, fato que foi demonstrado em um estudo 

sueco onde dos 105 cães que apresentaram eosinofilia, 34% pertenciam à raça Rottweiler. 

Entretanto, ainda não há uma justificativa para essa predisposição, porém hipotetiza-se um 

possível envolvimento genético (LILLIEHÖÖK et al., 2000).  

Ainda nesse estudo de Lilliehööket al. (2000) envolvendo cães com eosinofilia 

acima de 2,2x109 eosinófilos/L, observou-se a ausência de predileção por sexo e em relação 
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a idade obteve-se a média de 4,5 anos em um grupo com intervalo de dois meses a 12 anos 

de idade. 

 

3.3 Etiologia 

 

Na Medicina Veterinária, a etiologia da SHI ainda permanece desconhecida. 

Entretanto, acredita-se que haja envolvimento de agentes patogênicos, alérgenos, fatores 

fisiológicos/congênitos e, ainda, uma relação com a leucemia mielóide de eosinófilos. Em 

humanos, considera-se como a principal causa da SHI a mutação de células precursoras 

multipotentes que levam a diferenciação e formação de eosinófilos, onde não há um quadro 

de eosinofilia reativa induzida e, consequentemente, um aumento fisiológico na produção de 

eosinófilos (KLION et al., 2006; SYKES, 2001). 

O quadro hipereosinofílico também foi associado ao desequilíbrio no sistema 

responsável pela demanda e pela migração de eosinófilos para os tecidos. Sabe-se que células 

T helper2 ou outras células de órgãos afetados podem produzir fatores que atraiam 

eosinófilos e que também podem induzir a produção e liberação de eosinófilos da medula 

óssea para a circulação (JAIN, 1986). 

Com os avanços nos estudos científicos biomoleculares chegou-se a formação de 

dois subgrupos da doença: mieloproliferativo ou linfoproliferativo. A classe 

mieloproliferativa abrange pacientes com alteração no gene FIP1L1–PDGFRA e outras 

mutações raras fruto de desordens na linhagem mieloide dos eosinófilos que induzem a 

eosinofilia, além daqueles sem defeito genético identificado mas que apresentam alterações 

em órgãos-alvo e de células envolvidas. Já a forma linfoproliferativa apresenta clones 

anormais de células T, que estimulam a superprodução dos fatores que produzem 

eosinófilos, especialmente a IL-5. Essas duas categorias influenciam na classificação, no 

diagnóstico e em protocolos terapêuticos na SHI (KAHN et al., 2008; ROUFOSSE et al., 

2004). 

Mas apesar dos avanços desses estudos, a compreensão patogênica da SHI ainda é 

insuficiente para elucidar sua verdadeira etiologia (SIMON et al., 2010). 
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3.4 Patogenia 

 

A patogenia por trás da SHI ainda é considerada de caráter complexo pelo fato do 

processo de produção dos eosinófilos ainda não estar muito bem elucidada. No entanto 

acredita-se que as modificações que ocorrem sobre células T clonais, alterem a produção de 

fatores que estimulam a síntese de eosinófilos, além, também, dos diferentes estímulos 

envolvidos na leucopoiese de eosinófilos e até mesmo de defeitos nos receptores e 

reguladores envolvidos na atenuação eosinofílica (JÚNIOR et al., 2010). 

Os eosinófilos são leucócitos originários de células precursoras hematopoiéticas 

CD34+ na medula óssea que por meio de estímulos gerados pelos fatores de crescimento 

chegam a circulação sanguínea, alcançando diversos tecidos, permanecendo principalmente 

na lâmina própria do trato digestório. Eles possuem uma sobrevida curta de cerca de 48 

horas, porém, quando estimulados por citocinas sobrevivem por até duas semanas 

(BYSTROM et al., 2011). 

Nesse contexto, existem três citocinas que exercem papéis fundamentais na 

diferenciação dos eosinófilos: Interleucina-3 (IL-3), Interleucina-5 (IL-5) e o Fator 

Estimulador de Granulócitos e Macrófagos (GM-CSF). Dentre elas, a mais importante é a 

interleucina IL-5 que estimula o desenvolvimento de eosinófilos a partir de células CD34+ 

que os liberam na circulação sanguínea. Os eosinófilos exibem grânulos ricos em proteína 

catiônica eosinofílica (PCE), fosfolipase, peroxidase e fosfatase ácida, que possuem funções 

pró-inflamatórias e citotóxicas em doenças alérgicas, parasitárias e neoplásicas. Dessa forma, 

a PCE é a principal responsável pela destruição tecidual (BYSTROM et al., 2011; COUTRÉ; 

GOTLIB, 2004; ROUFOSSE; WELLER, 2010).  

Sabendo que as causas das lesões teciduais se dão conforme o trajeto das infiltrações 

eosinofílicas, o estudo de Lilliehööket al. (2000) revelou que a infiltração pulmonar de 

eosinófilos foi a mais prevalente em meio a 105 cães com hipereosinofilia.  

Considerando a morfologia dos eosinófilos bem como suas ações, dados mostram 

que os eosinófilos presentes na corrente sanguínea de pacientes com síndrome 

hipereosinofílica apresentam-se reativos com aumento da atividade metabólica, redução da 

densidade celular, aumento da atividade da enzima peroxidase, mostrando alterações 

funcionais e morfológicas (ISHIDA et al., 1996). 

 

 

 



Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, Volume 7 

 

 
 

109 

3.5 Sinais Clínicos 

 

Clinicamente, a sintomatologia é inespecífica, variando de acordo com o sistema 

acometido. O envolvimento do trato respiratório é o mais recorrente e se dá, comumente, 

através de um infiltrado pulmonar por eosinófilos (LILLIEHÖÖK et al., 2000). Nesses 

casos, sinais de dispneia/taquipneia, tosse, prurido e crepitações pulmonares à auscultação 

podem ser observados (CORCORAN et al., 1991).  

Em relação aos sinais observados no trato gastrointestinal, associa-se a 

gastroenterite eosinofílica com episódios de êmese e diarréia intermitentes. Com a evolução 

do quadro, pode-se verificar a presença de sangue, devido a formação de úlceras gástricas 

e/ou intestinais (JERGENS, 1999; MCTAVISH, 2002, TRINDADE et al, 2021). A 

inapetência acaba por desencadear perda de peso progressiva, levando à caquexia 

(MCTAVISH, 2002). 

Há breves relatos do envolvimento da sintomatologia nervosa na SHI, até então, 

sem causa aparente; supõe-se que a presença de parasitas nesse sistema possa estar 

relacionada bem como a associação da meningoencefalite eosinofílica, sendo necessária a 

análise do líquido cefalorraquidiano para descarte ou confirmação desse vínculo (BENNET 

et al., 1997). 

 

3.6 Diagnóstico  

 

O diagnóstico da SHI é dificultoso e em sua maioria se dá por exclusão. Porém, a 

combinação de eosinofilia persistente sem causa aparente com infiltrado eosinofílico 

multissistêmico nos conduz a SHI (JÚNIOR et al., 2010). Chusidet al. (1975) elencaram 

possíveis critérios diagnósticos para a SHI que são bem difundidos na medicina humana até 

nos dias hoje, são eles: a contagem absoluta de eosinófilos maior que 1.500/mm³ em sangue 

periférico prolongada por seis meses sem causa aparente para a eosinofilia com sinais e 

sintomas que comprometam múltiplos órgãos.  

Além da marcada presença ou não de eosinofilia periférica, outras anormalidades 

como anemia não regenerativa, neutrofilia com desvio à esquerda, basofilia e 

trombocitopenia, foram comumente vistas em relatos humanos e de cães. No entanto, não 

são achados específicos da SHI, visto que podem estar presentes em outras condições 

(MADDEN e SCHOEFFLER, 2015).  
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A eosinofilia se torna duradoura pela liberação de algumas citocinas e fatores que 

inibem a apoptose de eosinófilos, prolongando a sua estadia circulatória. Dentre as moléculas 

envolvidas nesse processo, a IL-3 também é responsável pela liberação de basófilos e é por 

isso que muitas vezes são observados quadros sincrônicos de eosinofilia e basofilia 

(LILLIEHÖÖK; TEVDTEN, 2003). Além disso, esses mesmo fatores liberados por 

grânulos dos eosinófilos tem potencial de destruição de plaquetas, o que justifica a ocorrência 

de trombocitopenia frequentemente presente em quadro de SHI (PERKI e WATSON, 

2001). 

A anemia está pouco presente em casos de SHI (LILLIEHÖÖK; TEVDTEN, 

2000). No estudo desse mesmo autor apensas ¼ (um quarto) dos paciente em meio a 105 

pacientes com eosinofilia exacerbada apresentaram anemia hemolítica imunomediada 

concomitante.  

Ademais, a visualização inferior a 5% de células blásticas da medula óssea auxiliam 

no diagnóstico da SHI, diferenciando-a da leucemia eosinofílica (LE) onde células jovens 

estariam presentes em maior quantidade. Esse distúrbio caracteriza-se por uma eosinofilia 

madura e prolongada, geralmente, sem causa aparente e ausente de blastos eosinofílicos no 

sangue e nos tecidos periféricos. Considera-se, também, hepatoesplenomegalia, infiltração de 

tecidos periféricos por eosinófilos maduros, e poucos precursores eosinofílicos em circulação 

periférica (McMANUS, 2005; JAMES e MANSFIELD, 2009; NEER, 1991). 

Em relação as alterações bioquímicas presentes no paciente acometido por SHI 

seguem o princípio de ser de acordo com o órgão-alvo acometido pela infiltração eosinofílica. 

Hipoproteinemia, hipoalbuminemia, hiperbilirrubinemia e o aumento da atividade das 

enzimas hepáticas e musculares foram as mais frequentemente descritas (MADDEN e 

SCHOEFFLER, 2015). Sykeset al (2001) justifica que essas alterações se dão de acordo com 

o órgão-alvo acometido por infiltração eosinofílica e lesão tecidual subsequente. 

É valido, também, a solicitação e realização de exames de acordo com o sistema ou 

órgão-alvo acometido. Lavados broncoalvelares, por exemplo, com presença considerável de 

eosinófilos esteve presentes em cães com broncopneumopatia eosinofílica ou granulomatose 

pulmonar eosinofílica (JAMES e MANSFIELD, 2009). 

Os achados citológicos e, principalmente, histopatológicos mais relevantes foram 

regularmente vistos em pulmão, fígado, baço, medula óssea, linfonodos e trato 

gastrointestinal (TGI) e com menor frequência em coração, sistema nervoso e musculatura 

esquelética (AROCH et al., 2001). Nos pulmões visualiza-se várias lesões 

granulomatosaseosinofílicas junto de intenso infiltrado eosinofílico (NEER, 1991). James e 
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Mansfield (2009) e Sykes (2001) relataram acometimento hepatoesplenico pela presença de 

hepatoesplenomegalia em ultrassonografia, de lesões macroscópicas hepáticas multifocais 

com área pálidas que na microscopia revelou rompimento de cordões hepáticos pelo 

infiltrado eosinofílico e hepatite eosinofílica crônica.  

Em punção e biopsia de medula óssea, foi observado hiperplasia de medula óssea 

com marcante presença de precursores mieloides imaturos e pelo menos metade dessas 

mostravam diferentes graus de maturação de eosinófilos. Quanto aos linfonodos, alguns 

apresentavam-se aumentados e a análise microscópica revelou presença de linhagem linfoide 

e grande infiltrado eosinófilo maduro (SYKES, 2001). 

 

3.7 Diagnósticos Diferenciais 

 

A SHI pode ser difícil de diagnosticar devido a sua semelhança com outras doenças 

eosinofílicas, como infiltrados pulmonares eosinofílicos, meningoencefaliteseosinofílicas e 

gastroenterites eosinofílicas. Nessas desordens, a eosinofilia periférica pode ou não ocorrer, 

bem como a hiperplasia eosinofílica na medula óssea pode não ser observada nesta condição 

(PERKINS; WATSON, 2001). 

Outra doença que pode ser difícil de diferenciar da SHI é a leucemia eosinofílica. A 

principal diferença entre ambas é que na leucemia há mais blastos circulantes que na medula. 

No entanto, isso nem sempre é evidente, e em humanos, a SHI pode até evoluir para LE. 

Por conta disso, alguns casos se tornam um grande desafio diagnóstico (LILLIEHÖÖK et 

al., 2000; PERKINS; WATSON, 2001; SYKES et al., 2001). 

Em um relato de caso envolvendo três Rottweilers diagnosticados com SHI, a 

presença de um cariótipo clonal normal e de altas concentrações de IgE auxiliam na 

diferenciação diagnóstica dos pacientes com SHI daqueles com LE (SYKES et al., 2001). É 

bem sabido que segundo JUNEJA et al. (1997) a presença demasiada de células imaturas 

acompanhada de anormalidades cariotípicas clonais estão presentes na confirmação de casos 

de LE, com isso a ausências desses fatores servem como direcionamento diagnóstico de SHI. 

A mesma IL-5 ligada a síntese de eosinófilos também é produzida por linfócitos 

neoplásicos, podendo ser essa a causa de eosinofilia paraneoplásica, bem como ser a 

explicação dos diagnósticos diferenciais de granulomatose linfóide pulmonar, linfoma e 

sarcoma histiocítico considerados por Madden e Schoeffler (2015). Esses mesmos autores 
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também citam as doenças inflamatórias como broncopneumopatias e gastroenterites 

eosinofílicas como possíveis diagnósticos diferenciais. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A síndrome hipereosinofílica é um desafio diagnóstico na Medicina Veterinária, 

tendo em vista ser uma síndrome mieloproliferativa rara, de sintomatologia clínica 

inespecífica e com escassa literatura. Nessa síndrome a conduta clínica, a investigação de 

casos de eosinofilias persistentes associada a critérios deexclusão, histórico clínico e achados 

laboratoriais são essenciais para a conclusão diagnóstica dessa doença.   

Maiores estudos devem ser realizados pela comunidadecientífica, principalmente na 

área da Medicina Veterinária, para esclarecer a etiopatogenia dessa doença e, auxiliar o clínico 

no diagnostico, prognóstico e terapêutico do animal acometido, contribuindo também para 

os dados epidemiológicos tão escassos nessa área. 
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RESUMO 

 
A Doença do Trato Urinário Inferior Felino (DTUIF) é a terminologia adotada 
para englobar patologias que acometem bexiga e/ou uretra dos gatos 
domésticos. Os principais sinais clínicos observados são hematúria, polaquiúria, 
periúria, estrangúria, disúria, lambedura excessiva da genitália e vocalização 
durante a micção. Para seu diagnóstico, devem ser consideradas as enfermidades 
de base associadas aos exames complementares laboratoriais e de imagem, 
indispensáveis para o reconhecimento da doença. Para tanto, foi realizada uma 
revisão de literatura integrativa com o objetivo de atualizar clínicos veterinários 
e estudantes sobre fatores predisponentes, manifestações clínicas, diagnóstico e 
prevenção relacionados à DTUIF. A metodologia utilizada foi baseada na 
pesquisa de trabalhos relacionados ao tema, publicados nos últimos 10 anos, nas 
principais bases de dados de saúde. A literatura recente não aponta a castração 
como influência direta da DTUIF. Contudo, há predisposição sexual na forma 
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Palavras-chave:  
 
Obstrução uretral 

Cistite intersticial felina 

Urolitías 

Síndrome de Pandora 

obstrutiva, em que machos são mais acometidos. Obesidade e sedentarismo 
exercem importante papel na predisposição, assim como o baixo consumo 
hídrico e a dieta estritamente seca. O estresse atua como fator agravante, sendo 
um gatilho para recidivas. Por não haver cura definitiva, o médico veterinário 
tem papel fundamental no controle das manifestações, orientando o tutor para 
abordagens relacionadas à Modificação Multimodal Ambiental (MoMA), que 
estimulem o desenvolvimento de atividade física e auxiliem na redução do 
estresse. 

  

  

 

 
FELINE LOWER URINARY TRACT DISEASE: EPIDEMIOLOGY, 
CLINICAL SIGNS AND DIAGNOSIS – INTEGRATIVE REVIEW 
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Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD) is the terminology adopted to 
encompass pathologies that affect the bladder and/or urethra of domestic cats. 
The main clinical signs observed are hematuria, pollakiuria, periuria, stranguria, 
dysuria, excessive licking of the genitalia and vocalization during urination. For 
its diagnosis, the underlying diseases associated with laboratory and imaging 
tests, indispensable for the recognition of the disease should be considered. 
Therefore, an integrative literature review was carried out to update veterinary 
clinicians and students on predisposing factors, clinical manifestations, diagnosis 
and prevention related to FLUTD. The methodology used was based on the 
research of works related to the topic, published in the last 10 years, in the main 
health databases. The recent literature does not point to castration as a direct 
influence of FLUTD. However, there is sexual predisposition in the obstructive 
form, where males are more affected. Obesity and sedentary lifestyle play an 
important role in predisposition, as well as low water consumption and a strictly 
dry diet. Stress acts as an aggravating factor, being a trigger for relapses. As there 
is no definitive cure, the veterinarian has a fundamental role in the control of 
manifestations, guiding the tutor to approaches related to Multimodal 
Environmental Modification (MoMA), that encourage the development of 
physical activity and help to reduce stress. 

  

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A expressão Doença do Trato Inferior dos Felinos (DTUIF) é utilizada para 

caracterizar diferentes distúrbios que acometem bexiga e/ou uretra dos gatos domésticos. 

Seu primeiro registro foi em 1925, quando era conhecida por Síndrome Urológica Felina 

(SUF) (Little, 2016).  

É uma das manifestações mais observadas na rotina clínica de felinos, apresentando 

sinais clínicos diversos e inespecíficos, comuns às diferentes etiologias associadas ao trato 

urinário inferior, como hematúria, polaquiúria, periúria, estrangúria, disúria, lambedura 

excessiva da genitália, vocalização durante a micção, congestão do pênis, além da obstrução 

urinária (Nunes, 2015; Little, 2016). Em relação à classificação, a DTUIF pode ser dividida 

em 2 categorias: obstrutiva e não obstrutiva, referindo-se à ocorrência ou não de obstrução 

uretral (Reche Júnior & Camozzi, 2019). 
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Com o avanço no estudo da doença, houve mudanças na nomenclatura e, para 

felinos que manifestam sinais clínicos crônicos comuns à cistite, sem presença de infecção 

bacteriana e com exclusão de outras causas, foi feita a designação da cistite idiopática ou 

intersticial felina (CIF), caracterizada por inflamação intersticial da bexiga, sem uma etiologia 

bem esclarecida (Nunes, 2015).  

Já para gatos que apresentam CIF associada a sinais clínicos em outros sistemas 

orgânicos foi definido o termo Síndrome de Pandora - uma patologia multifatorial, sendo o 

estresse um dos principais fatores de risco para sua manifestação. Mudanças na rotina do 

gato podem predispor alterações deletérias a nível comportamental, como também afetar os 

sistemas nervoso e endócrino, além do urinário (Buffington et al., 2014; Cardoso et al., 2021). 

É importante ressaltar que a DTUIF, por ser uma afecção de causas heterogêneas, 

e sua manifestação clínica não permitir o estabelecimento da causa primária, não deve ser 

considerada um diagnóstico, sendo necessário investigar a etiologia responsável pelo 

desenvolvimento da patologia (Little, 2016; Justen & Santos, 2018). 

Buscando a promoção da saúde e bem-estar do paciente felino, realizou-se uma 

revisão integrativa, a fim de atualizar clínicos veterinários e estudantes sobre tais aspectos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão de literatura do tipo integrativa, com ênfase nos fatores 

predisponentes, manifestações clínicas, diagnóstico e prevenção sobre a temática DTUIF. 

Para pesquisa, foram utilizadas as bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde - 

BVS, EBSCOhost, Google Acadêmico, National Library of Medicine (PubMed), Scientific 

Eletronic Library Online - SCIELO. Como fonte de apoio especializado, foram usados 

trabalhos acadêmicos e livros de medicina felina. 

Os critérios de inclusão empregados foram: artigos científicos relacionados ao tema, 

publicados entre os anos de 2011 e 2021, em língua inglesa ou portuguesa. A coleta de dados 

foi realizada utilizando os descritores: Doença do trato urinário inferior dos felinos - DTUIF. 

Obstrução uretral. Cistite intersticial felina - CIF. Urolitíase. Síndrome de Pandora (Feline 

lower urinary tract disease - FLUTD. Urethral obstructive disease. Feline interstitial cystitis 

- CIF. Urolithiasis. Pandora Syndrome). Como critérios de exclusão: artigos científicos, 

trabalhos acadêmicos, dissertações, teses e textos incompletos, não relacionados ao tema e 

publicados antes de 2011. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da pesquisa dos descritores e dos critérios de seleção adotados, foram 

listados cinquenta e três artigos científicos, oriundos das bases de dados consultadas. 

Realizou-se a leitura dos resumos para pré-seleção, obtendo-se vinte e três artigos. 

Posteriormente, foi efetuada a leitura desses na íntegra e selecionados sete trabalhos, sendo 

quatro em língua portuguesa e três em língua inglesa. Os dados estão expressos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Síntese dos estudos selecionados sobre DTUIF, segundo autor, ano, revista, 

fatores predisponentes e sinais clínicos. 

Título Autor/Ano/Revista 
Fatores 
predisponentes  

Sinais clínicos 

Estudo retrospectivo da 
DTUIF no HV da UFCG 
no período de 2010 a 
2016 
 

Sousa et al., 2021  
Brazilian Journal of 
Development 

Predisposição sexual, 
alimentação fornecida 
(ração seca), baixa 
ingestão de água 

Disúria, anúria, 
lambedura da genitália, 
anorexia, constipação 
e/ou hematúria  
 

Aspectos clínicos e 
hematológicos da 
DTUIF 

Xavier Jr. et al., 2020 
Ciência Animal 

Estresse, sedentarismo, 
escore corporal 

Desidratação, aumento 
de linfonodos, mucosas 
hipocoradas, adipsia, 
hipodipsia, polaquiúria, 
estrangúria, disúria e/ou 
hipotermia 
 

Feline Lower Urinary 
Tract Disease (Flutd) – 
An Emerging Problem of 
Recent Era 

Tariq et al., 2014 
Journal of Veterinary 
Science & Animal 
Husbandry 

Consumo exclusivo de 
alimento seca, escore 
corporal, sexo e 
confinamento 
 

Anorexia, febre, 
estrangúria, polaquiúria, 
anúria e/ou hematúria 

Recurrent episodes of 
feline lower urinary tract 
disease with different 
causes: possible clinical 
implications 
 

Lund e Eggertsdo ́ttir, 
2019 
Journal of Feline 
Medicine and Surgery 

Predisposição sexual, 
estresse, escore corporal 

Disúria, estrangúria, 
hematúria, polaquiúria 
e/ou periúria 

Effects of castration on 
penile extracellular 
matrix morphology in 
domestic cats 

Borges et al., 2017 
Journal of Feline 
Medicine and Surgery 

Complacência da região 
periuretral é reduzida 
com castração, podendo 
predispor à obstrução. 
 

Polaquiúria, disúria, 
estrangúria, hematúria 
e/ou periúria 

Avaliação clínica, 
laboratorial e 
ultrassonográfica de 
felinos com DTUIF 

Martins et al., 2013 
Ciências Agrárias 

Predisposição sexual, 
alimentação fornecida 
(ração seca) 

Apatia, disúria, 
hematúria, estrangúria 
associada à polaciúria 
e/ou vocalização (dor) 

Avaliação retrospectiva 
das variáveis etiológicas e 
clínicas envolvidas na 
DTUIF 

Rosa; Quitzan, 2011 
Iniciação Científica 
CESUMAR 

Sexo (DTUIF obstrutiva 
mais frequente em 
machos), escore 
corporal. 
Predisposição sexual: 

Hematúria, disúria, 
polaquiúria, distensão 
vesical e/ou dor. 

Fonte: Os autores, 2021. 
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3.1 Fatores Predisponentes 

 

Sexo do animal, estado reprodutivo, sedentarismo, obesidade, estresse, baixo 

consumo hídrico, dieta majoritariamente seca, pH da urina, ausência de enriquecimento 

ambiental e mau manejo sanitário das caixas de areia têm sido relatados como os principais 

fatores desencadeadores da DTUIF. Sendo, em sua maioria, relacionados a especificidade da 

espécie, no que tange características relacionadas à sua origem e ao manejo dos felinos após 

sua domesticação (Little, 2016; Reche Júnior & Camozzi, 2019). 

 

3.2 Sexo e Estado Reprodutivo 

 

A partir da avaliação dos artigos selecionados, no que se refere à predisposição 

sexual, observa-se maior acometimento de machos, conforme relatado nos trabalhos de Rosa 

& Quitzan (2011), Martins et al. (2013), Lund & Eggertsdo ́ttir (2019) e Sousa et al. (2021), 

confirmando a literatura vigente.  

Segundo Xavier Jr. et al. (2020), a forma obstrutiva da DTUIF é mais observada em 

gatos machos, devido à conformação anatômica da uretra. Estes, quando comparados às 

fêmeas, possuem uma uretra mais comprida e estreita. Tais achados corroboram com o 

estudo de Borges et al. (2017), que relaciona a castração precoce de felinos machos com 

maior predisposição para apresentação da forma obstrutiva.  

 Borges et al. (2017) também demonstraram que a redução dos níveis séricos de 

testosterona, promovida pela orquiectomia, causa uma redução do número de fibras elásticas 

no corpo esponjoso do pênis de animais castrados e o consequente aumento das fibras de 

colágeno no local.  Assim, a região periuretral tem sua complacência diminuída, vindo a 

predispor processos de obstrução uretral. Entretanto, o próprio estudo afirma que não houve 

alterações discrepantes em relação ao diâmetro do lúmen da uretra de machos castrados 

quando comparados a inteiros.  

Contrariamente, Porters et al. (2015) realizaram um ensaio clínico com 800 gatos, 

dividindo-os em dois grupos: animais que passaram por orquiectomia precoce (entre 8 e 12 

semanas de vida), e outro por orquiectomia entre 6 e 8 meses de vida. Esses felinos foram 

acompanhados até completarem dois anos de idade e não foram observadas alterações 

relacionadas à saúde dos machos castrados precocemente.  
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3.3 Obesidade e Sedentarismo 

 

Todos os artigos avaliados apontam a obesidade associada ao sedentarismo como 

fatores predisponentes para a manifestação da DTUIF. A obesidade em animais de 

companhia e suas implicações na saúde, longevidade e bem-estar dos felinos têm sido alvo 

de estudos e trabalhos. Além da relação com doenças do trato urinário inferior, o excesso de 

gordura também está relacionado a diabetes mellitus, doença ortopédica, doenças 

cardiorrespiratórias, lipidose hepática (Raffan, 2013). 

 

3.4 Baixo Consumo Hídrico e Dieta Majoritariamente Seca 

 

O manejo nutricional, no que tange ao tipo de alimento ofertado (seco ou úmido) 

e ao consumo de água, tem grande relevância no acometimento da DTUIF. Por ter origem 

desértica, o felino adaptou-se ao baixo consumo hídrico. E, quando em vida livre, alimenta-

se de pequenas presas (ratos e passarinhos), que têm em sua composição corporal cerca de 

70% de água (Peixoto, 2019). 

Segundo Rosa & Quitzan (2011), a ingestão reduzida de água leva à maior 

concentração da urina, aumentando o nível de saturação mineral, favorecendo a precipitação 

de cristais e formação de urólitos. Os animais que recebem regularmente oferta de alimento 

úmido têm maior aporte hídrico e, consequentemente, vão produzir urina mais diluída. Já, 

gatos alimentados exclusivamente com alimento seco apresentam maior predisposição para 

formação de cálculos. Tais achados corroboram com os estudos de Xavier Jr. et al. (2020), 

que observaram que 70% dos pacientes com DTUIF apresentavam hipodipsia. Sousa et al. 

(2021), constataram, em seu trabalho, que 52,7% dos animais acometidos alimentavam-se 

exclusivamente de ração seca. 
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3.5 Estresse 

 

É unanimidade na literatura científica a relação do estresse com a manifestação da 

DTUIF, de forma similar à cistite intersticial humana (CIH). Sabe-se que o estresse acentua 

a patologia e está associado a episódios recidivantes. O gato acometido pelo estresse poderá 

apresentar, além das alterações comportamentais, mudanças na alimentação e hidratação. Ao 

reduzir a ingestão de água e manter-se escondido, haverá maior estase urinária e consequente 

formação de cristais e até urólitos, além de alterações em exames complementares. O felino 

em estresse poderá apresentar alterações no pH urinário e no leucograma, além de apresentar 

sinais clínicos como taquipneia e taquicardia (Rosa & Quitzan, 2011; Xavier Júnior et al., 

2020). 

 

3.6 Manifestações Clínicas da DTUIF 

 

São causas da manifestação não obstrutiva da DTUIF: CIF, infecção bacteriana, 

urolitíase não obstrutiva, neoplasias, malformações e distúrbios comportamentais. Em 

contrapartida, processos obstrutivos podem ter causas mecânicas (presença de tampões 

uretrais, urólitos, coágulos e neoplasias intramurais), anatômicas (estenoses, neoplasias e 

lesões prostáticas – murais ou extramurais) e funcionais (espasmo uretral e traumas 

medulares – lombar e sacrococcígea).  

Em grande parte dos casos, a forma não obstrutiva tende a ser autolimitante, 

resolvendo-se entre cinco e dez dias (Rosa & Quitzan, 2011; Lund & Eggertsdóttir, 2019). 

De acordo com a literatura, a partir dos achados clínicos dos pacientes acometidos, 

a obstrução uretral é tida como a manifestação mais grave da enfermidade. A interrupção do 

fluxo urinário gera o acúmulo de resíduos metabólicos, podendo causar azotemia pós-renal, 

acidose metabólica e desequilíbrios eletrolíticos (hipercalemia, hiperfosfatemia e 

hipocalemia). Caso não haja o reestabelecimento do fluxo urinário e a correção das desordens 

metabólicas, o animal pode ir a óbito (Oliveira et al., 2017; Peixoto, 2019; Reche Júnior & 

Camozzi, 2019). 

Xavier Júnior et al. (2020) observaram que os quadros obstrutivos acometeram mais 

gatos machos, na faixa etária entre 1 e 7 anos de vida (75%). Em relação ao estado 

reprodutivo, afetou mais os animais castrados, destacando que 45% dos gatos acometidos 

foram castrados antes dos 6 meses. Martins et al. (2013) pontuaram que a idade de animais 
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acometidos por DTUIF variou entre 7 meses e 6 anos. Rosa & Quitzan (2011) apontaram 

que os gatos afetados tinham idade média de 3 anos. 

Os dados acima confirmam as informações contidas em literatura. Sabe-se que a 

DTUIF pode se manifestar em felinos de qualquer idade. Contudo, observa-se que em gatos 

de 2 a 6 anos de vida, há maior prevalência da CIF e formas obstrutivas. Já, em animais mais 

jovens, com menos de 1 ano, são mais observadas malformações congênitas. E, nos felinos 

domésticos com mais de 10 anos de idade observam-se mais casos de infecções bacterianas 

(Reche Júnior & Camozzi, 2019). 

 

3.7 Diagnóstico 

 

Como seu diagnóstico ainda é um desafio, a anamnese torna-se de suma 

importância para a intervenção adequada, auxiliando a guiar o manejo do paciente, a fim de 

evitar recidivas (Dorschi, 2014). 

Os exames laboratoriais se unem aos demais achados para identificação da doença. 

No hemograma, prevalece a leucocitose por neutrofilia e linfopenia, relacionadas à exposição 

ao estresse e/ou em resposta inflamatória à enfermidade, cursando com dor (Xavier Júnior 

et al., 2020). 

 Martins et al. (2013) demonstraram aumento significativo da concentração 

plasmática de ureia e creatinina de pacientes com DTUIF, justificada pela fisiopatogenia do 

processo, na qual felinos obstruídos têm aumento da pressão intravesical, gerando 

contrafluxo urinário até os rins. Isso acarretará a diminuição da taxa de filtração glomerular, 

da função tubular e do fluxo sanguíneo, elevando os níveis séricos desses marcadores (Sousa 

et al., 2021).  

As alterações mais frequentes na urinálise são a hematúria, não exclusiva da afecção 

e não descartando erro durante a coleta, e a proteinúria, causada pela própria inflamação, 

levando ao aumento do pH da urina. Esse conjunto de fatores leva à formação de cristais de 

estruvita, achado também encontrado na urinálise (Martins et al., 2013; Little, 2016).  

Complementando o diagnóstico, os exames de imagem são significativos para 

visibilização de alterações relacionadas à DTUIF. A avaliação radiográfica é utilizada para 

confirmar a presença de urólitos, maiores de 3mm de diâmetro, em bexiga e uretra (Rick et 

al., 2017). Para cálculos menores, utiliza-se a radiografia contrastada ou ultrassonografia, 

auxiliando na visibilização de massas ou coágulos e aumento da espessura da parede da 

bexiga, em especial na forma não obstrutiva (Assis & Taffarel, 2018). Martins et al. (2013) e 
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Sousa et al. (2021) afirmam que os achados ultrassonográficos mais evidentes em gatos 

obstruídos são aumento da repleção da bexiga, dilatação da uretra e sedimentos 

hiperecogênicos e ecogênicos. 

 

3.8 Prevenção 

 

Como não há cura definitiva para as doenças do trato urinário inferior do felino, 

tem-se por objetivo reduzir a sintomatologia dos gatos acometidos, bem como espaçar o 

período entre as crises. Logo, o manejo preventivo é de extrema importância, empregando-

se medidas focadas no Enriquecimento e Modificação Ambiental Multimodal – MoMA 

(Sousa et al.,2021).  

Deve-se considerar, por exemplo, tipo de potes para alimento e sua disposição, uso 

de fontes de água, número de caixas de areia disponíveis, cuidados com escolha, limpeza e 

higienização delas. O número de bebedouros, comedouros e caixas de areia seja o número 

de gatos mais um (Lund & Eggertsdo ́ttir, 2019). 

Além disso, é importante que os gatos tenham um ambiente onde possam exercitar 

seu comportamento, como local para arranhar, escalar, se esconder e uma zona de descanso 

segura, pois, na natureza, os felinos são tanto predadores como presas. O uso de feromônios 

apresentam boa resposta para auxílio no controle de transtornos comportamentais. A oferta 

de alimento úmido deve sempre ser priorizada, pois sabe-se que os felinos ingerem menor 

quantidade de água e, também, esse tipo de alimento apresenta maior teor hídrico, reduzindo 

a densidade urinária (Oliveira et al., 2017).  

Rosa & Quitzan (2011), Lund & Eggertsdo ́ttir (2019) e Sousa et al. (2021) referem 

a importância de orientar os tutores em relação ao manejo nutricional e ambiental dos felinos, 

baseando-se no MoMA.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

O estudo realizado possibilitou verificar que o acometimento de machos em 

quadros obstrutivos é mais frequente, quando comparado às fêmeas e a castração não 

influencia diretamente como um fator predisponente da DTUIF. Contudo, a obesidade, 

desencadeada pelo sedentarismo, principalmente associado à inadequação de hábitos 

alimentares e estímulo de atividade física, pós castração, desempenham importante papel na 
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predisposição para as enfermidades de trato urinário inferior dos felinos. Salienta-se que a 

dieta estritamente seca e o baixo consumo hídrico estão diretamente relacionados com o 

desenvolvimento da síndrome. 

Convém ressaltar o estresse como fator desencadeante e agravante da DTUIF, 

sendo um dos responsáveis pelas crises redicivantes das manifestações. Assim, torna-se 

fundamental à adoção de medidas de enriquecimento e adaptação para o felino, em caráter 

multimodal, buscando prevenir e reduzir sua ocorrência. 

O diagnóstico continua sendo um desafio para médicos veterinários, uma vez que, 

no geral, apenas as manifestações clínicas são tratadas. A anamnese e o histórico do animal 

são extremamente importantes para identificar a causa base, evitando recidivas. Ademais, os 

exames laboratoriais e de imagem auxiliam na elaboração de um diagnóstico assertivo. 

. 
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RESUMO 

 
O Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV) e Vírus da Leucemia Felina (FeLV) 
estão mundialmente entre as causas mais frequentes de doenças 
infectocontagiosas em gatos. Devido ao aumento da população de felinos 
domésticos é comumente observada uma maior prevalência desses agentes 
infecciosos. Esse trabalho teve como objetivo realizar uma coleta retrospectiva 
de dados sobre a casuística de felinos positivos para FIV/FeLV na cidade de 
Fortaleza - Ce, em um período 2018 a setembro 2021, contribuindo para o 
estabelecimento do perfil epidemiológico da região. A coleta se deu por meio de 
avaliação de 267 prontuários de pacientes de um serviço de atendimento 
particular em domicílio na cidade de Fortaleza – Ce. Das 267 fichas avaliadas de 
pacientes foram encontrados 79 felinos positivos para um ou ambos os 
retrovírus, sendo 38 positivos para FIV, com frequência de machos na faixa 
etária de 1 a 6 anos (adulto jovem), sem raça definida (SRD), castrados, 
pertencentes a abrigos, sem acesso a rua, 31 positivos para FeLV com ocorrência 
de fêmeas, adultos jovens, sem raça definida, castradas, pertencentes a abrigos e 
sem acesso a rua e 10 positivos para FIV/FeLV com frequência de machos, sem 
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Palavras-chave:  

Ocorrência 

Retroviroses 

Gatos 

raça definida, castrados, adultos jovens, oriundos de abrigos, sem acesso a rua. 
A grande incidência de felinos positivos é preocupante visto que são 
enfermidades incuráveis e imunossupressoras, incluir a testagem na rotina clínica 
de felinos é de extrema importância, visto que o presente estudo mostrou que 
grande parte dos gatos positivos não apresentavam sinais clínicos visíveis. 

  

  

 
DETECTION OF POSITIVE CATS FOR RETROVIROSIS IN THE 
CITY OF FORTALEZA-CE: RETROSPECTIVE STUDY 

 
 
ABSTRACT 

 
 
 
 
 
 
 
Keywords:  

Occurrence 

Retroviruses 

Cats 

 
The Feline Immunodeficiency Virus (FIV) and Feline Leukemia Virus (FeLV) 
are among the most frequent causes of infectious diseases in cats worldwide. 
Due to the increase in the population of domestic felines, a higher prevalence of 
these infectious agents is commonly observed. This study aimed to carry out a 
retrospective collection of data on the series of cats positive for FIV/FeLV in 
the city of Fortaleza - Ce, from 2018 to September 2021, contributing to the 
establishment of the epidemiological profile of the region. The collection took 
place through the evaluation of 267 medical records of patients from a private 
home care service in the city of Fortaleza – Ce. Of the 267 patient records 
evaluated, 79 cats were found to be positive for one or both of the retroviruses, 
38 of which were positive for IVF, with a frequency of males aged 1 to 6 years 
(young adult), mixed race (SRD), castrated, belonging to shelters, without access 
to the street, 31 positive for  FeLV with the occurrence of females, young adults, 
mixed race, castrated, belonging to shelters and without access to the street and 
10 positive for FIV/FeLV with frequency of males, without defined race , 
castrated, young adults, from shelters, without access to the street. The high 
incidence of positive cats is worrying since they are incurable and 
immunosuppressive diseases, including testing in the clinical routine of felines is 
extremely important, as the present study showed that most of the positive cats 
did not show visible clinical signs. 

  

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A criação de animais de estimação no Brasil vem crescendo ao longo dos anos 

(ABINPET, 2021) e com o aumento da população de gatos domésticos, é, comumente, 

observada uma maior incidência de agentes infecciosos como Vírus da Imunodeficiência 

Felina (FIV) e Vírus da Leucemia Felina (FeLV) entre esses animais. Estes vírus estão entre 

as causas mais comuns de doenças infectocontagiosas em gatos no mundo (LITTLE et al., 

2020).  

Sabe-se que, devido ao hábito comum de morder-se e arranhar-se, os felinos de vida 

livre, em sua maioria machos, apresentam alta prevalência do vírus da imunodeficiência felina, 

tornando a infecção disseminada mundialmente. Em contrapartida o acesso à rua também 

predispõe o contato com animais de status viral desconhecido, que podem eliminar através 

de saliva e secreção nasal o vírus da leucemia felina (MEGID et al., 2018). Além disso, a 

transmissão pode ocorrer da mãe para o filhote, tanto por via transplacentária quanto através 

do leite e saliva (LITTLE et al., 2020). 
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O vírus da FIV e o vírus da FeLV fazem parte da família Retroviridae, sendo o FIV 

pertencente ao gênero Lentivirus, um grupo de vírus responsável por causar imunossupressão 

deixando o indivíduo suscetível a doenças oportunistas e degenerativas, e o FeLV, agrupado 

como Gammaretrovírus com potencial oncogênico e imunossupressor (ROCHA et al., 2019). 

Estudos anteriores já demonstraram que a imunossupressão e susceptibilidade às 

infecções secundárias desencadeada pelos retrovírus são as maiores causas de mortalidade 

dos    gatos (MEGID et al., 2018).  

Além da cura clínica não ser possível, o tratamento de co-infecções também é 

dificultado pela fragilidade imunológica do animal em não responder bem aos medicamentos. 

As retroviroses não apresentam potencial zoonótico, porém algumas infecções 

concomitantes podem ser transmitidas ao homem, como o protozoário Leishmania sp. 

(GALLEGO et al., 2020) e os fungos dimórficos Histoplasma spp e Sporothrix sp. (NELSON 

E COUTO, 2015). 

O diagnóstico é, em sua maioria, realizado através de testes rápidos 

imunocromatográficos e ELISA (CAMPBELL et al., 2019). O diagnóstico padrão ouro, tanto 

para FIV quanto para FeLV, é o teste de reação em cadeia polimerase (PCR), que é mais 

sensível que os testes rápidos, uma vez que detecta o material genético do vírus no sangue 

periférico do animal infectado (MEDEIROS et al., 2019). 

Considerando a alta disseminação das retroviroses dentro da população de gatos 

domésticos associada à distribuição mundial dessas enfermidades, esse trabalho tem como 

objetivo fazer um levantamento de dados sobre a detecção dos animais acometidos por FIV 

e/ou FeLV na região de Fortaleza - CE e os possíveis quadros de co-infecções a fim de 

fornecer informações atuais e relevantes sobre a temática. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Tipo de estudo e amostras 

 

Trata-se de um estudo observacional retrospectivo de caráter descritivo, com 

abordagem quantitativa, referente à frequência de felinos positivos para FIV e FeLV, 

oriundos de um serviço de atendimento veterinário particular em domicílio na cidade de 

Fortaleza - CE, no período de janeiro de 2018 a setembro de 2021. Realizou-se levantamento 
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de 267 prontuários de pacientes felinos atendidos e testados para o Vírus da 

Imunodeficiência Felina (FIV) e Vírus da Leucemia Felina (FeLV). 

Foram utilizados dados de pacientes positivos para os retrovírus FIV e FeLV 

testados com ELISA (teste SNAP FIV / FeLV Combo, Sistema IDEXX) que detecta o 

antígeno FeLV p27 (sensibilidade de 98,6% e especificidade de 98,2%) e anticorpo específico 

para FIV (sensibilidade de 93,5% e especificidade de 100%). 

 

2.2. Variáveis 

 

Em combinação à avaliação da população felina positiva para retroviroses, foi 

realizado através da análise de prontuários, um levantamento de dados incluindo idade, 

definição racial, gênero, status reprodutivos, acesso à rua, sinais clínicos sistêmicos e 

associações a outras enfermidades. 

Quanto à variável idade, os animais foram divididos em quatro grupos, sendo 

classificados em categorias de filhotes (até 1 ano), adultos jovens (1 a 6 anos), adultos 

maduros (7 a 10 anos) e idosos (acima de 10 anos) (QUIMBY et al., 2021). Os animais foram 

avaliados quanto ao gênero (machos e fêmeas), quanto à definição racial (com raça definida 

ou sem raça definida), status reprodutivo (castrados ou inteiros), acesso à rua (sim ou não) e 

sinais clínicos sistêmicos (ausência ou presença). 

Em relação à associação a outras enfermidades, os animais foram classificados 

quanto à presença ou ausência, de acordo com os resultados de exames complementares para 

o diagnóstico definitivo das afecções. 

 

2.3 Dados 

 

Os dados foram distribuídos em planilhas no software Microsoft Office Excel 2010 

para organização em tabelas e gráficos, descritos na forma de porcentagem. Previamente ao 

início dos experimentos, o projeto foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética no Uso 

de Animais (CEUA) da Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e aprovado no período de 

maio de 2021, protocolado sob o CEUA nº 7557200421. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa coletou dados do ano de 2018 a 2021. Em 2018, foram testados 49 

(18,35%) gatos, sendo 4 (8,16%) positivos para FeLV e 6 (12,24%) positivos para FIV. Em 

2019, foram realizados 25 (9,36%) testes, sendo 2 (8,00%) positivos para FeLV e 5 (20,00%) 

positivos para FIV. Em 2020, foram 60 (22,47%) testes, observando 1 (1,66%) positivo para 

FIV/FeLV, 6 (10,00%) positivos para FeLV e 4 (6,66%) positivos para FIV. Por fim, em 

2021, foram 133 (49,81%) testes, sendo 9 (6,76%) positivos para FIV/FeLV, 19 (14,28%) 

positivos para FeLV e 23 (17,29%) positivos para FIV. (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Visão geral da evolução das retroviroses de acordo com os anos abordados pela 

pesquisa. 

ANO TOTAL POR ANO NEGATIVOS FIV FeLV FIV/FeLV 

2018 49 (18,35%) 39 (79,59%) 6 (12,24%) 4 (8,16%) - 

2019 25 (9,36%) 18 (72,00%) 5 (20%) 2 (8%) - 

2020 60 (22,47%) 49 (81,67%) 4 (6,67%) 6 (10%) 1 (1,67%) 

2021 133 (49,81%) 82 (61,65%) 23 (17,29%) 19 (14,28%) 9 (6,77%) 

 

Dos 267 prontuários clínicos analisados, 79 (29,58%) animais eram positivos para 

um ou ambos os retrovírus, sendo 38 (14,23%) positivos para FIV, 31 (11,61%) positivos 

para FeLV e 10 (3,74%) positivos para ambos os retrovírus, semelhante ao resultado 

encontrado por Rocha et al. (2019), que obtiveram 17 (12,32%) positivos para FIV e 8 

(5,80%) positivos para FeLV. 

Esses achados corroboram com estudos realizados, em outros estados do Brasil, 

que tiveram os seguintes resultados de positividade para FIV e FeLV, respectivamente: 

12,5% e 2,77% em Goiás (LEMOS et al., 2019); 5% e 0% em Minas Gerais (CARNEIRO et 

al., 2020); 72,22% e 11,11% em Recife (PEREIRA et al., 2020); 24% e 0,6% no Rio Grande 

do Norte (BARROS et al., 2017). Já no Rio Grande do Sul, Costa et al. (2017) obtiveram uma 

maior frequência de animais positivos para FeLV (31%) dentre os felinos analisados. (Tabela 

2).  
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Tabela 2: Distribuição dos estudos de frequência de infecções por retroviroses em felinos 

domésticos, segundo autor, ano e cidades brasileiras. 

AUTORES ANO CIDADES N TOTAL FIV FeLV FIV/FeLV 

Rocha et al 2019 Fortaleza 138 17 (12,32%) 8 (5,80%) 2 (1,45%) 

Poffo et al 2016 Cuiabá 88 11 (12,5%) 4 (4,5%) 2 (2,27%) 

Biezus et al 2019 Lages 274 61 (22,26%) 16 (5,84%) 4 (1,46%) 

Barros et al 2017 Mossoró 159 39 (24%) 0 1 (0,6%) 

Lemos et al 2019 Mineiros 72 9 (12,5%) 2 (2,77%) 0 

Costa et al 2017 Porto Alegre 485 50 (10%) 153 (31%) 22 (4,4%) 

Pereira et al 2020 Recife 95 13 (13,68%) 3 (3,16%) 2 (2,11%) 

Carneiro et al 2020 Uberlândia 20 1 (5%) 0 0 

 

As variáveis analisadas no estudo dos felinos que positivaram no teste estão 

apresentadas na tabela 3. Em relação ao gênero, foram testados 144 fêmeas (54,00%) e 123 

(46,00%) machos onde os felinos machos tiveram uma maior frequência na infecção por FIV 

26 (21,14%) e na infecção por ambos os vírus 8 (6,50%). Já as fêmeas tiveram ocorrência 

dominante na infecção por FeLV 21 (14,58%). Tal variável assemelha-se com resultados 

encontrados por Rocha et al. (2019) na cidade de Fortaleza, mas em contraposição a outros 

estudos que tiveram como ocorrência gatos machos positivo para qualquer uma das 

retroviroses, (BARROS et al., 2017; LEMOS et al., 2019; BIEZUS et al., 2019; PEREIRA et 

al., 2020). 

 

Tabela 3: Frequência das variáveis analisadas dos animais soropositivos FIV e/ou FeLV, 

na cidade de Fortaleza-CE nos anos de 2018 a 2021. 

  FIV (n=38) FeLV (n=31) FIV/FeLV (n=10) 

Sexo 

Fêmea 
12 
(31,57%) 

21 
(67,74%) 

2 
(20%) 

Macho 
26 
(68,42%) 

10 
(32,25%) 

8 
(80%) 

Raça SRD 
38 
(100%) 

31 
(100%) 

10 
(100%) 

Faixa etária  

Filhote 2 (5,26%) 2 (6,45%) 0 

Adulto jovem 23 (60,52%) 22 (70,96%) 9 (90%) 

Adulto maduro 8 (21,05%) 3 (9,67%) 0 

Idoso 5 (13,15%) 4 (12,90%) 1 (10%) 

Status reprodutivo  
Castrado  36 (94,73%) 29 (93,54%) 10 (100%) 

Inteiro  2 (5,26%) 2 (6,45%) 0 

Acesso à rua  
Sim 6 (15,78%) 1 (3,22%) 0 

Não 32 (84,21%) 30 (96,77%) 10 (100%) 

Co-Infecções Leishmania spp. 2 (5,26%) 0 0 
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  FIV (n=38) FeLV (n=31) FIV/FeLV (n=10) 

Histoplasma spp. 1 (2,63%) 0 0 

Complexo respiratório felino 6 (15,78%) 2 (6,45%) 3 (30%) 

 

Dos 267 prontuários analisados na pesquisa, 256 (95,88%) eram felinos sem raça 

definida, 8 (2,99%) persas, 2 (0,74%) Mainecoon e 1 (0,37%) Ragdoll. Com relação à 

distribuição racial, uma totalidade de 100% dos animais positivos para um ou ambos os 

retrovírus eram sem padrão de raça definida.  

Observou-se que estudos realizados em outros cidades/estados do Brasil como Rio 

Grande do Sul, Mineiros, Mossoró, Recife, obtiveram resultados semelhantes ao presente 

trabalho, corroborando com a ocorrência de retroviroses em animais mestiços. Esse 

resultado pode ser explicado por uma maior ocorrência de felinos sem raça definida nas 

rotinas de atendimento, visto que o valor de felinos testados mestiços supera os outros 

padrões raciais (BARROS et al., 2017; COSTA et al., 2017; LEMOS et al., 2019; PEREIRA et 

al., 2020).  

Dos 79 felinos positivos para retroviroses, houve uma maior frequência observada 

em felinos castrados, no total de 75 (94,93%), sendo 10 (12,65%) com infecção de ambos os 

vírus, 29 (36,70%) para FeLV e 36 (45,56%) para FIV, assemelhando-se a estudos realizados 

anteriormente. Tal variável está diretamente ligada aos protocolos clínicos seguidos pelo 

serviço de atendimento em questão, onde a castração é preconizada nos pacientes atendidos, 

tendo em vista que o acasalamento é uma das formas de transmissão dos retrovírus. Além 

disso, muitos animais que haviam sido testados já eram castrados o que não pode descartar 

a possibilidade da infecção ter ocorrido antes do procedimento cirúrgico de esterilização 

(BIEZUS et al., 2018; ROCHA et al., 2019).  

A faixa etária com maior índice de positividade foi adulto jovem entre 1 e 6 anos, 

totalizando 54 animais (68,35%). Em estudos na cidade de Fortaleza, os resultados relativos 

à idade foram semelhantes em felinos infectados pelo FIV, havendo diferença para os casos 

de FeLV, em que a idade prevalente encontrada por Rocha et al. (2019) foi de 1-5 anos. Em 

Goiás, o estudo elaborado por Lemos et al. (2019) demonstrou dados semelhantes, com 

ocorrência de animais de 1-6 anos com FIV.   

Westman et al. (2016) relatam que tanto animais idosos quanto jovens estão 

suscetíveis a infecção por FeLV, porém o fato de ter idosos positivos levanta algumas 

questões como a idade em que se contaminaram, se a contaminação ocorreu por um 
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contactante, tendo em vista que a expectativa de vida de um gato FeLV positivo é de 2 anos 

(MEGID et al., 2018) ou o vírus ficou latente e só agora reativou. Esse estudo não conseguiu 

mostrar resposta para essas questões. 

Da totalidade dos prontuários analisados 249 (93,26%) animais eram domiciliados, 

ou seja, sem acesso à rua, sendo 32 (12,85%) domiciliados infectados por FIV, 30 (12,05%) 

domiciliados por FeLV e 10 (4,02%) para ambos os vírus, fato esse importante para controlar 

a disseminação dessas doenças evitando o contato com gatos errantes.  

O trabalho trouxe uma amostra significativa oriunda de abrigos da cidade com um 

total de 121 (45,32%) animais e desses 58 (47,93%) eram positivos para um ou ambos os 

vírus. Essa importante positividade pode ser justificada pela falta de condições desses abrigos 

para a realização de testes, tendo em vista que, por mais que sejam testes de triagem, os 

valores dos testes são altos para os custos do abrigo e pela quantidade de animais a serem 

testados, além da falta de espaço e estrutura para realizar a separação dos animais infectados, 

desse modo animais saudáveis e doente vivem em conjunto e facilita a disseminação dos 

vírus. 

No presente estudo, a ocorrência de FIV e FeLV, em animais com acesso à rua, 

demonstrou divergência a outros dados publicados em várias cidades do Brasil (BARROS et 

al., 2017; BIEZUS et al., 2018; PEREIRA et al., 2020). 

Dentre as manifestações clínicas apresentadas em felinos positivos para FIV, 21 

(55,26%) animais apresentaram sinais clínicos visíveis, dos quais animais com sinais de 

anemia 2 (5,26%), anorexia 2 (5,26%), afecções oftálmicas 1 (2,63%) (uveíte), dermatológicas 

4 (10,52%), quadros odontológicos (lesão por reabsorção dentária e complexo gengivite 

estomatite felina) 8 (21,05%) e distúrbios gastrintestinais (diarreia, vômitos, melena) 2 

(5,26%).  

Dos animais positivos para FeLV, 22 (70,96%) apresentavam sinais, dos quais 

foram vistos animais com ataxia 1 (3,22%), anemia 7 (22,58%), icterícia 2 (6,45%), afecções 

oftalmológicas 1 (3,22%), quadros odontológicos 6 (19,35%), paralisia de membros 

posteriores 4 (13,90%) e dispneia 1 (3,22%). Dos positivos para ambos os retrovírus, foi 

observado apenas afecções odontológicas (lesão por reabsorção dentária) 1 (10%). Os 

resultados dos sinais clínicos para FIV e FeLV encontrados corroboram com o estudo feito 

por Rocha et al. (2019). 

Com relação às co-infecções observadas nos pacientes positivos para FIV, 2 

(5,26%) felinos apresentaram Leishmania spp. confirmado através de citologia das lesões 

dermatológicas, semelhante ai encontrado por Akhtardanesh et al. (2020), no Irã, e por 
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Gallego et al. (2020) na cidade de Barcelona. Em contrapartida, Poffo et al. (2016) não 

encontraram casos de co-infecção por Leishmania spp. no estado do Mato Grosso.  

Foi encontrado apenas 1 (2,63%) animal positivo para FIV co-infectado pelo fungo 

dimórfico Histoplasma spp., confirmado por meio de histopatológico. Silveira et al. relataram 

um caso de histoplamose felina no estado do Rio Grande do Sul (2016), porém o animal não 

realizou teste de FIV/FeLV. Já os quadros de co-infecções por agentes virais e bacterianos 

como o complexo respiratório felino (CRF) foram encontrados em 6 (15,78%) animais, 

diagnosticado com base nos sinais clínicos. 

Dentre as co-infecções relacionadas à infecção por FIV/FeLV e somente FeLV, foi 

encontrado apenas complexo respiratório felino, 5 (12,19%) nas fichas avaliadas. Dos 79 

animais positivos, 35 (44,30%) não apresentaram nenhum sinal clínico e nem co-infecções. 

No panorama atual, em que as zoonoses representam cerca de 61% dos patógenos 

passíveis de causar infecções nos seres humanos (OLIVEIRA, 2018) e a população de gatos 

errantes em Fortaleza - CE gira em torno de cinquenta mil (CÂNCIO, 2021), torna-se 

primordial o controle populacional através da castração cirúrgica em felinos. Uma vez que 

estes animais são poliéstricos e se reproduzem em estações do ano com dias longos, onde 

sofre a influência da luz diurna, o ciclo estral das fêmeas poderá ocorrer de 14 a 21 dias e as 

mesmas poderão retornar ao cio logo após o desmame, além de gerar ninhadas de 3 a 7 

filhotes (LITTLE et al., 2015). 

Da análise dos exames laboratoriais dos felinos positivos para FIV, foi observado 

que a maioria dos animais apresentava linfopenia 5 (13,15%), hiperproteinemia 15 (39,47%), 

leucocitose 7 (18,42%) e neutrofilia 8 (21,05%). Dos animais positivos para FeLV, foi 

observado, número de hemácias e hematócrito reduzidos 7 (22,58%), leucopenia 5 (16,12%), 

neutropenia 5 (16,12%), hiperproteinemia 15 (48,38%) e a presença de linfócitos atípicos 10 

(32,25%). Já dos felinos positivos para ambos os retrovírus, houve a frequência de 

leucocitose 5 (50%), neutrofilia 3 (30%) e hiperproteinemia 9 (90%). Os achados dessa 

variável no presente estudo corroboram com os encontrados por Costa et al. em Porto Alegre 

(2017). 
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4 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo demonstrou a importância da realização do teste de FIV/FeLV 

em felinos, independente da presença ou não de manifestações clínicas, visto que uma 

quantidade significativa de animais positivos para um ou ambos os retrovírus, não 

apresentavam sinais clínicos. Uma vez que essas retroviroses sejam detectadas precocemente 

estratégias de tratamentos paliativos podem ser traçadas a fim de melhorar a qualidade de 

vida do animal, retardar a evolução da doença e evitar co-infecções de caráter zoonótico.   

 As variáveis mais relevantes para as retroviroses, que podem ser sugeridas 

como fatores predisponente, são animais que habitam em abrigos, mestiços, machos e de 

idade variando entre 1 e 6 anos.  
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RESUMO 

 
O Mastocitoma é uma neoplasia comum na espécie canina e se caracteriza pela 
proliferação desordenada de mastócitos. O presente trabalho tem por objetivo 
descrever os principais protocolos cirúrgicos e terapêuticos para o tratamento 
de Mastocitoma canino. O tratamento pode ser feito a partir da excisão cirúrgica, 
quimioterapia, eletroquimioterapia, radioterapia e a utilização de inibidores dos 
receptores tirosina-quinase. No entanto, o prognóstico da maioria dos pacientes 
ainda é reservado, havendo uma maior necessidade de estudos científicos acerca 
do tema, embasando a conduta clínica correta que evidencie um resultado mais 
efetivo, diminuindo os casos de recidiva da doença.  
 

  

  

 TREATMENT OF CANINE MAST CELL TUMOR: REVIEW 

 
 
ABSTRACT 

 
 
 
Keywords:  
Oncology 
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Mastocytoma is a common neoplasm in the canine species and is characterized 
by the disordered function of masocytes. The present work aims to describe the 
main surgical and therapeutic protocols for the treatment of canine mast cell 
tumors. Treatment can be done through excision, chemistry, 
electrochemotherapy, radiotherapy and the use of kinase receptor inhibitors. 
However, most of the probability of scientific studies is still reserved, basing 
most cases on a correct result that has the majority evidencing most cases of 
relapse. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre as neoplasias cutâneas em cães, o Mastocitoma é a terceira neoplasia mais 

comum nessa espécie e se caracteriza pela proliferação desordenada de mastócitos, que são 

células pertencentes principalmente ao tecido conjuntivo da derme e atuam no sistema imune 

(RITTER, 2018). Essa neoplasia pode se apresentar com formação de nodulações únicas, ou 

pode se disseminar da pele para outras regiões do corpo devido à uma elevada agressividade 

e metástase das células neoplásicas, configurando características malignas. As áreas de maior 

acometimento são os membros pélvicos, seguido pelos membros torácicos, cabeça e pescoço 

(NATIVIDADE et al., 2014; SOUZA et al., 2018). 

O diagnóstico do Mastocitoma Canino é realizado através dos achados da 

identificação do paciente, anamnese, exame físico, citologia aspirativa por agulha fina 

(CAAF), e classificados pelo exame histopatológico de acordo com o grau de malignidade 
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(MACHADO et al., 2018). A imunohistoquímica é uma importante técnica de marcador 

molecular, principalmente na expressão da proteína KIT receptora de membrana e dos 

índices de proliferação celular, como as Regiões Organizadoras de Nucléolos Argirófilicos 

(AgNORs) e o KI-67 (SILVA; FALEIRO; MOURA, 2015).  

O seu tratamento ainda é um desafio devido à insuficiência de informações sobre 

alguns aspectos da terapêutica do Mastocitoma, bem como a recuperação, sobrevida, 

qualidade de vida do animal, efeitos adversos e associações desses fármacos. Neste contexto, 

surge a necessidade de embasamento teórico mais aprofundado e atualizado acerca do 

tratamento deste tipo de neoplasia, com o intuito de orientar a comunidade científica e 

acadêmica. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é abordar os principais métodos 

cirúrgicos e protocolos terapêuticos utilizados para tratamento de Mastocitoma canino.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

O tratamento de eleição para o Mastocitoma Canino é a sua remoção cirúrgica 

completa, removendo as células neoplásicas do tecido saudável, diminuindo as chances de 

metástase e recidiva, proporcionando bom prognóstico e maior sobrevida do paciente 

(LOPES., 2014; ALMEIDA, 2017). Nos animais que apresentam Mastocitoma bem 

diferenciado, sem envolvimento dos gânglios linfáticos, recomenda-se a cirurgia para 

remoção tumoral, respeitando as margens laterais e de profundidade de 2 a 3 cm da massa 

neoplásica. Entretanto, tal procedimento não é indicado para tumores com conformação 

superior a 4 cm de diâmetro, pois pode comprometer a viabilidade da cirurgia como 

complicações na cicatrização devido a deiscência de sutura e na dificuldade de realizar as 

técnicas reconstrutivas (RODRIGUES, 2015; MELO, 2017). Nesses casos o ideal é fazer 

associação com quimioterapia ou radioterapia para redução tumoral e adquirir margens 

cirúrgicas limpas (BARRETO, 2016; RITTER, 2018).  

Existem controvérsias entre os diferentes autores acerca da melhor técnica cirúrgica 

a ser utilizada em cada tipo neoplásico e seu prognóstico. Segundo Ritter (2018), o tratamento 

cirúrgico com remoção ampla é indicado em todos os casos de Mastocitoma, embora Souza 

(2016) afirme que em casos de presença de nódulo único ou múltiplos com sinais sistêmicos 

da doença ou metástase, não é indicado a cirurgia, pois há possibilidade de serem tumores 

infiltrados de comportamento maligno. Além disso, foi observado que o tratamento por 
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muitas vezes é paliativo em animais que apresentam o estágio mais avançado da doença, com 

prognóstico reservado e sobrevida estipulada em torno de 3,5 meses.  

Para fornecer uma melhor qualidade de vida ao paciente, é importante a instituição 

de uma terapia multimodal para o controle e estabilização do paciente (RODRIGUES, 2015) 

e dependem do estadiamento clínico do paciente e da classificação histopatológica do 

Mastocitoma (MACHADO et al., 2018). Os protocolos quimioterápicos propostos são: a 

quimioterapia neoadjuvante (pré-cirúrgico), adjuvante (pós-cirúrgico) ou paliativa quando há 

contraindicação cirúrgica. Os quimioterápicos mais utilizados são a vinblastina, lomustina e 

a prednisolona (RODRIGUES, 2015; MIRANDA, 2017).   

A vimblastina é um alcaloide citotóxico e ciclo-celular específico, que atua na fase 

M do ciclo celular, ligando-se à tubulina e inibindo a formação do fuso mitótico, o que 

impede a replicação celular. É indicada para Mastocitomas cutâneos e com prognóstico 

desfavorável, sendo sua administração por via endovenosa e metabolização hepática. Os 

principais efeitos adversos são a elevada toxicidade gastrointestinal e muitas vezes está 

relacionada a leucopenia e trombocitopenia. Apresenta bons resultados em protocolos de 

tratamento com associação a prednisona, com duração de duas 8 semanas ou sendo iniciados 

2 semanas após a intervenção cirúrgica (MIRANDA, 2017; SIMONETTA, 2019).  

A lomustina faz parte dos agentes alquilantes de ciclo celular não específico, que 

agem se ligando ao DNA e RNA, impedindo sua síntese e replicação. O uso deste fármaco 

como terapia única é eficaz no tratamento de Mastocitomas de maior malignidade, gerando 

uma boa resposta e estabilização do paciente. É utilizado em neoplasias do sistema nervoso 

central (SNC) por ser fortemente lipossolúvel e conseguir ultrapassar com facilidade a 

barreira hematoencefálica. Alguns efeitos adversos estão relacionados ao seu uso, como a 

neutropenia aguda, severa hepatotoxicidade e ascite (BARRETO, 2016; MIRANDA, 2017; 

SILVA; NARDI; R. FILHO, 2019).  

A prednisolona é um glicocorticoide que atua inibindo a síntese de DNA e 

proliferação do Mastocitoma por ligação aos receptores no núcleo das células, induzindo a 

apoptose celular provocando redução do edema e da inflamação peritumoral. O seu uso em 

Mastocitomas de grau I apresenta bons resultados, entretanto, em Mastocitoma de maior 

malignidade resulta em baixa eficácia se não for associado a outros quimioterápicos (LOPES, 

2014; BARRETO, 2016; SIMONETTA, 2019). 

Segundo Souza (2016), a terapia mais utilizada é a associação da vimblastina com a 

prednisona, sendo a lomustina uma segunda opção. Entretanto, é comum utilizar protocolos 

que alternam vimblastina e lomustina (LOPES, 2014). Existem alguns estudos que afirmam 
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que o protocolo com o uso associado da vimblastina, prednisolona e ciclofosfamida tem 

melhores resultados na regressão tumoral, além de apresentarem menores níveis de 

toxicidade e proporcionar uma sobrevida média de 18 meses (LOPES, 2014; BARRETO, 

2016). 

Existe ainda a quimioterapia metronômica que administra fármacos como a 

ciclofosfamida, o clorambucil e a doxorrubicina em baixas doses com intervalos curtos e 

regulares de forma contínua. Esse tipo de abordagem terapêutica altera o microambiente da 

neoplasia comprometendo a ação dos fatores de crescimento e angiogênese tumoral. Devido 

às baixas doses utilizadas a quimioterapia metronômica apresenta baixos efeitos colaterais 

proporcionando uma melhor adesão do paciente ao tratamento (MIRANDA, 2017).  

As principais indicações desses fármacos são em casos recidivantes para controle 

paliativo, formações tumorais irressecáveis ou metastáticas e pacientes extremamente 

debilitados incapacitados para o tratamento convencional (BARROS; REPETTI, 2015).  

A ciclofosfamida tem um mecanismo de ação que atua na produção e liberação de 

inibidores de angiogênese do tumor. Esse fármaco ao ser utilizado em baixas doses, regula 

positivamente fatores antiangiogênicos como a trombospondina-1, que é capaz de induzir a 

apoptose das células endoteliais, reduzindo o crescimento tumoral (BARROS; REPETTI, 

2015). 

O clorambucil é um fármaco alquilante que tem como ação incluir compostos com 

grupos alquilo que reagem com as bases púricas e pirimídicas do DNA, originando ligações 

cruzadas que impedem o normal funcionamento do ácido nucleico. Por isso, é eficaz contra 

tumores de crescimento lento e tumores de crescimento rápido, sendo letal para células 

latentes e em divisão. Pode ser utilizado para substituir a ciclosfamida em caso de toxicidade. 

Seu uso deve ser feito com cautela em animais com infecções e mielossupressão (CUNHA, 

2014; SILVA; NARDI; R. FILHO, 2019). 

A doxorrubicina é não específica do ciclo celular, porém é mais ativa na fase S e 

atua na formação de radicais livres e na inibição das enzimas topoisomerases necessárias à 

replicação e função do DNA. A administração desta droga é por via parentérica e sua 

metabolização é feita, principalmente, no fígado. É contraindicada em animais 

imunossuprimidos e os que apresentem insuficiência hepática, cardíaca e renal (CUNHA, 

2014).  

Os inibidores de tirosina-quinase são medicamentos que agem especificamente 

bloqueando de forma reversível ou irreversivelmente a ligação da molécula de ATP ao seu 
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receptor tirosina-quinase, impedindo a fosforilação e o envio de sinais para a proliferação 

celular (JARK et al., 2012; SAAVEDRA, 2020). A indicação para esse tipo de terapia está 

associada à presença de mutação no proto-oncogene c-Kit (JARK, 2013). 

O masitinib se mostrou eficaz no tratamento do Mastocitomas não operáveis em 

cães evidenciando uma maior sobrevida em longo prazo, independente do grau do 

Mastocitoma retardando a progressão tumoral. A utilização dos inibidores tirosina-quinase 

tem se mostrado uma ótima alternativa para o tratamento do Mastocitoma Canino, porém 

elas não devem ser consideradas como primeira linha de tratamento, já que suas indicações 

na terapia do Mastocitoma ainda não foram totalmente estudadas. Com a utilização desses 

fármacos, o paciente deve ser monitorado periodicamente como qualquer terapia citotóxica, 

pois esses medicamentos apresentam efeitos secundários, além de serem medições de 

elevado custo econômico (LOPES, 2014; MACEDO, 2014; PAULA, 2018).    

O fosfato de Toceranib e o mesilato de masitinib tem propriedades 

antiproliferativas, por meio da inibição do receptor KIT, e antiangiogênicas, pela inibição do 

receptor do fator de crescimento endotelial vascular (VEGFR) e do receptor do fator de 

crescimento derivado de plaquetas (PDGFR), resultando na redução da formação tumoral 

(JARK et al., 2012).  

Os principais efeitos colaterais do mesilato de masitinib são hepatotoxicidade, 

proteinúria, neutropenia, anemia, hipoalbuminemia e efeitos no sistema gastrointestinal. O 

mastinib é contra indicado em casos de doença renal, hepática e animais anêmicos ou com 

neutropenia. Já os efeitos adversos do toceranib são anorexia, diarreia, vômito, neutropenia 

suave (BARROS, REPETTI, 2015; SIMONETTA, 2019). 

A técnica de eletroquimioterapia utiliza pulsos elétricos que desestabilizam a 

membrana celular possibilitando a passagem do fármaco em doses terapêuticas adequadas. 

Esse tipo de tratamento é indicado em casos de Mastocitomas que apresentem pequenas 

lesões e tumores superficiais de locais acessíveis (MOURA et al.,2019; OTERO et al.,2021). 

Dentre as drogas citotóxicas utilizadas, temos a cisplatina e a bleomicina. Ambos os fármacos 

têm ação no DNA e apresentam baixa capacidade em atravessar a membrana celular. A 

bleomicina é o medicamento mais utilizado na eletroquimioterapia por sua maior ação 

potencializadora e toxicidade. Seu mecanismo de ação é através da alteração da clivagem no 

DNA das células levando a apoptose (ANJOS; BRUNNER; CALAZANS, 2016). 

A radioterapia também pode ser indicada no tratamento do Mastocitoma Canino 

por ser muito eficiente na eliminação de células neoplásicas, principalmente em casos de 

ressecção cirúrgica incompleta, onde há a presença de células tumorais remanescentes, ou 
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em casos de formações tumorais em locais de difícil exérese. Ela é indicada em circunstâncias 

onde é necessário fazer a citorredução para adquirir margem cirúrgica e em casos de 

mastocitomas de alto grau com caráter mais agressivo (ALMEIDA, 2017). A radioterapia 

tem bons resultados quando realizada em tumores diagnosticados pela primeira vez, em 

contrapartida, tem se apresentado resultados menos eficientes em Mastocitomas recorrentes 

(SOUZA, 2016).  

Entretanto, o tratamento de grandes massas tumorais com a radioterapia não é 

indicado, pois pode induzir a degranulação dos mastócitos provocando os sinais 

paraneoplásicos e agravando o estado geral do paciente (BARRETO, 2016).  

A crioterapia é indicada em casos de Mastocitoma com tumorações múltiplas de 

diâmetro de menos de 1cm respeitando a margem cirúrgica de no mínimo 1cm. A técnica é 

relativamente indolor necessitando uma leve sedação do paciente. A crioterapia consiste na 

aplicação de nitrogênio líquido a -1°C diretamente no tecido alvo removendo o calor e 

causando lesões teciduais irreversíveis. É um procedimento seguro e com baixos índices de 

infecções secundárias, porém em casos de congelamento excessivo pode causar efeitos 

indesejáveis como necrose tecidual elevada ocasionando um processo inflamatório 

descontrolado provocando a perda da função tecidual saudável (LOPES, 2014; BARRETO, 

2016).  

A solução hipotônica tem sido indicada como forma de tratamento contra o 

Mastocitoma. Nesta técnica, utiliza-se água deionizada ou destilada ao redor da ferida 

cirúrgica para um melhor resultado, mas nem todos os estudos demonstram eficácia 

(LOPES, 2014). Técnica de baixo custo monetário (ALMEIDA, 2017). 

Estudos recentes foram feitos nos Estados Unidos e em países da Europa, sobre o 

uso de Tigilanol tiglate (EBC-46), que é um novo tratamento intratumoral injetável à base de 

éster de diterpeno. Sua administração é simples, produz uma rápida resposta inflamatória 

localizada, com rompimento da neovascularização tumoral e indução da morte de células 

tumorais por oncose de 2 a 7 dias, com a cicatrização da ferida entre 28 a 84 dias. Este 

fármaco contém uma molécula de sinalização celular que ativa a cascata da proteína quinase 

C (PKC), causando a necrose tumoral (RIDDER et al., 2020; BROWN et al., 2021). 

Como tratamento alternativo, tem-se os nutracêuticos, que são suplementos 

alimentares funcionais que são utilizados com a finalidade de atender as necessidades 

fisiológicas do paciente, como também, para minimizar os efeitos causados pelas alterações 
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metabólicas associadas à doença, atuando no bom funcionamento do sistema imunológico, 

digestivo, dentre outros (COELHO; JAINES, 2018).  

Guazzi et al. (2017), utilizou uma dieta nutracêutica, hipoalergênica, enriquecida 

com botânicos e associada ao uso de ômega 3 e 6 em um cão que apresentava Mastocitoma 

cutâneo. Os botânicos disponibilizados na dieta foram: Cucumis melo, Aloe vera, Punica 

granatum, Piper Nigrum, Camellia sinensis, Ascophyllum nodosum, Grifola frondosa, 

Glycine max, Echinacea purpurea, Poligonum spp., Carica papaya e Curcuma longa. A sua 

utilização como um tratamento de suporte foi capaz de reduzir a dose do fármaco e 

estabilizar os sinais clínicos da doença, devido à sua ação como um agente imunomodulador 

e anti-inflamatório, proporcionando o aumento da sobrevida do paciente e qualidade de vida 

(GUAZZI et al., 2017). 

Outro tratamento alternativo é o uso de fitoterápicos, que atuam no equilíbrio do 

organismo dos animais. Esses medicamentos, feitos com o uso de ervas medicinais, podem 

agir eliminando líquidos corporais em excesso, como exsudatos e líquidos inflamatórios. No 

método de fitoterapia chinesa, o Mastocitoma é considerado um excesso de calor tóxico, que 

com o uso de fitoterápicos específicos há o controle da dor e rigidez dos músculos e 

articulações e a ativação da circulação, eliminando calor e toxinas (BRUDNA et al., 2016).  

Brudna et al. (2016), relatou o caso clínico de um canino diagnosticado com 

Mastocitoma grau I, onde foram utilizados os fitoterápicos: Kang Ai Ling, Xiao Huo luo 

Dan, Wu Wey Xiao Do Yin e Shen Tong Ju yi Tang. Estes foram indicados na quantidade 

de um sachê, com setenta gramas de pó fitoterápico cada, dividido em duas vezes ao dia, 

todos os dias, devendo ser feita a dissolução em água morna e depositados juntamente ao 

alimento do animal, para que houvesse ingestão total e eficiente. O uso desse tratamento se 

mostrou eficaz na redução do tumor e na diminuição das altas doses de glicocorticóides 

(BRUDNA et al., 2016). 

Existem estudos quanto a aplicação da acupuntura como tratamento alternativo em 

pacientes oncológicos, porém seu uso não é indicado em casos de Mastocitoma cutâneos, 

por ter probabilidade de induzir a metástase (GLÓRIA, 2017).  

A terapia de suporte deve ser instaurada para o controle dos sinais sistêmicos 

causados pela degranulação dos mastócitos. Com a liberação dessas substâncias vasoativas, 

como a histamina, vai ocorrer a estimulação dos receptores H2 dos enterócitos para produzir 

exacerbadamente ácido clorídrico (HCL), que é capaz de causar lesões na parede 

gastrointestinal, ocasionando, assim, úlceras na mucosa gástrica, anorexia, vômitos, 

hematoquezia, melena, anemia, dor abdominal, dentre outros. Para esses casos é necessário 
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fazer uso de fármacos antagonistas dos receptores H2, como a cimetidina, ranitidina e 

famotidina (LOPES, 2014; HORTA, 2016).  

Como outra opção pode fazer uso de inibidores da bomba de prótons, como o 

omeprazol, que atua inibindo a secreção de ácido clorídrico no estômago, sendo uma forma 

mais potente dos fármacos gastroprotetores (LOPES, 2014; RODRIGUES, 2015).  

A histamina em grande quantidade no endotélio vascular ativa as terminações 

nervosas gerando dor e prurido, sendo indicado o uso de antagonistas H1, como a 

prometazina, a difenidramina e o maleato de dexclorfeniramina, para reduzir o edema e os 

processos alérgicos. Para a analgesia do animal, pode ser feito o uso de medicamentos 

opióides, como o cloridrato de tramadol. Em animais em estados mais críticos deve ser 

estabelecida a fluidoterapia e a nutrição parenteral, dependendo das exigências fisiológicas 

de cada caso (HORTA, 2016; SIMONETTA, 2019). 

A graduação histopatológica é ainda o fator prognóstico mais consistente e 

confiável para predição do comportamento biológico do Mastocitoma Canino. Outro fator 

que influencia é o estadiamento clínico da neoplasia, que é definido com base em fatores 

como o tamanho do tumor, ocorrência de recidivas, predisposição racial, índice mitótico e 

marcadores de proliferação (KIUPEL et al., 2011; NATIVIDADE et al., 2014; HORTA, 

2016; HALSEY et al., 2017; SOUZA et al., 2018). 

Apesar de vários protocolos existentes para o tratamento de Mastocitoma em cães, 

os resultados de diversos trabalhos comprovam uma eficácia ainda baixa de recuperação dos 

animais, principalmente, em Mastocitomas de alto grau de malignidade, pouco diferenciados, 

com comportamento altamente invasivo, que apresentam múltiplos nódulos, dimensões 

maiores que 3 cm e ocorrência de metástase ou casos redicivantes. Em relação à localização, 

é demonstrado um pior prognóstico em região perineal, prepúcio, escroto e vulva (HORTA, 

2016; ŚMIECH et al., 2017; DE NARDI et al., 2018; SOUZA et al., 2018). O índice de 

proliferação elevado, a presença de mutação do gene c-kit e os padrões de expressão I e II 

do KIT, também são indicadores de um ruim prognóstico e menor sobrevida do animal (DE 

NARDI et al., 2018). 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O uso associado dos protocolos cirúrgicos ao protocolo terapêutico, associação de 

fármacos e técnicas, assim como o suporte paliativo proporcionam uma maior eficácia da 

remissão tumoral do Mastocitoma Canino e melhor condição clínica durante a recuperação 

do paciente. A escolha correta do protocolo depende das condições gerais em que o animal 

se encontra, das características histopatológicas da massa tumoral, o estadiamento do 

paciente, a disponibilidade de tempo e condições financeiras do tutor. O tratamento de 

eleição continua sendo a exérese cirúrgica. Entretanto, o procedimento cirúrgico associado 

a outra modalidade terapêutica proporciona maior eficácia em comparação ao uso de uma 

única técnica isolada. Apesar do surgimento de novos tratamentos contra o Mastocitoma 

Canino, o prognóstico da maioria dos pacientes ainda é reservado, havendo uma maior 

necessidade de estudos científicos acerca do tema, embasando a conduta clínica correta que 

evidencie um resultado mais efetivo, diminuindo os casos de recidiva da doença. 
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RESUMO 

A parvovirose canina é uma doença infectocontagiosa causadora de 
gastroenterite hemorrágica em cães. Devido à escassez de informações regionais, 
o objetivo do estudo foi analisar aspectos epidemiológicos, sinais clínicos e 
achados laboratoriais em cães com parvovirose atendidos em uma clínica da 
microrregião de Cascavel - CE. Idade, sexo, raça, localidade, estado vacinal, 
alterações hematológicas, tempo de internamento e status (sobrevivência ou 
óbito) foram analisados de 71 animais diagnosticados com parvovirose através 
de imunocromatografia. Constatou-se um maior número de fêmeas positivas 
(39/71, 54,9%), cães sem raça definida (23/71, 32,3%) e com idade média de 
3,43 ± 3,25 meses. Os sinais clínicos mais frequentes foram diarreia (65/71, 
91,5%), êmese (57/71, 80,2%) e dor abdominal (39/ 71, 54,9%). Muitos animais 
apresentavam protocolo vacinal incompleto (47/71, 60,5%) ou não foram 
vacinados (22/71, 36,6%). A região da Caponga apresentou um maior número 
de casos (14/71, 19,7%). O coeficiente de letalidade observado foi de 39%, e os 
pacientes que vieram a óbito apresentaram menor número leucócitos (1.713 ± 
728 leucócitos/ µL) do que os cães sobreviventes (5.754 ± 3.290 leucócitos/µL) 
(p<0,05). Diante deste resultado, a leucopenia foi considerada um indicador de 
prognóstico desfavorável em cães com parvovirose. Conclui-se que na 
microrregião estudada, a parvovirose foi mais diagnosticada na localidade da 
Caponga (14/71, 20%) em fêmeas e cães jovens com esquema vacinal 
inadequado. A doença apresenta alta taxa de letalidade na região e a leucopenia 
foi considerado um indicador de prognóstico desfavorável em cães portadores 
desta enfermidade potencialmente fatal.  
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Canine parvovirus is an infectious disease that causes hemorrhagic 
gastroenteritis in dogs. Due to the scarcity of regional information, the objective 
of the study was to analyze epidemiological aspects, clinical signs and laboratory 
findings in dogs with parvovirus treated at a clinic in the microregion of Cascavel 
- CE. Age, sex, breed, location, vaccination status, hematological changes, length 
of stay and status (survival or death) were analyzed from 71 animals diagnosed 
with parvovirus by immunochromatography. There was a greater number of 
positive females (39/71, 54.9%), mixed breed dogs (23/71, 32.3%) and with a 
mean age of 3.43 ± 3.25 months. The most frequent clinical signs were diarrhea 
(65/71, 91.5%), emesis (57/71, 80.2%) and abdominal pain (39/71, 54.9%). 
Many animals had an incomplete vaccination protocol (47/71, 60.5%) or were 
not vaccinated (22/71, 36.6%). The Caponga region had the highest number of 
cases (14/71, 19.7%). The lethality coefficient observed was 39%, and the 
patients who died had a lower number of leukocytes (1,713 ± 728 
leukocytes/µL) than the surviving dogs (5,754 ± 3,290 leukocytes/µL) (p<0.05). 
In view of this result, leukopenia was considered an indicator of unfavorable 
prognosis in dogs with parvovirus. It is concluded that in the microregion 
studied, parvovirus was more diagnosed in the locality of Caponga (14/71, 20%) 
in females and young dogs with an inadequate vaccination schedule. The disease 
has a high fatality rate in the region and leukopenia was considered an indicator 
of unfavorable prognosis in dogs with this potentially fatal disease. 

  

 

 



Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, Volume 7 

 

 
 

155 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Parvovirose canina é uma doença infectocontagiosa de distribuição mundial 

causadora de gastroenterite hemorrágica grave em cães (PAES, 2016; SOUTO et al, 2018). 

O agente etiológico é o Parvovírus Canino (CPV-2), um vírus de DNA de fita simples, não 

envelopado, da família Parvovirídae, subfamília Parvovirinae (COTMORE, 2019; PENZES, 

2020).  

A infecção pelo CPV-2 acomete principalmente filhotes entre a terceira e a décima 

sexta semana de vida, sem histórico de vacinação e que habitam ambientes com alta 

densidade populacional. A prevalência da enfermidade entre as raças pode variar bastante em 

diferentes países. Além dos Rottweilers, Pastores alemães e cães sem raça definida estão entre 

os mais suscetíveis (BEHERA, 2015; SHIMA, 2015).  

A transmissão ocorre principalmente por via oral após contato direto do suscetível 

com fezes contaminadas com o vírus. Após a infecção, ocorre a replicação primária nas 

tonsilas e linfonodos, e o vírus chega à corrente sanguínea por via linfática, atingindo timo, 

baço e medula óssea. Por volta de quatro a seis dias após a inoculação, o vírus passa a se 

replicar no intestino, causando inflamação e necrose das criptas intestinais, resultando em 

perda do controle osmótico e formação de conteúdo hemorrágico na luz do intestino. A 

destruição epitelial permite translocação bacteriana para a corrente sanguínea, resultando em 

infecções bacterianas secundárias (JERICÓ et al., 2015; OLIVEIRA, 2009). Os sinais clínicos 

incluem febre, letargia, anorexia, vômitos e diarreia líquida sanguinolenta e fétida, além de 

desidratação (CASTRO, 2007). 

O diagnóstico é possível por meio de várias técnicas, sendo a PCR o método mais 

sensível e específico, no entanto, testes imunocromatográficos têm sido bastante utilizados 

pela praticidade, rapidez e baixo custo (PEREIRA, 2016; RODRIGUES, MOLINARI, 

2017). O hemograma completo revela leucopenia decorrente da destruição de células 

precursoras da série branca durante a replicação viral na medula óssea. A neutropenia e 

linfopenia são os achados mais comuns. A ocorrência de anemia é variável e se justifica pela 

hemorragia intestinal. As plaquetas, na maioria das vezes, não sofrem alterações (BRAGA, 

2019).  

Após o diagnóstico, o tratamento do paciente é baseado na terapia de suporte 

e inclui administração de fluido, antieméticos, antimicrobianos de amplo espectro, 

imunomoduladores, entre outros. (ETTINGER, 2004; YALCIN, 2017; MARTIN, 2002).  
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A profilaxia da parvovirose canina se dá através da vacinação e do isolamento de 

filhotes não imunizados, evitando o acesso destes animais a ambientes ou animais 

potencialmente contaminados (ALTMAN, 2017). O esquema de vacinação deve iniciar-se 

entre 6-8 semanas de vida com repetição a cada 2-4 semanas até a décima sexta semana de 

vida ou mais, oferecendo imunidade por 3 anos (DAY et al, 2020). A desinfecção do 

ambiente é extremamente importante para o controle da doença, no entanto, a maioria dos 

desinfetantes comercializados não é capaz de inativar o CPV-2 sendo o hipoclorito de sódio 

uma opção eficiente, de amplo espectro e baixo custo (CAVALLI, 2018).  

Estudos epidemiológicos sobre parvovirose canina são relevantes por se tratar de 

uma doença de distribuição mundial associada a altos índices de morbidade e mortalidade, o 

que acarreta em sérias complicações e sequelas nos pacientes acometidos (KILLIAN et al, 

2018; PARRISH et al, 1991). O presente trabalho se justifica pela necessidade de maior 

conhecimento dos principais aspectos epidemiológicos na microrregião de Cascavel- CE, 

onde observa-se um grande número de pacientes encaminhados para atendimento clínico 

com a suspeita de tal enfermidade. O objetivo do estudo foi analisar os principais aspectos 

epidemiológicos, sinais clínicos e achados laboratoriais mais frequentes em cães acometidos 

por Parvovirose canina, atendidos em uma clínica veterinária na microrregião de Cascavel- 

CE entre janeiro de 2020 e outubro de 2021. 

 

2 METODOLOGIA 

  

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética para Uso de 

Animais da Universidade de Fortaleza - Unifor protocolado sob o CEUA nº 4073100521. 

Foi realizado um estudo epidemiológico retrospectivo de casos de Parvovirose canina em 

uma clínica veterinária localizada na microrregião de Cascavel, que compreende a cidade de 

Cascavel, Pindoretama e Beberibe. Foram analisados prontuários, fichas de avaliação e os 

resultados de exames hematológicos de animais atendidos entre janeiro de 2020 e outubro 

de 2021 portadores de Parvovirose canina. Os documentos foram armazenados no sistema 

de informática Vetus® utilizado pela clínica. O sistema é frequentemente atualizado e suas 

informações continuam disponíveis para consulta mesmo após o fim do tratamento dos 

animais, o que permitiu a elaboração do estudo retrospectivo das informações dos pacientes. 

As informações analisadas foram idade, sexo, localidade onde vivem, estado vacinal, 

sinais clínicos, tempo de internação ou tratamento, parâmetros hematológicos e status 
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(sobrevivência ou óbito). Para o cálculo da taxa de letalidade, dividiu-se o número de óbitos 

por Parvovirose pelo número de casos confirmados da doença multiplicados por cem.  

Os animais incluídos no presente estudo foram os cães que apresentaram resultado 

positivo no teste imunocromatográfico (Parvovirose test kit Ag., Alere®). Todas as amostras 

foram obtidas por meio de swab retal e inseridas e agitadas no tubo contendo tampão 

diluente. Após as partículas maiores se depositarem no fundo do tubo, a solução 

(sobrenadante) foi coletada com uma pipeta fornecida na embalagem e 4 gotas foram 

adicionadas ao orifício do cassete do teste. Os resultados foram interpretados entre 5 e 10 

minutos e foram considerados reagentes os testes com duas linhas coloridas no centro do 

dispositivo (Fig. 01). 

 

Figura 01 - Cassete do teste imunocromatográfico para detecção de antígenos virais Alere® 

indicando resultado positivo (reagente). 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Quando o tutor autorizou a realização de exames hematológicos do paciente, a 

coleta foi realizada por venopunção cefálica ou jugular e armazenada em tubo contendo 

EDTA. Todas as amostras de sangue foram refrigeradas entre 2 e 8 °C, seguiram para análise 

laboratorial em, no máximo, 12 horas após a coleta e foram processadas em equipamento 

Genrui KT - 6200 VET® automático com revisão de lâmina. Para análise dos dados 

hematológicos, considerou-se os valores de referência por idade descritos por SCHALM 'S 

(2000).  

Para análise estatística foi utilizado o software Graphpad PRISM® versão 5.01 

(GraphPad Software Inc., San Diego, CA, USA). Os animais foram divididos em dois grupos: 

grupo de cães portadores de Parvovirose que permaneceram vivos após internamento na 

clínica (VIVOS) e grupo de cães que vieram a óbito (ÓBITOS). Os dados referentes à idade, 

tempo de internamento, número de leucócitos e número de plaquetas dos dois grupos foram 

expressos na forma de média e desvio padrão, e comparados entre si através do teste não 

paramétrico Whitney–Mann, após terem sido submetidos ao teste de normalidade Shapiro-
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Wilk e apresentarem-se fora da curva de normalidade. O teste de Spearman foi utilizado para 

análise da correlação entre o número total de leucócitos, número de plaquetas, idade e tempo 

de internamento de todos os animais submetidos ao hemograma completo. Em todos os 

testes estatísticos, foi utilizada a probabilidade de 5%. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 71 animais estudados, 39 cães eram fêmeas (54,9%) e 32 eram machos (45,1%). 

Esse resultado discorda do observado por Lemos (2002), onde 56,5% dos animais 

contaminados pela Parvovirose canina eram machos e 43,47% eram fêmeas, no entanto, em 

ambos os estudos não houve grandes diferenças entre os dois grupos. Behera (2015) 

encontrou incidência predominantemente maior em machos (86,21%) em comparação com 

fêmeas (13,79%). Ao analisar a distribuição racial, os animais sem raça definida totalizaram 

23/71 (32,3%) dos casos. Entre os cães de raça, os Pit Bulls foram os mais acometidos 

(11/71, 15,4%), seguidos pelos Rottweilers (9/71, 12,6%) e Pastores Alemães (7/71, 9,8%) 

(Fig. 02).  

No presente trabalho, os cães das raças Pit Bull, Rottweiler e Pastor Alemão 

residentes na microrregião de Cascavel - CE estão entre os mais susceptíveis à Parvovirose 

canina, semelhante ao observado por outros autores. Houston (1996), Behera (2015) e Shima 

(2015) também observaram Pit bulls, Pastores alemães e Rottweilers entre os mais 

acometidos nos Estados Unidos, Índia e Nigéria, respectivamente, o que para Glickman 

(1985) se deve à imunodeficiência hereditária ligadas a essas raças. 

Com relação à faixa etária, os animais doentes apresentaram idade média de 3,43 ± 

3,25 meses. Os filhotes de 0 a 3 meses (48/71, 67,6%) foram os mais acometidos, 

corroborando com Prittie (2004), que relata maior prevalência em animais até o sexto mês 

de vida, no entanto, Alves (2020) encontrou maior prevalência em filhotes de 3-6 meses, 

discordando do presente estudo. Apesar dos filhotes serem os mais acometidos pela 

enfermidade na região estudada, 5 cães adultos jovens de 13 a 15 meses (5/71, 7 %) também 

foram diagnosticados e dois destes cães residiam em Espaço Nobre, uma das localidades 

com maior número de animais acometidos no presente estudo (8/71, 11,3%), assim como a 

região do Alto Luminoso (10/71, 14,1%) e da Caponga (14/71, 19,7%) (Fig. 03).   
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Figura 02 - Distribuição de casos de Parvovirose canina por raça na microrregião de 

Cascavel entre janeiro de 2020 e outubro de 2021. 

 

 

A maioria dos animais apresentava protocolo vacinal incompleto (47/71, 60,5%) 

seguidos por animais que não receberam qualquer dose de imunizantes contra Parvovirose 

(22/71, 36,6%). Poucos cães doentes apresentaram protocolo vacinal completo (2/71, 2,9%) 

(Fig. 04).  

Os resultados diferem dos encontrados por Lemos et al. (2002) onde a maioria dos 

animais não receberam nenhuma dose de imunizante (60,8%), seguidos por animais com 

protocolo incompleto (30,4%). Castro et al. (2007) também encontrou como maioria os 

animais não vacinados (46,6%) seguidos de animais com protocolo de vacinação incompleto 

(30,0%). Ambos os autores encontraram animais com protocolo de vacinação completo 

assim como o presente estudo. Nos estudos de Lemos et al. (2002) e Castro et al. (2007) o 

percentual de animais com protocolo de vacinação completo foram superiores, sendo 6,5% 

e 4,9%, respectivamente. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção da Parvovirose 

canina.  Nas primeiras semanas de vida os filhotes são protegidos pelos anticorpos maternos 

adquiridos pela ingestão do colostro, no entanto, os títulos começam a declinar entre a oitava 

e a décima segunda semana de vida tornando os filhotes mais susceptíveis à infecção. Altos 

títulos de anticorpos maternos, porém, podem inativar a vacina, sendo uma causa importante 

de falha vacinal (DAY et al, 2020).  
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Figura 03 - Distribuição de casos de Parvovirose canina na microrregião de Cascavel - 

Ceará entre janeiro de 2020 e outubro de 2021. 

 

 

Entre os sinais clínicos, a diarreia foi o mais frequente (91,5%), seguida pela êmese 

(80,2%), dor abdominal (54,9%), anorexia (49,2%), apatia (47,8%) e febre (18,3%). 

Resultados muito semelhantes foram observados por Oliveira et al. (2018), onde a diarreia 

também foi o sinal clínico mais frequente (100%) seguida por êmese (62,5%). A associação 

de anorexia, apatia, diarreia e êmese foi observada por Lemos et al. (2002) em 85,55% dos 

animais estudados.  

O coeficiente de letalidade observado no período mencionado foi de 39%, sendo 

superior à encontrada por Alves et al. (2020), que obteve um coeficiente de letalidade de 

27,2%. Já Oliveira et al. (2018) obteve letalidade de 83,3% em cães diagnosticados com a 

variante 2c. Dos 28 óbitos, 11 eram de cães domiciliados em Cascavel (39,3%) e 17 eram de 

cães domiciliados em Beberibe (60,7%). Dos 71 cães tratados, 20 eram domiciliados em 

Beberibe e destes 17 foram à óbito. Acredita-se que a alta mortalidade de cães domiciliados 

nesta região se deve à ausência de clínicas veterinárias na região, dificultando o acesso a 

cuidados imediatos e intensivos de saúde animal.  
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Figura 04 - Protocolo vacinal dos animais portadores de Parvovirose canina na 

microrregião de Cascavel - Ceará entre janeiro de 2020 e outubro de 2021. 

 

 

 

Dos 71 animais diagnosticados com Parvovirose canina neste estudo, apenas 26 

cães (36,6%) foram submetidos à análise hematológica. Dentre as alterações encontradas, a 

leucopenia foi observada na maioria dos animais (25/26, 96,1%) seguida por anemia (8/26, 

30,7%) e trombocitopenia (5/26, 19,2%). Os resultados estão de acordo com Braga et al. 

(2019) que também observou a leucopenia como alteração mais frequente (66,7%) seguida 

pela anemia (35%) e trombocitopenia (17,9%).  A maioria dos achados relatados por Mendes 

et al.  (2011) divergem do presente estudo, uma vez que este observou contagem de 

leucócitos dentro do intervalo de normalidade em 58,3% de sua amostra, leucopenia em 

33,4%, leucocitose em 8,3% e ausência de alterações da contagem de eritrócitos, no entanto, 

observou eosinopenia em 69,5% dos animais, sendo este parâmetro idêntico ao encontrado 

no presente estudo. 

No leucograma, a alterações mais frequentes foram eosinopenia (18/26, 69,2%) 

neutropenia (15/26, 57,7%), monocitopenia (12/26, 46,1%) e linfopenia (11/26, 42,3%). 

Apenas em 3 dos 26 animais submetidos ao exame hematológico a contagem de neutrófilos 

esteve acima do intervalo de referência (11,5%). O número total de leucócitos, número total 

de plaquetas, idade em meses e dias de internamento foram comparados entre os dois grupos 

estudados de acordo com o status do paciente (VIVOS x ÓBITO). O número de leucócitos 

foi significativamente menor nos animais que vieram à óbito em relação aos animais que 

permaneceram vivos (p<0,05) (Tab. 01). Diante deste resultado, sugere-se que o número de 

leucócitos seja um importante parâmetro a ser considerado para presumir o prognóstico 

desfavorável de cães portadores de Parvovirose canina. Os mesmos parâmetros foram 
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correlacionados entre si, não sendo observadas correlações significativas entre tais variáveis 

(p>0,05). 

A queda na contagem de leucócitos, eritrócitos e plaquetas está relacionada à 

destruição de precursores hematopoiéticos da linhagem granulocítica, eritróide, e 

megacariocítica durante a intensa replicação do vírus na medula óssea, no entanto, elevações 

da contagem leucocitária podem ocorrer e são resultantes de infecções secundárias, comuns 

em quadros de Parvovirose (TERZUNGWE, 2018). Leucocitose não foi evidenciada na 

análise hematológica no presente estudo. 

 

Tabela 01 - Número de leucócitos, número de plaquetas, dias de internamento e idade 

(Média ± desvio padrão) de animais portadores de Parvovirose canina que permaneceram 

vivos e de animais que vieram a óbito. 

Status Leucócitos (/µL) Plaquetas (/µL) Internamento (dias) Idade (meses) 

Óbitos 1.730a 
±728 

141.000a 
± 145.159 

3,70a 
± 3,47 

4,6 a 
±4,76 

Vivos 5.752b 
± 3.290 

215.600a 
± 156.667 

4,47a 
± 1,73 

4,07a 
± 3,01 

Letras minúsculas diferentes na mesma coluna representam diferenças significativas entre as variáveis 

(p<0,05). 

 

Tais resultados comprovam a importância da análise dos parâmetros hematológicos 

dos animais acometidos pela Parvovirose canina para definição de um prognóstico 

desfavorável do paciente. Entretanto, a pequena quantidade de exames hematológicos em 

relação ao total da amostra foi um fator limitante do estudo ocasionada pela baixa condição 

financeira de alguns tutores dos animais acometidos e ausência de laboratórios na região. 

Nestes casos, o teste de imunocromatografia para identificação do antígeno viral nas fezes 

foi priorizado, possibilitando um diagnóstico mais específico de Parvovirose canina em 

animais atendidos com sinais clínicos de gastroenterite. Apesar de o tratamento ser iniciado 

logo após a confirmação da suspeita clínica, a quantidade de dias de internamento não diferiu 

entre os animais que permaneceram vivos e os mortos (p>0,05).  

 

4 CONCLUSÕES 

 

Observa-se na microrregião de Cascavel – CE, maior morbidade na cidade de 

Cascavel e alta taxa de letalidade na cidade de Beberibe. Em toda microrregião, filhotes de 

ambos os sexos se mostraram mais suscetíveis e se infectaram durante a realização do 
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protocolo vacinal, reforçando a importância de manter filhotes isolados até vinte e um dias 

após a última dose do protocolo. O menor número de leucócitos nos pacientes que vieram 

a óbito comprova a importância de análise de tal parâmetro hematológico para definição do 

prognóstico de pacientes portadores desta enfermidade, reforçando que a dificuldade de 

acesso dos a laboratórios de análises hematológicas é um fator importante a ser solucionado 

para melhor avaliação, definição de prognóstico e tratamento dos animais. 
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RESUMO 

A demodiciose e a escabiose são dermatopatias importantes que estão sempre 
presentes na rotina clínica veterinária. Elas induzem alterações cutâneas e 
metabólicas que podem comprometer o bem-estar animal e humano. Diante 
disso, o objetivo desse trabalho foi traçar um perfil epidemiológico das sarnas 
demodécica, sarcóptica e notoédricaem cães e gatos atendidos em uma clínica 
veterinária especializada em dermatologia em Fortaleza. Tratou-se de um estudo 
descritivo retrospectivo, transversal, quantitativo em que foi realizado um 
levantamento epidemiológico sobre as dermatopatias citadas. Foram coletados 
dados de fichas clínicas de cães e gatos atendidos na clínica veterinária (n=123) 
no período entre 2019 e 2021, por meio do preenchimento de um questionário 
semiestruturado. Nele constava: nome do animal, espécie, idade, sexo, raça, 
anamnese, história clínica, exame físico e resultado de exames complementares. 
Verificou-se que houve uma maior ocorrência de sarnas em cães de 2 meses a 1 
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ano de idade, machos, da raça Bulldoge que faziam uso de preventivo de 
ectoparasiticidas. A grande maioria, 90%, dos animais apresentava prurido nos 
níveis de 5 a 7, dentro de uma escala de 1 a 10. Foram observadas infecções 
secundárias envolvendo malasseziose e piodermites. Conclui-se, nesse trabalho 
a grande prevalência e importância das sarnas no dia a dia da rotina clínica 
veterinária e como ainda existem várias questões a serem abordadas através 
desses levantamentos epidemiológicos.  
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Demodicosis and scabies are important skin diseases that are always present in 
the veterinary clinical routine. They induce cutaneous and metabolic changes 
that can compromise animal and human well-being. Therefore, the objective of 
this work was to draw an epidemiological profile of demodectic, sarcoptic and 
notoedric mange in dogs and cats treated at a veterinary clinic specializing in 
dermatology in Fortaleza. This was a descriptive, retrospective, cross-sectional, 
quantitative study in which an epidemiological survey was carried out on the 
previously mentioned skin affections. The data was collected through a semi-
structured questionnaire based on the clinical records of the animals treated at 
the veterinary clinic (n=123) in the period between 2019 and 2021. The 
questionnaire contained: name of the animal, species, age, sex, race, anamnesis, 
clinical history, physical examination and complementary exams. It was found 
that there was a higher occurrence of scabies in animals from 2 months to 1 year 
of age, males, of the Bulldog breed and that made use of preventive 
ectoparasiticides. Most animals, 90%, presented pruritus at levels 5 to 7, within 
a scale of 1 to 10. Secondary infections involving malasseziosis and pyoderma 
were observed. It’s concluded in this work the prevalence and importance of 
scabies in the daily veterinary clinical routine and how there are still several issues 
to be addressed through the epidemiological surveys. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As dermatopatias são enfermidades rotineiras na Clínica de Pequenos Animais, 

representando cerca de 30% dos casos diários (LIMA et al., 2009). Dentre as principais 

dermatopatias têm-se as sarnas, as afecções fúngicas e as piodermites (SIMÕES et al., 2018). 

Diante disso, as sarnas são dermatopatias parasitárias causadas por ácaros que 

ocasionam diversos tipos de lesões cutâneas e acometem tanto cães quando gatos (FREITAS, 

2011). Entende-se como demodiciose canina ou sarna demodécica, uma dermatite localizada 

ou generalizada cujo agente etiológico principal é o Demodex canis, um ácaro comensal que 

habita comumente a região dos folículos pilosos (MEDLEAU; HNILICA, 2006; 

FILGUEIRA et al., 2019). Por sua vez, a escabiose ou sarna sarcóptica é uma dermatopatia 

zoonótica cujo agente etiológico é o ácaro Sarcoptes Scabiei em cães e o Notoedres cati em gatos, 
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que escavam superficialmente a pele causando uma alta sensação de prurido (MEDLEAU; 

HNILICA, 2006; SILVA et al., 2018).  

Dentre as dermatopatias fúngicas mais rotineiras na prática clínica tem-se a 

malasseziose cujo agente etiológico é o fungo leveduriforme Malassezia pachydermatis. Trata-

se de uma levedura comensal que está presente em número reduzido na microbiota normal 

do animal e se prolifera quando ocorre um desequilíbrio na barreira epidérmica (BRITO et 

al., 2018).  

Em relação às piodermites, essas são infecções bacterianas na pele, que podem ser 

superficiais ou profundas e; aparecem normalmente como infecções secundárias (PAULA, 

2019). Estudos mostram que é comum a concomitância de dermatopatias em um mesmo 

animal, já que a causa primária pode levar a uma solução de continuidade, favorecendo as 

infecções secundárias, fato que pode ser visualizado em cães com demodiciose, malasseziose 

e infecção bacteriana associadas (PAULA, 2019; MATOS, 2012).  

Diante dos fatos descritos acima que mostram que as dermatopatias são uma 

realidade na rotina clínica, visto que as dermatopatias podem levar ao comprometimento do 

bem-estar animal, associando ao fato de que dados epidemiológicos são de grande 

importância para se compreender melhor essas enfermidades, esse trabalho objetiva realizar 

um levantamento epidemiológico de dermatopatias parasitárias, com foco em demodiciose 

e escabiose, em cães e gatos atendidos em uma clínica veterinária de Fortaleza, capital do 

Ceará.   

 

2 METODOLOGIA 

 

Tratou-se de um estudo descritivo retrospectivo, transversal, quantitativo em que 

foi realizado um levantamento epidemiológico sobre as sarnas demodécica, sarcóptica e 

notoédrica em cães e gatos no município de Fortaleza, Ceará. O projeto foi executado no 

período de janeiro a junho de 2022.  

Foi realizada uma coleta de dados, por meio do preenchimento de um questionário 

semiestruturado, de fichas clínicas de cães e gatos sadios ou com diagnóstico de 

dermatopatias, de ambos os sexos, de várias raças, com idade a partir de 2 meses, atendidos 

em uma clínica veterinária de referência, na área da dermatologia, no período de janeiro de 

2019 a dezembro de 2021. 
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No questionário constava: nome do animal, espécie, idade, sexo, raça, anamese 

contendo: estilo de moradia, acesso à rua, uso de ectoparasiticida, escala de prurido variando 

de 0 a 10, presença e localização de lesões,examefísico e examescomplementares realizados. 

Os dados foram plotados em planilhas no Microsoft Excel 2007 e os resultados foram 

expressos em percentuais e mostrados em gráficos e tabelas. 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Experimentação Animal da 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR), seguindo as normas descritas na Lei Nº 11.794, de 8 

de outubro de 2008, tendo sido aprovado sob o número 1501100122. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a realização desse estudo foram analisadas cento e vinte três fichas de cães 

(n=120) e gatos (n=3) atendidos em uma clínica veterinária dermatológica no período de 

janeiro de 2019 a dezembro de 2021, onde foram coletados os seguintes dados: Idade, sexo, 

raça, moradia, presença e escala de prurido, presença e agentes de infecções secundária, 

presença e localização de lesões e o uso preventivo de ectoparasiticidas.  

Dentre as fichas analisadas, verificou-se que 16% dos cães avaliados apresentaram-

se positivos para um dos dois tipos de sarna, 47% dos animais positivaram para malasseziose 

e os outros 37% positivaram para outras dermatopatias como dermatofitoses, alergia 

alimentar, e dermatite alérgica a picada de ectoparasita. Em relação aos gatos, nenhum deles 

mostrou-se positivo para ácaros (Tabela 1). 

Em relação aos 16% dos cães positivados para sarna é considerado um percentual 

baixo para a rotina clínica veterinária. Essa baixa prevalência também foi visualizada no 

estudo de Souza et al. (2009) onde foi relatado que somente 14,3% dos animais estudados 

eram positivos para sarna,entretanto o estudo de Vasconcelos et al. (2020) mostra em seu 

trabalho uma maior prevalência alcançando 35,35% dessasdermatopatias dentre as demais. 

A demodiciose é normalmente transmitida pelo contato direto com a mãe nas 

primeiras horas após o nascimento logo a castração de animais positivos é necessária, porém 

a permanência desses animais nas linhas de reprodução seja possivelmente a causa da alta 

prevalência dessa dermatopatia. (VASCONCELOS et al., 2020). A escabiose tem como fator 

predisponente a longa permanência dos animais em petshops ou em canis onde normalmente 

não é feito um controle do ambiente para prevenção desses ectoparasitas (COELHO, 2018). 

Diante dessa situação, fazem-se necessários mais estudos para justificar esse achado. 
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Todos os casos de sarna catalogados nesse trabalho foram visualizados em cães. 

Esse achado pode ser justificado pelo fato de que gatos acometidos por Demodex cati são 

casos raros e com característica auto-limitante (COELHO, 2018).  A escabiose é mais 

comum em cães tendo o ácaro Sarcoptes Scabiei var canis, como agente etiológico e, nos gatos, 

a prevalência é menor, tendo como agente etiológico o ácaro Notoedres cati (CASTRO, 2005).  

A ausência de gatos positivos no nosso estudo se justifica não somente pela baixa prevalência 

das sarnas em gatos como descrito na literatura, mas talvez, associado ao fato de que tutores 

de gatos não têm o costume de levá-los ao clínico veterinário, apesar dessa realidade estar se 

alterando. 

Os diagnósticos foram concluídos por meio da anamnese, ficha dermatológica, 

histórico do paciente, exame físico e exames complementares, dentre eles, a citologia de pele 

por fita de acetato, citologia de pústula/crosta, feitos por imprint e/ou punção, raspado de 

pele e cultura fúngica.Como descrito por Campana (2010) a melhor conduta para uma 

consulta dermatológica de sucesso é o preenchimento sistemático da ficha dermatológica, 

com abrangente coleta de dados e histórico animal, e que mesmo o exame clínico sendo de 

suma importância na maioria dos casos é necessário a realização de exames laboratoriais 

complementares para a conclusão de um diagnóstico definitivo. 

 

Tabela 1: Número de fichas avaliadas em uma clínica veterinária especializada em 
dermatologia no período entre os anos 2019 e 2021 

 

 

Total de 

fichas 

Nº de animais 

positivados para sarna 

Nº de animais positivados 

para malasseziose 

Nº de animais 

positivados para 

outras enfermidades 

2021 65 14 32 19 

2020 18 2 10 8 

2019 40 4 16 18 

Total 123 20 58 45 

(%)  16% 47% 37% 

 

Em relação a idade dos cães acometidos por sarna, 60% apresentavam-se entre 2 

meses e 1 ano, 25%, entre 1 e 2 anos e 10%, entre 2 e 6 anos, nenhum cão com idade entre 

6 e 10 anos positivou e 5% tinham acima de 10 anos (Tabela 2). O achado de que agrande 

maioria dos casos de animais acometidos por sarna se encontraremna faixa etária entre 2 

meses e 1 ano,60%, está de acordo com o descrito na literatura, onde as sarnas acometem 

principalmente cães jovens, já que suas manifestações clínicas estão diretamente relacionadas 
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com um quadro de imunossupressão dos animais (COELHO, 2018), o contato inicial com 

as mães infectadas e seu convívio prolongado em petshops (CASTRO et al., 2005; 

CARDOSO et al., 2011). 

 

Tabela 2 -  Número de animais positivos para sarna, conforme a distribuição por idade 

 2019 2020 2021 Percentagens (%) Total 

2 meses a 1 ano 2 1 9 60 12 

1 a 2 anos 1 1 3 25 5 

2 a 6 anos 1 0 1 10 2 

6 a 10 anos 0 0 0 0 0 

Acima de 10 anos 0 0 1 5 1 

Não informa 0 0 0 0 0 

 

Em relação ao sexo, nesse trabalho, verificou-se que 50% dos cães eram machos, 

40% eram fêmeas e em 10% o sexo não foi informado (Tabela 3).Dessa forma, não parece 

existir uma predisposição quanto ao sexo. Entretanto, alguns dados da literatura mostram 

que machos são mais prevalentes que fêmeas (VASCONCELOS et al., 2020) e, em outros, 

que as fêmeas são mais prevalentes que os machos (SIMÕES et al., 2018). Dessa forma, não 

está claro se há uma influência hormonal na patogenia das sarnas. Diante dessa situação, faz-

se necessário maiores estudos para comprovar os achados descritos na literatura bem como 

no nosso trabalho. 

 

Tabela 3 - Gráfico referente ao sexo dos animais 

 Total Percentagens (%) 

Macho 10 50 
Fêmea 8 40 
Não informa 2 10 

 

Dentre as raças incluídas nos diagnósticos positivos nesse trabalho, a raça Bulldog 

foi a mais prevalente com 45% dos casos. A raça Shih Tzu foi a segunda mais acometida 

com 15% dos casos, sendo as raças Pug, Poodle, Sharpei e American Starfortshire também 

acometidas em menor percentagem (Tabela 4). 

Dentre as pesquisas em literatura sobre predisposições raciais temos uma gama bem 

diferenciada de informações, a maioria dos dados brasileiros mostram que cães SRD (sem 

raça definida) são os mais acometidos por sarnas com um percentual de 46% em Coelho 

(2018), 42% em Cardoso et al. (2011), 39% em Paula (2019), 37% em Vasconcelos et al. 

(2020) e 30% em Simões et al. (2018).  
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Já em estudos internacionais é relatado que a maior frequência de sarnas ocorre em 

cães de raça, especialmente os de pelo curto como Dachshund (CARDOSO et al., 2011). Os 

dados que apresentavam os SRD como a maior percentagem dos casos, trazem em segunda 

colocação de prevalência as raças Dachshund, Pinscher, Lhasa Apso, Bulldog e Yorkshire. 

No nosso estudo as raças mais prevalentes foram Bulldog e Shih Tzu (Tabela 4).  

Dessa forma é provável que não haja predisposição racial e fator de risco para o 

desenvolvimento das sarnas demodécica e sarcóptica, já que não se pode descartar a 

influência da sociedade e do tempo em relação aos tipos de raças prevalentes em cada região. 

Simões (2018) realizou uma coleta de dados no período entre 2006 e 2013 e mostrou que a 

raça Poodle, raça mais comercializada na época, foi a mais prevalente. Atualmente, sabe-se 

que as raças mais procuradas pelas famílias são: Shih Tzu, Bulldog, Pug, Yorkshire, 

Dachshund, achado que pode explicar a prevalência dessas raças nos estudos atuais. 

Ainda, a diferenciação do estudo atual não ter relatado nenhum cão sem raça 

definida e todos os outros estudos como Cardoso et al. (2011) terem os cães SRD como 

maioria pode ser explicado pelo fato que esses estudos foram realizados em hospitais 

veterinários universitários em que maior parte dos pacientes são normalmente sem raça 

definida, assim como relatado por Coelho (2018), e o estudo atual foi realizado em uma 

clínica particular onde a maioria dos pacientes são comumente de raça definida. 

 

Tabela 4 - Raças com diagnóstico positivo para sarna 

 2019 2020 2021 Total Percentagens (%) 

American Starfortshire 1 0 0 1 5 

Bull Dog 2 1 6 9 45 

Poodle 0 0 1 1 5 

Pug 0 0 1 1 5 

Sharpei 0 0 1 1 5 

Shitzu 1 0 2 3 15 

Não informa 0 1 3 4 20 

 

Em relação ao tipo de moradia onde os animais viviam, verificou-se que 20% dos 

animais residiam em casa, 40% em apartamento e 40% não informava o tipo de moradia. 

Dentre esses animais, cerca de 30% tinham acesso à rua, 15% não tinham acesso e 55% não 

foi informado (Tabela 5). 
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Os dados sobre moradia e estilo de vida se mostram importantes para rebater a 

ideia popular de que apenas animais errantes ou “cães de quintal” são portadores da sarna, 

porém como vemos nos resultados a maior parte dos cães são de raça definida, moravam em 

apartamento e tinha limitado acesso à rua.  

Essa crença pode ser justificada pelo fato de que os ácaros causadores das sarnas 

são transmitidos por contato direto entre animais. Sabe-se que a demodiciose é transmitida 

da mãe para o filhote e, a escabiose, de qualquer animal infectado para outro saudável 

(FREITAS, 2011). Essa transmissão é facilitada em abrigos devido à superpopulação e 

convivência muito próxima dos animais no ambiente. Porém petshops e canis, mesmo os de 

boa procedência, também podem apresentar essas mesmas circunstâncias, logo filhotes que 

foram dados como saudáveis podem vir a expressar a doença no futuro já que para a 

proliferação patológica dos agentes e manifestação das doenças é preciso que haja uma queda 

na imunidade do animal como ciclo estral, doenças debilitantes, nutrição inadequada, vacinas 

e no caso dos filhotes até mesmo o estresse da mudança de locação do canil/abrigo/petshop 

para o novo lar (COELHO, 2018). 

 

Tabela 5 - Tabela referente ao tipo de moradia e ambiente dos animais. 

 Acessa a rua Não acessa a rua Não informa Total 

Casa 2 2 0 4 
Apartamento 2 1 6 8 
Não informa 2 0 5 8 

Total 6 3 11  

 

Em relação aos sinais clínicos, um dos mais prevalentes nas dermatopatias em geral é o 

prurido, que se trata da sensação desconfortável que leva a coceira na pele. Foi visto que 90% 

dos animais apresentavam prurido e 10% não foram informados eem relação à intensidade 

do prurido, utilizou-se uma escala de zero a dez onde 20% dos animais apresentavam um 

nível leve de 1 a 4, 50%, nível moderado de 5 a 8 e 20% apresentavam nível intenso de 9 a 

10 (Tabela 6). 

A classificação da intensidade do prurido durante a consulta normalmente vem através das 

percepções do tutor que vão relatar comportamentos como lambedura ou mordedura 

excessiva de membros, rolar ou se esfregar no chão e paredes, arrastar os glúteos no chão 

etc. (FEITOSA, 2020). 

Nesse estudo, a presença e os níveis de prurido foram avaliados de acordo com uma escala 

de 0 a 10 apresentada por Araújo (2011) onde o 0 se aplica para o animal com ausência de 

prurido,os escores entre 1 e 4 (leve), o animal apresenta um prurido maior que o fisiológico, 

porém não deixa de realizar nenhuma atividade para se coçar. Os escores de 5 e 6 (moderado) 



Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, Volume 7 

 

 
 

175 

incluem coceira noturna que pode fazer o animal acordar para se coçar, mas não afeta os 

momentos de alimentação, exercícios e lazer. Os escores 7 e 8 (grave) o animal apresenta 

intenso prurido, deixando de realizar suas atividades como comer, brincar e dormir para se 

coçar. Já nos escores 9 e 10 (muito grave), visualiza-se um animal com prurido quase 

contínuo, onde o animal não para de se coçar independente do que aconteça, sendo 

necessário intervenção física do tutor, podendo levar ao surgimento de lesões. 

Diante da escala descrita anteriormente, a determinação da presença e nível do prurido auxilia 

o clínico no diagnóstico da dermatopatia, pois temos conhecimento de quais são classificadas 

como pruriginosas e ou não (FEITOSA, 2020). A escabiose é normalmente relacionada à 

presença de prurido intenso, pois os ácaros presentes secretam substâncias alergénicas que 

levam ao desenvolvimento de uma reação de hipersensibilidade intensamente pruriginosa 

(FREITAS, 2011). Já na demodiciose o prurido não é um sinal clínico obrigatório, ele ocorre 

apenas em caso de infecções secundárias (COELHO, 2018). Vendo que os resultados 

mostram que 90% dos animais apresentaram prurido (Gráfico 6) podemos concluir que a 

infecções secundárias são muito comuns, como levantado em Matos et al. (2012) que diz que 

90% dos casos de demodiciose estão associados a infecções por bactérias Gram-positivas. 

 

Tabela 6 - Níveis de prurido dos animais positivados para sarna 

  Presença de prurido Ausência de prurido Não informa 

Total  18 0 2 

Porcentagem  90% 0% 10% 

Escala 1 a 4 5 a 8 9 e 10 Não informa 

2021 3 8 3 1 

2020 0 1 0 0 

2019 1 1 1 1 

Total 4 10 4 2 

Porcentagem 20% 50% 20% 10% 

 

A concomitância de dermatopatias no mesmo animal é comum, já que a causa 

primária pode levar à imunossupressão e uma quebra na resistência da pele, favorecendo as 

infecções secundárias. Os agentes que mais foram observados nas infecções secundárias são 

a Malassezia pachydermatis e as bactérias, estando presente em 75% (15) dos casos, sendo que 

55% (11) apresentaram ambos os agentes associados, 25% apresentaram-se negativos, 10% 
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tinham apenas piodermite, 5% apenas malassezia e 5% uma associação de bactéria, fungo e 

malassezia (Tabela 7).  

Considerando os agentes secundários, temos aMalassezia pachydermatis, que se 

caracteriza por ser uma levedura comensal em caninos e felinos. Ela é encontrada 

principalmente no canal auditivo externo, sendo uma das principais causas de otites externas 

caninas, também pode ser vista nas áreas periorais, axilas, dobras cutâneas úmidas e regiões 

interdigitais. Dados da literatura mostram que a demodiciose é um dos fatores 

predisponentes para causa primária da manifestação patogênica da Malassezia (BRITO, 

2018). De facto, nesse trabalho, grande parte dos animais que apresentaram sarna, tiveram 

também coinfecção com esse agente. 

A infecção bacteriana é comumente vista como uma infecção secundária de outras 

dermatopatias (COELHO, 2018). Dados mostram que na maioria dos casos de piodermite 

a bactéria envolvida é o Staphylococcus spp. (MATOS et al. 2012). A piodermite associada à 

demodiciose já é esperada devido à descamação da pele e dilatação dos folículos pilosos, 

sendo esse uma porta de entrada para a instalação de bactérias na pele. Sabe-se também que 

na escabiose além do aumento na descamação da pele o intenso prurido leva o animal a se 

automutilar causando escoriações, fator que também facilita a entrada de bactérias já que a 

barreira de proteção da pele foi rompida (FREITAS, 2011). Dessa forma, é esperado que 

animais com sarna apresentem infecção secundária por bactérias, achado visualizado nesse 

trabalho. 

Quanto às infecções fúngicas e parasitárias concomitantes, essas são raramente 

diagnosticados na clínica de pequenos animais e pouco descritos na literatura (MATOS et al.  

2012). De facto, nesse trabalho, apenas um único animal apresentou sarna com coinfecção 

por fungo e bactérias. 

 

Tabela 7 - Agentes secundários encontrados nos animais positivados 

  

Malassezia 

 

Bactéria 

Malassezia  

+  

Bactéria 

Malassezia  

+ Bactéria 

+ Fungo 

Não 

informa 

2021 2 2 6 1 4 

2020 0 0 1 0 0 

2019 0 0 4 0 1 

Total 1 2 11 1 5 

Porcentagem 5% 10% 55% 5% 25% 
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Outro ponto avaliado nesse trabalho foi a presença e distribuição de lesões. Cerca 

de 90% dos animais apresentavam lesões na pele, 5% não apresentavam quaisquer lesões e 

5% não foram informados (Gráfico 8). 

Dentre os 18 animais que apresentaram lesão, a distribuição das lesões foi por região 

anatômica foi: dígitos (78%), otite externa (72%), lesões generalizadas (55%), face e 

abdomem (22%), cauda, membros posteriores e pescoço (5%) (Gráfico 9). Entretanto, se 

ressalva que alguns animais apresentavam lesões em várias partes do corpo. 

Na demodiciose a classificação das lesões pode ser localizada, onde as lesões são 

mais comuns na região do rosto, como visto em 22% dos casos nesse estudo, ou generalizada 

onde numerosas lesões aparecem na cabeça e tronco como visto em 55% dos casos, nesse 

estudo. A demodicose pode ainda apresentar-se na forma de pododemodiciose caracterizada 

por lesões em patas, que podem ocorrer como consequência da demodiciose generalizada 

(COELHO, 2018). Nesse trabalho, verificou-se a presença de pododemodiciose, podendo 

estar associada a infecções bacterianas secundárias.  

Na escabiose as lesões normalmente envolvem o abdomem e patas, mas pode se 

disseminar rapidamente acometendo todo o animal, exceto o dorso (FREITAS, 2011). Nesse 

trabalho, de facto, 55% dos casos apresentaram acometimento de abdomem e patas. 

A otite externa se refere à inflamação do pavilhão auricular, sem envolver o ouvido 

interno, possui etiologia multifatorial envolvendo causas primárias representadas por 

dermatopatias do revestimento epitelial do conduto auditivo, como por exemplo infecção 

parasitária e fatores perpetuantes representados pela multiplicação desordenada de 

organismos que já compõem a microbiota natural da orelha externa, como as bactérias (ex: 

Staphylococcus spp.) e leveduras (Malassezia spp.) (SANTOS, 2020). Dessa forma, nesse 

estudo, verificou-se sim a presença de otite externa em alguns animais. 
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Tabela 9 - Percentual de animais acometidos por sarna, conforme a presença e a 
localização de lesões 

 
   Presença de lesões 

 
Nª de animais que 

apresentaram lesão 

   Nª de animais que não 

apresentaram lesão 

Nª de animais que 

não informa 

18    1 1 

Local 2020 2021 2022 Total Percentagens (%) 

Rosto 2 1 1 4 22 

Abdomen 3 0 1 4 22 

Rabo 1 0 0 1 5 

Patas 1 0 0 1 5 

Digitos 11 1 2 14 78 

Pescoço 1 0 0 1 5 

Otite Externa 8 1 4 13 72 

Generalizada 7 0 3 10 55 

 

Outro ponto avaliado nesse estudo foi o uso preventivo de ectoparasiticidas e o seu 

respectivo princípio ativo. Dessa forma, 70% dos animais já utilizavam algum tipo de 

medicação preventiva, 10% não faziam uso e 20% não foi informado (Gráfico 10). Dentre 

os animais que faziam controle preventivo, 57% eram por meio do Fluralaner, 21% por 

Sarolaner, 14% por Afoxolaner e 8% pelo uso do Fipronil e Permetrina (Gráfico 11). 

Foi visto então que a maioria dos cães do estudo já faziam uso de ectoparasiticidas, 

porém os mesmos apresentaram manifestações clínicas induzidas por ácaros. Dados da 

literatura mostram que o uso de ectoparasiticidas é realizado, muitas vezes, sem a avaliação 

médica, associados a falhas de manejo como, não cumprimento dos prazos corretos, 

possíveis subdosagens, calculadas através de peso estimado do animal, falha em medicar 

todos os animais na residência, podendo assim levar a resistência dos agentes (KERN, 2012). 

Dessa forma, o resultado desse trabalho mostra que o uso preventivo de acaricidas não foi 

eficaz, podendo ser justificado por diversos pontos falhos abordados na literatura. 

 

Tabela 10 - Número de animais referente ao uso de controle de ectoparasitas 

 
Controle de ectoparasitas 

 
Nª de animais que fazem algum 

controle Nª de animais que não fazem controle Nª de animais que não informa 

14 2 4 

Medicamento Nª de animais que utilizam Porcentagens (%) 

Bravecto 8 57 

Simparic 3 21 

Nexgard 2 14 

FrontlineTriact 1 8 
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4 CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos mostram a grande prevalência e importância das sarnas no 

dia a dia da rotina clínica veterinária e como ainda existem várias questões a serem abordadas 

através desses levantamentos epidemiológicos, como a permanência de animais positivados 

em linhas de reprodução, a permanência prolongada de filhotes em petshops, a superlotação 

de canis e abrigos e sua relação com a transmissão das sarnas, e confirmação da existência 

ou não da predisposição sexual.  

Dentre os dados coletados foi visto que a maioria dos animais positivados se tratava 

de cães jovens, da raça Bulldog, moradores de apartamento, sem contactantes atuais, com 

acesso à rua limitado e que faziam uso preventivo de ectoparasiticidas. É necessário concluir 

também que alguns dados não puderam ser coletados ou foram coletados de forma parcial 

devido ao preenchimento incompleto das fichas clínicas, mostrando a importância desse 

cuidado no momento do atendimento. 
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RESUMO 

As neoplasias mamárias têem sido uma das enfermidades mais comuns que 
acometem os canídeos, principalmente em cadelas idosas não castradas ou 
castradas de forma tardia, se apresentando como nódulos circunscritos em uma 
ou mais mamas e com dimensões variadas. Os carcinomas mamários possuem 
caráter maligno e podem ser observados histologicamente como nódulos 
simples até carcinomas mais complexos com comportamento invasivo, se 
separando do tumor originário por diversas vias como sangue ou linfa, 
formando assim novos tumores. Exames hematológicos e bioquímicos podem 
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auxiliar no diagnóstico, assim como urinálise, sendo necessário para confirmação 
definitiva do câncer, histologia e citologia do tecido tumoral. Os Marcadores 
moleculares, apesar de pouco usados na medicina veterinária, trazem a inovação 
e auxílio principalmente no prognóstico do paciente acometido. Sendo assim o 
presente trabalho tem como objetivo compreender as alterações clínicas e 
laboratoriais, os parâmetros hematológicos, bioquímicos e imuno-
histoquímicos, para melhor compreensão clínica, assim como os fatores que 
causem a progressão do tumor e a melhor maneira de identificá-los, para que se 
viabilize o correto diagnóstico e melhor prognóstico possível para os animais 
acometidos por essa enfermidade. 
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Mammary tumors have been one of the most common diseases that affect 
canids, especially in elderly female dogs not castrated and  castrated in a late 
stage, presenting as circumscribed nodules in one or more breasts and with a 
variety of dimensions. Mammary carcinomas have a malignant character and can 
be histologically observed as simple nodules to more complex carcinomas with 
invasive behavior, separating from the original tumor by many ways such as 
blood or lymph, thus forming new tumors. Hematological and biochemical tests 
can help in the diagnosis, as well as urinalysis, being necessary for definitive 
confirmation of the cancer, histology and cytology of the tumor tissue. 
Molecular markers, although not very used in veterinary medicine, bring 
innovation and help mainly in the prognosis of the affected patient. Therefore, 
the present work aims to understand the clinical and laboratory changes, the 
hematological, biochemical and immunohistochemical parameters, for a better 
clinical understanding, as well as the factors that cause tumor evolution and the 
best way to identify it, to enable the correct diagnosis and the best possible 
prognostics for animals affected by this disease. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Neoplasias são modificações que ocorrem de forma irregular indicando uma 

multiplicação desordenada de células que levam a formação de tecidos anormais, podendo 

ser visualizados como massas ou tumores devido a diferentes fatores carcinogênicos, que 

mesmo anulados, podem desencadear proliferações desordenadas de células (Daleck & 

Nardi, 2016).  

Neoplasia significa um novo crescimento, ou seja, uma lesão que antes não existia 

e que apresenta desenvolvimento celular descontrolado em diversos graus devido a alterações 

em proteínas e em genes responsáveis por regular o processo natural de diferenciação e 

multiplicação celular (Horta, 2016). 

Segundo Feliciano et al. (2012), podemos especificar tipos de carcinogêneses, onde 

a carcinogênese hormonal se destaca. As cadeias mamárias são bem acometidas e suas células 

e tecidos sofrem a influência de hormônios endógenos ou hormônios exógenos, sendo os 
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principais hormônios endógenos que influenciam esse tipo de carcinogênese: progesterona, 

hormônio do crescimento e estrógeno.  

Os tumores neoplásicos podem ser caracterizados como benignos ou malignos, 

sendo que os tumores benignos são menos agressivos, bem definidos, podendo estar em 

cápsulas e crescem de forma mais lenta, já os tumores malignos invadem com maior rapidez 

os tecidos e ainda se separam do tumor originário podendo levar rapidamente a quadros de 

metástase e consequentemente a formação de novos tumores. Os tumores malignos se 

comportam de forma invasiva e costumam se separar do tumor originário por diversas vias 

como o sangue ou linfa, ocorrendo assim a formação de tumores secundários, metade dos 

tumores nos cães são malignos e quase todos, cerca de 90%, são carcinomas (Cacemiro et 

al., 2017). 

Em relação aos fatores epidemiológicos, o carcinoma mamário é umas das 

patologias mais comuns em cadelas idosas não castradas, ou que foram castradas tardiamente 

demonstrando, segundo pesquisadores, que a ovariosalpingo-histerectomia antes do 

primeiro cio diminui em percentuais bastante significativos a incidência desses tumores, 

sendo que em média apenas 0,5% de cadelas são acometidas por carcinoma mamário depois 

desse procedimento  (Deusdado et al., 2016), esse percentual aumenta a partir dos ciclos 

estrais da cadela até que a castração quanto mais tardia menos efeito terá,  aumentando 

consideravelmente a possibilidade de câncer de mama. Segundo Daleck & Nardi (2016), a 

idade mais comum que fêmeas caninas são acometidas por tumores da glândula mamária são 

de 7 a 12 anos, já com menos de 5 anos, embora seja possível o desenvolvimento desse tipo 

de neoplasia, acontece de forma rara, assim como em machos que também podem 

desenvolver esse tipo de tumor, mas de forma mais excepcional do que cadelas. 

O estadiamento do carcinoma mamário dependerá dos protocolos a serem usados 

por médicos veterinários, se utilizando de exames laboratoriais desde os mais comuns da 

rotina como hemogramas e perfil bioquímico, como também análise urinária e as demais 

avaliações do tamanho e circunscrição do tumor, assim como os exames complementares: 

histologia, análise de linfonodos, avaliação de radiografias e citologia (Medeiros, 2017). Para 

o diagnóstico definitivo ser obtido, deve se utilizar de exames microscópicos, citológicos ou 

histopatológicos. No entanto recentemente outros exames vêm auxiliando esse processo, 

permitindo a identificação de diversos marcadores relacionados ao processo biológico das 

diversas neoplasias como enzimas, genes e receptores, que irão variar de acordo com o tipo 

de tumor e órgão acometido (Lana et al., 2007). 
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Na Medicina Veterinária, os dados em relação as alterações hematológicas, 

bioquímicas, urinálise e marcadores biológicos ainda não são tão utilizadas de forma rotineira 

para verificar acompanhamento de recidivas, possibilidade de metástase e melhor observação 

de alterações patológicas nos tumores mamários de cadelas.  Sendo assim, objetivamos 

através dessa revisão de literatura reunir e apresentar as atualizações sobre exames 

laboratoriais que possam ajudar no diagnóstico e melhor prognóstico dos carcinomas 

mamários. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

De acordo com os dados da literatura, o principal tipo de neoplasia que acomete a 

glândula mamária das cadelas são os carcinomas, que podem ter classificações variadas de 

acordo com as origens de seus componentes, dentre elas epitelial, mesenquimatosa ou ainda 

tumores mistos (Medeiros, 2017). 

Comumente, os tumores em glândulas mamárias se apresentam como nódulos 

circunscritos, com delimitações bem estabelecidas, quanto ao tamanho podem ser pequenos, 

ou grandes. As massas tumorais ainda podam se apresentar irregulares, com inúmeros graus 

de aderência e mobilidade, também podem estar ou não ulceradas, junto com necrose 

tecidual, que acomete principalmente tumores de crescimento rápido e continuo 

apresentando intensa infecção bacteriana secundária e inflamação (De Nardi et al., 2016). 

Existem tipos diversos de carcinoma mamário, podendo ser do tipo infiltrativo, um 

dos mais comuns nas cadelas, tendo como característica a não invasão do sistema linfático; 

podem ser do tipo simples, ou seja, formados por células epiteliais ou mioepiteliais tendo 

uma maior possibilidade de disseminação nos vasos linfáticos e demais tecidos com grau de 

malignidade variável e por fim os carcinomas do tipo complexo, também formados por 

células epiteliais ou mioepiteliais sem frequência de invasão na linfa e demais tecidos. O 

carcinoma inflamatório também é um tipo específico de neoplasia bem menos frequente, 

mas com poder de disseminação agressivo, invadindo a pele através dos vasos linfáticos; e 

por fim o carcinoma micropapilar, que é uma neoplasia com poder de invadir os linfonodos 

causando metástase (Costa, 2010). 

Segundo Daleck & Nardi, (2016), as neoplasias mamárias são as mais comuns em 

cadelas; podendo qualquer raça ser afetada, sendo a idade um dos fatores de maior incidência 

desse tipo de neoplasia, como as fêmeas de idade mais avançada não esterilizadas ou 

esterilizadas de forma tardia, que são acometidas em maior número. Daleck & Nardi (2016), 
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ainda pontuam que a prevenção através do ovário histerectomia e a não administração de 

hormônios exógenos são os meios mais eficazes para prevenção do câncer de mama. O 

percentual de sucesso do processo de castração está na precocidade. Estudos demonstram 

que não há benefícios da castração depois de 4 anos de idade em relação as neoplasias 

mamárias malignas, no entanto em relação as benignas os benefícios ainda são recorrentes. 

Para um melhor entendimento da evolução da doença, na clínica, o exame físico 

ajuda a compreender a forma e evolução que a neoplasia se encontra, dessa forma, 

consequentemente um melhor diagnóstico e tratamento (Allred et al., 1998). Como 

complemento do diagnóstico, o histórico do animal, pode revelar a evolução do tamanho do 

tumor, assim como, os principais sinais clínicos, tais como dor, pele com hematoma, eritema 

local, vasos linfáticos ocluídos causando edemas nos membros de forma secundária 

(Bergman, 2007; De Nardi, 2008). Segundo Pérez-Alenza et al (2001), sinais clínicos como 

anorexia, perda de peso, e claudicação podem ser reportados pelos tutores; as lesões ainda 

podem apresentar secreção sero-sanguinolenta e calor (Gomes et al., 2018).  

O tamanho do tumor pode variar, podendo apresentar massas de menos de 0,5cm, 

sendo assim, necessário na avaliação física, a palpação de forma cautelosa, principalmente 

em mamas com quantidade aumentada de tecido glandular. Os cães podem ser acometidos 

de forma uni ou bilateral, em ambas conformações, o animal pode apresentar endurecimento 

na lesão, edema e dor intensa. (De Nardi et al., 2016). 

Segundo De Nardi et al., (2016), as mamas mais acometidas por neoplasias são as 

abdominais inguinais e caudais, cerca de 66% dos casos relatados mostram que isso acontece 

pela maior quantidade de tecido mamário presente nestas glândulas. Em 70% dos animais 

acometidos, mais de uma massa tumoral afeta a mesma glândula mamária, ou a mama 

adjacente, podendo ainda não pertencer ao mesmo tipo histológico. Sendo assim, necessária 

a biopsia de todos os tumores encontrados, para definição clínica do animal.  

Muito comum na rotina médica veterinária, a utilização de parâmetros tanto 

hematológicos como bioquímicos para que possam ser feitos diagnósticos e tratamentos 

adequados, bem como a monitoração de pacientes com suspeita de doenças oncológicas 

(Rahman et al., 2018).  

Na Medicina humana, para que pacientes com neoplasias mamárias possam receber 

a indicação de tratamentos, é necessário que o hemograma seja realizado, para que seja 

autorizada a cirurgia e/ou tratamentos quimioterápicos, além disso são através destes 

resultados que se pode identificar o grau de malignidade e sobrevida, como pontuou 
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Akinbami et al (2013). Alguns trabalhos na Medicina Veterinária já apresentados, observaram 

e avaliaram o padrão dos hemogramas e alguns bioquímicos como a ALT (alanina 

aminotransferase) e também a creatinina de cães que são acometidos por neoplasias, 

objetivando identificação da severidade e do risco de morte de pacientes. 

As contagens de células sanguíneas se apresentam de forma muito alterada, em 

humanos acometidos com câncer mamário, já em caninos, isso não acontece, sendo as 

alterações mais amenas (Akinbami et al., 2013). Em um estudo realizado por Guarrido et al 

(2015), de análises laboratoriais em cadelas com carcinoma mamário, os resultados 

apresentaram, menor quantidade de eritrócitos em relação a cães saudáveis, a causa disso, 

pode estar ligada a diminuição da quantidade de hemácias em cães acometidos por tumores, 

como possível etiologia: hemorragias, desordens endócrinas e inflamações (Schartz, 2007). 

As desordens plaquetárias como trombocitopenia, são achados comuns em 

pacientes com câncer (Childress, 2012). Porém, em cães, esse achado pode se apresentar com 

resultado alterado (Grindem et al., 1994). Dentre as respostas que explicam as desordens 

plaquetárias, em animais com desenvolvimentos cancerígenos, alguns mecanismos como 

baixa síntese por conta da mieloptise, consumo e degradação como trombocitopenia 

autoimune, distribuição anormal e sequestro, por conta de hepatomegalia e esplenomegalia, 

ou também por alta perca de plaquetas (Chishom-chait et al., 2000). A alta produção de 

trombopoietina, substância mediada pela ocitocina inflamatória interleucina-6, também pode 

estar ligada ao achado de trombocitopenia, apesar da incidência de trombocitose em 

pacientes neoplásicos ser subnotificada (Childress, 2012). 

Além de achados como trombocitopenia, em pacientes veterinários acometidos por 

neoplasias, outras alterações como anemia do tipo normocítica e normocrômica são 

relatadas, mas segundo o autor, a prevalência, incidência, e relevância clínica dessa causa, é 

escassamente relatada. No leucograma, podem ser observados quadros de leucocitose, 

devido a interação das células cancerígenas com o sistema imune do animal e com a 

inflamação peritumoral. Também, é descrito monocitose, indicativa de aumento de 

monócitos, que pode estar associado ou não a neutrofilia. (Da Silva et al., 2014). 

No estudo de Guarrido et al (2015), em caninos com carcinoma mamário o 

leucograma mostrou uma grande quantidade de neutrófilos segmentados nos cães 

acometidos; porém, não foi constatado evidências que a leucocitose neutrofílica tivesse 

ligação com o tumor; além de não haver diferenças significativas no número de basófilos. 

Em cães com metástase, foi observada linfopenia, que segundo o autor, indica um alto grau 

de agressividade do tumor. Análises dos parâmetros bioquímicos como a transaminase ALT, 
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não apresentou diferenças significativas, assim como o resultado de creatinina. Em um 

estudo feito por Daleck & De Nardi (2016), os resultados laboratoriais em animais 

acometidos por carcinoma mamário mostram que os animais não sofrem alterações na 

enzima TGP. 

Entre os exames indicados para cadelas acometidas por carcinoma mamário, o 

coagulograma é um exame de eleição, por conta da ocorrência de coagulação intravascular 

disseminada (Withroy & Macewen, 1989). O estudo de Bentubo (2006) apud De Sá, (2011), 

aponta que dentre os processos que podem estimular a coagulação intravascular disseminada, 

as células neoplásicas podem fazer o deposito de fibrina e plaquetas, assim como produção 

de fatores teciduais, como a tromboplastina, que pode ser produzida sem estimulo prévio, 

nas células saudáveis, e também substâncias pró-coagulantes. 

Geralmente, animais oncológicos com coagulação intravascular disseminada, não 

apresentam sinais clínicos muitos consideráveis, costumam ter alterações laboratoriais que 

podem estar ligadas a trombocitopenia de forma crônica, como baixa de fibrinogênio, 

anemia, esquistócitos presentes, prolongamento de tromboplastina parcial ativada (Mangieri, 

2008).  

Exames de urina como a urinálise, pode se apresentar como método auxiliar de 

diagnóstico de um animal com neoplasia (De Moura, 2007), apesar que segundo Henry 

(2007), a urinálise dificilmente detecta presença de células neoplásicas. Através de estudos 

com resultados de urinálise em cadelas acometidas com carcinoma mamário, constatou-se 

em sua urina, um maior número de frações proteicas, representando maior frequência de 

proteínas de alto, médio e baixo peso molecular. Ainda com relação ao mesmo estudo, 

marcadores como creatinina, ureia e densidade urinária não tiveram relevância clínica para 

animais acometidos com carcinoma mamário.  

O estudo revelou que acontece perca de proteínas urinárias, e intensa deposição de 

diferentes classes de imunoglobulina como IgA, IgG, IgM e complemento C3, assim como 

presença de depósitos eletrodensos nos glomérulos. Segundo o mesmo estudo, parâmetros 

químicos como pH, glicose, corpos cetônicos, bilirrubinas e sangue oculto, se mantiveram 

dentro do esperado (Crivellenti, 2014). 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os carcinomas mamários permanecem sendo uma casuística bastante comum na 

medicina veterinária, sendo o tratamento de eleição, o procedimento cirúrgico, 

principalmente na rotina relacionada a pequenos animais. No entanto, para o estadiamento 

da doença e um melhor prognóstico é necessário um diagnóstico precoce e a realização de 

exames que confirmem o tipo de massa tumoral e o estado do paciente através de exames 

laboratoriais como hemograma, bioquímicos e urinálise, além dos exames de imagens e 

confirmatórios como histopatológico.  

Além disso, se faz necessário maiores pesquisas no campo médico veterinário, uma 

vez que os resultados dessa revisão de literatura nos mostram que as pesquisas no campo 

dos exames laboratoriais já existem, como é o caso de algumas glicoproteínas e marcadores 

bioquímicos, mas de forma discreta e semelhantes a estudos anteriores.  

Devido ao câncer ser uma doença com inúmeras alterações, pesquisas mais 

aprofundadas desses tipos de exames podem corroborar e elucidar de maneira significativa 

com o estágio mais inicial desse tipo de tumor assim como um melhor entendimento para a 

regressão do mesmo e menor possibilidade de recidivas. 
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