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APRESENTAÇÃO 

 

O livro Atualidades em sanidade animal se direciona aqueles que estão em busca de 

informações atuais e objetivas sobre a sanidade de diferentes espécies de animais domésticos, 

abrangendo diversas áreas dentro da medicina veterinária. Nesta edição, procuramos 

fornecer os estudos mais importantes e diversos abrangendo a saúde animal. Nós buscamos 

oferecer nesta obra uma apresentação baseada em estudos de casos e revisões com 

abordagem ampla de assuntos envolvendo a clínica médica, clínica cirúrgica e patologia 

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

literatura concisa e atual sobre a saúde animal. 

Paula Bittencourt Vago 

 
Aline Maia Silva 
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RESUMO: O exame citológico é uma ferramenta auxiliar que permite de maneira rápida, 
segura e pouco invasiva, identificar a natureza de diversos processos patológicos, além de 
definir na maioria dos casos de neoplasias a origem embrionária do tipo celular envolvido e 
caracterizar se a lesão tem caráter benigno ou maligno. O sucesso do diagnóstico é totalmente 
dependente de uma coleta adequada e análise correta das amostras e para isso necessita-se de 
experiência Diante de sua importância diagnóstica, neste estudo foram analisados 65 animais, 
sendo 63 cães e 2 gatos. Quatro cães do estudo apresentaram, cada um, 2 lesões neoplásicas 
de origens distintas, totalizando 69 lesões cutâneas. A coleta para análise citológica foi feita 
com a PAAF (Punção aspirativa por agulha fina) nos pacientes atendidos após exame físico 
e imprint das peças cirúrgicas e dos animais que eram submetidos à necropsia. Enquanto era 
emitido o diagnóstico citológico, as mesmas lesões foram submetidas ao processamento 
histológico. Os processos foram classificados como neoplásico, inflamatório, cístico e má 
formação. A correlação da citologia com a histopatologia foi de 78,3%, entretanto, avaliando 
de forma isolada alguns tipos neoplásicos, como o mastocitoma e carcinomas, foi obtido 
uma concordância de 100% dos casos. As neoplasias mesenquimais malignas tiveram uma 
correlação de 86,6%. Diante dos resultados citados, foi provado que o exame citológico 
permitiu em muitos casos um diagnóstico rápido e seguro, porém é de grande importância a 
complementariedade da histopatologia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Citologia; Lesões cutâneas; Histopatologia; Tumores; Pequenos 
Animais. 
 
 
ABSTRACT: The cytology is an auxiliary tool that allows quick, safe and minimally invasive 
way to identify the nature of many pathological processes and defines in most cases of 
malignancies embryonic origin of cell type involved and characterize the lesion is benign or 
malignant. Successful diagnosis is totally dependent on an accurate and proper collection and 
analysis of samples that need to be experience. Before its diagnostic importance in this study 
65 animals were analyzed, with 63 dogs and 2 cats. Four dogs in the study presented, each 2 
neoplastic lesions of different origin, totaling 69 skin lesions. The collection for cytological 
analysis was performed with FNAB (fine needle aspiration biopsy) in patients seen after 
physical examination and imprint of the surgical specimens and animals were autopsied. 
While the cytological diagnosis was issued, the same lesions were subjected to histological 
processing. The cases were classified as neoplastic, inflammatory, and cystic malformation. 
The correlation of cytology and histopathology was 78.3 %, however, evaluated in isolation 
some neoplastic types, such as mast cell tumors and carcinomas, was obtained a concordance 
of 100 % of cases. Malignant mesenchymal neoplasms had a correlation of 86.6 %. Given 
the results cited, it was proven that the cytological examination has in many cases a quick 
and safe diagnosis but is of great importance to complementary histopathology. 
 
KEYWORDS: Cytology; Skin lesions; Histopathology; Tumors; Small animals. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

A rotina clínica é sempre cheia de desafios quando se trata de elucidar problemas 

diagnósticos, a escolha do exame correto para concluir uma suspeita clínica é fundamental. 

Cada vez mais vêm se desenvolvendo métodos diagnósticos sofisticados a favor da Medicina 

Veterinária de pequenos animais, entretanto, muitas vezes, há uma carência de recursos para 

torná-los parte da rotina diagnóstica. Dentre todos os exames, a citologia é o método 

diagnóstico de baixo custo, pouco invasivo e eficaz, pois permite ao clínico solucionar 

diversos casos das mais variadas etiologias (MAGALHÃES  et al., 2001). 

O exame citológico, quando aplicado à anatomia patológica, consiste na avaliação 

morfológica de tipos celulares extraídos dos mais diversos tecidos lesionados, de vários sítios 

anatômicos do corpo, tendo como objetivo principal auxiliar no diagnóstico e prognóstico 

de lesões, desta forma, proporcionando uma melhor conduta clínica e cirúrgica 

(MAGALHÃES  et al., 2001). 

Esse método, porém, pode sofrer interferências na sua interpretação, por isso, em 

alguns casos, são requeridos exames complementares para confirmar o diagnóstico 

citológico. Dentre eles, a histopatologia pode ser o mais indicado, pois permite visualizar 

todo o padrão microscópico das lesões. Desta forma, deve haver uma complementariedade 

entre esses dois exames, a fim de proporcionar ao paciente melhor qualidade no diagnóstico 

para tomar as devidas medidas terapêuticas. Diante disso, esse trabalho tem como descrever 

a acurácia cito-histopatológica de lesões cutâneas de cães e gatos. 

  

2 METODOLOGIA 

  

Foram incluídos nesse estudo casos de animais com diagnóstico citológico e 

posteriormente, histopatológico, dos arquivos do SPV/UNESP/Araçatuba no período de 1 

ano e 6 meses. Ambos os diagnósticos e o modo de obtenção da amostra foram obtidos dos 

protocolos de arquivo sem qualquer mudança ou novas análises morfológicas. 

A identificação das lesões foi feita pelos proprietários ou pelo médico veterinário 

durante as consultas de rotina. Assim, após realização da anamnese e exame físico, e no 

advento de ser identificada algum aumento cutâneo/massa nesse exame, o procedimento 

recomendado era alertar o proprietário da importância da caracterização do processo que 

está envolvido no surgimento da lesão, solicitando para isso o exame citopatológico, para 

que posteriormente seja tomada a melhor conduta terapêutica.  
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Aqueles animais que exibiam mais de uma lesão foram incluídos mais de uma vez 

no levantamento considerando, portanto, cada lesão como entidade diferente. Também 

foram incluídos nesse estudo exames citológicos/histopatológicos de cadáveres com lesões 

cutâneas. 

Antes de realizar a coleta, a lesão macroscópica era descrita, incluindo sua 

mensuração, localização, formato e consistência. Em seguida, havia degermação do local a 

ser coletado com álcool a 70%. 

Para a PAAF foram utilizadas seringas de 10 mL e agulhas hipodérmicas de 23 G. 

A técnica consistiu na fixação da massa entre os dedos polegar e indicador de uma mão, 

enquanto que a outra introduzia a agulha acoplada à seringa de 10 ml, e se procedia 2 ou 3 

aspirações. Por se tratar de um procedimento rápido e pouco doloroso, não foi necessário 

realizar contenção química, desta forma a realização de uma boa contenção física já é o 

suficiente (CARVALHO et al., 2010). 

Após a consumação da pressão negativa, libertava-se o êmbolo com suavidade, para 

que o material contido no interior da agulha não fosse aspirado para dentro da seringa após 

sua remoção da massa. Em seguida, retirava-se a agulha com seringa de dentro da lesão, 

desacoplando ambos para novamente puxar o êmbolo da seringa, dessa forma, não aspirando 

o material contido na agulha. Novamente, acopla-se a seringa com a agulha para só assim 

expulsar o material, por pressão positiva, em no mínimo 3 lâminas de vidro com extremidade 

fosca.  

A disposição do material era feita por meio da técnica de squash, sendo ela 

executada com o esmagamento do aspirado com uma lâmina em cima da outra, dispondo 

em cruz. Uma das lâminas manteve-se estática enquanto a outra se deslocava de um polo 

para o outro, dispersando o material aspirado em monocamada. A fixação do material 

colhido fez-se ao com suaves agitações. Todas as lâminas foram identificadas com o nome 

do paciente e local da lesão, após isso todas foram acondicionadas em porta lâminas até o 

momento da coloração.  

Para as coletas citológicas das peças cirúrgicas e lesões oriundas de necropsia, seguiu 

o mesmo procedimento anterior de descrição macroscópica. Porém, a técnica utilizada foi o 

imprint, que consistiu na realização de uma secção da lesão com uma lâmina de bisturi, 

expondo sua superfície de corte, secagem com papel toalha, pois qualquer líquido ou sangue 

no tecido a ser coletado impediria o desprendimento das células na lâmina.  Por fim, a 

superfície de corte foi posta em contato com as lâminas de vidro. Áreas de necrose foram 
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evitadas de serem coletadas. Após o término da coleta para citologia, o material foi 

acondicionado em solução de formalina a 10% por no mínimo 24 horas para posterior 

processamento histológico convencional (CAPUTO et al., 2010). 

Todo o material advindo da UNESP foi enviado para o SPV, onde se procedeu o 

processamento e análise das amostras, tanto citológicas quanto histopatológicas. Já o material 

proveniente da UHV foi encaminhado para o Laboratório de Patologia e Medicina Legal 

Veterinária (LPML), onde ocorreram as mesmas análises. 

As lâminas de citologia foram coradas pelo Panótico rápido (Diff Quick). Foram 3 

etapas de coloração, sendo a primeira com a imersão no fixador, habitualmente é uma 

solução de metanol. O segundo reagente foi o L-xanteno (um derivado da eosina) ou mesmo 

eosina Y, numa solução aquosa em tampão fosfato. Por fim, o último reagente foi a mistura 

aquosa tamponada de azul de metileno e azur. As lâminas foram lavadas em água corrente, 

seca ao ar e em seguida submetidas à análise em microscopia óptica. 

Para a histologia, os fragmentos cutâneos fixados em solução formalina 10% foram 

processados de forma convencional com desidratação em álcoois crescentes, diafanização 

em xilol e parafinização. Após a confecção de blocos de parafina contendo o material, eram 

realizados cortes microtômicos entre 4-5µm para então ser corado pelo método de 

Hematoxilina e Eosina (CAPUTO et al., 2010) ou outras colorações, quando necessárias. 

As amostras eram analisadas em microscópio óptico de luz seguindo a rotina de 

trabalho do SPV e LPML. No SPV, a análise inicial era responsabilidade de 

residentes/moniotores/estagiários, enquanto no LPML ficava a cargo de 

monitores/estagiários. Após estas análises iniciais, em ambos os setores, havia docente 

responsável para checagem, análise final e liberação do diagnóstico. 

Os resultados citológicos/histopatológicos obtidos foram distribuídos em tabelas e 

gráficos expressando dados brutos e percentuais. A acurácia foi expressa em percentual de 

acordo com o tipo de processo patológico. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
 

De acordo com os critérios de inclusão desse estudo foram selecionados 49 animais 

durante o período de coleta retrospectiva e 16 animais acompanhados durante período 

prospectivo. Dessa forma, foram incluídos 65 animais para avaliação da acurácia citológica. 

No grupo analisado, 63 animais eram cães e 2 gatos. Dos 63 cães, 4 possuíam 2 

lesões de origens diferentes, o que totaliza, portanto, 69 lesões cutâneas (n) incluídas para 

análise nesse estudo. 

Após a caracterização dos processos patológicos, foram identificadas 61 (88,4%) 

neoplasias, 5 (7,2%) lesões de origem inflamatória, 2 (3%) formações císticas e 1 (1,4%) má 

formação (Gráfico 1).  

 
Gráfico 1- Tipos de lesões encontradas de acordo com a histopatologia. 

 
 

Neste estudo, os processos neoplásicos foram os mais prevalentes dentre todas as 

lesões cutâneas, concordando com dados registrados na literatura (BASTOS et al., dados não 

publicados). Tal prevalência deve-se ao aumento da expectativa de vida devido à grande 

devoção dos proprietários com seus animais, pois o fator idade pode predispor as afecções 

oncológicas. (WITHROW; MACEWEN´S, 2007). 

Dos processos neoplásicos, 13 tiveram diagnóstico citopatológico de neoplasia de 

origem mesenquimal maligna, às quais foram enquadrados nesse grupo o hemangiossarcoma 

(n=10; 76,9%), condrossarcoma (n=1; 7,7%), fibrossarcoma (n=1; 7,7%) e tumor maligno 

de nervo periférico (n=1; 7,7%). As neoplasias de origem mesenquimal benigna deste 



Editora In Vivo 

12 

trabalho foram hemangioma (n=2; 33,3%), hemangiopericitoma (n=1; 16,7%), fibroma 

(n=2; 33,3%) e angiolipoma (n=1; 16,7%). 

Dentre os carcinomas (n=11), o mais prevalente foi o carcinoma de células 

escamosas (n=7; 63,6%), seguido do carcinoma de glândula sebácea (n=3; 27,3%) e 

carcinoma basocelular (n=1; 9,1%). 

As neoplasias de células redondas, totalizaram 15, sendo a maioria mastocitoma 

(n=9; 60%). O segundo mais prevalente foi o melanoma (n=4; 26,6%). Histiocitoma (n=1; 

6,7%) e linfoma (n=1; 6,7%) foram os menos prevalentes, somando apenas 1 caso de cada. 

Os tumores de células basais (n=4) foram pilomatricoma (n=1; 25%), tricoblastoma (n=1; 

25%) e tricoepitelioma (n=2; 50%). 

Todas as lesões de origem inflamatória (n=5) foram classificadas como crônicas, 

sendo representadas por paniculite (n=1; 20%), piogranuloma (n=1; 20%), reação 

fibrovascular (n=1; 20%) e linfoplasmocitária (n=2; 40%). 

Neste estudo, foram identificadas apenas duas lesões não neoplásicas sem 

envolvimento inflamatório, que no caso foram 2 cistos epidermoides e 1 hamartoma 

colagenoso. 

As lesões císticas, provenientes de folículos pilosos, corresponderam a 3% de todas 

as lesões, semelhante aos dados de Souza et al. (2006). Mesmo existindo subclassificações 

dos cistos foliculares, baseada na altura do folículo que originará o cisto, todas essas lesões 

foram classificadas na citologia como cisto epidermoide, pois seu comportamento clínico é 

semelhante (GROSS et al., 2005). 

A tabela 1 mostra a relação completa de todos os diagnósticos pela histopatologia 

com suas respectivas porcentagens de concordância. 
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Tabela 1- Correlação entre as lesões diagnosticadas pelo exame citológico e histopatológico. 

 

A falha do diagnóstico foi devido à pouca representatividade do material analisado 

(amostras hemodiluídas), erro de interpretação das amostras e falta de conclusão diante dos 

tipos celulares encontrados (Tabela 2). 

 

Tabela 2- Resumo dos níveis de concordância dos casos acompanhados. 
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Das 69 lesões analisadas, foi verificada uma concordância do exame citológico com 

o histopatológico de 54 lesões, correspondendo a 78,3%. Das 15 lesões restantes, não houve 

concordância entre os dois exames. 

Neste estudo, a correlação obtida da citologia com a histopatologia foi de 78,3%. 

Este valor foi inferior quando comparado com outros trabalhos (MAGALHÃES et.al., 

2001), porém, diferente de outras literaturas, neste trabalho não foram incluídos os tumores 

venéreos transmissíveis (TVT), pois em nenhum caso houve comprometimento cutâneo, e 

é bem sabido que esta neoplasia é facilmente diagnosticada pela citologia, apresentando uma 

correlação de aproximadamente 98% (MAGALHÃES et.al., 2001). Desta forma, os 

resultados obtidos neste trabalho comprovam que a citologia é bastante útil como ferramenta 

diagnóstica auxiliar.  

No geral, os carcinomas foram caracterizados citologicamente pela presença de 

elevada celularidade, basofilia do citoplasma, anisocariose e nucléolos proeminentes 

(PELETEIRO et al., 2011). Entretanto, alguns casos de carcinoma de células escamosas 

foram difíceis de serem diagnosticados, devido que à população celular variou de escassa à 

moderada, além da presença de restos necróticos e inflamação de permeio, indo de acordo 

com alguns relatos (MENARD et.al., 1986). 

É importante salientar que, neste estudo, os resultados não apresentavam dados 

sobre o grau de malignidade das massas neoplásicas aspiradas. Assim, apenas se indicava se 

se tratava de uma lesão neoplásica ou de origem inflamatória. 

O diagnóstico citológico das neoplasias de células redondas, como os 

mastocitomas, linfomas, histiocitomas e melanomas, têm uma alta confiabilidade, uma vez 

que estes tumores esfoliam facilmente, o que resulta num elevado número de células 

presentes no esfregaço. Dessa forma, o diagnóstico citológico nestes tipos de tumores é 

suficiente, não necessitando, em boa parte dos casos, da confirmação com a histopatologia 

(GRIFFITHS; LUMSDEN; VALLI, 1984), entretanto, é imprescindível detalhar a 

arquitetura de uma lesão, seja de origem neoplásica ou não, assim como estabelecer as suas 

relações com os tecidos circundantes, sendo isso possível somente com a histopatologia 

(MAGALHÃES et al., 2001).  

O único caso de melanoma deste trabalho que o diagnóstico citológico não 

apresentou concordância com a histopatopatologia foi devido à dificuldade na interpretação 

da citologia dos melanomas que exibem grande população celular com pigmentação escassa. 
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Na literatura é relatado que existe dificuldade no diagnóstico citológico de neoplasias 

melanocíticas, especialmente as classificadas como amelanóticas (MAGALHÃES et.al., 

2001). 

O diagnóstico de mastocitoma neste trabalho foi relativamente simples. Em todos 

os casos, foram observados mastócitos com finas granulações metacromáticas no seu 

citoplasma, permitindo uma rápida identificação (GHISLENI et.al., 2006). Porém, somente 

a citologia não permita a classificação dos mastocitomas, embora seja possível estabelecer 

algum grau de diferenciação de suas células (DOBSON; SCASE, 2007).  

Neste estudo só foi analisado um caso de linfoma, porém este fato não corresponde 

à realidade clínica, pois esta neoplasia é uma das mais frequentes na espécie canina (VIADEL; 

BORRAS; MORALES, 2005). Outro caso de linfoma surgiu ao longo do desenvolvimento 

deste trabalho, entretanto não foi contabilizado por se tratar de um linfoma gástrico. 

O único caso de hemangiopericitoma deste estudo não apresentou correlação 

positiva com a citologia, embora é relatado que esta neoplasia apresente características que 

permitem sua identificação (CANIATTI et al., 2001). 

Ainda se tratando de neoplasias mesenquimais, neste estudo foram contabilizados 

2 casos de hemangiomas, não sendo possível diagnosticá-los corretamente na citologia. O 

hemangioma é uma neoplasia oriunda do endotélio vascular que tende a acumular sangue em 

seu lúmen. Desta forma, as amostras citológicas analisadas foram constituídas por hemácias 

e leucócitos, principalmente neutrófilos, já que os mesmos tendem a se acumularem 

marginalmente ao vaso (TYLER; COWELL; MEINKOTH, 2009), partindo deste princípio, 

foi dado o diagnóstico de processo inflamatório agudo. 

É importante lembrar que nas lesões neoplásicas podem haver componente de 

origem inflamatória (DUNCAN; PRASSE, 1976), por isso, é necessário cautela quando se 

pensar em descartar uma neoplasia mesmo que nas amostras contenham apenas células 

inflamatórias. 

No segundo caso, os tipos celulares encontrados foram compatíveis com 

hemangiopericitoma, pois suas características citoplasmáticas e nucleares são semelhantes ao 

hemangioma (TYLER; COWELL; MEINKOTH, 2009).  

O hamartoma colagenoso, também conhecido como nevo colagenoso é uma lesão 

que ainda há dúvidas entre alguns autores a respeito do conceito  deste processo patológico, 

sendo considerado como uma má formação (GROSS et al., 2005). Devido a sua constituição 
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colagenosa, associada à fibroblastos, a obtenção de células para análise não foi satisfatória 

para sugerir algum diagnóstico. 

A ocorrência das correlações negativas no diagnóstico citológico tem como 

principal causa o erro técnico na execução da punção, desta forma, é de grande importância 

a experiência do veterinário que realiza a coleta (REIS et al., 1998). Um exemplo disso foi o 

único caso de lipoma que resultou em uma amostra hemodiluída, não permitindo o 

diagnóstico desta neoplasia, embora sua identificação seja simples ainda pelo exame físico e 

pelo aspecto untuoso do aspirado (PELETERIO et al., 2011). 

É importante destacar que além da coleta, o sucesso do diagnóstico correto está 

relacionado também com a interpretação correta do anatomopatologista (REIS et al., 1998) 

e para isso requer experiência. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A citologia de lesões cutâneas em pequenos animais mostrou ser um exame 

auxiliar rápido, de fácil coleta e seguro, permitindo ao patologista muitas vezes 

caracterizar a natureza do processo patológico envolvido na lesão, desse modo, fornecer 

subsídios suficientes para o clínico determinar o prognóstico de seus pacientes. Porém, o 

sucesso do diagnóstico só é possível com a realização de uma coleta adequada e correta 

interpretação das amostras. 

Como qualquer exame, existem limitações neste método de diagnóstico e, por 

isso, é importante estar ciente de quando a citologia por si só não será capaz de fornecer 

informações suficientes para elucidar alguns casos da rotina clínica. Mesmo ressaltando 

a importância da citologia, a histopatologia continua sendo o exame padrão para o 

diagnóstico definitivo de massas de origem desconhecidas. 

As duas técnicas estudas não se excluem, pelo contrário, se complementam, afinal 

o Veterinário que assume o compromisso com seus pacientes, tem que lançar mão de 

todos os recursos necessários para chegar a um diagnóstico seguro. 
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RESUMO: A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é a cardiopatia mais comum vista em 

felinos, podendo ser originada a partir de causas secundárias como hipertensão sistêmica, 

hipertireoidismo, tumores no miocárdio, obstrução do fluxo de saída do ventrículo 

esquerdo (VE) e taquiarritmias ventriculares. É uma doença caracterizada pela hipertrofia 

do ventrículo, gerando alterações hemodinâmicas graves e com prognóstico desfavorável 

dependendo das complicações e do diagnóstico tardio da doença. Desta forma, o objetivo 

deste trabalho é relatar um caso de cardiomiopatia hipertrófica em um felino, macho, 

persa, de 15 anos que apresentava paralisia do membro pélvico direito devido à presença 

de tromboembolismo arterial (TEA). Foi autorizada apenas a realização dos exames de 

ultrassonografia abdominal e ecodopplercardiograma. A ultrassonografia abdominal 

mostrou alterações significativas e que eram condizentes com o quadro clínico do animal. 

O ecodopplercardiograma mostrou hipertrofia septal, contraste ecocardiográfico 

espontâneo e aumento importante do átrio esquerdo. O paciente após o início do 

tratamento, demonstrou ínfimos indicativos de melhora, e por isso precisou ser submetido 

à cirurgia de remoção do membro paralisado devido à necrose causada pelo 

tromboembolismo arterial. Após a cirurgia, manteve-se estável por um período de quatro 

meses. No entanto, veio a óbito em razão de novas complicações cardíacas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Tromboembolismo; Átrio; Ecodopplercardiograma. 

 

ABSTRACT: Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is the most common heart disease 

seen in felines. It may originate from secondary causes such as systemic hypertension, 

hyperthyroidism, myocardial tumors, LV outflow obstruction and ventricular 

tachyarrhythmias. It is a disease characterized by ventricular hypertrophy, causing severe 

hemodynamic changes and with an unfavorable prognosis depending on complications 

and late diagnosis of the disease. Thus, the aim of this paper is to report a case of 

hypertrophic cardiomyopathy in a 15-year-old Persian cat who presented paralysis of the 

right pelvic limb due to the presence of arterial thromboembolism. Only abdominal 

ultrasonography and Doppler echocardiography were authorized. Abdominal ultrasound 

showed significant changes that were consistent with the clinical status of the animal. 

Doppler echocardiography showed septal hypertrophy, spontaneous echocardiographic 

contrast and significant left atrial enlargement. After starting treatment, the patient had 

presented minimal signs of improvement, and therefore had to undergo surgery to remove 

the limb paralyzed due to necrosis caused by arterial thromboembolism. After surgery, it 

remained stable for a period of four months. However, he died from further cardiac 

complications. 

 

KEYWORDS: Thromboembolism; Atrium; Echocardiogram. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

Cardiomiopatia pode ser definida como uma desordem muscular cardíaca onde o 

miocárdio é estrutural e funcionalmente anormal sem que essa alteração esteja associada a 

qualquer outra doença cardiovascular de base que modifique a estrutura do tecido muscular 

cardíaco (ELLIOTT et al., 2008). Foram descritas diversas cardiomiopatias em gatos que 

podem ser classificadas como: cardiomiopatia hipertrófica, restritiva, dilatada, arritmogênica 

do ventrículo direito e ainda como não específica (FUENTES et al., 2020). 

A cardiomiopatia hipertrófica é a cardiopatia mais comum em felinos, tendo maior 

prevalência em raças como Ragdolls, Himalaia, Birmanesa, Sphynx, Persa, Maine Coon e 

Devon Rex, mas também é comumente diagnosticada em gatos domésticos de pêlo curto 

(MEURS et al. 2007; MEURS, 2005). Alguns autores relatam que a prevalência da doença 

chega a cerca de 29% em felinos idosos e também é mais observada em animais do sexo 

masculino, afetando cerca de 75% da população masculina de felinos (PAYNE et al., 2015; 

WARE, 2014). No entanto, em contrapartida à afirmação descrita em algumas literaturas, 

outros estudos sugerem que as fêmeas são igualmente afetadas com a doença (FERASIN, 

2009). 

A causa propriamente dita da cardiomiopatia hipertrófica felina ainda é 

desconhecida, porém estudos feitos apontam uma anormalidade genética hereditária com 

um padrão de transmissão autossômica dominante como uma possível causa (LARSSON, 

2015). Essa alteração já foi identificada em gatos da raça Ragdoll e Maine coon (Ware, 2014). 

Porém, também pode ser vista em raças orientais como Himalaia, Birmanesa, Sphynx, Persa 

e Devon Rex, mas também é comumente diagnosticada em gatos domésticos de pêlo curto 

(MEURS et al., 2007). 

A disfunção diastólica é uma das principais causas que levam à insuficiência 

cardíaca. Com a hipertrofia do miocárdio, há um aumento na rigidez da parede do ventrículo 

esquerdo (VE), fazendo com que o enchimento do VE fique prejudicado. Esse retardo no 

enchimento ventricular faz com que as pressões de enchimento (pressão diastólica) do lado 

esquerdo aumentem, devido à rigidez estabelecida na parede do ventrículo. Com esse 

aumento na pressão de preenchimento do VE, em resposta a esse mecanismo, o átrio 

esquerdo (AE) irá dilatar, levando a um aumento da pressão venosa pulmonar, causando 

congestão pulmonar e alterações neuro-hormonais (NELSON e COUTO 2010).  
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O aumento do AE associado à lesão vascular, estase sanguínea e 

hipercoagulabilidade (Tríade de Virchow) pode resultar na formação de trombos 

(FUENTES, 2012). Nessa patologia, a insuficiência cardíaca congestiva (ICC) pode estar 

associada ao tromboembolismo arterial (TEA) e é a causa mais comum dos sinais clínicos 

apresentados por animais acometidos pela doença, sendo também responsável por um alto 

índice de mortalidade e letalidade (FOX et al., 2018).   

Em relação ao diagnóstico da afecção, é preciso excluir todas as possíveis causas de 

hipertrofia ventricular secundária. Os exames que são necessários para uma adequada 

averiguação são dosagem de T4 livre, ecocardiograma e aferição da pressão arterial. Além 

disso, radiografia torácica, eletrocardiograma e exames laboratoriais como hemograma e 

bioquímica sérica são importantes (MOISE, 2005). 

A ecodopplercardiografia é o exame considerado padrão ouro para diagnosticar 

cardiopatias em gatos (FUENTES et al., 2020). Na ecocardiografia é possível avaliar diversos 

parâmetros, como por exemplo o tipo de cardiomiopatia, a gravidade da hipertrofia, se tem 

hipertrofia de ventrículo, septos e músculos papilares, presença de disfunção sistólica e 

diastólica, tamanho dos átrios, (MOISE, 2005) e presença de contraste espontâneo (efeito 

‘’smoke’’) ecocardiográfico (HOGAN, 2017).  

Segundo Nelson e Couto (2010), os objetivos do tratamento desta afecção são 

aumentar o enchimento ventricular, diminuir a congestão, controlar possíveis arritmias, 

minimizar isquemias e prevenir tromboembolismo.  

O prognóstico da cardiomiopatia hipertrófica felina é bastante variável e depende 

de diversos fatores. É considerado pior naqueles animais que apresentam ICC, trombo, átrios 

com aumento importante, arritmias e hipotensão (PAYNE et al., 2013). Nos casos onde há 

a presença de TEA felino, o prognóstico é ruim, principalmente se estiver associado à 

ausência de função motora de membros e à hipotermia (HOGAN, 2017). O tamanho do 

átrio esquerdo também é considerado um fator prognóstico, sendo considerado que, quanto 

maior for o átrio, pior é o prognóstico (MOISE, 2015). 

Desta forma, o objetivo do trabalho é relatar um caso de cardiomiopatia 

hipertrófica felina em um gato da raça Persa com 15 anos de idade. 
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2 ATENDIMENTO AO PACIENTE 

 

Foi atendido no Centro Integrado Veterinário (CINVET), em Fortaleza – Ceará, 

um animal da espécie felina, da raça persa, sexo masculino, com 15 anos de idade, pesando 

3,700 kg.  

No ato da anamnese a tutora relatou que o animal estava há algumas semanas sem 

apetite, o consumo de água havia diminuído e apresentava episódios de cansaço mesmo em 

repouso, com dificuldade respiratória e intolerância ao exercício. Alguns dias antes da 

consulta, observou que o animal havia perdido o movimento dos membros posteriores, os 

quais estavam frios e com os coxins plantares hipocorados.  

Ao exame físico o animal apresentava-se apático, com mucosas normocoradas, 

desidratação de 8%, tempo de preenchimento capilar (TPC) de 4 segundos, discreta 

enoftalmia, temperatura retal de 34°C, frequência cardíaca em 203 batimentos por minuto 

(bpm) e frequência respiratória de 80 respirações por minuto (rpm) e dispneia grave. Foi 

procedida a mensuração da pressão sistólica (150 mmHg). O paciente encontrava-se sem 

reflexo de membros posteriores e ausência de pulso femoral, frieza no membro paralisado 

coxin plantar hipocorado, indicando paresia dos membros pélvicos. A ausculta pulmonar 

estava limpa, entretanto havia uma dispneia grave. Na ausculta cardíaca identificou-se 

presença de sopro sistólico em foco de mitral.  

Em virtude das informações coletadas na anamnese e dos sinais clínicos observados 

durante o exame físico, suspeitou-se de cardiomiopatia hipertrófica felina. Depois de 

esclarecida a suspeita em relação ao quadro do animal, viu-se a necessidade de internação e 

foi requerida a realização de exame radiológico torácico, ultrassonografia abdominal, 

hemograma, exames bioquímicos como ureia e creatinina, ecodopplercardiograma e 

eletrocardiograma.  

A tutora prontamente autorizou a internação do animal, entretanto liberou apenas 

a realização do exame ecocardiográfico e ultrassonográfico. Para a realização dos exames, foi 

necessária a sedação do paciente com cloridrato de butorfanol na dose de 0,4 mg/kg. Após 

isso, viu-se a necessidade de colocar o paciente no oxigênio a fim de promover conforto 

respiratório. 

Rapidamente foi instituída fluidoterapia contínua com ringer com lactato (por via 

intravenosa - IV) para correção da desidratação. Em adição, foi prescrito tramadol (4.0 

mg/kg, por via subcutânea - SC, duas vezes ao dia - BID); heparina (300UI/kg, SC, quatro 



Editora In Vivo 

24 

vezes ao dia - QID); ácido acetilsalicílico (10mg/kg, por via oral - VO, uma vez ao dia - SID); 

clopidogrel (19mg/kg, VO, SID); pimobendan (1,25mg/kg, VO, BID) e meloxicam 

(0,05mg/kg, SC, SID). 

O resultado da ultrassonografia abdominal revelou que a vesícula urinária 

apresentava aspecto sonográfico normal, com baixa repleção líquida, com topografia 

habitual, forma mantida, parede normoespessa e regular, com conteúdo anecogênico 

homogêneo. Sem sinais de cálculos. 

Os rins apresentaram imagens sonográficas que poderiam estar relacionadas a 

infiltrado gorduroso ou nefropatia, estavam simétricos e localizados em topografia habitual, 

com dimensões normais, porém com ecogenicidade das corticais aumentadas (Fig. 01) 

 
Figura 01. Imagens ultrassonográficas abdominais de paciente felino da raça persa, 

demonstrando aumento de ecogenicidade renal. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Em relação ao fígado, apresentava dimensões aumentadas, contornos regulares, 

parênquima homogêneo e ecogenicidade preservada. Arquitetura vascular com calibre 

aumentado e trajeto preservados e presença de estrutura cavitária heterogênea em lobo 

esquerdo, sugestivo de neoplasia hepática (Fig. 02).  
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Figura 02. Imagens ultrassonográfica do fígado do paciente felino apresentando estruturas 

cavitárias (A) e evidenciando a arquitetura vascular hepática aumentada (B). 

 

              Fonte: Arquivo pessoal. 

 

As imagens da vesícula biliar sugeriram processo de colangite ou colangiohepatite. 

Ainda, revelou que na visualização da ramificação da aorta, em região abdominal, 

apresentava uma estrutura ecogênica intraluminal, medindo aproximadamente 0.99cm x 

0.31cm, com contornos pouco definidos e com discreto aumento do calibre do vaso (Fig. 

03). Tal imagem sonográfica pode estar relacionada à presença de trombo aórtico distal, a 

qual está diretamente ligada ao quadro de paresia dos membros pélvicos em decorrência do 

tromboembolismo aórtico. 
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Figura 03.  Imagem ultrassonográfica abdominal do paciente felino, evidenciando a aorta 

abdominal, com contornos pouco definidos e discreto aumento de calibre do vaso. 

 

                     Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O exame ecocardiográfico confirmou a suspeita de cardiomiopatia hipertrófica 

felina, as alterações vistas no exame foram: a análise quantitativa no modo M e B encontrou 

sinais de aumento importante do AE (2,19cm) bem como na relação aorta/átrio esquerdo 

(AO/AE) (2,43cm) (Fig. 04). 

 

Figura 04. Imagem ecocardiográfica do paciente felino, evidenciando as medidas de 

AO/AE, onde se observou sinais de aumento importante do AE e da relação aorta/átrio 

esquerdo. 

 

                         Fonte: Arquivo pessoal, 2021 
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Além disso, septo interventricular do ventrículo esquerdo em diástole 0,52cm, diâmetro do 

ventrículo esquerdo em diástole normal (1,52cm) e diâmetro do ventrículo esquerdo na 

sístole também dentro da normalidade (0,86cm). Parede livre do ventrículo esquerdo na 

diástole espessada (0,66cm). Fração de encurtamento em 43% e fração de ejeção de 78%. 

(Fig. 05). 

 

Figura 05. Imagem ecocardiográfica de paciente felino, onde se conduziu com análise 

quantitativa no modo M do V.E, onde foi observado parede livre do ventrículo esquerdo 

na diástole espessada, fração de encurtamento em 43% e fração de ejeção de 78%. 

 

                                     Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Já no estudo Doppler foi possível identificar fluxo sistólico turbulento no interior 

do AE indicando que a insuficiência valvar mitral é de grau importante. Acrescido que havia 

presença de hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo e presença de contraste 

espontâneo (smoke) em átrio esquerdo (Fig. 06). Dessa forma, os exames confirmaram o 

diagnóstico da afecção. 
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Figura 06. Imagem ecocardiográfica de paciente felino, mostrando fluxo turbulento em 

átrio esquerdo (A) e ventrículo esquerdo (B), apresentando indicativos de insuficiência 

valvar mitral. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Diante do tratamento empregado, o animal obteve pequenas respostas à terapia. 

Em três dias de internação, o animal, que anteriormente estava com ausência de movimento 

nos membros pélvicos, apresentou pequenos reflexos e movimentos e presença de pulso 

femoral fraco. O animal apresentava-se alerta, normohidratado, normocorado e a 

temperatura que se mantinha entre 38,2°C e 38,7°C. No entanto, ao passar dos dias, foi 

notado um declínio no quadro do paciente, onde pôde-se observar necrose no membro 

pélvico direito. Diante disso, viu-se a necessidade de retirar o membro necrótico. A tutora 

autorizou o procedimento cirúrgico e após a remoção cirúrgica do membro pélvico direito, 

o animal apresentou, novamente, boas respostas em seus parâmetros vitais.  

Tendo em vista uma resposta positiva ao tratamento e ao procedimento cirúrgico, 

foi solicitado a alta do paciente, visto que o mesmo apresentava efetiva melhora. O felino 

teve alta da internação e manteve-se estável por um período de quatro meses. Entretanto, 

após esse período, apresentou novas complicações resultantes do tromboembolismo e não 

resistiu, vindo a óbito. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Elliott et al. (2008) definem a cardiomiopatia como um distúrbio miocárdico onde 

o músculo cardíaco é afetado de forma estrutural e funcional, tornando-se anormal, mesmo 

que não exista nenhuma outra doença cardiovascular que seja suficiente para causar a 

anormalidade observada. Em adição, Koffas et al. (2003) consideram a cardiomiopatia 

hipertrófica a principal cardiopatia vista em felinos, sendo esta responsável por um alto nível 

de mortalidade e letalidade nesta espécie, como observado no presente relato.  

Em concordância, Payne et al. (2015) relatam que a prevalência da doença chega a 

cerca de 29% em felinos idosos e sendo mais observada em animais do sexo masculino. O 

animal do relato era um felino macho e idoso condizente com esta afirmação. 

O paciente apresentava dificuldade respiratória moderada com taquipneia 

considerável, temperatura retal abaixo de 37,5 C, com frequência cardíaca acima de 200 bpm 

e sinais de TEA, corroborando para a suspeita do diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica 

e como consequência, insuficiência cardíaca congestiva esquerda, como relata Fox et al. 

(2018).  

Em concordância, Fuentes et al. (2020), descreveram que taquipneia, respiração 

laboriosa ou os dois juntos são sinais típicos encontrados em gatos com insuficiência cardíaca 

congestiva esquerda (ICCE). Em consoante, Dickson et al. (2018) evidenciam que animais 

com frequência respiratória acima de 80 respirações por minuto ligada à dispneia, 

temperatura retal menor que 37,5 C ou frequência cardíaca acima de 200 bpm eram mais 

propensos a ter ICC do que outras causas de dispneia. A paresia ou paralisia de membros 

associado ao tromboembolismo arterial (TAE) também é um sinal presente na ICCE em 

gatos, de acordo com Fox et al. (2018).  

Assim, os sinais clínicos observados pela tutora são condizentes com os relatados 

na literatura, no caso, apatia, anorexia e taquipneia, de acordo com Rishniw (2015). Além 

disso, o paciente apresentava sinais visíveis e agudos de TEA, como a paralisia do membro 

pélvico direito, o que ratifica a afirmação feita por Ware (2014).   

Segundo Fuentes (2012) é possível identificar alguns sinais característicos de 

tromboembolismo durante o exame físico, baseados nos 5Ps (em inglês) que são dor, 

paralisia, ausência de pulso, poiquilotermia e palidez (pain, paralysis, pulselessness, 

poikilothermy, pallor). Todos estes sinais foram vistos no animal deste relato, com exceção 

da dor, porém o reconhecimento deste sinal pode ter sido afetado devido ao animal aparentar 
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extremo estresse ao ser manipulado. Todavia, o fato do paciente demonstrar agitação à 

manipulação pode ser considerado um quadro de dor. 

As primeiras medidas feitas antes da realização dos exames diagnósticos e dos 

procedimentos ambulatoriais foram: a administração de oxigênio via sonda nasal, a fim de 

promover conforto respiratório, visto que o mesmo se encontrava dispneico; e a sedação do 

paciente com butorfanol para minimizar o estresse durante a realização dos exames 

diagnósticos e dos procedimentos na internação.  

De acordo com Fuentes et al. (2020) a administração de oxigênio deve ser feita a 

qualquer gato com dificuldade respiratória e a sedação com um ansiolítico também deve ser 

foxconsiderada para diminuir a carga de estresse do paciente e minimizar eventuais 

problemas. No entanto, Van Der Leij et al. (2019) acrescentam que deve ser feito um 

manuseio cuidadoso do paciente nessas condições, além de oferecer um esconderijo calmo 

e silencioso para o animal.  

O exame ultrassonográfico abdominal revelou alterações importantes na avaliação 

renal, que apresentava imagens sonográficas que poderiam estar relacionadas a infiltrado 

gorduroso ou nefropatia. Estando de acordo com o descrito por Carvalho (2004), que cita 

que apesar do aumento da ecogenicidade na região cortical do rim pode ser observado em 

diversas doenças renais, também relaciona esse aumento da ecogenicidade à infiltrado 

gorduroso, não sendo necessariamente uma patologia.  

No tocante às alterações hepáticas visualizadas, Kealy et al. (2012) descreve que o 

aumento hepático pode ser devido a inúmeras patologias adjacentes, incluindo a insuficiência 

cardíaca e presença de neoplasia hepática primária ou secundária. O paciente deste relato 

apresentava tanto o quadro de insuficiência cardíaca como neoplasia hepática, portanto, 

pode-se sugerir que as duas anormalidades estavam contribuindo para o aumento do órgão. 

O exame revelou alterações condizentes com as alterações propostas por Carvalho 

(2004) para animais com tromboembolismo aórtico, que descreve a ausência de fluxo 

sanguíneo na artéria aorta abdominal caudal e presença de linha hiperecoica não formadora 

de sombra acústica imediatamente cranial à bifurcação da aorta ilíaca abdominal. Fuentes 

(2012) afirma que pode ser possível visualizar o trombo na aorta distal por meio da 

ultrassonografia, porém, defende também que o diagnóstico de TEA em gatos geralmente é 

feito pela clínica do paciente. Ainda, relata que a não visualização de trombo por meio do 

ultrassom, não descarta a presença do tromboembolismo.  

A confirmação da suspeita clínica foi através do exame de ecodopplercardiografia 

corroborando com o relatado por Fuentes et al. (2020), os quais citam que é o exame 
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considerado padrão ouro para diagnosticar cardiomiopatias em gatos. A análise quantitativa 

no modo M e B encontrou sinais de aumento importante do AE (2,19cm) bem como na 

relação AO/AE (2,43cm). Tais alterações corroboram com o descrito por Ferasin (2009) que 

relatou alterações semelhantes em gatos com CMH. Entretanto, Boon (2005) observou que 

pode ou não existir aumento do AE, sendo o valor da relação de AO/AE encontrada no 

paciente deste relato (AE:AO=2,43), considerado um aumento importante.  

No ecodopplercardiograma, variantes de CMH têm sido descritas em gatos e 

incluem hipertrofia simétrica do VE, hipertrofia assimétrica com aumento da espessura da 

parede livre do VE ou do septo interventricular e hipertrofia médio-ventricular. Na prática 

clínica, a hipertrofia do VE é mais frequentemente definida como espessura da parede do 

VE de 6 mm ou mais. É possível a visualização de trombos intracavitários ou contraste de 

eco espontâneo - fumaça‖ no AE (BONAGURA, 1997). O espessamento septal médio dos 

gatos afetados é de 6,5mm, enquanto o normal varia de 3,7mm ± 0,7mm. A hipertrofia 

ventricular esquerda é difusa em aproximadamente 67% dos animais e regional em 33% 

(NORSWORTHY et al., 2009). Apesar da medida do septo interventricular do paciente estar 

dentro dos valores de normalidade, não se descarta a CMH, vistos os sinais clínicos do 

paciente, como a presença de TEA, o contraste de eco espontâneo e o aumento significativo 

da relação AO/AE (FUENTES, 2012) 

Nesta afecção, alguns pacientes podem demonstrar uma alteração chamada 

movimento anterior sistólico (MAS). Em pacientes com MAS ocorre obstrução moderada a 

grave do fluxo de saída do ventrículo esquerdo. O folheto anterior fica mal posicionado 

durante a sístole gerando uma insuficiência da valva mitral (NORSWORTHY et al., 2009). 

Não foi visualizada a presença de MAS no felino deste caso. Todavia, não pode ser descartada 

a possibilidade, devido à condição de estresse do paciente no momento do exame, o que 

pode dificultar a visualização de alterações importantes como essa. 

Em relação ao valor da fração de encurtamento, Boon (2005) estabeleceu que o 

valor normal está entre 33-46%. Segundo Bonagura (1997), em gatos com CMH a fração de 

encurtamento pode encontrar-se normal ou aumentada, o que explica o fato da fração de 

encurtamento do paciente estar dentro dos valores normais.  

No que se refere ao estudo doppler, foram observadas alterações sugestivas de 

insuficiência valvar mitral de grau importante, além de hipertrofia concêntrica do VE e 

presença de contraste espontâneo (smoke) em AE. O paciente deste relato, como já fora 

citado, apresentava um quadro de tromboembolismo. 
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Ademais, Boon (2005) relata que é comum a presença de contraste ecocardiográfico 

espontâneo (smoke) no AE. Esse contraste poderia ser indicativo de formação de trombo 

em AE ou de um tromboembolismo prévio, de acordo com Vincelj (2002). Além disso, 

Fuentes (2012) descreve que fatores como aumento do átrio esquerdo associado à lesão 

vascular, estase sanguínea e hipercoagulabilidade (Tríade de Virchow) podem resultar na 

formação de trombos. 

O animal do relato não apresentava nenhuma outra cardiopatia de base que 

justificasse as alterações vistas nas câmaras cardíacas, tendo como principal alteração a 

hipertrofia concêntrica da parede muscular do VE e um aumento importante do AE, que são 

alterações características vistas na cardiomiopatia hipertrófica, de acordo com o que afirma 

Elliott et al. (2008), que definem a cardiomiopatia como um distúrbio miocárdico onde é 

afetada a estrutura e funcionalidade do músculo cardíaco.  

Com relação à terapêutica empregada inicialmente, foi realizado tratamento 

emergencial ao quadro de ICC que o paciente apresentava. Segundo Nelson e Couto (2010), 

os objetivos do tratamento desta afecção são aumentar o enchimento ventricular, diminuir a 

congestão, controlar possíveis arritmias, minimizar isquemias e prevenir tromboembolismo.  

Há controvérsias em relação ao tratamento da doença em felinos assintomáticos 

devido à falta de informações que evidenciem a eficácia em animais nesse estado (FUENTES 

et al., 2020). Nenhum fármaco demonstrou-se capaz de reverter a hipertrofia ou de diminuir 

a progressão da doença (RISHNIW, 2015), sendo assim indicado um monitoramento anual 

de animais assintomáticos (FUENTES et al., 2020). Entretanto, para pacientes que 

apresentam sintomatologia clínica, com alto risco à formação de trombos, ICC ou obstrução 

dinâmica do ducto de saída do VE, alguns medicamentos podem ser empregados nos casos 

em particular, como inibidores da enzima conversora de angiotensina (iECA), 

tromboprofilaxia com medicações antitrombóticas, betabloqueadores para arritmias e 

diuréticos (ABBOTT, 2010). 

A fluidoterapia empregada (40ml/kg/h) está de acordo com o que estipulou Rabelo 

(2013) para a reposição hídrica de pacientes com perdas pequenas de fluido. Foi instituída 

oxigenoterapia (2lts/min) e a sedação e analgesia com o opioide butorfanol (0,4 mg/kg) de 

acordo com o que recomendam Fuentes et al. (2020). Conforme descrito por Ware (2014), o 

controle da dor é indicado na suspeita de tromboembolismo.   

A analgesia é uma parte muito importante da terapia empregada, sendo considerada 

como prioridade no manejo. Dessa forma, na tentativa de controlar a dor, foi escolhido 

utilizar tramadol, que demonstrou ser bastante efetivo no caso do paciente deste relato, 
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mesmo não estando em total concordância com Fuentes et al. (2020) que recomendam o uso 

de opioides como metadona, hidromorfona e fentanil para o controle da dor nos casos de 

TEA em gatos.   

Foi feita também de diversos fármacos como a administração de anticoagulante, no 

caso a heparina, ácido acetilsalicílico, clopidogrel, pimobendam e meloxicam. De acordo com 

Guillaumin et al. (2019), a terapia com anticoagulantes como a heparina de baixo peso 

molecular é recomendada em situações de tromboembolismo arterial. É recomendado, 

também, iniciar a terapia com o clopidogrel na dose inicial de 75 mg/kg e depois 18.75 mg/kg 

a cada 24h assim que o animal estiver tolerando medicações por via oral. 

O uso do pimobendan em gatos ainda não foi bem esclarecido, porém estudos 

feitos por diversos pesquisadores sugeriram que a utilização desse fármaco pode aumentar a 

sobrevida do animal e trazer benefício significativo na função do AE de gatos com CMH, 

além de, aparentemente, exacerbar as obstruções da via de saída do VE (DORESTE et al., 

2014). Em relação à sobrevida relatada em pacientes que utilizaram esta droga, a etiologia 

deste efeito ainda permanece desconhecida. Aparentemente, a droga demonstra ser bem 

tolerada por felinos, porém, ainda há a necessidade de estudos aprofundados para 

compreender melhor os efeitos fisiológicos da medicação por um período de tempo 

prolongado (OLDACH et al., 2019).  

Foi possível observar um bom resultado da terapia empregada, pois o animal, que 

anteriormente estava com ausência de movimento nos membros pélvicos e sem pulso 

femoral, apresentou pequenos reflexos e movimentos além da presença de pulso femoral 

fraco. Porém, foi notado um declínio no quadro do paciente, onde pôde-se observar necrose 

no membro pélvico direito, sendo necessário a remoção cirúrgica do membro afetado. Após 

a remoção cirúrgica do membro pélvico direito, o animal obteve novamente uma boa 

resposta, pois manteve-se estável e recebeu alta logo após a estabilização dos parâmetros 

vitais. 

Todavia, o prognóstico da cardiomiopatia hipertrófica felina é bastante variável e 

depende de diversos fatores. É considerado pior naqueles animais que apresentam ICC, 

trombo, átrios com aumento importante, arritmias e hipotensão. Algumas raças, como a 

Mainee Coon e Ragdol tem o prognóstico ainda pior, com menor taxa de sobrevida (PAYNE 

et al., 2013). Nos casos em que há a presença de TEA felino, o prognóstico é ruim 

principalmente se estiver associado à ausência de função motora de membros e à hipotermia 
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(HOGAN, 2017). O tamanho do AE também é considerado um fator prognóstico, sendo 

considerado que, quanto maior for o átrio pior é o prognóstico (MOISE, 2015).  

Borgeat (2014) relatou que a maioria dos animais com TEA não sobrevive mais de 

7 dias. Entretanto, o paciente demonstrou boas respostas ao tratamento durante 4 meses, 

após os quais o felino não resistiu, vindo a óbito por complicações da doença.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que a cardiomiopatia hipertrófica felina é uma afecção grave que deve 

ser diagnosticada de forma rápida e precisa, além de tratada o mais rápido possível, para que 

o prognóstico do paciente seja favorável à vida, visto que a doença pode desencadear 

patologias secundárias como o tromboembolismo arterial observado no presente relato. 

Ademais, é de fundamental importância o acompanhamento veterinário para 

estabelecimento de manejo terapêutico correto e individual, a partir do diagnóstico preciso 

com os exames diagnósticos necessários, vistos neste trabalho.   
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RESUMO: A síndrome vestibular (SV) em pequenos animais é uma patologia que provoca 
alterações ou disfunção no sistema vestibular. A mesma pode ser dividida em SV central e 
SV periférica, sendo  diferenciada pela localização da lesão. O diagnóstico se dá com o auxílio 
do histórico do animal com uma anamnese adequada, um exame físico minucioso e exames 
complementares. O tratamento é direcionado de acordo com a causa da lesão. O objetivo do 
presente trabalho foi relatar um caso de uma otite média/interna com sinais clínicos de 
síndrome vestibular periférica exaltando a importância do exame clínico na rotina veterinária. 
Foi atendida numa clínica veterinária na cidade de Caucaia uma cadela de 4 anos de idade, 
SRD, com 14 Kg. A mesma veio encaminhada de outra clínica veterinária, na qual tinham 
direcionado o tratamento de manutenção para convulsão, porém, a cadela não obteve 
melhora das crises, ao chegar para o atendimento, o animal apresentava rolamentos 
constantes, nistagmo, head tilt e head turn, como sinais mais específicos para a queixa principal. 
Visto os sinais clínicos com o histórico de otite externa há 6 meses atrás, direcionou-se o 
diagnóstico como causa infecciosa. Foi instituída fluidoterapia com ringer com lactato, e 
iniciou o tratamento com os fármacos: enrofloxacina, dexametasona e tramadol. No primeiro 
dia a paciente já obteve uma melhora clínica, evoluindo a cada dia. No final do tratamento, 
com quarenta dias, a paciente apresentou uma sequela do head tilt. Conclui-se que com o 
exame clínico juntamente com oum relato de otite externa, podem ser suficientes para a 
conclusão do diagnóstico dessa patologia.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Canino; Síndrome vestibular; Otite média/interna; Exame físico. 
 
ABSTRACT: The vestibular disease (VD) in small animals is a pathology that causes 
changes or dysfunction in vestibular system. This can be divide in central VD or peripheral 
VD, in which it will be differentiated by the location of the lesion. The diagnosis is made 
with the aid of the animal’s history with an adequate anamnesis, a thorough physical 
examination and complementary exams. The treatment is targeted according to the cause of 
the injury. The aim of the present work was to report a case of a otitis media/internal with 
clinical signs of peripheral VD, emphasizing the importance of the clinical examination in 
the veterinary routine. A 4-year-old female dog weighing 14 kg was attend at a Veterinary 
Clinic in the city of Caucaia. It came from another location, where they had directed with the 
maintenance treatment for seizures, however, it did not get improvement from the crises, 
when it arrived at the clinic, had constant rolling, nystagmus, head tilt and head turn, as more 
specific signs for the main complaint. Having seen the clinical signs with a history of external 
otitis 6 months ago, the diagnosis was directed towards as an infectious cause. Ringer 
fluidtherapy with lactate was instituted, and treatment was started with the following drugs: 
enrofloxacin, dexamethasone and tramadol. On the first day, the patient has already achieved 
clinical improvement, evolving every day. At the end of treatment with forty days, the patient 
had a sequel of head tilt. It was concluded that with the clinical examination together with a 
report of external otitis, they may be enough to conclude the diagnosis of this pathology.  
 
KEYWORDS: Canine; Vestibular Disease; Otitis media/internal; Physical exam. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

O sistema vestibular tem por função a transformação das forças provocadas pela 

aceleração da cabeça e da gravidade em um sinal biológico, no qual permite que o animal 

tenha a postura correta da cabeça em relação ao meio em que está inserido. Quando este 

órgão apresenta algum distúrbio denominamos "síndrome vestibular" (FERREIRA, 2009).  

Esta pode ser de diversas origens: anômala, metabólica, neoplásica, 

infecciosa/inflamatória, idiopática, traumática ou tóxica, entre outras. O médico veterinário 

deve identificar a origem do problema de acordo com os componentes do sistema vestibular 

central ou periférico. O princípio infeccioso/ inflamatório é a causa mais comum da doença 

vestibular periférica em cães e gatos, que pode ocasionar uma otite média/interna. Caso 

somente o ouvido médio seja acometido não resulta em sinais vestibulares, porém se o animal 

manifesta déficits compatíveis com a doença periférica, o acometimento do ouvido interno 

é confirmado (ROSSMEISL, 2010).   

Como manifestações clínicas o animal pode apresentar nistagmo patológico, 

inclinação e rotação da cabeça (Head tilt e Head turn, respectivamente), quedas e rolamentos, 

além de apresentar sinais como reações posturais, déficits proprioceptivos e em nervos 

cranianos, sinais cerebelares, síndrome de Horner e alteração na consciência, dependendo da 

localização da lesão (ROSSMEISL, 2010). As manifestações clínicas podem  ser divididas em 

central e periférica a depender de onde se encontra o dano (HARRISON et al., 2021). 

O direcionamento diagnóstico dessa síndrome se baseia em um exame neurológico 

criterioso para detectar a origem do distúrbio vestibular (BONGARTZ et al., 2019), e ainda 

auxiliar na solicitação de exames complementares mais acessíveis, visto o elevado custo 

financeiro dos exames para confirmação da patologia (HARRISON et al., 2021). 

O diagnóstico dessa enfermidade é um desafio na rotina veterinária, pois muitos 

não possuem experiência com a situação (BOUDREAU, 2018). Como exames 

complementares podem ser solicitados exames de sangue e de imagem como ultrassonografia 

da bula timpânica, que permite uma diferenciação de ar ou fluido em seu interior; radiografia; 

tomografia computadorizada e ressonância magnética, para a avaliação do ouvido 

(FERREIRA, 2009), são exames imaginológicos mais precisos em seu resultado, porém, 

possuem o custo financeiro elevado. Outro exame importante é o otoscópico que consiste 

na avaliação qualitativa do ducto auditivo, quanto a cor, consistência e presença de massas 

ou corpos estranhos (FERREIRA, 2009), este exame deve ser realizado em animais com 
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vestibulopatias, embora uma membrana timpânica íntegra e normal não descartam a 

possibilidade da existência da doença (RADULESCU et al., 2020). 

O tratamento da patologia depende da origem da lesão no qual quando é 

direcionado para uma otite média/interna devido a um processo infeccioso, a terapêutica se 

baseia na antibioticoterapia apontada por exames de cultura do conteúdo da orelha interna 

(RADULESCU et al., 2020). 

O objetivo do presente trabalho foi relatar um caso de uma otite média/interna 

com sinais clínicos de síndrome vestibular periférica exaltando a importância do exame 

clínico na rotina veterinária. 

  

2 ATENDIMENTO AO PACIENTE 

  

Um canino, fêmea, sem raça definida,de 4 anos e 14 Kg, foi atendida em uma clínica 

veterinária, em Caucaia-CE, encaminhada de outra clínica, apresentando rotação do animal 

no próprio eixo, a qual não permitia que a mesma permanecesse em estação. 

Na anamnese foi relatado que o animal havia apresentado uma claudicação 

recentemente, e, na manhã do dia da consulta, a cadela começou a apresentar essas crises de 

forma recorrente.  Por isso, a paciente foi encaminhada para atendimento veterinário, no 

qual foi informado ao tutor que ela estava apresentando convulsões repetidamente. Foram 

realizados exames hematológicos incluindo hemograma e dosagem bioquímica de FA, ALT, 

ureia, creatinina.Baseado nisso, suspeitou-se que as convulsões tinham origem devido à 

“doença do carrapato” e instituíram o tratamento com diazepam para controle das 

convulsões, porém, não obtendo resultados, optaram pela infusão contínua de propofol. Foi 

relatado que somente após a infusão conseguiram uma melhora no quadro da paciente, 

contudo, as crises permaneciam. Fora receitado fenobarbital para o controle das convulsões 

e doxiciclina para a doença do carrapato.  

Ainda através da anamnese relatou-se o histórico de uma otite externa no pavilhão 

auricular direito há 6 meses. O ambiente no qual a paciente vive é um estacionamento onde 

o tutor trabalha, por isso o mesmo não soube relatar se há alguma outra alteração com o 

animal. 

No exame físico o animal apresentou mucosas congestas, tempo de preenchimento 

capilar de 3 segundos, temperatura retal de 38,5ºC, normohidratada, não foram observadas 

alterações na ausculta cardíaca e pulmonar e não manifestou presença de dor abdominal. No 

exame neurológico observou-se a presença de nistagmo horizontal, Head tilt(inclinação da 
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cabeça) para a direita, testes proprioceptivos normais, paciente consciente, Head turn(rotação 

da cabeça) para o lado direito, diminuição na resposta do ramo direito do nervo facial (VII 

nervo craniano) e estrabismo posicional ventral no olho direito após a extensão e flexão do 

pescoço, além da assimetria da face (Fig. 01). O sinal clínico mais evidente era o rolamento 

constante da paciente 

 

Figura 01. Paciente com presença de assimetria facial com contratura dos músculos da face 
lateral direita. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

Foram requisitados exames complementares incluindo hemograma, bioquímica 

sérica (ALT e creatinina), otoscopia e avaliação radiológica nas projeções dorso-ventral e 

látero-lateral. 

Foi realizada a radiografia nas projeções solicitadas, para tal a paciente precisou ser 

sedada com 2mg/kg de propofol inicialmente, mas a mesma relutava para o acontecimento 

do exame, então fora adicionado mais 2mg/kg da medicação, obtendo êxito na ocorrência 

das projeções. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

No Hemograma constatou-se hiperproteinemia, leucocitose com neutrofilia, 

presença de bastões e monocitose, com a presença de roleaux eritrocitário (Tab. 01). 

 

Tabela 1 – Alterações observadas no hemograma inicial. 

PARÂMETRO VALOR OBTIDO REFERÊNCIA 

Proteínas totais 11,2 g/dL 6,0 – 8,0 g/Dl 

Leucócitos 30 mil/mm3 6,0 – 17,0 mil/mm3 

Bastões 300 mil/mm3 0 – 300 mil/mm3 

Segmentados 25.800 mil/mm3 3.000 – 11.500 mil/mm3 

Monócitos 2.100 mil/mm3 150 – 1.350 mil/mm3 

   Fonte: Autoria própria 

 

Foi realizado exame otológico, onde verificou-se a membrana timpânica intacta, 

porém, convexa, com um aspecto supurativo no interior da membrana, e coloração 

esbranquiçada, corpos estranhos ou massas neoplásicas ausentes. 

Com esses resultados foi direcionado o diagnóstico para uma otite média/interna 

resultando em doença vestibular periférica. Optou-se pelo tratamento com enrofloxacina na 

dose de 12,5 mg/kg, por via intranevosa (IV), uma vez ao dia (SID), durante 15 dias; 

dexametasona na dosagem de 0,14 mg/kg, por via subcutânea (SC), de 48/48 horas, durante 

4 dias e Cloridrato de tramadol na dose de 3mg/kg, SC, três vezes ao dia (TID), por 3 dias. 

No terceiro dia, a paciente já havia obtido uma melhora clínica considerada, já conseguia 

andar, porém com inclinações para a direita.  

Após 15 dias de tratamento, repetiu-se o hemograma e foi constatada uma melhora 

nas proteínas, porém ainda elevada (8,4 g/dL), uma leucopenia (5,0 mil/mm3) por linfopenia 

(800 mil/mm3) e monocitopenia (100 mil/mm3), além da presença persistente de roleaux 

eritrocitário. Optou-se pela troca da via de administração, sendo indicada terapêutica com o 

mesmo antibiótico, por via oral durante mais 25 dias. Além disso, foi adicionado ao 

tratamento o uso de timomodulina (leucogen®) na dose de 2,88 mg/kg, VO, BID, durante 

6 dias.  

A paciente obteve melhora total, permanecendo somente um leve head tilt, como 

sequela da patologia (Fig. 02). 

Figura 02. Paciente após o tratamento com a presença de head tilt para a direita como 

sequela da doença (A) e presença de simetria facial após o tratamento (B). 



Editora In Vivo 

 

 
 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

A síndrome vestibular canina é uma apresentação comum na prática clínica 

veterinária. Esta pode ser manifestada de forma central ou periférica, esta denominação se 

dá pelo local onde se encontra o dano. Para determinar a localização da lesão, inicialmente é 

fundamentado nos achados do exame neurológico do paciente, tais como: déficits 

proprioceptivos, déficits em nervos cranianos, diminuição ou ausência de consciência; Estas 

alterações identificadas ajudam a direcionar a presença de lesão na parte central do sistema 

vestibular, contudo, Harrison et al. (2021) relata que a ausência destas alterações não exclui a 

presença da doença no ramo central. Por isso, se faz necessário a realização de exames 

complementares para direcionar o tratamento da doença. 

O exame neurológico é um teste não invasivo e acessível, fundamental para a 

investigação diagnóstica, possibilitando a detecção da origem da disfunção vestibular 

(BONGARTZ et al., 2019). Para tanto, de acordo Ferreira (2009), um raciocínio clínico 

robusto se faz necessário para reconhecer e pontuar os possíveis diagnósticos diferenciais, 

os quais são variados, ao identificar a origem central ou periférica, em que podemos citar 

como afecções mais comuns neoplasias e infecções/inflamações e, otite média/interna e a 

doença vestibular idiopática, respectivamente, corroborando com o caso relatado. 

O histórico de otite externa, sinais clínicos manifestados pela paciente e a idade de 

4 anos condizem com os aspectos apresentados por Harrison et al. (2021) que apresenta a 

otite média interna como a causa mais corriqueira da doença vestibular periférica em cães, a 

qual pode ser associada a um menor peso corporal, histórico clínico de otite externa anterior 
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e animais entre 1 e 5 anos, salvo raros casos em pacientes mais novos ou mais velhos que a 

idade estipulada.   

Cães com ataxia vestibular, head tilt e propriocepção normal, são definidos como 

uma síndrome vestibular periférica, além de serem observados nistagmo patológico, 

estrabismo e, algumas vezes, déficits nos nervos cranianos VII, VIII ou no nervo simpático 

(BONGARTZ et al., 2019). A paciente manifestou todos os sinais clínicos citados além de 

mostrar ausência de resposta no teste do nervo facial ipsilateral à lesão, estando de acordo 

com descrito por De Lahunta (2015), no qual uma lesão na orelha interna envolvendo a 

cavidade timpânica pode ocasionar paralisia ou paresia do nervo facial. Ademais, Chan et al. 

(2019) alegam que animais com lesão no VII nervo craniano perdem a capacidade da 

movimentação dos músculos faciais levando à assimetria da face e da posição da orelha.  

A paciente possuía uma assimetria de face onde era observada a lateral esquerda 

aparentemente relaxada, o que poderia ser correlacionada a paralisia da face, todavia, de 

acordo com Laurent et al. (2012) isso revela a cronicidade da otite, pois a desnervação crônica 

causa atrofia muscular, então os lábios são retraídos mais que o normal e a narina é desviada 

ipsilateralmente, além do caimento da orelha no lado afetado. Essa alteração pode ainda ser 

confundida com o tétano do nervo facial. De acordo com De Lahunta (2015), o espasmo 

hemifacial (tétano do nervo facial) é uma doença do VII nervo cranial que tem sido 

relacionada à otite média, porém o mecanismo neurofisiológico ainda é desconhecido, 

presumindo que seja somente uma lesão irritativa, como uma neurite.  Laurent et al. (2012) 

apresenta o teste palpebral como método para distinção entre a desnervação crônica e o 

espasmo hemifacial, onde no espasmo hemifacial o olho pode piscar. No caso relatado pode 

ser assegurada a presença da desnervação crônica, pois a mesma não respondia ao teste 

palpebral. 

Outro aspecto clínico observado no caso foi a presença de nistagmo espontâneo 

horizontal, no qual a fase rápida apontava para o lado oposto ao afetado. Segundo Rossmeisl 

(2010), o nistagmo se caracteriza como um movimento involuntário e rítmico dos olhos que 

pode ser de natureza fisiológica e de natureza patológica, chamada nistagmo espontâneo, 

quando o animal está em posição normal e possui movimentação involuntária com intervalos 

regulares ou ainda se o animal só manifestar os movimentos em diferentes posições, como 

por exemplo em decúbito dorsal.  

De Lahunta (2015) acrescenta que a flexão lateral e extensão completa da cabeça 

como possibilidade de avaliação, é chamado de nistagmo posicional. Ainda segundo o autor, 

este sinal clínico ainda pode variar de acordo com a direção do movimento involuntário dos 
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olhos em horizontal, vertical e rotatório, este último pode ser avaliado observando a 

condução da posição 12 do relógio analógico e observar para qual direção a pupila se move 

na fase rápida. Carneiro (2013) relata que esta fase tanto do nistagmo rotatório quanto o 

horizontal se direcionará no sentido oposto ao head tilt nas vestibulopatias de origem 

periférica, além de não alterar a direção ao movimentar o pescoço em extensão e flexão como 

observado no caso em questão.  

Animais afetados por essa patologia ainda podem apresentar estrabismo, que pode 

ser definida como uma posição anormal do olho quando relacionada a orbita ou fissura 

palpebral (DE LAHUNTA, 2015). De acordo com o autor, esta alteração provoca desvio do 

globo ocular para a posição ventral ou ventrolateral. A mesma, quando observada somente 

após realização de flexão ou extensão do pescoço, é denominada estrabismo posicional, ou, 

quando é observada sem a necessidade de movimentação da cabeça, chama-se estrabismo 

constante. Carneiro (2013) ainda acrescenta que essa alteração é ipsilateral à inclinação da 

cabeça, confirmando a alteração presente na paciente, pois possuía estrabismo ventrolateral 

no globo ocular direito quando realizada extensão do pescoço. 

Carneiro (2013) ainda alega que animais com otite média interna podem vir 

acompanhados de paralisia facial ipsilateral ou síndrome de horner pós-ganglionar, esta 

última Ferreira (2009) caracterizada por miose (contração pupilar), ptose (diminuição da 

fissura palpebral), protusão da terceira pálpebra e enoftalmia, porém, a paciente apresentou 

somente paralisia facial ipsilateral. 

A ataxia vestibular pode estar presente tanto em vestibulopatias centrais como em 

periféricas. Segundo Rossmeisl (2010), animais afetados tendem a se inclinar, cair, rolar e 

andar em círculos na direção do lado da lesão. Esta foi a queixa principal do tutor no caso 

relatado, pois a paciente apresentava rolamentos constantes, onde a mesma veio 

encaminhada por aparente convulsão. Segundo Golubovic et al. (2017), quando o animal está 

em atividade convulsiva pode ser identificado no exame físico hipertermia, abrasões 

superficiais, ptialismo, alteração mental, estertores pulmonares, micção, defecação e 

vocalização. Descartando a possibilidade de atividade convulsiva no caso, e sim a presença 

de rolamentos devido à ataxia vestibular. 

O diagnóstico de um animal que manifesta sinais clínicos de síndrome vestibular 

deve ser baseado primeiramente em uma anamnese cuidadosa para obter informações 

essenciais como o início e progressão da doença; o histórico do paciente se houve traumas, 

doença do ouvido externo ou ouvido médio/interno; presença de protocolo vacinal 
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adequado; administração de fármacos que podem provocar intoxicação; e a possível presença 

de outros sinais clínicos que não são associados a síndrome vestibular conforme relatado por 

Ferreira (2009). Em concordância, Boudreau (2018) aborda em seu estudo sobre a 

importância desses testes, pois a falta de alguns médicos veterinários executarem 

rotineiramente esse exame ocasiona erros na localização e interpretação da lesão vestibular.  

Ferreira (2009) alega que após a avaliação dos sinais clínicos e direcionar os achados 

para disfunção periférica, o paciente deve ser submetido a exames diagnósticos que 

possibilitem a qualificação da bolha timpânica e o ducto auditivo como: ultrassonografia da 

bolha timpânica, esta representada como a mais econômica; tomografia computadorizada; 

ressonância magnética e radiografia simples. A avaliação radiográfica possibilita a 

visualização de deformações patológicas pertinentes à otite externa e/ou média, qualificando 

a bolha timpânica óssea através das seguintes projeções: látero-lateral; ventro-dorsal ou 

dorso-ventral; latero-20º ventro-latero-dorsal oblíqua; e rostro-30º ventral-caudo-dorsal 

oblíqua de boca aberta. As duas últimas projeções necessitam de anestesia geral para o melhor 

posicionamento do paciente. Na circunstância relatada, o animal não permitia o 

posicionamento adequado para as projeções solicitadas. Não foi possível detectar alterações 

na parte óssea, pois, provável que a paciente possuía uma alteração mais interna do ouvido 

não obtendo quaisquer modificações no exame. Conforme Carneiro (2013), a otite interna 

só é avaliada através de outros exames diagnósticos, no caso, o tutor optou somente pela 

radiografia, não possibilitando a realização de nenhum outro exame de imagem, e coleta de 

material para a cultura.  

Radulescu (2020) relata que um exame otoscópico cuidadoso deve ser realizado em 

um paciente com síndrome vestibular, este consiste na avaliação do aspecto da membrana 

timpânica e da existência de alterações que direcionem a existência de uma possível otite 

externa, e detectar a presença de possíveis massas ou corpos estranhos. Segundo Ferreira 

(2009), caso o paciente possua otite externa, se faz necessário uma lavagem do conduto 

auditivo, porém, a paciente em questão não apresentou sinais e/ou aspectos de otite externa 

durante a avaliação, e também não possuía massas ou corpos estranhos que impedissem a 

avaliação da membrana timpânica, não necessitando uma lavagem óptica. Ferreira (2009) 

ainda cita que se a membrana estiver alterada com conteúdo no interior do ouvido médio, 

mas intacta, que não atende às expectativas do tratamento terapêutico, deve ser realizado a 

miringotomia. A paciente possuía uma membrana intacta e alterada, porém, respondeu 

satisfatoriamente ao tratamento terapêutico, não necessitando uma submissão do animal a 

um procedimento cirúrgico.   
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De acordo com Harrison (2021), o diagnóstico da síndrome vestibular é desafiador 

para os médicos veterinários, pois o encaminhamento para ressonância magnética, 

tomografia computadorizada e análise do líquido cefalorraquidiano necessita ser identificado 

corretamente no exame neurológico, e nem todos os profissionais da área possuem 

experiência com a situação, conforme Boudreau (2018) relata. Além disso, Harrison (2021) 

também alega que nem todos os tutores aceitam ou podem arcar com os gastos do 

encaminhamento para a realização desses exames em centros especializados. A presente 

situação abordada exemplifica o assunto, pois o proprietário não possuía condições para os 

gastos de exames para concluir o diagnóstico. 

Os únicos exames que foram realizados na paciente foram hemograma e bioquímica 

sérica de alanina aminotransferase (ALT) e creatinina. O animal relatado possuía uma 

leucocitose, por neutrofilia com desvio à esquerda, direcionando para uma possível infecção 

bacteriana, pela presença do histórico de otite externa e esta ser a causa mais frequente de 

neutrofilia, estando em concordância com Blackwood (2007). O autor afirma que a 

neutrofilia pode ser observada em muitos processos patológicos e pode vir acompanhado do 

desvio à esquerda que pode ser regenerativo ou degenerativo. Ademais, Stockhame Scott 

(2011) citam as infecções bacterianas como uma das causas mais frequentes, além de doenças 

imunomediadas e neoplasias, e que a presença de monocitose e desvio à esquerda podem 

revelar a cronicidade da inflamação.A associação destas modificações no exame com uma 

hiperproteinemia, que também pode ser associada a possíveis infecções bacterianas, e a 

presença de rouleax eritrocitário, o que segundo Blackwood (2007), pode ser formado em 

animais normais, inclusive se houver processo inflamatório e/ou hiperglobulinemia; 

possivelmente direcionaram o diagnóstico para uma infecção bacteriana presente e uma 

reação inflamatória.  

O tratamento da síndrome vestibular é diverso e depende da causa da mesma. De 

Lahunta (2015) cita que a intervenção para a mesma quando se trata de otite média interna 

requer o uso de antibioticoterapia em longo prazo e Rossmeisl (2010), em adição, cita o prazo 

de 4 a 8 semanas de uso do medicamento. Radulescuet al. (2020) ressalta que o uso de 

antibióticos deve ser baseado na cultura e o teste de sensibilidade aos antimicrobianos para 

a escolha do tratamento dessa patologia. Este ainda cita os medicamentos da classe 

fluoquinolonas são os mais comumente usados em doenças vestibulares. Mckayet al. (2007) 

acrescenta que, se o patógeno presente for Pseudomonas aeruginosa, dentro da classe de 

fluoquinolonas, o uso de marbofloxacino é mais eficaz do que o enrofloxacino e 
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oribloxacino, visto que o tratamento desta é um desafio, pois a mesma desenvolveu uma 

resistência a inúmeras drogas.  Radulescuet al. (2020) revela que em boa porcentagem de 

casos avaliados foram prescritos o uso de antibióticos empiricamente. Como não foi possível 

a realização de exames para detectar o patógeno presente, optou-se pelo uso de 

antibioticoterapia empírica, conforme Thompson (2017) cita o uso de enrofloxacina em 

casos de infecções mistas na dose de 10 a 20 mg/kg, via oral, uma vez ao dia. O medicamento 

foi usado durante 40 dias, este se faz presente no intervalo de tempo relatado por Rossmeisl 

(2010).  

A utilização inicial de dexametasona ocasionou, supostamente, uma melhora da 

inflamação permitindo que a atuação do antibiótico em questão seja mais precisa, visto que 

Thompson (2017) dizque o usode glicocorticoide pode diminuir aquantidade e a viscosidade 

do exsudado e muco produzido dentro da bolha timpânica, diminuindo o espaço no interior 

desta, permitindo o melhor acesso à medicação. Entretanto, Radulescu et al. (2020) ressalta 

que não há evidências que o uso deste é benéfico já que os mesmos causam efeitos adversos 

considerados. Em concordância, De Lahunta (2015) cita que foram relatados inúmeros casos 

de otite que, devido ao uso de corticoides em longo prazo, ocasionaram imunossupressão 

levando à um abscesso da porção petrosa do osso temporal e, casualmente, compressão da 

medula e ponte. Pode ser ressaltado que o uso deste medicamento deve ser limitado ao caso 

onde realmente seja documentado de que este irá ser benéfico, conforme ressalta Radulescu  

et al. (2020), corroborando a terapêutica do caso descrito. 

Após a realização do segundo exame de hemograma, observou-se uma leucopenia 

por linfopenia e monocitopenia. Andrade (2018) cita a timomodulina como um fármaco 

obtido através do lisado ácido de timo de vitelo, este contribui para o desenvolvimento e 

função dos linfócitos T e B com a dose de 20mg/cão/VO ou 5mL/cão/VO a cada 12 hr. 

Esta medicação foi adicionada ao tratamento, visto que a série branca necessitava de um 

auxílio para elevar os valores presentes no sangue. Administraram a dose de 2,88mg/kg/dia, 

VO, ou seja, 2 ml a cada 12 horas durante 6 dias, esta quantidade é inferior a recomendada 

por Andrade (2018), porém, contribuiu no tratamento da paciente. 

Em geral, mesmo em pacientes com sucesso no tratamento podem persistir 

algumas sequelas,conforme cita Rossmeisl (2010), onde a presença de alguns déficits 

vestibulares pode permanecer mesmo após a completa recuperação do paciente em relação 

a infecção em questão. Na paciente tratada, após 40 dias de tratamento, após a melhora da 

mesma persistiu um sutil head tilt. 
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4 CONCLUSÕES 

 

É possível concluir que com o exame clínico e um histórico de otite externa podem 

ser suficientes para a conclusão do diagnóstico dessa patologia não necessitando de muitos 

exames para a conclusão do caso, visto que todo o diagnóstico dessa patologia, necessita 

primeiramente de um exame físico minucioso e uma anamnese bem elaborada, e ainda o 

conhecimento dos veterinários com tais alterações patológicas para agir adequadamente 

perante os casos apresentados na rotina clínica. Em consequência de que o pouco contato 

com a clínica dessa síndrome ocasione a negligência do diagnóstico preciso.  
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RESUMO: Neoplasias mamárias são os tumores de maior prevalência nos atendimentos 
veterinários de pequenos animais. O diagnóstico deve ser realizado através de exame físico e 
exames complementares, os quais darão informações importantes para escolher sobre o 
paciente. Na grande maioria dos casos, a cirurgia é o procedimento que possibilita uma maior 
chance de cura, porém, o tratamento multimodal, tem possibilitado um melhor prognóstico 
aos pacientes. Visando a cura, é imprescindível que o cirurgião remova o tumor com margens 
de segurança livres de células neoplásicas, para tal, em alguns casos o defeito gerado pela 
remoção necessita de técnicas de cirurgia reconstrutiva para seu fechamento. O objetivo 
deste trabalho foi relatar o procedimento cirúrgico de mastectomia associando cirurgia 
reconstrutiva para correção do defeito gerado. Foi atendido em uma clínica veterinária no 
município de Caucaia-CE um paciente canino, fêmea, raça pinscher, não castrada, com 9 
anos de idade e peso de 2,9kg, apresentando tumor ulcerado em região inguinal esquerda e 
nódulo em mama toráxica caudal direita. Foi solicitado a realização de exames 
complementares hematológico, bioquímicos, raio x, ultrassonografia, eletrocardiograma e 
ecocardiograma. Mediante a análise dos exames foi recomendado o tratamento cirúrgico de 
mastectomia associada à cirurgia reconstrutiva. Após quatorze dias do procedimento, o 
paciente apresentava-se estável, sem dor e com o ferimento cirúrgico totalmente cicatrizado. 
Foi indicado ao tutor a realização de acompanhamento a cada três meses. Com isso, pode-
se concluir que o tratamento cirúrgico de mastectomia associada à cirurgia reconstrutiva 
mostrou-se eficaz, com resultados satisfatórios ao paciente, possibilitando maior qualidade 
de vida. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tumor mamário, mastectomia, fibrossarcoma, cirurgia 
reconstrutiva.  
 

ABSTRACT: Breast neoplasms are the most prevalent tumors in veterinary care for small 

animals. The diagnosis must be made through physical examination and complementary 

exams, which will give important information to choose about the patient. In most cases, 

surgery is the procedure that provides a greater chance of cure; however, the multimodal 

treatment has enabled a better prognosis for patients. Aiming at cure, it is essential that the 

surgeon removes the tumor with safety margins free of neoplastic cells, for that, in some 

cases the defect generated by the removal requires reconstructive surgery techniques for its 

closure. The objective of this study was to report the surgical procedure of mastectomy 

associating reconstructive surgery to correct the generated defect. An uncastrated, 9-year-

old, 2.9kg, dog, female, Pinscher breed patient with an ulcerated tumor in the left inguinal 

region and a nodule in the right caudal thoracic breast was treated at a veterinary clinic in the 

city of Caucaia-CE. Complementary hematological, biochemical, x-ray, ultrasonography, 

electrocardiogram, and echocardiogram tests were requested. Upon analyzing the exams, 

surgical treatment of mastectomy associated with reconstructive surgery was recommended. 

Fourteen days after the procedure, the patient was stable, without pain and with the surgical 

wound completely healed. The tutor was instructed to carry out follow-up every three 

months. Thus, it can be concluded that the surgical treatment of mastectomy associated with 

reconstructive surgery proved to be effective, with satisfactory results for the patient, 

enabling a better quality of life.  
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1 INTRODUÇÃO  

  

Dentro da espécie canina, os tumores de glândulas mamárias são os mais 

frequentemente observados na rotina clínica-cirúrgica, representando de 50 a 70% de todas 

as neoplasias observadas (VARALLO et al., 2019). Esses tumores acometem principalmente 

fêmeas com faixa etária entre 7 e 12 anos, no qual essa idade pode variar dependendo do 

tempo de vida estimado das diferentes raças caninas (DALECK; DE NARDI, 2017).  

O procedimento terapêutico que proporciona maior viabilidade de cura aos 

pacientes caracterizados por essa patologia é a remoção cirúrgica completa das neoplasias 

localizadas, porém isso não se aplica aos carcinomas inflamatórios ou neoplasias que 

possuam envolvimento metastático (WITHROW e MACEWEN., 2007; BICHARD et. al., 

2013).  

A cirurgia possibilita também uma futura análise histopatológica, além de oferecer 

qualidade de vida ao paciente. Para a técnica cirúrgica ser realizada, o procedimento irá 

depender de alguns fatores, tais como: estadiamento tumoral, drenagem linfática da glândula 

acometida, localização da lesão e, ainda, irá necessitar do consentimento do proprietário, 

cabendo ao médico veterinário se certificar sempre de informar os riscos e o prognóstico do 

animal afetado (DALECK; DE NARDI, 2017). 

Em virtude da alta complexidade das neoplasias mamárias, torna-se necessário a 

indicação de cirurgia reconstrutiva associada à cirurgia oncológica. As cirurgias reconstrutivas 

possuem grande importância em lesões extensas (SCHEFFER et al., 2013), nas quais a 

resolubilidade da cicatrização ocorreria por segunda intenção, tipo de cicatrização em que o 

tecido de granulação está presente (STANLEY, 2007). Logo, deve-se ressaltar que o sucesso 

dessa técnica está diretamente relacionado ao profundo conhecimento da anatomia e 

fisiologia da espécie, bem como ao domínio das técnicas empregadas (DALECK; DE 

NARDI, 2017). 

O termo, cirurgia reconstrutiva, refere-se às técnicas utilizadas para correção de 

lesões teciduais a partir da reconstrução dos mesmos, tendo, como exemplo, os retalhos e 

enxertos (FOSSUM, 2014). Frequentemente, os retalhos podem ser classificados de acordo 

com a sua localização, com o suprimento sanguíneo local ou com as formas de retalhos de 

caráter complexo ou misto (SLATTER, 2007). De acordo com o padrão de classificação 

referente ao suprimento sanguíneo, este irá distinguir os retalhos de padrão subdérmico, os 

quais possuem vascularização local da pele proveniente da base do retalho, dos retalhos de 

padrão axial, que possuem uma artéria e uma veia cutâneas diretas. O princípio básico desta 
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técnica é a utilização de tecido de regiões abundantes ou que possuem relativa elasticidade 

para a correção de uma lesão primária, gerando, assim, uma lesão secundária que poderá ser 

fechada eventualmente sem tensão (KIRPENSTEIJN; HAAR, 2013). 

Para o sucesso da técnica é imprescindível a preservação da microcirculação da pele. 

Todavia, quando essa microcirculação não é preservada pode ocorrer um processo de 

isquemia e posterior necrose da região (DALECK; DE NARDI, 2017). Dentre as principais 

causas de necrose do retalho, podemos citar a presença de infecção, ação de agentes tóxicos, 

tensão excessiva, hematomas e principalmente, a inadequada irrigação sanguínea resultante 

da falha na aplicação das técnicas, apontando a importância do conhecimento do 

procedimento para a realização de cirurgia reconstrutiva com êxito (SLATTER, 2007; 

DALECK; DE NARDI, 2017). 

Em virtude do que foi exposto, o presente trabalho tem como objetivo relatar um 

caso de cirurgia reconstrutiva utilizando retalho de padrão subdérmico da prega inguinal após 

exérese de tumores em região mamária de uma cadela. 

  

2 ATENDIMENTO AO PACIENTE 

 

Foi atendida em uma clínica veterinária no município de Caucaia – CE, um paciente 

canino, fêmea, raça pinscher, não castrada, com 9 anos de idade e peso de 2,9kg, 

apresentando tumor ulcerado na região inguinal esquerda, com evolução de cerca de cinco 

meses, de acordo com relato da tutora (Fig. 01).  
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Figura 1: Paciente apresentando massa ulcerada em região inguinal esquerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Ainda durante a anamnese, a tutora relatou que o animal estava com a vacinação 

atrasada e vermifugação em dia, a alimentação composta por ração comercial e sachê, porém 

a paciente apresentava falta de apetite e apática. 

No exame físico observou-se aumento de volume tumoral ulcerado com presença 

de conteúdo purulento na mama M5 esquerda, abrangendo grande parte da região inguinal. 

Observou-se também a presença de um nódulo em mama M2 direita, com aspecto isolado e 

sem aderência. Além disso, os linfonodos não se apresentavam reativos e as mucosas 

evidentemente pálidas, sem possibilidade de avaliação de tempo de preenchimento capilar – 

TPC devido à condição na qual o animal se encontrava. A temperatura retal do paciente foi 

aferida em 38,5º e a auscultação cardíaca e pulmonar não demostrava alterações.  

Foi realizada a coleta de amostra da massa tumoral ulcerada para citologia utilizando 

a técnica de punção aspirativa por agulha fina - PAAF. Subsequentemente, foram realizados 

exames de radiografia torácica e ultrassonografia abdominal para identificação de possíveis 

metástases, porém não foram encontradas evidências sugestivas deste quadro.  

Visando a possível cirurgia para remoção da massa, foi solicitado a realização de 

eletrocardiograma, que não apresentou alterações dignas de nota, e ecocardiograma, que 

revelou déficit diastólico grau 1. Realizou-se, também, hemograma e bioquímica sérica (ALT, 

creatinina, albumina e fosfatase alcalina), nos quais foram observadas alterações, tais como:  

presença de anemia regenerativa, hematócrito de 14%, trombocitopenia, hiperproteinemia e 

leucocitose por neutrofilia.  
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Tendo em vista o resultado desse exame, sugeriu-se a realização de transfusão 

sanguínea para o paciente, sendo instituído também um tratamento inicial, baseado na 

suspeita clínica de erlichiose e babesiose. Portanto, foi utilizado doxiciclina na dose de 

10mg/kg, por via oral (VO), a cada 12 horas (BID), durante 28 dias, suplementação 

vitamínica e aplicação de atropina em dose de 0,022mg/kg, por via subcutânea (SC), e imizol 

dose de 5mg, por via intramuscular (IM), a cada 15 dias, totalizando 2 aplicações.  

Após duas semanas do tratamento inicial, reavaliou-se a paciente, no qual foi 

possível observar a cadela ainda apática e com mucosas pálidas, entretanto, com redução de 

formação do conteúdo purulento proveniente do tumor. Realizou-se a limpeza da lesão e 

solicitou-se novo hemograma, este demonstrando uma anemia regenerativa, hematócrito 

8%, leucocitose com neutrofilia com desvio à esquerda e linfocitose. Com o resultado do 

exame, foi novamente recomendada a realização de transfusão sanguínea para o paciente. 

A paciente deu entrada na clínica no período da manhã, para ser iniciada a 

transfusão sanguínea. Este foi cateterizado para a realização de fluidoterapia de manutenção 

e 30 minutos antes do início da transfusão, foi realizada a aplicação de prometazina, na dose 

de 1,5 mg/Kg/IV, e dexametasona, na dose de 0,5 mg/Kg/IV. Durante a primeira hora, foi 

utilizada uma taxa de infusão de 0,25ml/Kg, sendo após esse período alterada para 

20ml/Kg/h. Após 6 horas de transfusão, a paciente foi novamente avaliada, apresentando 

mucosas levemente coradas com TPC de 3 segundos, frequência cardíaca 160bpm, 

frequência respiratória 28mpm e temperatura de 38.1º. O paciente foi, portanto, 

encaminhado para a cirurgia.  

Considerando a extensão da lesão observada, bem como a possibilidade de 

síndrome paraneoplásica, optou-se por encaminhar o paciente para realização de 

mastectomia radical, seguida de reconstrução com retalho de padrão subdérmico da prega 

inguinal para o fechamento do defeito cutâneo que seria gerado. 

Inicialmente foi realizada a medicação pré-anestésica com metadona na dose de 

0,3mg/kg e dexmedetomidina na dose de 5µg/kg, ambas por via intramuscular. Em seguida 

realizou-se tricotomia ampla de toda a região que estaria envolvida no procedimento. A 

indução anestésica foi realizada com propofol na dose de 4mg/kg, por via intravenosa, 

seguida pela intubação orotraqueal e manutenção anestésica com isoflurano e 

oxigenioterapia. A técnica de tumescência também foi realizada com solução contendo 

lidocaína e epinefrina na dose de 15 ml/kg.  
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O paciente foi posicionado em decúbito dorsal, sendo realizada a antissepsia do 

local com solução de clorexidina 2%. Em sequência, foi colocado o campo cirúrgico, 

cobrindo todo o paciente e mesa cirúrgica (Fig. 02).  

 

Figura 2: Posicionamento de campo cirúrgico e procedimento de antissepsia em toda a 

região abdominal e inguinal. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Iniciou-se o procedimento com uma incisão abrangendo toda a cadeia mamária 

direita e as mamas M3-M5 da cadeia mamária esquerda, com margem mínima de 2,5 cm do 

tumor (Fig. 03).  

 

Figura 3: Paciente durante o início do procedimento de mastectomia com incisão 

abrangendo toda a cadeira mamária direta e mamas M3-M5 esquerda 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Arquivo pessoal. 
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Após incisão inicial foi utilizada tesoura de metzembaum para realização da divulsão 

tecidual e a ligadura dos principais vasos foi realizada com a utilização de um coagulador 

bipolar (Fig. 04).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Após a remoção tecidual previamente delimitada, tornou-se impossível realizar o 

fechamento direto da lesão (Fig. 05), portanto, foi indicada a técnica de retalho de padrão 

subdérmico para tal fim.  

 

Figura 4: Região ventral durante o procedimento cirúrgico, evidenciando a lesão gerada 

após remoção de região mamária previamente delimitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 



Editora In Vivo 

60 

 

O leito receptor do retalho foi inicialmente preparado, sendo removidos fluidos, 

crostas, tecidos mortos e coagulando vasos que ainda apresentavam sangramento. A região 

receptora era constantemente umedecida com solução salina estéril para evitar o 

dessecamento enquanto o retalho era preparado. 

Após cuidadosa escolha e preparação da região doadora, foi dado início a realização 

do retalho. Foram realizadas duas incisões, sendo uma localizada em região medial e outra 

lateral ao fêmur direito do paciente, ambas as incisões se uniram próximo à patela. Após as 

incisões iniciais, foi realizada divulsão tecidual para liberar a área doadora. O retalho foi então 

direcionado para o leito receptor e em seguida, foram utilizadas pinças backaus para 

aproximação das bordas a fim de verificar viabilidade da síntese (Fig. 06).  

 

Figura 5: Região ventral durante o procedimento cirúrgico, evidenciando a utilização de 
retalho de padrão subdérmico de origem medial e lateral ao membro posterior direito (A e 

B); e posicionamento de pinças Backaus para avaliação de síntese da lesão (C). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Após a avaliação da viabilidade do flap, foi iniciada a síntese do ferimento. 

Inicialmente foi realizada uma aproximação do tecido subcutâneo visando a redução do 

espaço morto, e para tal, foi utilizado fio absorvível poliglecaprone 25 nº 2-0, no padrão de 

sutura simples interrompido. Em seguida foi realizada dermorrafia com fio de sutura 

inabsorvível nylon nº 2-0, sendo utilizado o padrão sultan (Fig. 07). 
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Figura 6: Paciente canino em deúbito dorsal (A) e lateral esquerdo (B) após o procedimento 

cirúrgico, evidenciando dermorrafia realizada com padrão de sutura de Sultan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Finalizado o procedimento cirúrgico, realizou-se uma bandagem compressiva 

visando à proteção do ferimento cirúrgico e a redução da formação de seroma. O material 

retirado foi encaminhado para realização de exame histopatológico, estando presentes 

linfonodo axilar direito, cadeia mamária direita, M3-M5 esquerda e linfonodos inguinais (Fig. 

08). 
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Figura 7: Tecido retirado do procedimento cirúrgico, com aproximadamente 15 cm, 

contendo linfonodo axilar direito, cadeia mamária direita, M3-M5 esquerda e linfonodos 

inguinais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Foi indicada a internação em ambiente hospitalar durante período mínimo de 24 

horas, podendo ser estendido de acordo com o estado clínico da paciente. Foi instituída 

terapia medicamentosa que se baseava em antibioticoterapia (doxiciclina, 10mg/kg, VO, 

BID, até completarem os 28 dias estabelecidos no tratamento inicial), anti-inflamatório não 

esteroidal (meloxican, na dose de 0,1mg/kg, VO, uma vez ao dia, durante 4 dias) e 

analgésicos (tramadol 4mg/kg, VO, BID, durante 4 dias; e dipirona gotas 25mg/kg, VO, três 

vezes ao dia, durante 4 dias). Recomendou-se a limpeza da ferida cirúrgica e troca da 

bandagem diariamente, sendo necessário retorno para avaliação a cada 3 dias. 

Durante o período pós-operatório houve a presença de exsudato durante os 

primeiros dias, sendo indicado uso de bandagens absorventes. No momento da remoção das 

suturas, a ferida cirúrgica estava completamente cicatrizada. Recomendou-se 

acompanhamento a cada 3 meses, no qual o veterinário responsável pelo caso avaliaria a 

paciente e com a realização de radiografias faria o acompanhamento de possível metástase 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Em estudo retrospectivo realizado por Ribas et al. (2012), no qual avaliou-se 36 

cadelas atendidas, foi possível observar um maior acometimento de neoplasias mamárias em 

fêmeas não castradas. Condição apresentada pela paciente relatada neste trabalho. 

Seguindo o sistema TNM, o caso descrito pode ser classificado em estágio III 

(T3N0M0), por apresentar, em avaliação clínica, massa medindo 5,2cm, sem alterações 

macroscópicas em linfonodos e sem sinais de metástase a distância nos exames 

complementares (DALECK; DE NARDI, 2017). 

Através do resultado do exame histopatológico, a massa localizada em região 

inguinal foi classificada como fibrossarcoma, e a localizada em região de M2 direita 

classificada como adenoma simples. Além disso, demonstrou a ausência de acometimento 

nodal das amostras recolhidas. A determinação precisa do tipo tumoral é de fundamental 

importância para decidir quais as próximas etapas a serem seguidas no tratamento do 

paciente (BILLER et al., 2016). O exame demonstrou, também, margens laterais e profundas 

livres da neoplasia. A análise das margens cirúrgicas é utilizada para determinar o risco de 

uma possível recidiva do tumor e a utilização de terapias associadas à cirurgia (LIPTAK, 

2019) e é um fator determinante na sobrevida do paciente, sendo a principal meta a ser 

alcançada com o procedimento cirúrgico (DALECK; DE NARDI, 2017).  

Ainda no tocante ao exame histopatológico, foi relatado a presença de 4 figuras de 

mitose em 10 campos de grande aumento (400x). Segundo Daleck e De Nardi (2017), esta é 

uma informação presente nos laudos de neoplasias malignas e em especial para sarcomas 

cutâneos. Quanto maior a presença dessas figuras pior o prognóstico do paciente. 

Apesar do conhecimento atual dos linfossomos, sítios regionais de drenagem 

linfática, não é possível estabelecer quais os linfonodos estarão acometidos e devem ser 

removidos durante o procedimento cirúrgico, levando em alguns casos à graves erros de 

prognóstico, favorecendo o aumento de falso-negativos para metástase nodal. Portanto, para 

reduzir a possibilidade de erros pode ser realizado o mapeamento linfático, mediante a 

utilização de corantes vitais, visando identificar os linfonodos drenantes (WITHROW; 

MACEWEN, 2007; DALECK; DE NARDI, 2017). No caso relatado não foi possível a 

realização do mapeamento linfático.  

Considerando o quadro clínico da paciente e visando o melhor resultado possível, 

decidiu-se realizar a mastectomia parcial, porém removendo-se a maior parte do tecido 
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mamário como indicado por Straw (2005), deixando somente duas mamas que iriam auxiliar 

no fechamento e seriam removidas posteriormente em outra cirurgia.  

Para a realização da cirurgia de mastectomia, foi seguida a técnica descrita por 

Oliveira (2018), sendo realizadas algumas adaptações que foram necessárias pela 

individualidade do paciente. Visando realizar o fechamento da lesão com a menor tensão 

possível, lançou-se mão de técnicas de cirurgia reconstrutiva, no qual foi utilizado um retalho 

de padrão subdérmico da prega inguinal, seguindo as técnicas indicadas por Kirpensteijn e 

Haar (2013), tanto para a preparação do leito recebedor, como da região doadora. Essa 

técnica foi escolhida por apresentar certa facilidade em sua realização e se mostrar bastante 

eficiente. 

Por possuir bastante mobilidade, a pele de cães e gatos favorece a transposição de 

uma grande quantidade de pele, o que permite o fechamento de regiões críticas, como é o 

caso da região inguinal (SADHASIVAN et al., 2017). No caso descrito, o retalho obtido 

proporcionou um fechamento da região inguinal sem tensão, o que é muito importante para 

o sucesso da cirurgia. 

Besen (2017) relata um caso em que foi realizado um procedimento cirúrgico para 

remoção de tumor em região inguinal de um paciente canino, no qual se realizou mastectomia 

em associação com cirurgia reconstrutiva, afirmando que a utilização do retalho da prega do 

flanco foi fundamental para o sucesso do procedimento. 

Vários fatores podem afetar a cicatrização de uma ferida, comprometendo assim o 

resultado de uma cirurgia reconstrutiva. Dentre esses fatores podem ser citados a técnica 

cirúrgica e a experiencia do cirurgião, qualidade de suprimento sanguíneo na área lesionada, 

presença de infecções, danos mecânicos e formação de espaço morto (FOWLER; 

WILLIANS, 1999; KIRPENSTEIJN, 2013). Cada um desses aspectos deve receber especial 

atenção e cuidado. Em se tratando da formação de espaço morto, podemos contorná-la 

utilizando drenos, walking suture, sutura do tecido subcutâneo e a aplicação de bandagens 

compressivas (KIRPENSTEIJN; HAAR, 2013). No caso relatado, optou-se pela realização 

da sutura do tecido subcutâneo, aplicando algumas suturas do tipo walking suture que iriam 

conferir maior resistência e segurança, associadas à utilização das bandagens compressivas. 

Gonçalves e Saccomani (2017) relataram que utilização de walking suture e 

bandagens compressivas proporcionou bons resultados quando utilizado em cirurgia para 

reconstrução de defeito cutâneo após exérese de fibrossarcoma em um cão. 

A aproximação do tecido subcutâneo foi realizada com sutura em padrão simples 

interrompido, na qual utilizou-se fio de sutura poliglecaprone 25 nº 2-0. Este fio foi escolhido 
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por ser um fio sintético monofilamentar absorvível, que possui alta força tênsil inicial, possui 

baixa reação tecidual, o que será decisivo para o sucesso do retalho, e que somente será 

absorvido após 120 dias da sua implantação (SLATTER, 2007; FOSSUM, 2014; OLIVEIRA, 

2018). A sutura de pele foi realizada com padrão Sultan visando distribuir a tensão na sutura, 

como recomenda Fossum (2014). Para tal, foi escolhido o fio nylon nº 2-0, pois provoca 

baixa reação tecidual e baixa incidência de infecção (SLATTER, 2007; OLIVEIRA, 2018). 

Durante o pós-operatório em que a paciente foi acompanhada, houve a presença 

de exsudato durante os primeiros dias. Portanto, foram aplicadas bandagens absorventes, 

observando-se redução gradativa na sua produção.  

A utilização de bandagens proporciona suporte para uma melhor cicatrização, pois 

evita traumas externos ou causados pelo próprio paciente, e permite a absorção de fluidos 

gerados pelo ferimento. No caso relatado pode-se observar que foi vantajoso a utilização das 

bandagens compressivas, pois ajudaram na redução do espaço morto e drenagem de líquidos, 

permitindo assim que o retalho tivesse um ambiente propício para sua cicatrização, como 

relataram Slatter (2007), Kirpensteijn e Haar (2013) e Bortulucci et al. (2020). 

No período em que a paciente foi acompanhada, não foram observadas nenhuma 

alteração importante que viesse a prejudicar o resultado da cirurgia. A ferida cirúrgica era 

limpa e as bandagens trocadas periodicamente. Com 14 dias de pós-cirúrgico a mesma estava 

completamente cicatrizada, sem deiscência ou outras complicações. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

O estudo e aplicação das cirurgias reconstrutivas tem aumentado na medicina 

veterinária. O sucesso de uma cirurgia reconstrutiva está diretamente atrelado a habilidade e 

prática do cirurgião, a escolha da técnica utilizada e os cuidados pós-operatórios. Como não 

foram observadas complicações durante a realização do procedimento e no pós-cirúrgico, 

podemos concluir que o procedimento foi realizado de maneira correta e a técnica utilizada 

foi adequada para o caso relatado. 
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