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APRESENTAÇÃO 

 

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

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

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

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

efetividade e produtividade proveniente do bem-estar animal. Nós oferecemos nesta obra 

uma apresentação baseada em trabalhos realizados na patologia animal, patologia clínica, 

clínica médica, reprodução e produção animal, genética e bem-estar, tanto nas espécies 

domésticas como nas espécies silvestres.  

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

animal, o acometimento de espécies não domiciliadas com patologias majoritariamente 

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

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

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

conhecimento sobre a prevenção, controle e diagnóstico dessas doenças.  

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

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

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

 

Boa leitura! 

 

Victor Hugo Vieira Rodrigues 

Glenda Roberta Freire Lima  

Thaís Maria Araújo Batista 

Lorena Santos Bezerra 
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RESUMO 

A pesquisa trata da utilização da tecnologia 3D na veterinária. A 
crescente valorização e importância dos animais permitiu o avanço 
da tecnologia e sofisticação da medicina veterinária. A confecção 
de próteses externas, em impressoras 3D, é uma técnica utilizada 
com sucesso na reabilitação de animais mutilados. A impressão 3D 
é uma tecnologia estabelecida que fabrica objetos em plástico, 
metal ou outros materiais, camada por camada e em uma ampla 
gama de tamanhos. Este trabalho tem como objetivo apresentar 
esta ferramenta que pode salvar vidas para a comunidade 
acadêmica e responsáveis por animais. Os métodos utilizados na 
pesquisa deram-se por meio de um levantamento bibliográfico 
sobre o uso da tecnologia de manufatura aditiva em medicina 
veterinária. Conclui-se que embora seja um procedimento recente, 
a tecnologia ja está estabelecida em varios locais. 
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VETERINARY: LITERATURE REVIEW 
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The research deals with the use of 3D technology in veterinary 
medicine. The growing appreciation and importance of animals 
allowed the advancement of technology and sophistication of 
veterinary medicine, as well as the creation of a new industry called 
veterinary orthotics and prostheses. The making of external 
prostheses, using 3D printers, is a technique used successfully in 
the rehabilitation of mutilated animals. 3D printing is an 
established technology that manufactures objects out of plastic, 
metal or other materials, layer by layer and in a wide range of sizes. 
This work aims to present this tool that can save lives for the 
academic community and responsible for animals. The methods 
used in the research took place through a literature review on the 
use of additive manufacturing technology in veterinary medicine. 
It is concluded that although it is a recent procedure, the first 
results are encouraging. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A aplicação da impressão 3D na medicina veterinária é uma realidade, mostrando-

se útil no planejamento cirúrgico e na confecção de órteses e próteses, mas as possibilidades 

são inúmeras e vão desde a fabricação de próteses personalizadas em titânio à fabricação de 

tecidos e órgãos vivos (FURQUIM 2016). 

Segundo Selhorst (2008), os tutores de animais que hoje necessitam de próteses, 

podem adquiri-las de maneira eficiente e não tão onerosa como no passado. O avanço dos 

processos de fabricação como a impressão 3D é uma das opções possíveis para que esse 

nicho de mercado tome proporções cada vez maiores.   

De acordo com (Selhorst 2008) o uso de prototipagem rápida é essencial no 

desenvolvimento de novos produtos. Discute-se a vantagem de poder obter protótipos que 

são gerados em horas, em vez de dias ou semanas, como era o caso antes do surgimento 

dessas tecnologias. A prototipagem rápida é uma forma muito eficiente de avaliar se o 

produto/projeto terá viabilidade técnica e econômica. Pode-se inclusive afirmar que nos dias 

de hoje essa técnica é um verdadeiro pilar para o desenvolvimento de soluções inovadoras. 

O conhecimento anatômico e biomecânico é de vital importância para o 

desenvolvimento dos biomodelos paciente espécificos, podendo criar assim produtos que 

atendem as necessidades exclusivas de cada paciente. 

Certamente a tecnologia 3D tem como importância oferecer melhores condições 

para a vida do animal no seu ambiente natural ou onde quer que esteja adaptado. A impressão 

3D é um marco para a elaboração de novas técnicas que visam o bem-estar animal, seja 

doméstico ou silvestre.  

Essa revisão de literatura permite a construção de análise contribuindo para as 

discussões sobre os métodos e os resultados da pesquisa, assim como reflexões que poderão 

indicar possibilidades para a realização de futuras pesquisas, ao identificar lacunas no 

conhecimento (MARCONI; LAKATOS, 2017)  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A tecnologia de impressão 3d 

 

A impressão tridimensional (3D), também chamada de prototipagem rápida ou 

manufatura aditiva, foi criada pela primeira vez por Charles Hull, em 1986 quando era 

considerada cara, futurista e com aplicações clínicas limitadas. Desde então, a tecnologia se 

desenvolveu e tornou-se altamente conceituada na indústria aeroespacial, na indústria 

alimentícia, na engenharia, nas artes e até mesmo na educação (VUKICEVIC et al. 2017).  

Embora a tecnologia já existisse, há pouco tempo ela chegou a um nível adequado 

para aplicações que envolvem a saúde. As impressoras 3D possibilitam a produção de 

modelos anatômicos médicos e dispositivos personalizados para pacientes com 

anormalidades específicas, atribuindo precisão até mesmo a objetos de formas complexas 

(ZADPOOR; MALDA, 2016). Intrumentais cirurgicos e outros dispositisvos médicos 

também são amplamente construidos atraves de tecnologia 3D. 

A necessidade básica para o advento das impressoras 3D era a capacidade de criar 

qualquer objeto com base em diferentes tipos de plástico. Hoje ela já trabalha com metais e 

com tecidos humanos. Essa tecnologia tem a capacidade de revolucionar a maneira como 

certos tratamentos e pesquisas médicas são realizadas, proporcionando novas maneiras de 

curar um paciente. (SHENG et al., 2017).  

A impressão de órgãos usando o mesmo conceito da impressão 3D é uma área 

extremamente promissora e funciona da seguinte forma: uma mistura de células-tronco vivas 

e fragmentos do órgão a ser reconstruído são misturados e colocados em uma placa de petri. 

A partir daí, as células iniciam um processo natural de reprodução e, tendo como referência 

um "tecido-guia", confeccionado a partir da impressão 3D, se desenvolvem e assumem a 

forma do órgão desejado (SANTOS et al., 2017). A criação de orgãos por meio dessa 

tecnologia é vantajosa, uma vez que limitações inerentes a transplantação podem ser 

evitadas.  

 

2.2 O uso da impressão 3d na medicina veterinária 

 

Os avanços tecnológicos e científicos possibilitaram que a impressão 3D também 

ajudasse os animais. De rodas especiais a próteses, permite a produção de peças exclusivas, 
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(Figura 1). São inúmeros os benefícios obtidos que melhoram a qualidade de vida dos animais 

de estimação (DUNDIE et al. (2017). 

 

Figura 1 - Utilização de próteses 3D na reabilitação em aves. 

 

                      Fonte: Moraes (2019). 

 

Com o rápido surgimento da tecnologia de impressão 3D, médicos veterinários 

despertaram o interesse em aplica-la, especialmente no campo da cirurgia ortopédica. Assim, 

a impressão 3D tem se consolidado gradativamente neste setor, principalmente devido à sua 

grande adaptabilidade anatômica. Conforme apresentado por Dundie et al. (2017).  

Uma órtese é um dispositivo auxiliar que ajuda o sistema músculo esquelético na 

sua sustentação. Deve ser simples, leve, durável e fácil de usar. Pode ser classificada como 

uma órtese estática ou dinâmica. Na estática, não deve haver movimento e deve proporcionar 

imobilização rígida para a área lesada, de forma que o peso do paciente estique os músculos 

e limite a movimentação do local de recuperação. Na dinâmica, existe uma certa liberdade na 

articulação para que haja movimento (SANTOS et al., 2017).  

Já as próteses são dispositivos que substituem membros, órgãos, tecidos ou funções 

do corpo, podendo ser transitórios permanentes, externos ou internos (BAUERMEISTER; 

ZURIARRAIN; NEWMAN, 2016). 

O uso da impressão 3D na rotina veterinária é bastante amplo. Ele pode ser usado 

para substituir um dente ou resolver problemas ortopédicos, bem como para finalidades 

ainda mais complexas.  

De acordo com Araújo (2010), órteses e próteses devem ser 100% personalizadas, 

levando em consideração as dimensões do animal para se criar um modelo específico para 

cada paciente. Planejamento cirúrgico e estudos: Biomodelos impressos a partir de imagens 

tomográficas permitem análises detalhadas e precisas, garantindo planejamento cirúrgico 

eficiente. 
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Órteses de próteses podem ser confeccionadas através de materiais plásticos 

flexíveis de alta resistência, como o PLA - Ácido Polilático, além de outros materiais 

espeficos (CHANSANGSRI e THAWESAENGSKULTHAI 2016). As condições 

ortopédicas passíveis de órtese veterinária estão listadas no Quadro 1, de acordo com 

Borghese (2013).  

 
Quadro 1 - Condições ortopédicas passíveis de órtese veterinária. 

Condições comuns passíveis para órteses no membro torácico. 

Cotovelo: Instabilidade e osteoartrite.  

Carpo: Hiperextensão Instabilidade em dois ou três planos;  
Lesão do ligamento colateral Suporte pós-operatório de artrodes e  
Falha na artrodese Suporte profilático para membro contralateral de amputação. 

Dígitos: Laceração de tendão e amputação de dígito  

Outros: Neuropatia periférica Neuropatia distal do plexo braquial. 

Condições comuns passíveis para órteses no membro pélvico 

Joelho: Ruptura ligamento cruzado cranial Luxação patelar (grau 1 e 2);  
Lesão ligamento colateral.  

Tarso: Hiperextensão Lesão ligamento colateral;  
Falha no reparo do tendão de Aquiles;  
Suporte pós-operatório de ruptura ou avulsão do tendão de Aquiles “Entorse” tendão de Aquiles (não 
cirúrgico) sem ruptura ou avulsão;  
Postura plantígrada crônica tendão de Aquiles;  
Neuropatia do ciático (colapso do tarso). 

Dígitos: Laceração de tendão ou amputação de dígito.  

Outros: Mielopatia degenerativa;  
Neuropatia periférica;  
Trauma secundário do nervo ciático por fratura/reparo pélvico;  
Doença do disco intervertebral;  
Estenose do canal espinhal; Instabilidade da coluna cervical;  
Embolo fibrocartilaginoso. 

 

Fonte:  Borghese(2013). 

 

Há uma nova tendência no uso de impressoras 3D, está beneficiando diretamente 

o mundo animal. O equipamento tem sido utilizado para ajudar a restaurar a qualidade de 

vida de animais silvestres e domésticos vítimas de abusos ou acidentes. O objetivo é usar a 

impressora 3D para criar próteses de animais, como bicos, cascos e outras partes amputadas. 

A equipe do Aquário Shedd, de Chicago, utilizou a Prototipagem Rápida para criar 

uma prótese para o lagarto da espécie Varanus Exanthematicus, de 16 anos, que perdeu o 
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membro pélvico direito devido a um tumor (Figura 2). Uma equipe multidisciplinar, 

composta por designers e veterinários, optou por fornecer ao animal uma prótese funcional 

e que não necessariamente imitasse uma pata, que no caso apenas possuiria características 

estéticas.  

Foram coletadas medidas da amputação e do membro contralateral para a criação 

do molde, utilizado como base no desenvolvimento de diversos modelos para testes. A 

intenção da equipe é continuar desenvolvendo estudos para a criação de uma prótese que 

ofereça uma melhor mobilidade (DA SILVA e RODRIGUES, 2014). 

 

Figura 2 – Lagarto espécie Varanus Exanthematicus e protótipos impressos. 

Fonte: (3DERS, 2016). 

 

2.3 Técnicas de execução da forma de próteses 

 

Uma das tecnologias de baixo custo é o método Fused Filament Fabrication – FFF, 

desenvolvida pelo projeto conhecido como RepRap (VOLPATO, 2017).    

O método FFF consiste na deposição de um filamento termoplástico onde esse é 

forçado por um bloco aquecido que irá realizar a fusão do material. A seguir ele será 

depositado camada por camada, até atingir a geometria final do modelo desejado. Todas essas 

etapas são possíveis graças ao modelo tridimensional previamente importado de um software 

CAD para o formato STL, no qual os parâmetros básicos, como a velocidade de impressão, 

temperatura do bloco de aquecimento e material usado podem ser configurados (JIMENEZ 

et al, 2018). 

Para Marcellin et al (2015), a prótese pode ser baseada no molde do membro feito 

geralmente com gesso ou também em uma renderização tridimensional, que pode ser obtida 

através de um scanner de mão ou de uma tomografia computadorizada na qual essa tende a 
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copiar a geometria do coto com maior precisão do que o processo de moldes com gesso, 

principalmente em animais de pequeno porte.  

Segundo Wong e Hernandez (2012), os maiores benefícios da manufatura aditiva 

no desenvolvimento desses produtos foram a redução do tempo de projeto e dos custos, 

além da capacidade de criar essencialmente qualquer formato desejado, o que antes seria 

muito difícil de produzir. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A medicina veterinária está em constante evolução, buscando pesquisas e avanços 

que contribuem significativamente para o tratamento e um melhor prognóstico dos animais, 

demonstrando praticidade e custos acessíveis. 

Desenhar um produto não é uma tarefa fácil, principalmente quando se dirige a um 

público que não consegue expressar verbalmente sua satisfação ou insatisfação. Os primeiros 

resultados relativos à aplicação de próteses externas produzidas em impressoras 3D, em 

animais silvestres e domésticos, são promissores. A nova tecnologia pode mudar o destino 

de animais que possivelmente seriam submetidos a eutanásia. 

A impressão 3D tem sido usada há algum tempo por várias empresas para seus 

próprios fins. Tendo se mostrado eficaz na produção de peças personalizadas de baixo custo 

que podem ser usadas como protótipos e modelos finais. 

Permitindo a fabricação de peças elaboradas e personalizadas, e o acesso a esse tipo 

de tecnologia é cada vez maior. As aplicações são inúmeras e este projeto provou que sua 

utilização vai além dos campos do design e da indústria. Essas tecnologias podem auxiliar no 

desenvolvimento de órteses e próteses otimizadas para animais com problemas locomotores, 

pois permitem a criação e adaptação de modelos personalizados para atender a necessidades 

específicas. 

A cada dia, os impactos positivos induzidos pela impressão 3D são comprovados 

cientificamente nos mais diversos ramos de atividade. Num futuro próximo, o uso da 

impressora 3D será fundamental para ajudar a resolver os problemas do dia a dia dos seres 

vivos. A tecnologia já atingiu o campo da medicina veterinária, mas ainda há um longo 

caminho a percorrer. 

Esse projeto comprova a importância da interdisciplinaridade, que permite projetos 

mais completos. Espera-se que este estudo contribua para a medicina veterinária, 

principalmente para o bem-estar animal.  
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Mais estudos nessa área sempre serão necessários para que ela seja uma área em 

constante expansão, com novos conhecimentos a cada estudo e novas possibilidades a cada 

criação. 
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RESUMO 

A Miltefosina (MIL) é um fármaco antiparasitário usado no 
tratamento da Leishmaniose Visceral Canina (LVC), sendo o único 
fármaco utilizado em cães no Brasil. O acesso ao fármaco é 
regularizado e controlado pelas autoridades compatêntes no Brasil 
conjunto ao fabricante, no entanto, há inúmeros indícios da 
presença da comercialização sem o devido controle. O comércio 
eletrônico em plataformas de vendas de uso geral, são utilizadas 
para comercializar a MIL em frações, porém há grande 
vulnerabilidade da aquisição do produto e da administração no 
animal que envolve principalmente a falta de inocuidade do 
armazenamento e alteração da dosagem. A LVC é uma 
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antropozoonose causada pelo protozoário do gênero Leishmania 
spp., sendo que em humanos há mais opções de princípios ativos 
para tratamento, mas seu uso é proibido em cães por risco à 
resistência do protozoário. Referente as consequências da 
comercialização sem o devido controle, estre trabalho propôe 
elucidar os riscos à saúde pública com o acesso e tratamento 
indiscriminado da MIL.  
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Miltefosine (MIL) is an antiparasitic drug used in the treatment of 
Canine Visceral Leishmaniasis (CVL), and is the only drug used in 
dogs in Brazil. Access to the drug is regularized and controlled by 
the corresponding authorities in Brazil together with the 
manufacturer, however, there are numerous indications of the 
presence of commercialization without proper control. Electronic 
commerce in general purpose sales platforms are used to market 
MIL in fractions, but there is great vulnerability in the acquisition 
of the product and the administration in the animal that involves 
mainly the lack of safety of the storage and alteration of the dosage. 
CVL is an anthropozoon disease caused by the protozoan parasite 
of the genus Leishmania spp. In humans there are more options of 
active ingredients for treatment, but their use is prohibited in dogs 
due to the risk of resistance of the protozoan. In view of the 
consequences of commercialization without proper control, this 
work proposes to elucidate the risks to public health with access 
and indiscriminate treatment of MIL. 

  

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A miltefosina (MIL), princípio ativo do Milteforan ®, é um fármaco que 

pertencente à classe de medicamentos antiparasitários e é o amplamente utilizado na rotina 

Clínica Veterinária com a principal indicação de uso no tratamento da Leishmaniose Visceral 

Canina (LVC), que por sua vez é uma hemoparasitose de distribuição cosmopolita com 

ocorrência endêmica em várias regiões do Brasil (PARANÁ, 2021) e com potencial 

zoonótico (SIMÃO, 2018).  
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No Brasil, o tratamento autorizado aplicado nos cães atualmente, se baseia não na 

eliminação completa do agente, mas no controle dos sinais clínicos através da estimulação da 

resposta celular e consequente diminuição da carga parasitária com uso de fármacos, 

acompanhamento periódico e cuidados paliativos quando necessário, proporcionando, ao 

paciente, qualidade de vida. A MIL age no organismo através da sua ação inibitória direta 

sobre o agente, com efeito leishmanicida causando a morte das formas amastigotas e 

impedindo a multiplicação de formas promastigotas da Leishmania sp (VIDES, MORAES, 

2007). 

Até o ano de 2016 não havia possibilidade de tratamento para os cães devido à falta 

de um princípio ativo legalmente autorizado pelas autoridades competentes brasileiras, e a 

partir desse ano houve a regularização do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) para a utilização de um único fármaco para uso veterinário. De 

acordo com a nota técnica de 2016 Nº 11/2016/CPV/DFIP/SDA/GM/MAPA, a 

comercialização do princípio ativo de forma legal e registrada é feita pelo fabricante do 

fármaco afim de garantir a eficiência da medicação e do tratamento (VIRBAC, 2022).  

No entanto, há possibilidade da aquisição do fármaco de forma irregular no Brasil, 

o que traduz uma grande vulnerabilidade para resistência farmacológica do parasita ao 

princípio ativo por proporcionar alterações tanto às características farmacológicas quanto a 

genômica da Leishmania spp. ocasionando cepas resistentes à droga (CAVALCANTI et al., 

2021). Portanto, esse trabalho visa elucidar as implicações entre a relação da forma de 

aquisição irregular e uso indiscriminado da MIL como fator de risco de resistência do parasito 

ao fármaco. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Leishmaniose visceral canina (LVC) 

 

A LVC é antropozoonose tropical negligenciada de caráter crônico e progressivo 

causada por protozoário da família Trypanosomatida, do gênero Leishmania ainda agrupado e 

divido em dois subgêneros, Viannia e Leishmania (SUNDAR, SINGH, 2017; ANVERSA et 

al., 2018), gênero Leishmania spp. sendo que os cães domésticos são os principais hospedeiros 

reservatórios na epidemiologia da doença dentro do âmbito urbano (SILVA et al., 2005; 

MAIA-ELKHOURY et al., 2008). Atualmente é considerada uma doença endêmica em 

várias regiões do Brasil e em constante crescimento que é associado a vários fatores como 
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os efeitos da expansão geográfica e urbanização de locais com desmatamento da floresta 

nativa, alta densidade populacional do vetor, presença de animais domésticos no ciclo urbano 

(KATAGIRI, 2021), dificuldade em eliminar os reservatórios e medidas de controle 

insuficientes (ABRANTES et al., 2018). 

A transmissão ocorre de forma indireta entre os hospedeiros, ou seja, ocorre 

somente a partir da picada da fêmea do flebotomínio infectada, sendo a espécie Lutzomyia 

longipalpis o principal vetor biológico da doença no Brasil (TEODORO et al., 1991; 

MONTEIRO et al., 2005; MAIA-ELKHOURY et al., 2008; FIOCRUZ, 2018). O 

flebotomíneo recebe a forma amastigota do agente ao fazer o repasto sanguíneo de cães 

infectados,  no intestino no Lutzomyia ocorre diferenciação do protozoário para formas 

promastigotas que são infectantes para o hospedeiro, e através da picada do flebotomíneo 

na pele é feita a inoculação das formas promastigotas para a corrente sanguínea, onde 

posteriormente irão caminhar para órgãos linfóides e interior de células de defesa que são os 

macrófagos (VIDES; MORAES, 2007), visto que são locais com maior adaptação do agente 

sendo possível sua maturação e multiplicação, gerando consequentemente o aparecimento 

de sinais clínicos no hospedeiro (SALZO, 2008). 

No geral, a resposta imune desenvolvida pelos cães para combater a doença é 

ineficaz, permitindo a sua evolução para órgãos linfóides alvo,  podendo evoluir de maneira 

gradativa para o óbito  (MADEIRA et al., 2003; VIEIRA; FIGUEIREDO, 2021). A doença 

nos cães, pode ocorrer de maneira similar ao que ocorre nos hospedeiros humanos variando 

de acordo com a forma adquirida pelo paciente, visceral ou cutânea (SILVA, 2005). 

 

2.2 Formas de acesso à Miltefosina 

 

Na população humana a Leishmaniose Visceral (LV) é fatal se não tratada, sendo 

que as opções terapêuticas são limitadas a cinco fármacos: antimônio de N-metil glucamina, 

anfotericina B lipossomal, desoxicolato de anfotericina B paromomicina e a pentamidina 

(BRASIL, 2004; PELISSARI et al., 2011; TRINDADE, 2015; SUNDAR; SINGH, 

2017;SANTIAGO et al., 2021). 

Anterior ao ano de 2016, não havia possibilidade de tratamento para a LVC 

registrado pelo MAPA, somente havia possibilidade de tratamento humano, porém o uso do 

mesmos princípios ativos na Medicina Veterinária é proibido por legislação segundo a 

Portaria Interministerial n.º 1.426 de 11 de Julho de 2008 (PI 1.426/06). A partir de 2016, foi 
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registrado pela Nota Técnica conjunta  n.º 001/2016. do MAPA e Ministério da Saúde n.º 

001/2016, a autorização da utilização (solução oral de Miltefosina 2%, Milteforan®) para uso 

veterinário em cães. O MAPA é responsável pela fiscalização de produção, utilização e 

comercialização da MIL (BRASIL, 2016). Tendo isso em vista, nos casos em que for instituir 

o tratamento de acordo com a Instrução Normativa n.º 25 de novembro de 2012 (IN 25/12) 

do MAPA. há restrição do acesso ao medicamento, onde o médico veterinário é responsável 

pela obtenção após aprovação do cadastro no Sistema Integrado de Produtos e 

Estabelecimentos Agropecuários (SIPEAGRO) para realizar a prescrição da MIL (BRASIL, 

2004).  

Um ponto crítico ao uso indiscriminado da MIL é a fácil comercialização da mesma 

por vias eletrônicas de maneira irregular, sem possuir o número de série, caracterizando 

falsificação de medicamentos, o que não fornece quaisquer garantias sobre segurança, 

eficiência, posologia, e registro de controle (VIRBAC a, 2018), incluindo que há redução da 

inocuidade do princípio ativo que pode estar ausente fórmula ou adulterado, favorecendo 

riscos à saúde pública (MENEZES JÚNIOR, 2013). 

A validade da MIL é de 28 dias após a abertura do frasco (VIRBAC a, 2018), porém, 

é frequentemente encontrado em sites de vendas online, um período de validade que excede 

o informado pelo fabricante original, com frascos tanto fechados quanto abertos, além de 

informarem um prazo de validade após a abertura superior ao recomendado pela empresa 

fabricante . 

Alguns trabalhos recentes mostram o aparecimento de resistência do parasita ao 

tratamento com a MIL (PAULINO DA CRUZ VIEIRA; MENDES FIGUEIREDO, 2021; 

RIBEIRO, 2021; SANTIAGO, 2021), o desenvolvimento de resistência farmacológica 

ocorre por mecanismos multifatoriais, que se referem tanto a manejo inadequado, aplicação 

do tratamento em sub-doses ou até uso impróprio por parte dos tutores através da obtenção 

do fármaco e uso de forma empírica, sem prescrição do Médico Veterinário. 

Outro fator a ser considerado é que a definição de droga é denominada pela lei n.º 

11.343 de 23 de agosto de 2006 (BRASIL, 2016) associada a portaria n.º 344 , de 12  de maio 

de 1998 da Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) como substância onde seu uso pode 

causar dependência e esteja listada na portaria n.º 344/98 de 12 de maio de 1998 da ANVISA. 

Devido ao fato da MIL não estar na portaria, não é classificado como uma droga, logo a sua 

comercialização, mesmo que de forma ilegal não configura tráfico de drogas, mas pode 

configurar o crime de pirataria, contrabando, falsificação, evasão fiscal, venda ilegal ou 
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modificação de produto, (MENEZES JÚNIOR, 2013) por ser considerada uma droga 

farmacológica, com finalidade de tratamento de doenças (ANVISA, 2018). 

 

2.3 Problemática do uso indiscriminado da miltefosina na saúde pública 

 

O uso da MIL na LVC se trata de uma solução terapêutica e não uma medida de 

prevenção e controle em saúde pública, logo os efeitos do uso da MIL de forma irracional 

configura complicações em saúde única, como o comprometimento da eficácia do 

tratamento principalmente devido a resistência parasitária tanto em cães como em humanos 

(SRIVASTAVA et al., 2017; PAULINO DA CRUZ VIEIRA; MENDES FIGUEIREDO, 

2021; RIBEIRO, 2021). 

A resistência ocorre de forma conjunta, onde fatores intrínsecos a droga, agente e 

tratamento estão envolvidos, vulnerabilidade do fármaco, capacidade mutagênica do parasito 

(GAZANION et al., 2016; HEFNAWY et al., 2017; PONTE-SUCRE et al., 2017; 

FERNANDEZ-PRADA et al., 2018), assim como longos períodos de exposição entre 

agente e droga durante o tratamento levam a uma gradual redução de sensibilidade a MIL 

(VACCHINA et al., 2016; DEEP et al., 2017; SUNDAR; SINGH, 2017). 

A possibilidade de um tratamento para LVC foi um grande avanço para a Medicina 

Veterinária, onde mesmo que sem cura parasitária, possibilita o estadiamento da doença e 

proporciona qualidade de vida aos animais infectados, através do controle do agente 

(ABBIATI et al., 2019). Entretanto, o fármaco é de alto custo, levando muitos tutores 

optarem por adquirir o fármaco de forma não legalizada devido ao preço mais acessível. 

Evidentemente, a utilização indiscriminada da MIL proporcionada pelo sua fácil 

comercialização aumenta os riscos de resistência farmacológica (MOUSUMI et al., 2013; 

SUNDAR; SINGH, 2017), principalmente pela ausência de inocuidade do princípio ativo, 

posologia, concentração, alterando o protocolo de tratamento recomendado (VIRBAC a, 

2018). 

Diversos trabalhos mostram a ocorrência de resistência farmacológicas devido a 

alterações de seleção genética adaptativas ocorridas pela Leishmania spp. Apontando também 

o uso indriscriminado da MIL (MOUSUMI et al., 2013; HEFNAWY et al., 2017; SUNDAR; 

SINGH, 2017; RIBEIRO, 2021; SANTIAGO et al., 2021). 

Em humanos, já há estudos indicando falha no tratamento da LV por redução da 

resposta terapêutica do paciente frente ao uso do fármaco, ocasionada  por diminuição da 
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sensibildiade do parasita a certas drogas como a paromomicina e a MIL tal resistência é 

correlacionada ao uso do mesmo princípio para o tratamento da LVC e co-infecção humana 

de HIV (HENDRICKX et  al., 2016). 

O aumento de falhas terapêuticas em tratamentos que são baseados na monoterapia 

com a MIL correlaciona entre alguns dos mecanismos de resistência à MIL advindo da 

constante exposição do fármaco ao antígeno, provocando sutis alterações sucessivas tanto 

fenotípicas quanto genônimas (LECOEUR et al., 2022) que ocorrem na Leishmania 

diminuindo ao longo do tempo sua sensibilidade (HENDRICKX et al., 2020), este fato 

corrobora que a falta de controle, utilização, compra e uso irregular da MIL de forma 

desregulada,  é uma problemática evidente por proporcionar o cenário de vulnerabilidade 

descrito de exposição do fármaco ao agente de forma inadequada.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A falta de controle na comercialização subsequente a aquisição irregular da 

Miltefosina elucida um fator de vulnerabilidade para a falha do tratamento da LVC que pode 

implicar no surgimento de cepas de Leishmania spp. resistêntes ao princípio ativo. 
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RESUMO 

Parvovirose Canina é uma enfermidade infectocontagiosa, de 
agravamento agudo e grande incidência no território brasileiro. 
Sendo causada pelo parvovírus canino (CPV-2), apresenta sinais 
clínicos de inapetência, vômito e diarréia constantes. Possuindo 
altas taxas de mortalidade requer diagnóstico precoce, sendo 
baseado não somente na sintomatologia, tendo em vista que 
vômito e diarreia são sintomas de diversas patologias, mas também 
no histórico e exames como o ELISA que confirmem a presença 
do vírus. O tratamento da patologia é realizado através de 
fluidoterapia e tratamento sintomático. Sendo choque 
hipovolêmico e sepse as principais complicações possíveis que 
tragam o animal rapidamente a óbito. A imunização precoce tem 
se mostrado eficiente na redução da incidência da doença, sendo 
recomendados entre 6 a 8 semanas de vida, considerando-se que 
os animais jovens são os principais acometidos pela zoonose em 
questão. 
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Canine parvovirus is an infectious disease, of acute worsening and 
high incidence in Brazilian territory. Being caused by the canine 
parvovirus (CPV- 2), it presents clinical signs of inappetence, 
vomiting and constant diarrhea. Having high mortality rates 
requires early diagnosis, based not only on symptoms, given that 
vomiting and diarrhea are symptoms of several pathologies, but 
also on history and tests such as ELISA that confirm the presence 
of the virus. The treatment of the pathology is carried out through 
fluid therapy and symptomatic treatment. Hypovolemic shock and 
sepsis are the main possible complications that quickly bring the 
animal to death. Early immunization has been shown to be 
efficient in reducing the incidence of the disease, being 
recommended between 6 to 8 weeks of life, considering that young 
animals are the main affected by the zoonosis in question. 

  

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Parvovirose canina ou Enterite Canina Parvoviral trata-se de uma doença 

infectocontagiosa aguda comumente diagnosticada em cães. Causada pelo parvovírus canino 

2 (CPV-2) é apontada como um dos principais fatores de morbidade e mortalidade em cães 

jovens (até 6 meses de idade) e cães não vacinados e/ou imunossuprimidos. A Parvoviridae é 

um vírus pequeno, de DNA fita simples e não envelopado, tem tropismo pelas criptas 

intestinais e órgãos linfoides. Essa doença afeta cães de qualquer raça, idade ou sexo 

(SOUZA, M.R, 2020, p.27-29). 

Causando uma doença com manifestações clínicas gastrointestinais, o parvovírus 

canino tipo 2 (CPV) foi descoberto e isolado pela primeira vez em 1978, possuindo rápida 

propagação para cães. Por volta de 1980 foram registrados os primeiros surtos da doença, 

onde acometeu cães de todas as idades. Atualmente, é considerada uma zoonose, sendo uma 

doença endêmica no Brasil (JERICÓ et al., 2015), considerando que nos períodos mais 

quentes do ano é onde a parvovirose apresenta mais casos (SOUZA, M.R, 2020, p.29). Sabe-

se que a manifestação clínica da doença ocorre de duas formas: entérica e miocárdica 

(JERICÓ et al., 2015). 

A transmissão viral é realizada através do contato com cães infectados, ou vetores 

passivos, causando vômito e diarreia com sangue e odor fétido nos animais, além de anorexia 
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e febre (SOUZA, M.R, 2020, p.30). Geralmente a via de contaminação é a oral, onde a fonte 

primária da infecção são as fezes contaminadas, porém o vírus pode estar presente em outras 

excreções durante a fase aguda da doença (RODOSTITS et al., 2000). 

Por ser um vírus altamente infeccioso e apresentar uma partícula resistente ao 

ambiente, pode sobreviver pelo período de até 5 meses em condições ambientais favoráveis, 

além de conduzir para outros ambientes através de vetores, sendo recomendado a vacinação 

do animal nos primeiros meses de vida, por ser o principal e mais eficiente meio de controle 

da doença. (JERICÓ et al., 2015). 

Diante disso, o objetivo de fazer uma revisão de literatura acerca do tema é abordar 

aspectos relevantes relacionados à temática da parvovirose canina. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Aspectos da Parvovirose Canina 

 

Apesar de possuir origem desconhecida, acredita-se que o parvovírus canino tenha 

surgido de uma mutação genética do vírus da panleucopenia felina (FPV), tendo em vista 

que os vírus são antigenicamente similares (JERICÓ et al., 2015), chegando a compartilhar 

cerca de 98% de homologia estrutural (MAZZAFERRO, 2020). 

O parvovírus canino, primordialmente denominado CPV-2, sofreu diversas 

variações ao longo do tempo, produzindo subtipos virais, tendo sua primeira alteração na 

década de 80 com a cepa denominada CPV-2a, que rapidamente em 1984 deu origem a cepa 

CPV-2b. Em torno dos anos 2000 outra cepa foi identificada na Itália, Alemanha e outros 

países: CPV-2c, sendo relatada como virulenta e de alta morbidade (SOUZA, M.R, 2020, 

p.28-29). Estas cepas diferem-se apenas pelas proteínas do capsídeo e amplitude do 

hospedeiro. No Brasil, as três mutações são encontradas, porém a cepa CPV-2b é 

diagnosticada na população canina com constância, e por esse fator é utilizado em vacinas 

(JERICÓ et al., 2015). 

Em filhotes com até 15 dias de vida poderá ocorrer a miocardite, ou seja, infecção 

das células do miocárdio, apresentando sintomas de dispneia, choro e vômito. Além disso, 

pode levar a óbito ou ainda apresentar sinais clínicos de insuficiência cardíaca congestiva 

(JERICÓ et al., 2015). Outro quadro clínico muito comum é a inflamação do trato digestivo 

inferior, caracterizado por sua rápida evolução, manifestando-se de 3 a 7 dias após a 

exposição inicial, incluindo anorexia, vômito, diarreia sanguinolenta, desidratação e febre 
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(SOUZA, M.R, 2020, p.31). Devido a perda de grande quantidade de líquido, o animal pode 

evoluir para um quadro clínico mais grave, como o choque hipovolêmico (PRITTIE, 2004). 

A diminuição dos leucócitos, linfócitos e presença de trombocitopenia é a principal 

característica histológica da doença, já a parte bioquímica indica uma relação entre infecção 

por CPV e hipoglicemia, hipoproteinemia e hipoglobulinemia (CASTRO et al., 2013). 

Alterações eletrolíticas também são encontradas nos casos de parvovirose devido a presença 

de anorexia, vómito e diarreia (GODDARD e LEISEWITZ, 2010). (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Achados clínicos, hematológicos e bioquímicos em cães infectados com 
parvovírus. 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Castro et al. (2013). 

 

O diagnóstico definitivo pode ser feito através de detecção do antígeno, utilizando 

testes de ELISA, sendo bem utilizado na rotina clínica devido ao seu custo e por possibilitar 

um resultado mais rápido (MAZZAFERRO, 2020).  

O protocolo de tratamento para essa doença é de suporte e sintomático, auxiliando 

na recuperação da volemia e do equilíbrio eletrolítico com o uso de fluidoterapia, o uso de 

concentrado de albumina para facilitar a eliminação de radicais livres, a utilização de 

antieméticos também se faz importante para reduzir o número dos episódios de vómito dos 

animais, evitando infecções secundárias com o uso de antibióticos β-lactâmicos, 

enrofloxacina, uso de protetores gástricos e dando suporte nutricional (DECARO, 2012; 

LEISEWITZ, 2017). Para que o tratamento ocorra de maneira adequada, é indicado que o 

animal seja hospitalizado, devendo ser internado na área de isolamento da clínica, evitando 
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que outros animais sejam contaminados. A taxa de sobrevivência pode variar entre 80-90% 

nos animais que passam pelo tratamento (HORECKA et al., 2020). 

A vacinação é o método mais eficaz, onde ela previne e diminui o prevalecimento 

de inúmeras enfermidades, a parvovirose pode afetar especialmente cães com a imunidade 

baixa ou filhotes (MAZZAFERRO, 2020). A vacinação de filhotes é a porta de entrada para 

que os tutores estabeleçam contato com o médico veterinário, neste contato será 

determinado o melhor protocolo de imunização, seguindo a diretriz de vacinação 

internacional, considerando o histórico e condições do animal (DAY et al., 2016). 

O reforço da vacina nas fêmeas reprodutoras deve ocorrer antes do cio ou depois 

de uma gestação, desta maneira os fetos recebem uma imunização passiva maior, sendo os 

anticorpos transmitidos na fase de amamentação dos filhotes por meio do colostro, 

prevenindo-os contra doenças que possam surgir, até que os mesmos sejam vacinados 

(JERICÓ et al., 2015). 

Devem-se iniciar protocolos vacinais no período de 6 a 8 semanas de vida, de 

maneira a estimular a imunidade adquirida do animal, concluindo no período de até 16 

semanas (MAZZAFERRO, 2020). A sua falha vacinal está associada à supressão materna, 

sendo verificadas especialmente nos primeiros dias de vida do neonato (JERICÓ et al., 2015). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
A parvovirose canina é uma enfermidade infectocontagiosa que compreende sinais 

clínicos comuns a diversas outras enfermidades, possuindo também uma evolução aguda e 

alta taxa de mortalidade, requer desta forma um rápido diagnóstico em clínicas veterinárias. 

Os tutores devem ser instruídos sobre a correta e precoce vacinação do cão. 
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RESUMO 

A abelha Jandaíra (melipona subnitida) tem cabeça preta, tórax 
marrom, ligeiramente aveludado, e abdômen preto que abriga no 
bioma Caatinga, a região do Pantanal e, também, manchas da Mata 
Atlântica. Está espécie não possui ferrão e, por isso, é considerada 
dócil. O seu mel possui status de ser “medicinal” na cultura 
popular, sendo aplicado sobre feridas, conjuntivites e outras 
doenças de origem bacteriana. Além disso, essas abelhas são 
formadas por estruturas que auxiliam na fabricação de colmeias e 
coleta de substâncias, que irão formar mel, cera e geoprópolis. Esta 
geoprópolis é de consistência dura e coloração semelhante ao de 
barro da caatinga. Além disso, essa substância é utilizada para a 
mumificação de inimigos ou de competidores de espaço, como os 
coleópteros, que nidificam na madeira. Diante de diversos 
resultados satisfatórios com própolis de A. mellifera, a geoprópolis 
de meliponídeos tem despertado interesse dos pesquisadores em 
estudos voltados para o conhecimento de sua composição química 
e atividades farmacológicas, tornando-se essencial estudos in vitro 
que avaliem o potencial citotóxico e genotóxico. 
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GENOPROTECTIVE POTENTIAL OF GEOPROPOLIS 
PRODUCED BY JANDAÍRA BEE (Melipona subnitida) 

 
 
ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The Jandaíra bee (Melipona subnitida) has a black head, brown, 
slightly velvety thorax, and a black abdomen that is home to the 
Caatinga biome, the Pantanal region and also patches of the 
Atlantic Forest. This species does not have a stinger and is 
therefore considered docile. Its honey has the status of being 
"medicinal" in popular culture, being applied on wounds, 
conjunctivitis and other diseases of bacterial origin. In addition, 
these bees are formed by structures that help in the manufacture 
of hives and collection of substances, which will form honey, wax 
and geopropolis. This geopropolis has a hard consistency and a 
color similar to the clay of the caatinga. In addition, this substance 
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is used for the mummification of enemies or space competitors, 
such as beetles, which nest in wood. In view of several satisfactory 
results with A. mellifera propolis, meliponid geopropolis has 
aroused the interest of researchers in studies aimed at 
understanding its chemical composition and pharmacological 
activities, making in vitro studies essential to assess its cytotoxic 
and genotoxic potential. 

  

 
 
1 INTRODUÇÃO  

 

Os produtos naturais exercem um importante papel nas pesquisas de novos 

compostos farmacologicamente ativos, mesmo com o crescimento constante da indústria de 

medicamentos sintéticos. Muitos fármacos clinicamente viáveis e comercialmente 

disponíveis com atividade antitumoral e anti-infecciosa, por exemplo, têm sua origem em 

produtos naturais (SHU, 1998). 

A própolis é um produto natural e pode ser definida como o produto oriundo de 

substâncias resinosas, gomosas e balsâmicas, colhidas pelas abelhas, em brotos, flores e 

exsudatos de plantas, os quais são alterados por secreções salivares destes insetos e 

acrescentados de cera e pólen para elaboração do produto final (FUNARI et al., 2007), esse 

material tem sido extraído e utilizado pelos seres humanos desde o Egito antigo, onde a 

substância era empregada no embalsamento dos mortos no processo de mumificação 

(PEREIRA et al., 2002).  

A utilização da própolis na medicina popular é bastante ampla, assumindo atividade 

antimicrobiana, antiparasitária, anti-inflamatória, cicatrizante, antiviral, antitumoral, 

imunomoduladora, hepatoprotetora, entre outras (CARDINAULT, CAYEUX; SERT, 

2012), e, mais recentemente, sendo amplamente utilizada em cosmetologia, indústria 

alimentícia, de bebidas e suplementos alimentares (SFORCIN; BAKOVA, 2011). 

A composição química da própolis é mais variada naquela obtida de regiões tropicais, 

do que nas regiões de climas temperados, o que reflete a variedade vegetal desses locais 

(FABRIS et al., 2013) e baseado nas espécies vegetais visitadas pelas abelhas, a própolis obtém 

seu valor biológico (SAWAYA, CUNHA; MARCUCCI, 2011). 

Destacando a caatinga, vegetação característica da região nordeste, em meio a grande 

biodiversidade brasileira, a busca por recursos bioativos com potencial atividade terapêutica 

é alvo de constantes estudos há muito tempo (BASTOS et al., 2011). 

Muitas espécies de abelhas sem ferrão têm sido criadas com diversas finalidades, 

destacando-se a produção do mel e, ultimamente, vem aumentando a utilização da própolis 
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para o tratamento de diversas doenças (SOUZA et al., 2009), onde, determinadas  própolis já 

têm atividades biológicas comprovadas e vem atraindo a atenção de cientistas pela sua 

composição química e seu potencial terapêutico para o desenvolvimento de novas drogas 

(CUNHA et al., 2013). 

A própolis da Apís mellífera é bastante estudada quanto ao seu efeito antioxidante, 

contra danos quimicamente induzidos no DNA e atividade hepatoprotetora, entre os 

pesquisadores de diversas regiões brasileiras, porém o semiárido da região nordeste tem sido 

pouco estudado (ALMEIDA, 2009).  Os estudos relacionados ao efeito deletério dos radicais 

livres sobre as células e sua relação com determinadas doenças incentivaram a busca por 

novas substâncias capazes de prevenir ou minimizar os danos oxidativos celulares. As 

doenças hepáticas resultantes da exposição do fígado a substâncias tóxicas são um exemplo 

da influência do estresse oxidativo nos mecanismos fisiopatológicos de uma patologia 

(VOICAN; PERLEMUTER; NAVEAU, 2011). O tratamento das hepatopatias é um dos 

principais desafios da medicina atualmente, e o desenvolvimento de terapias alternativas, com 

ênfase na investigação do potencial hepatoprotetor de produtos naturais é de suma 

importância. 

As doenças hepáticas são um dos maiores problemas de saúde mundialmente. 

Enquanto na Ásia e África as principais causas são virais e parasitárias, com destaque para a 

hepatire B (HVB), na Europa e na América são o consumo de álcool e a hepatite C (HVC), 

juntamente com a esteatohepatite não-alcóolica (ZHANG et al., 2008).  

Existem trabalhos na literatura que avaliam os efeitos hepatoprotetores de 

substâncias naturais e de compostos bioativos na agressão causada por agentes químicos ao 

fígado. Entretanto, no tocante à geoprópolis produzido por abelhas nativas, os estudos sobre 

suas atividades biológicas são bastante escassos, necessitando de pesquisas que comprovem 

seu potencial terapêutico em diversas patologias. Esse trabalho teve como objetivo realizar 

uma revisão da literatura sobre o potencial hepatoprotetor, antineoplásico e genoprotetor da 

geoprópolis produzida por abelha jandaíra (Melipona subnitida D.) 
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2 MELIPONÍDEOS 

 

Os meliponídeos são abelhas da subfamília Meliponinae (Hymenoptera, Apidae), 

anatomicamente apresentam como principal característica o ferrão atrofiado (vestigial), que 

durante o processo evolutivo perdeu a função de defesa, ocasionando uma denominação de 

“sem ferrão” (BARRETO; TEIXEIRA, 2006). Além disso, essas abelhas são formadas por 

estruturas que auxiliam na fabricação de colmeias e coleta de substâncias, que irão formar 

mel, cera e geoprópolis. Essas abelhas apresentam três pares de pernas. Nas operárias, o 

terceiro par de pernas apresenta uma tíbia modificada em corbícula, estrutura importante no 

transporte de substâncias sólidas e pastosas, tais como, pólen, barro, resina, fibra e sementes. 

O tórax é constituído por músculos responsáveis pela movimentação das asas e pernas, como 

também, auxiliam na comunicação, promovendo vibrações para a indicação da distância da 

fonte de recursos e na coleta de pólen de flores. No abdome estão alojados o intestino, as 

glândulas secretoras de cera, os órgãos reprodutores e o papo, este último responsável pelo 

transporte do néctar que a abelha coleta (VENTURIERI, 2008). 

Essas estruturas anatômicas são muito bem empregadas na taxonomia de abelhas, 

pois cada espécie apresenta pequenas variações na sua estrutura e coloração (FRANCOY; 

FONSECA, 2010). A espécie Melipona subnitida D., conhecida popularmente por abelha 

jandaíra, apresenta como características anatômicas específicas da espécie, a presença de 

coloração ferrugínea da pilosidade do tórax, constrastando com a cor preta do tegumento do 

abdômen e cabeça, manchas subnitidas nos segundo e terceiro tergito metassomal, cabeça 

de operária completamente escura e uma mancha em formato de “W” invertido no clípeo de 

zangões (FONSECA; KOEDAM; HRNCIR, 2017). 

Os meliponídeos apresentam um comportamento social e formam grandes 

colônias. Pelo fato de apresentarem um ferrão sem função defensiva, essas abelhas protegem 

suas colmeias usando suas mandíbulas para morder, depositam geoprópolis no indivíduo que 

julga como predador e atacam cabelos, pelos e orifícios, como naris, ouvido ou boca para 

afunjentar o inimigo próximo da colmeia (MONTEIRO, 2000; CAMARA, 2004). 

Essas abelhas são facilmente adaptadas, devido a sua grande capacidade de 

nidificação, dependo da disponibilidade do local, pode albergar em troncos de árvores, em 

cavidades presente no solo, paredes de casas e em ninhos de formigas abandonados, como 

também, vivem em colmeias artificiais (CAMARGO; PEDRO, 2003). O ninho é construído 

por cerume (mistura de cera com resina vegetal), e organizado em células de cria e potes de 

alimentos, os favos construídos na posição vertical formando discos horizontais ou 
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estruturas helicoidais (SILVA et al., 2014a). As novas colônias são formadas próximo da 

colônia mãe. O processo de dispersão natural dessas abelhas é lento, geralmente acontece no 

período de enxameação, as operárias, atraídas pelo ferormônio da rainha virgem voam em 

busca de um novo habitat, que é sabidamente slecionado por elas. A colmeia é firmada 

quando a princesa realiza o voo nupcial e é fecundada pelo zangão (BRUENING, 2006; 

SILVA et al., 2014a). 

Os meliponídeos apresentam grande biodiversidade nas regiões neotropicais, com 

mais de 250 espécies, distribuídas em 27 gêneros e apresentam ampla distribuição geográfica 

em todo Brasil (SILVEIRA; MELO; ALMEIDA, 2002). A sua distribuição geográfica se 

deve a predileção aos gêneros de plantas, que são inúmeros, pois de modo geral, os 

meliponídeos são importantes polinizadores de uma grande biodiversidade de plantas nativas 

e culturas agrícolas (SILVA et al., 2009). De acordo com esses autores essas abelhas são 

encontradas nas plantas: abóbora (Cucurbita sp.), alface (Lactuca sativa), alfavaca (Ocimum sp.), 

amor crescido (Portulaca pilosa), braquiária (Brachiaria sp.), bucha (Luffa cylindrica), caju 

(Anacardium occidentale), carambola (Averrhoa carambola), catinga de mulata branca (Asteraceae), 

coentro (Coriandrum sativum), cravinho (Tagetes sp1.), crista de galo (Amaranthaceae), malva 

(Malvaceae), manjericão (Ocimum basilicum), margarida (Asteraceae), maxixe (Cucumis anguria), 

pinhão roxo (Jatropha gossypiifolia), tomate (Lycopersicon esculentum), urucum (Bixa orellana), 

vinagreira (Hibiscus sabdariffa), sendo o caju e urucum plantas de maior predileção pelas 

abelhas.  

Especificamente cada espécie de abelha apresenta uma pequena variação de 

predileção pela espécie vegetal em locais distintos dentro de cada região visitada, a exemplo, 

M. subnitida D. coleta a resina de espécies vegetais mais próximas da colmeia, mesmo em 

ambiente com rica diversidade de fontes vegetais, como o semiárido nordestino, assim 

exibem um perfil semelhante de compostos fenólicos, com pequenas variações (SOUZA et 

al., 2013, 2018; SILVA et al., 2014b). 

M. subnitida D. poliniza plantas silvestres e culturas cultivadas nas regiões semiáridas 

da Caatinga (vegetação arbustiva) e úmida da floresta pré-amazônica, sendo um importante 

polinizador no bioma Caatinga, estando associado à conservação ambiental e produção de 

frutos (SOUZA et al., 2013, 2018; ALMEIDA-MURADIAN et al., 2013; SILVA et al., 2013). 

Em uma análise melissopalinológica do mel de M. subnitida D. coletada em duas 

regiões semiáridas do estado da Paraíba, Brasil, mostrou 19 tipos de pólen de 9 famílias 

(SILVA et al., 2013). No entanto, entre 9 amostras de mel, Mimosa caesalpiniifolia Benth. (sabiá) 
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foi o tipo de pólen predominante em 8 amostras. As espécies de plantas da família 

Fabaceae/Mimosoideae são muito comuns na região da Caatinga e foram encontradas em 

mel de jandaíra em grandes quantidades. Uma quantidade significativa de Mimosa tenuiflora 

também foi observada em todas as amostras.  

Em um pequeno conjunto de amostras, observou-se que as abelhas M. subnitida D. 

no semiárido nordestino se alimentam principalmente de néctar de plantas da família 

Fabaceae, com predominância dos grãos de pólen de Mimosa gemmulata (SILVA et al., 2006; 

SILVA et al., 2013). A indução da floração de M. tenuiflora aumentou o suprimento e a coleta 

de pólen pelas abelhas no período de seca do ano, minimizando o efeito da escassez de 

alimentos nas colônias, indicando a importância das espécies de Mimosa como fonte de 

recursos utilizados por esta abelha (DOS SANTOS SILVA et al., 2015; SILVA et al., 2018). 

Por essa razão, M. subnitida D. é endêmica no nordeste da Caatinga, Brasil e está bem 

adaptada às condições locais da região nordeste, pois pode suportar períodos de seca. É uma 

espécie essencial para a economia local, possuindo alto potencial de produção de mel, cera e 

geoprópolis, devido às suas propriedades medicinais atribuídas (ALMEIDA-MURADIAN 

et al., 2013; SILVA et al., 2013). Além disso, são abelhas sociais e facilmente cultivadas e 

apresentam importância econômica, ambiental e social dentro de diversos nichos e regiões 

(SILVA; PAZ, 2012). 

 

3 MELIPONICULTURA 

 
Iniciada pelos índios, a meliponicultura, ao longo do tempo foi praticada de forma 

tradicional por produtores de subsistência familiar em diversas regiões do Brasil (ALVES; 

CARVALHO; SOUZA, 2007). Atualmente nas regiões norte e nordeste, constitui fonte 

adicional de renda, em algumas ocasiões é parte importante da agricultura familiar, pois seus 

produtos, especialmente, geoprópolis e mel são bastante apreciados pela população local, em 

detrimento de seus valores nutricionais e terapêuticos, sendo valorizados economicamente 

(SOUZA et al., 2004; LOBATO; VENTURIERI, 2010). 

Por serem sem ferrão e, de um modo geral não agressivos, os meliponídeos são 

bastante aceitos nas propriedades rurais do Brasil (SILVA; PAZ, 2012). Atualmente, a 

meliponicultura no Brasil é crescente, pelo motivo das pessoas serem estimuladas pela ideia 

de utilizar as abelhas no âmbito da conservação ambiental e no entretenimento 

(VENTURIERI et al., 2012). 
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Referindo-se ao nordeste, há meliponiculturas bem-sucedidas, situados no Rio 

Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e Bahia (NETO; MENEZES; FONSECA, 2011; 

RIBEIRO; RODRIGUES; FERNANDES, 2012; LIMA-VERDE; FELIX; FREITAS, 

2019). As atividades da meliponicultura são bastantes intensas, sendo excelente fonte 

econômica entre as populações rurais, se estendendo para zona urbana. É uma atividade 

bastante antiga, na maioria dos casos, os filhos herdam dos pais, utilizando como fonte de 

subsistência associada a atividades agrícolas, em alguns casos as pessoas criam em casa, como 

forma de entretenimento. As colônias são mantidas de diversas maneiras, podendo ser 

encontradas penduradas no beiral de telhados, em troncos de árvores, dentro das casas com 

arquiteturas diversificadas, como também, desenvolvem métodos eficientes de multiplicação 

de ninhos aliado a um modelo de caixa racional. Os meliponicultores produz e comercializam 

de maneira significaiva o mel e extrato de geoprópolis. O mel, por ser bastante apreciado, e 

depenendo da época de colheita, é comercializado com alto valor de mercado, com preço 

estimado entre, 30,00 a 100,00 rais por litro (NETO; MENEZES; FONSECA, 2011; 

RIBEIRO; RODRIGUES; FERNANDES, 2012; LIMA-VERDE; FELIX; FREITAS, 

2019). 

Recentemente, foi implementado pelo Ministério da Integração Nacional, o Polo 

do Mel Jandaíra, com o objetivo de organizar a produção de mel da jandaíra (BRASIL, 2014). 

O mel de M. subnitida D. exibiu algumas características físico-químicas e palinológicas 

notáveis (ALMEIDA-MURADIAN et al., 2013, DA ESCÓSSIA PINHEIRO et al., 2018). A 

análise melissopalinológica do mel de M. subnitida D. colhida em duas regiões semiáridas do 

estado da Paraíba, Brasil, mostrou 19 tipos de pólen de 9 famílias. Na região semiárida, 

existem muitas espécies endêmicas de plantas com potencial melipônico, que são bons 

marcadores geográficos. Por essas razões o mel de meliponídeos são bem apreciados e com 

alto valor de mercado (SILVA et al., 2013).  

De modo geral, os meliponicultores com o intuito de aumentar a produtividade e 

qualidade dos produtos (JAFFE et al., 2013), exploram em troncos de árvores, cortiços ou 

em caixas racionais espécies produtivas, adaptadas às condições de vegetação e clima locais, 

como: Tiúba (Melipona compressipes (Fabricius, 1804)) no Maranhão e Piauí (CARVALHO-

ZILSE; KERR, 2004; MONTE et al., 2013), Jandaíra (Melipona subnitida D.) no Ceará (CRUZ 

et al., 2004), Jandaíra e Mosquito (Plebeia sp.), Uruçu (Melipona scutellaris) em Pernambuco e 

Paraíba (CARVALHO-ZILSE et al., 2009; GOIS et al., 2010) e Cupira (Partamona sp.) no Rio 

Grande do Norte (PEREIRA et al., 2011). 
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Quando o manejo é realizado de maneira correta essas espécies de abelhas podem 

produzir por ano, em média de oito novas famílias em uma caixa de criação, constituindo 

uma boa fonte de renda para o produtor (VILLAS-BÔAS, 2012). Entretanto, a região 

semiárida do nordeste brasileiro enfrenta dificuldades em manter as abelhas em suas 

colmeias, devido a intensa destruição da Caatinga, exploração irracional de colmeias e a 

expansão de abelhas africanizadas, que contribuem com a migração dessas abelhas para 

outros ambientes favoráveis à sua permanência (FREITAS et al., 2005). 

Dentre os produtos oriundos dos meliponídeos, além do mel, se destaca a 

geoprópolis, que tem suscitado crescente interesse dos pesquisadores, que vem 

desenvolvendo recentes estudos voltados para o conhecimento de sua composição química 

e atividades farmacológicas (FIANCO et al., 2013; LIMA, 2015; SOUSA et al., 2015). A 

realização de pesquisa a respeito da constituição química da geoprópolis se torna 

indispensável para relacionar os compostos bioativos presentes em sua formulação, com suas 

atividades farmacológicas testadas, ampliando o respaldo da qualidade desses produtos e 

oferecendo garantia aos consumidores que fazem uso em sua rotina (EDUARDO, 2014). 

 

4 PRÓPOLIS E GEOPRÓPOLIS 

 

A própolis é uma substância resinosa de composição complexa produzida pelas 

abelhas a partir das plantas disponíveis no ambiente, conforme época do ano (LACERDA et 

al., 2011). Apresenta coloração e consistência variada, sendo composto por mais de 300 

componentes químicos, que se alteram de acordo com a época do ano, tipo de abelha, região 

onde a própolis foi produzida e procedimento utilizado no preparo do extrato (CASTRO et 

al., 2007; MULI; MAINGI, 2007). A geoprópolis é uma mistura complexa formada por 

resinas, obtidas pelas abelhas da flora da região (pasto apícola), misturada a cera e secreções 

salivares das abelhas, além de terra e/ou barro e apresenta coloração variando do verde ao 

marrom, com consistência macia e elástica. A geoprópolis é utilizada na construção da 

entrada e das divisórias do local de nidificação da espécie, vedação de frestas e no reparo de 

danos à colmeia, como também é utilizada para afastar predadores próximos da colmeia 

(MONTEIRO, 2000; CAMARA, 2004; FUNARI; FERRO, 2006; CARVALHO-ZILSE; 

NUNES-SILVA, 2012).   

A própolis começou a ser apreciada como meio para tratamento de problemas de 

saúde nos anos de 1950 e 1960 na ex-União Soviética e em países do Leste da Europa, como 

Bulgária, República Tcheca e Polônia. Na metade dos anos 80, no entanto, a própolis tornou-
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se um importante produto na medicina alternativa e complementar, tendo atualmente, o 

Japão como o principal importador, com preferência pela própolis brasileira (SALATINO et 

al., 2005). Desde 1800 a.C. as sociedades pré-colombianas já especulavam sobre as 

propriedades medicinais dos produtos de meliponídeos, dentre eles a geopróplis, que foi 

usado popularmente como agente anti-séptico e no tratamento de doenças respiratórias e 

dermatose. A partir de seus conhecimentos tradicionais, despertou o interesse pela 

descoberta de compostos biologicamente ativos e nos últimos 25 anos surgiu o interesse 

internacional de pesquisadores. Em 1981 a 2002, dos 877 compostos orgânicos introduzidos 

mundialmente como fármacos, 61% eram produtos naturais derivados de meliponídeos 

(BIESMEIJER; HARTFELDER; IMPERATRIZ-FONSECA, 2006; CARTAXO, 2012; 

BARTOLOMEU et al., 2016). 

No Brasil, o interesse pela própolis aconteceu somente na década de 80 com o 

trabalho pioneiro de Ernesto Ulrich Breyer, demonstrando as propriedades terapêuticas da 

própolis e sua utilização como antibiótico natural (LIMA, 2006). A própolis tem sido 

apontada como alternativa ao tratamento de inúmeras enfermidades, tanto na medicina 

humana como na veterinária. Demonstrou-se efeito cicatrizante (SILVA et al., 2016), 

preventivo contra úlceras gástricas (BARROS et al., 2007), leishmanicida (NINA et al., 2016), 

antiprotozoário (DANTAS et al., 2006) e hepatoprotetor (WALI et al., 2015). A geoprópolis 

tem demonstrado efeito antineoplásico contra carcinoma epidermóide laríngeo humano 

(HEp-2) (BARTOLOMEU et al., 2016), ação imunomoduladora, antibacteriana e antifúngica 

(ARAÚJO et al., 2015; MACIEL et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2019). 

Sousa-Fontoura et al. (2020) avaliaram a composição química e a atividade cicatricial 

de feridas do extrato hidroalcoólico de seis amostras de geoprópolis de jandaíra obtida no 

semiárido do Rio Grande do Norte. Os autores detectaram flavonóides agliconas (flavonóis, 

flavanonois, flavononas, flavonas e chalconas). Bem como constataram que a aplicação 

tópica de geoprópolis (10%) acelerou a cicatrizaçao e a reepitelização de feridas em ratos 

Wistar.  

As atividades biológicas da própolis e geoprópolis são atribuídas a atividade 

antioxidante de extratos. Muitos são os estudos sobre a atividade antioxidante desses extratos 

em diversas regiões do Brasil (KUMAZAWA et al., 2004). Vários autores relatam que 

algumas propriedades biológicas, particularmente a atividade antioxidante, em extratos 

etanólicos de própolis e geoprópolis, se deve em parte ao seu alto conteúdo de fenóis e 

flavonoides totais (MORENO et al., 2000; NAGAI et al., 2003). Nagai et al. (2003) verificaram 
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uma atividade antioxidante alta, utilizando-se o mesmo sistema modelo de peroxidação 

lipídica, para os extratos aquosos de própolis, sendo que nas concentrações de 1 e 5 mg/mL 

essa atividade foi maior do que a do ácido ascórbico a 5 mM. A atividade de sequestro dos 

radicais livres destes extratos também foi alta e a 50 a 100 mg/mL inibiu completamente a 

produção dos íons superóxidos e dos radicais hidroxila. 

A atividade antioxidante é importante no combate a diversas enfermidades porque 

tem como principal ação controlar a produção de radicais livres (CANNIATTI-BRAZACA, 

2007). Essa atividade pode ser realizada por compostos antioxidantes endógenos ou 

exógenos. Os exógenos são provenientes de produtos naturais, tais como, extrato de plantas 

e própolis ou geoprópolis. A produção de radicais livres é controlada por vários mecanismos 

de ação, de modo geral, os radicais formados a partir de antioxidantes não são reativos para 

propagar a reação em cadeia, sendo neutralizados por reação com outro radical, formando 

produtos estáveis (SOUSA et al., 2007). 

Os compostos fenólicos presentes na geoprópolis agem como antioxidantes, 

devido a sua estrutura química, que desempenham ação de neutralização de radicais livres e 

quelação de metais de transição, atuando na etapa de iniciação e propagação do processo 

oxidativo (SOETHE et al., 2016). Especificamente, segundo Machado et al. (2016) esses 

compostos, protegem as células hepáticas pela via de sinalização antioxidante fator eritróide 

nuclear 2 relacionado ao fator 2 (Nrf2) elemento de resposta antioxidante (ARE), que induz 

a expressão de enzimas antioxidantes como a heme oxigenase 1 (HO-1), 

gamaglutamilcisteína sintase (gama- GCS), NQO-1, SOD. Além disso, o Nrf2 se liga ao ARE 

promovendo então a indução do RNAm das enzimas antioxidantes, que agem promovendo 

a inibição do estresse oxidativo e a morte celular. 

A composição química da geoprópolis é rica de uma grande variedade de classes 

químicas, com mais de 300 componentes envolvidos, pois advém da vegetação visitada, solo 

e minerais capturados pela abelha, juntamente com os fatores como sazonalidade, genética e 

reações geradas, através das secreções hipofaringianas da abelha (hidrólise de glicosídeos 

flavonoides em agliconas) (NUNES; GUERREIRO, 2012; SOUZA et al., 2013; ALMEIDA 

et al., 2016; PEREIRA et al., 2017). Dentre esses componentes, os compostos fenólicos 

constitue importante categoria de metabólitos secundários, devido sua ubiquidade entre os 

vegetais e apresentar estrutura química que exerce siginifcativo efeito preventivo e curativo 

contra diversas doenças, em especial aquelas provocadas por toxinas (ARNOSO; COSTA; 

SCHMIDT, 2019). Esses compostos se enquadram em diversas categorias, tais como: fenóis 

simples, ácidos fenólicos (derivados de ácidos benzóico e cinâmico), cumarinas, flavonoides, 
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estilbenos, taninos condensados e hidrolisáveis, lignanas e ligninas. Dentre estes, se destacam 

os fenóis e flavonoides, devido exercerem atividade antioxidante (SOUSA et al., 2007).  

Os fenóis são compostos orgânicos oxigenados que apresentam o grupo hidroxila 

(OH) ligado a um composto aromático, sendo o grupo funcional dessa estrutura 

(OLIVEIRA; BASTOS, 2011). O hidroxibenzeno é a fómula estrutural do fenol simples, 

tem como caaracteristica principal ser um ácido fraco, ioniza-se em meio aquoso formando 

o íon hidrônio, além de ser capaz de reagir com bases, formando sal e água (VOLKART; 

SPAGIARI; BIZANI, 2017). Os fenóis são importantes por apresentar excelente atividade 

antioxidante, que de acordo com Miranda, Castro e Silvério (2014), Vieira et al. (2015), os 

extratos com maiores concentrações de fenóis totais obtiveram maior atividade antioxidante 

e foram capazes de influenciar na atividade enzimática da tirosinase, enzima responsável por 

defeitos da pigmentação da pele.  

Os flavonoides se apresentam em várias formas estruturais, sendo conhecida mais 

de 4.200 estruturas. Os representantes da classe possuem 15 átomos de carbono em seu 

núcleo fundamental, constituído por dois anéis aromáticos unidos por uma cadeia de 3 

átomos de carbono. As classes de flavonoides podem ser diferenciadas com base na oxidação 

do anel pirano central (SIMÕES et al., 2007; SANTOS; RODRIGUES, 2017). Entre essas 

classes estão as flavonas, flavonóis, chalconas, flavanonas, flavanas e isoflavonóides. Os 

flavonoides são derivados de aminoácidos aromáticos e seus subgrupos variam de acordo 

com o padrão de hidroxilação, glicosilação e demais reações que possam alterar a molécula 

básica. Esses compostos são amplamente estudados por apresentar diversas propriedades 

farmacológicas, dentre elas, a atividade antiviral, antitumoral, anti-inflamatória, antioxidante 

e hepatoproterora (LORENZONI et al., 2014; ARNOSO; COSTA; SCHMIDT, 2019). 

Dainte da imensa variedade estrutural dos compostos fenólicos, triagens 

fitoquimicas são muito bem empregadas nos estudos com própolis e geoprópolis (SOARES 

et al., 2016; SILVA et al., 2019a). Nesse sentido, uma triagem fitoquímica do extrato 

hidroenatólico da geoprópolis de M. subnitida D. revelou a presença de taninos hidrolisáveis, 

flavonóis, flavonas, xantonas e triterpenos pentacíclicos livres (SOUSA et al., 2015). 

Fenilpropanóides, hexosídeos de galoílo, ácido elágico, acil-(cinaminoil/coumaroil)-

hexósidos, acil-(cinaminoil/coumaroil)-galoil-hexosídeos e flavonóides, 7-O-metil 

naringenina, 7-O-metil aromadendrina, 7,4'-di-O-metil aromadendrina, 4'-O-metil-

caempferol, 3-O-metil-quercetina, 5-O-metil-aromadendrina e 5-O-metil-kaempferol e 

flavonóides O-glicósidos acilados foram detectados em geoprópolis de M. subnitida D. 
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coletadas no estado da Paraíba, nordeste do Brasil, que exibia potencial atividades 

antioxidantes e antinociceptivas (SOUZA et al., 2013, 2018; SILVA et al., 2014b). 

Devido a sua diversidade de componentes, a geoprópolis de M. subnitida D. é 

potencialmente fitotóxica para as espécies de plantas Mimosa pudica e Senna obtusifolia, em 

intensidades que variaram em função da concentração e da parte da planta analisada 

(PEREIRA et al., 2017). Souza et al. (2013, 2018) e Silva et al. (2014b) observaram que as 

amostras de geoprópolis coletadas no estado da Paraíba exibiam um perfil semelhante de 

compostos fenólicos, sugerindo que as abelhas M. subnitida D. coletam a resina das mesmas 

espécies vegetais mais próximas da colméia, mesmo em ambiente com rica diversidade de 

fontes vegetais, como o semiárido nordestino.  

A caracterização de perfis químicos da geoprópolis de várias regiões do Brasil é 

importante para a ampliação do conhecimento referente as atividades biológicas, pois suas 

propriedades farmacológicas estão intrinsecamente associadas à sua composição química, 

que por sua vez depende da flora local e sazonalidade, dentre outros fatores (EDUARDO, 

2014). 

 

5 HEPATOPROTETORES 

 

Os extratos vegetais ricos em compostos bioativos, com propriedades 

antioxidantes, que combatem o estresse oxidativo, tem despertado interesse na comunidade 

científica e no mercado consumidor, por apresentar relevância para o tratamento de diversas 

enfermidades e estarem relacionadas com efeitos benéficos ao organismo, como retardo do 

envlhecimento, efeito hepatoprotetor e prevenção de diversas patologias. Os extratos com 

efeito hepatoprotetor apresentam mecanismos de ação diferentes, para proteger o fígado de 

possíveis patologias, dentre os quais destacam-se os extratos de Camellia sinensis (chá verde), 

Desmodium gangeticum, Phyllanthus urinaria, Tinospora (Tinospora cordifolia, Tinospora sinensis e Neem 

guduchi) e própolis de Apís melífera (LORENZONI et al., 2014). 

Estudos realizados por Salminen et al. (2012), utilizando extrato aquoso de Camellia 

sinensis contra danos hepáticos induzidos por acetaminofen (150, 200 e 300 mg/Kg), 

administrado antes e depois da aplicação do extrato demonstraram que a planta apresenta 

efeito hepatoprotetor, devido aos compostos bioativos presentes em sua composição, como 

catequinas polifenólicas e epigalocatequina galato, quando administrou concomitante o 

extrato com o Paracetamol, ocorreu a potencialização do dano hepático. Isso foi explicado 
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por meio dos processos de depleção dos níveis de glutationa reduzida hepática (GSH) 

encontrados. 

Já pesquisas realizadas por Hau et al. (2009) com Phyllanthus urinaria, planta que 

apresenta possível efeito anticancerígeno, foi testada por via oral em diferentes doses (20, 40, 

80 e 200 mg/Kg), frente ao dano induzido por acetaminofen na dose de 550 mg/Kg, via 

intraperitoneal, em modelo experimental com camundongos, os resultados demostraram que 

o extrato inibiu a hepatotoxicidade provocada pelo Paracetamol e ajudou a reduzir a atividade 

da enzima CYP2E1 a nível hepático. Isso se deve a presença de ácido gálico na composição 

do extrato, o qual atua como inibidor da CYP2E1 e o mecanismo de ação está relacionado a 

regulação do citocromo P450 e também da enzima CYP2E1. 

O gênero Tinospora apresenta plantas que são muito utilizadas para a regulação das 

funções hepáticas, tratamento da febre, reumatismo crônico e hemorroidas ulceradas 

(MITTAL et al., 2014). Esse gênero tem demonstrado efeito hepatoprotetor em pesquisas 

recentes realizadas por Chavan et al. (2013), no qual apresentaram resultados diferentes entre 

as espécies de plantas, sendo que Tinospora cordifolia influenciou nos teores de colesterol total 

e, nos exames histológicos os hepatócitos centrolobulares se mostraram inchados, enquanto 

os periportais estavam dentro da normalidade. Tinospora Sinensis apresentou efeito específico 

sobre a atividade da ALT, fosfatase alcalina e nos níveis de triglicérides, demonstrando na 

avaliação histológica o tecido hepático com células normais, evidenciando regeneração 

hepática. E Neem guduchi, reduziu a atividade da AST, os níveis de bilirruibina e preservou a 

arquitetura hepática. Tais resultados reforçam que espécies de plantas pertencentes ao 

mesmo gênero apresentam mecanismo de ação diferente, relacionados com a restauração das 

transaminases, conteúdo de bilirrubina e controle do perfil lipídico, o que não impede de 

serem administradas em associação para o restabelecimento das funções hepáticas.  

O extrato de própolis administrado após o uso de tetracloreto de carbono (CCl4) 

na dose de 0,15 mL/Kg, por via intraperitoneal, reverteu as alterações nas variáveis 

bioquímicas do sangue e do tecido, incluindo o teste da função hepática e marcadores de 

estresse oxidativo e a histologia apresentou melhor arquitetura celular do fígado, 

confirmando sua eficácia hepatoprotetora, diante de injúrias, como elevação acentuada na 

atividade das transaminases séricas, fosfatase alcalina e lactato desidrogenase, redução 

significativa no nível de glicose no sangue, aumento das proteínas séricas, na bioquímica 

tecidual, revelou redução significativa nos teores total de proteínas e glicogênio, atividade da 

fosfatase alcalina e adenosina trifosfatase e aumento significativo na atividade da fosfatase 



Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, vol. 5 

48 

ácida no fígado (BHADAURIA et al., 2007). Quanto à geoprópolis dos meliponídeos, ainda 

é muito baixo o número de pesquisas, porém, alguns estudos já demostram bons resultados 

quanto suas ações imunomoduladora e antimicrobiana (LIBERIO et al., 2011; FRANCHIN 

et al., 2012; CUNHA et al., 2013). 

 

6 POTENCIAL ANTINEOPLÁSICO E GENOPROTETOR DA PRÓPOLIS 

 

O câncer é uma doença caracterizada pela proliferação exacerba das células, sem 

haver um controle pelo organismo, formando tumores, com grande potencial infiltrativo em 

diversos tecidos e órgãos (autor). Essa proliferação exacerbada das células pode ocorrer por 

exposição ao tabagismo, radiação, vírus, produtos químicos com potencial carcinogênico e 

inflamação crônica, desencadeando mutações com alterações severas na estrutura do DNA 

das células (OLIVEIRA et al., 2015). Por essa razão, o câncer é uma doença com casuística 

de óbitos elevados, que apresenta um tratamento quimioterápico invasivo com reações 

adversas graves, que não só tem efeito deletério em células tumorais, como também em 

células normais (KAMB, 2005; PANIS et al., 2018). Segundo Carvalho et al. (2014b) no Brasil, 

em 2011, o câncer foi responsável por 16,4% dos óbitos, sendo a segunda causa de 

mortalidade. O Sistema Único de Saúde (SUS) aponta que neoplasias foram a terceira causa 

de internação no período de 2002 a 2012 (MALTA et al., 2012). 

A procura de produtos naturais como fonte terapêutica vem aumentando no 

mercado consumidor, no entanto, o contato com substâncias de atividades biológicas 

desconhecidas pode trazer consequências graves para a saúde humana. Por isso, a realização 

de estudos que verifiquem o efeito tóxico de produtos naturais, industriais e de substâncias 

químicas é um desafio cada vez mais recorrente atualmente (MASLOV et al., 2015). Estudos 

sobre a capacidade genoprotetora e efeitos biológicos tradicionais como citotóxico e 

antitumoral de produtos naturais tem alavancado bastante interesse entre a comunidade 

cientifica, pois os prejuízos à saúde humana e animal, podem estar atrelados a danos no DNA 

causado por substâncias desconhecidas administradas em altas doses (PUPO; GALLO, 2007; 

MACEDO et al., 2013), como por exemplo, pode interferir em processos celulares essenciais, 

como a replicação e a transcrição, além de levar à morte celular e induzir mutações que 

causam câncer e que contribuem para o processo de envelhecimento (HOEIJMAKERS, 

2009). 
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Por esse motivo cresce o interesse em desenvolver fármacos a base de produtos 

naturais com potencial antineoplásico e genoprotetor, em doses terapêuticas, que concedam 

o máximo de segura no uso (LOTUFO et al., 2010). 

Os testes in vitro são muito bem aplicados em pesquisas para verificar a capacidade 

citotóxica dos produtos naturais, devido ao controle rigoroso em relação ao uso de animais 

de laboratório (ROGERO et al., 2003), havendo a necessidade de desenvolver e padronizar 

testes in vitro que possam detectar a toxicidade de dispositivos para uso em seres humanos e 

animais, principalmente aqueles de aplicação clínica, como os produtos naturais que não 

devem causar reações adversas e nem lesar o organismo (FROZZA et al., 2013). O teste 

atualmente muito bem aplicado em estudos para verificação da atividade antineoplásica de 

produtos naturais, como também, é utilizado pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados 

Unidos (NCI) para uso em programas de avaliação da atividade antineoplásica na rotina de 

triagem de drogas anticâncer (MOSMANN, 1983), é o ensaio quantitativo pelo método 

colorimétrico do MTT {brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5difeniltetrazólio]}, que tem 

como objetivo analisar a viabilidade ou proliferação celular através do dano celular, pela ação 

da enzima succinato desidrogenase, presente nas mitocôndrias das células vivas, em reduzir 

o sal MTT, por clivagem do anel tetrazólio à cristais de formazan. Essa reação é observada 

através da mudança de cor do sal, que tem um colocaração amarelada, ao ser reduzido para 

o composto formazan, ocorre a mudança de cor para um tom azul escuro. Dessa maneira a 

quantidade de formazan medida por espectrofotometria é diretamente proporcional ao 

número de células viáveis (PORTO et al., 2011).  

Como parâmetro de atividade antitumoral, o Instituto Nacional do Câncer dos 

Estados Unidos (NCI) em seu programa de triagem de drogas anticâncer, considera como 

compostos ativos com atividade antineoplásica, os compostos que apresentarem 

CI50<30μg/mL (ITHARAT et al., 2004). Inserido nesse parâmetro de avaliação, pesquisas 

com própolis tem demonstrado excelentes resultados antineoplásicos. A exemplo, Sanches, 

Pereira e Serrão (2017) em estudo com meliponídeos da espécie Scaptotrigona aff. postiça 

demonstraram excelente atividade antineoplásica em linhagens de adenocarcinoma mamário 

(MCF7), melanoma murino (B16-F10), astrocitoma (U343MG-a) e fibroblastos de 

camundongos (3T3), nas concentrações utilizadas. 

Frozza et al. (2013), quando testaram o extrato hidroalcoólico de própolis vermelha 

da Apis mellifera, proveniente do estado de Sergipe, em linhagens celulares de câncer Hep-2 

(carcinoma epidermóide laríngeo humano), HeLa (adenocarcinoma cervical humano) e 
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células não tumorais Hek-293 (rim embrionário epitelial normal humano), obtiveram IC50 de 

63.48, 81.40 e >150, respectivamente, após 24h de exposição. Campos et al. (2014) ao 

testarem o extrato etanólico de geoprópolis da abelha Melipona orbignyi em células de 

eritroleucemia K562, demonstraram uma citotoxicidade nas concentrações mais altas 

testadas 250, 274, 500 μg/mL. Ambas as pesquisas demonstraram em seus extratos atividade 

antineoplásica. 

O potencial antineoplásico de um produto natural, como a própolis ou geoprópolis 

está intimamente associado a sua composição química, que por sua vez, apresenta elevados 

teores de fenóis e flavonoides totais, com grande capacidade antioxidante, além disso, 

existem substâncias que promovem diretamente efeito deletério nas células tumorais, 

destacando-se as chalconas, apigenina ou outros compostos isolados (TAMIELLO, 2013; 

ZILLA et al., 2014; ZHANG et al., 2015; SALMANI et al., 2017; MADUNIC et al., 2018; 

SEM; BANERJEE; MANDAL, 2019). 

De acordo com Zilla et al. (2014) lignan 4-demethyldeoxypodophyllotoxin 4-O-

glucopyranoside exibe notável potencial citotóxico em diversas linhagens celulares de câncer. 

O seu potencial terapêutico foi estudado pela primeira vez, exibindo atividade 

antiproliferativa e geradora de espécies reativas de oxigênio (ERO). Tamiello (2013) revelou 

as chalconas como compostos químicos com diversas atividades biológicas, dentre elas, a 

capacidade de reduzir a viabilidade celular de hepatocarcinoma humano (HepG2), com alto 

potencial citotóxico nesse tipo de células. A apigenina também é responsável por efeitos 

deletérios em células tumorais (ZHANG et al., 2015; SALMANI et al., 2017; MADUNIC et 

al., 2018). Sen, Banerjee e Mandal (2019) observaram um maior potencial citotóxico e 

apoptótico de apigenina em células de carcinoma do cólon humano HCT-15 e HT-29, 

quando comparado com 5-Fluorouracil, e ao administrar um fármaco constituído de 

lipossoma duplo contendo apigenina e 5-Fluorouracil, verificaram o aumento da eficácia 

terapêutica no câncer colorretal, devido a associação sinérgica com apigenina. 

O potencial genotóxico de uma substância é conferido através do estresse 

oxidativo, que é caracterizado pelo acúmulo de espécies reativas (ERs) na célula, as quais 

induzem lesões em suas estruturas, incluindo o DNA, promovendo morte ou proliferação 

celular devido a sua citotoxicidade e genotoxicidade (SULCZEWSKI et al., 2014). O dano ao 

DNA pode interferir em processos celulares essenciais, provocando mutações que causam 

câncer e que contribuem para o processo de envelhecimento (HOEIJMAKERS, 2009).  

Os estudos de genotoxicidade são imprescindíveis na elaboração de novos 

fármacos, que irão para o mercado consumidor, devendo ser realizados nos estágios iniciais 
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das pesquisas, para o descobrimento do potencial genotóxico das substâncias envolvidas no 

fármaco, evitando assim, a introdução de medicamentos lesivos ao organismo (NIWA; 

OLIVEIRA; MANTOVANI, 2013). 

As análises sobre o efeito genoprotetor de um produto natural estão sendo 

amplamente realizadas através do ensaio cometa, devido a sua capacidade de detectar danos 

ao DNA (FIKROVÁ, 2011). Nesse ensaio é feito a extração do DNA das células do tecido 

e visualizadas no gel de eletroforese em meio alcalino. Após, são submetidas aos processos 

de neutralização e fixação, as lâminas são coradas com uma solução de nitrato de prata, para 

analisar os danos no DNA de cada célula, que são visualizados por meio da formação de uma 

cauda (cometa) no material, determinando a lesão. Os cometas são quantificados em danos 

0, 1, 2, 3, 4 e apoptose (SILVA, 2007; SULCZEWSKI et al., 2014). É importante para a 

realização desse ensaio, que os valores de viabilidade celular analisados no teste de 

citotoxicidade, sejam superiores a 70% (TICE et al., 2000). Ao final, é mensurada as médias 

dos índices de dano ao DNA (idDNA) celular e os percentuais de redução da genotoxicidade, 

em todas as concentrações testadas, quando elevados confere o potencial genoprotetor do 

extrato (SILVA et al., 2019b). 

Antioxidantes naturais podem diminuir o estresse oxidativo e consequentemente 

promover proteção contra danos no DNA. Em pesquisas com produtos naturais são 

avaliados os valores de fenóis e flavonoides totais que estão correlacionados com a atividade 

antioxidante (MIRANDA-VILELA; RESCK; GRISOLIA, 2008), pois segundo Hoshina 

(2012) o potencial genoprotetor está relacionado com a atividade antioxidante dos 

compostos fenólicos. Aprotosoaie et al. (2017) testou o extrato hidrometanólico de Ramaria 

largentii Marr & D. E. Stuntz (cogumelo coral laranja), coletado no Nordeste da Romênia, 

como agente genoprotetor em células Vero (ATCC CCL 81), associado a atividade 

antioxidante dos compostos fenólicos. Os autores estimaram boa capacidade de eliminação 

e redução de radicais livres (EC50 ± 64,3 ± 0,2 e 61,54 ± 0,46 mg/mL, respectivamente) e 

elevados teores do conteúdo fenólico (42,33 ± 0,18mg de GAE/g). Associado a esses 

valores, nas células Vero normais, o extrato em todas as concentrações testadas (100, 200 e 

300 mg/mL), não apresentou potencial genotóxico e, além disso, DNA quase 

completamente protegido contra danos induzidos por peróxido de hidrogênio, possuindo 

assim expressiva atividade genoprotetora, decorrente da atividade antioxidante dos 

compostos fenólicos presentes no extrato. 
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O mesmo ocorreram em pesquisas realizadas por Costa (2018), Nunes (2018) e 

Silva et al. (2019b) no semiárido do Rio Grande do Norte, os extratos hidroetanólico de 

geoprópolis da Partamona cupira, Frieseomelitta doederleini e de própolis vermelha da A. mellifera 

apresentaram atividade genoprotetora em linhagem L929 de fibroblasto murino, no ensaio 

cometa (P. cupira e A. mellifera) e pelo teste de detecção in vitro de micronúcleos com bloqueio 

da citocinese celular (F. doederleini), bem como elevado potencial antioxidante. Reforçando 

que a atividade genoprotetora está intimamente relacionada ao potencial antioxidante dos 

compostos fenólicos.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante de diversos resultados satisfatórios com própolis de A. mellifera, a 

geoprópolis de meliponídeos tem despertado interesse dos pesquisadores em estudos 

voltados para o conhecimento de sua composição química e atividades farmacológicas 

(FIANCO et al., 2013; SOUSA et al., 2015; SILVA et al., 2016; BONAMIGO et al., 2017), 

tornando-se essencial estudos in vitro que avaliem o potencial citotóxico e genotóxico 

(HOEIJMAKERS, 2009; GOULART; BOYLE; SOUZA, 2015). 
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RESUMO 

As neoplasias mamárias apresentam importante casuística na 
clínica médica de pequenos animais. A anestesia infiltrativa por 
tumescência é uma técnica anestésica utilizada em procedimentos 
de mastectomia em cadelas e consiste na injeção de grandes 
volumes de solução anestésica no tecido subcutâneo mamário para 
controle da dor no trans e pós-operatório. O objetivo desta revisão 
é descrever o uso da anestesia infiltrativa por tumescência em 
procedimentos de mastectomia em cadelas, bem como descrever a 
técnica, suas principais vantagens e complicações. Foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica exploratória nas plataformas Google 
Acadêmico, PubMed e Scielo, com critérios de inclusão e exclusão 
a escolha de artigos entre os anos de 2011 a 2021 voltados para o 
tema abordado. Com isso, de acordo com os trabalhos 
pesquisados, foi observado que esta técnica é bastante utilizada 
para o controle de dor em mastectomia, pois gera maior qualidade 
de recuperação logo após o procedimento cirúrgico, reduzindo a 
dose dos anestésicos gerais e reduzindo a necessidade de resgate 
analgésico no pós-operatório. 
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Mammary tumor present an important case series in the medical 
clinic of small animals. Tumescence infiltrative anesthesia is an 
anesthetic technique used in mastectomy procedures in and 
consists of the injection of large volumes of anesthetic solution 
into the subcutaneous tissue for pain control in the trans and 
postoperative periods. The aim of this review is to describe the use 
of tumescence infiltrative anesthesia in mastectomy procedures in, 
as well as to describe the technique, its main advantages and 
complications. An exploratory bibliographic research was carried 
out on the Google Scholar, PubMed and Scielo platforms, with 
inclusion and exclusion criteria the choice of articles between 2011 
and 2021 focused on the theme addressed. Thus, according to the 
studies researched, it was observed that this technique is widely 
used for pain control in mastectomy, because it generates higher 
quality of recovery soon after the surgical procedure, reducing the 
dose of general anesthetics and reducing the need for analgesic 
rescue in the postoperative period. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As neoplasias mamárias apresentam ampla casuística em cadelas inteiras, sendo 

comum o aparecimento de tumores benignos e malignos, necessitando de procedimentos 

cirúrgicos para sua remoção (VULLO et al., 2021). Contudo, tais procedimentos são 

considerados intensamente dolorosos (SLEECKX et al., 2011). O controle da dor nesses 

procedimentos é de suma importância para o restabelecimento do animal, uma vez que 

quando presente, a dor pode ocasionar efeitos sistêmicos indesejáveis, prejudicando a 

recuperação cirúrgica (SLEECKX et al., 2011; FANTONI; CORTOPASSI, 2011). Os 

protocolos anestésicos devem promover analgesia e alívio da dor, com o intuito de manter 

os parâmetros fisiológicos do paciente adequados (OLIVEIRA; SANTOS; CREDIE, 2019) 

O procedimento de mastectomia promove manejo de tecidos da região do tórax e 

abdômen que proporciona lesão cirúrgica de intenso estímulo doloroso (ESTEVES et al., 

2015; MOREIRA, 2016). Por essa razão, são necessárias práticas analgésicas preventivas e 

multimodais, objetivando menor intensidade e duração do estímulo doloroso, destacando-

se, para isso, os bloqueios locorregionais (ALVES et al., 2017; SOUZA et al., 2018).  

Esses bloqueios resultam em melhora na qualidade do procedimento anestésico, 

pois reduzem as doses de anestésicos e analgésicos no trans e pós-operatório (KETTNER 

et al., 2011). A anestesia infiltrativa por tumescência (AIT) é uma modalidade de bloqueio 

locorregional que consiste na administração de grandes volumes de solução anestésica no 

tecido subcutâneo da região mamária onde será submetida ao estímulo cirúrgico (VULLO et 

al., 2021; CREDIE et al., 2013).       

A AIT proporciona analgesia, insensibilização da área cirúrgica e redução do 

sangramento transoperatório, promovendo assim, maior conforto ao paciente (ABIMUSSI 

et al., 2014; CREDIE et al., 2013). O objetivo desta revisão é descrever o uso da anestesia 

infiltrativa por tumescência em procedimentos de mastectomia em cadelas, bem como 

descrever a técnica, suas principais vantagens e complicações. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Anatomia da glândula mamária 

 

As cadelas possuem normalmente dez mamas que são  distribuídas em duas cadeias 

de cinco glândulas localizadas nas linhas paramedianas ventrais direita e esquerda, se 

estendendo da região peitoral até a inguinal (SAKAMOTO, 2011).  

O primeiro par de glândulas craniais é chamado de mamas torácicas craniais, 

seguidas pelas mamas torácicas caudais, mamas abdominais craniais, mamas abdominais 

caudais e, por último, as mamas inguinais (CAMARGO, 2021).  

Nogueira, Castro (2017) citam que algumas cadelas podem ter quatro ou seis pares 

de glândulas mamárias. No entanto, o número de glândulas mamárias tem variação, uma vez 

que as cadelas de grande porte tem a possibilidade de apresentar de quatro a seis pares, como 

também, em raças de pequeno porte, é possível se encontrar quatro pares de glândulas. É 

importante esclarecer que essas glândulas podem não ser simétricas e que, normalmente, os 

pares de mamas caudais são os mais acometidos, por possuírem maior quantidade de tecido 

mamário em sua região (AGUIRRE et al., 2014; NOGUEIRA; CASTRO, 2017). 

O percurso da irrigação sanguínea da glândula mamária é feita pela artéria pudenda 

externa e artéria torácica lateral (originária da artéria axilar). Grande parte das cadelas são 

irrigadas pela artéria epigástrica cranial superficial e pelos ramos perfurantes das artérias 

intercostais, artéria torácica interna, artérias abdominal cranial e pelas artérias ilíacas 

circunflexas profundas. As veias são satélites que se unirão para a formação de anastomoses, 

gerando plexos venosos e artérias que cruzam a linha mediana que farão toda a estrutura da 

glândula mamária (SILVA, 2017). 

 

2.2 Casuística de neoplasias mamárias 

 

As principais ocorrências dos tumores mamários na medicina veterinária são em 

cadelas com idade entre 8 a 10 anos (SLEECKX et al., 2011), sendo esses tumores mais 

comumente encontrados nas mamas inguinais, representando até 70% dos casos em cadelas 

(CASSALI et al., 2020).  
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As cadelas que são submetidas à cirurgia de ovariohisterectomia (OH) 

precocemente podem reduzir a probabilidade do desenvolvimento de tumores de mama, 

devido a dependência hormonal desses tumores (CASSALI et al., 2018).  

Estudos de MacPhail (2014), demonstram relevantes informações sobre a ação dos 

hormônios em relação ao crescimento de neoplasias mamárias. Cadelas castradas antes do 

primeiro cio apresentam menor probabilidade de serem acometidas por essas neoplasias 

quando comparadas com as que são esterilizadas apenas após o segundo cio. 

Os tumores de caráter maligno são comuns, havendo desenvolvimento rápido, com 

grande poder metastático para outros órgãos e não apresentando predisposição racial 

(SILVA et al., 2020). 

 

2.3 Anestesia infiltrativa por tumescência (AIT) 

 

A técnica de AIT faz parte da analgesia multimodal, por proporcionar a diminuição 

de doses dos anestésicos gerais e opioides no transoperatório, muito utilizada em 

procedimentos de mastectomia (CREDIE et al., 2013).  

Moreira (2016) define que a AIT consiste na administração de grandes volumes de 

uma solução de anestésico local associado a um vasoconstritor. Este bloqueio tem se 

destacado em cirurgias de mastectomia por promover analgesia trans e pós-operatória, 

proporcionando benefícios ao animal, bem como a diminuição do consumo de anestésico 

geral durante o procedimento e  recuperação de melhor qualidade. Este método utiliza 

soluções com diferentes diluições, possibilitando segurança aos pacientes, pois são utilizados 

baixas concentrações, ocasionando poucos riscos de intoxicação (ABIMUSSI, 2012).   

A técnica quando empregada corretamente, auxilia o cirurgião no momento do 

procedimento, pois promove o efeito de hidrodivulsão, ou seja, ocorre o aumento da pressão 

hidrostática local, diminuindo o sangramento transoperatório e pós-operatório, auxiliando 

na retirada das cadeias mamárias acometidas e não influenciando no processo cicatricial da 

incisão cirúrgica (CREDIE, 2013). 

Além disso, a AIT apresenta efeito antinociceptivo significativo em cadelas 

submetidas à mastectomia, pois reduz o consumo de anestésico geral e o tempo de 

recuperação anestésica, com redução da dor pós-operatória (GUIRRO, THOMAS, 

CUNHA, 2013). 
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2.4 Descrição da técnica AIT 

 

A AIT foi primeiramente descrita em 1987 por Klein e foi utilizada para promover 

analgesia em cirurgia de lipoaspiração em humanos (ABIMUSSI et al., 2014). 

No que se refere ao preparo do animal para a cirurgia, a tricotomia e 

antissepsia  devem ser realizadas imediatamente antes da realização da técnica (MOREIRA 

2016). Para a execução da técnica de AIT, o paciente deve permanecer em decúbito dorsal, 

sendo administrada a solução pela via subcutânea das mamas torácicas, abdominais e 

inguinais, com uma solução contendo anestésico local, vasoconstritor e um veículo diluidor, 

no local da cirurgia (MUNHOZ et al., 2020). 

A área infiltrada é estabelecida pelas margens delineadas previamente pela equipe 

cirúrgica, em que se considera não apenas o local de incisão cutânea, mas também as margens 

de segurança que serão realizadas por meio de divulsão subcutânea (CREDIE, 2013). 

Para realização, pode-se fazer utilização de seringa e agulhas hipodérmicas, 

contudo, a dimensão das agulhas disponíveis não é eficaz para abranger todos os tecidos 

envolvidos, requerendo diversas aplicações no local almejado, causando hematomas e 

redução da eficácia (BEDENDO et al., 2019).  

A cânula de Klein é uma ferramenta mais indicada para a administração da solução, 

por ser de fácil uso, apresentar extremidade menos traumática por ser romba, diminuindo 

assim a possibilidade de rompimento de vasos, além de um comprimento adequado para 

realizar administração da solução anestésica de maneira mais precisa (BEDENDO et al., 

2019; COSTA; CAMARGO; ABIMUSSI, 2019).   

Para a introdução da cânula de Klein no plano a ser infiltrado, realiza-

se  previamente uma incisão cutânea de cerca de 0,3 milímetros com auxílio de uma agulha 

hipodérmica 40x12 ou 40x16 para a execução da técnica, que pode ser realizada por um ou 

mais pontos de entrada cutânea, onde a aspiração antecipada à infiltração deve ser realizada, 

para minimizar infiltração da solução dentro do vaso sanguíneo (CREDIE, 2013). 

Após a aplicação da solução, ocorrerá a absorção pelas células adiposas do tecido 

subcutâneo, tornando-se com aspecto viscoso, causando mínimo sangramento local, 

auxiliando o procedimento cirúrgico e facilitando a remoção das mamas acometidas 

(OLIVEIRA; SANTOS; CREDIE, 2019). 

Aguirre et al. (2014) descreve que as principais vantagens da AIT em relação a 

outras técnicas analgésicas é a redução de pontos hemorrágicos durante o procedimento 
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cirúrgico, diminuição de intoxicação sistêmica pelos fármacos, analgesia e anestesia do local 

cirúrgico e diminuição de sangramento no trans-operatório. A solução anestésica também 

pode inibir proliferação bacteriana assim como reduz os riscos de infecção pós operatória 

(ABIMUSSI et al., 2014). 

Sobre as complicações da técnica, menciona-se a ocorrência de edema pulmonar 

devido a grande quantidade de volume no tecido subcutâneo, associado administração de 

fluido intravenoso, podendo resultar em sobrecarga e consequente descompensação cardíaca 

e pulmonar. Deve-se, também, evitar o uso de substâncias que alterem a via metabólica 

hepática, o que aumentaria a possibilidade de intoxicação com o anestésico local (CREDIE, 

2013). 

 

2.5 Anestésicos locais 

 

Os AL quando administrados localmente no tecido em doses e concentrações 

adequadas,  após o final de seu período hábil, permitem  a recuperação  da função nervosa, 

sem que se apresente dano estrutural nas células ou fibras nervosas (FANTONI; 

CORTOPASSI, 2010).  

Os efeitos desses agentes variam de acordo com sua estrutura química, sendo 

compostos por um grupo aromático (lipossolúvel, hidrofóbico), associado a um grupo amina 

(polar hidrofílico), onde esses dois grupos são ligados por uma cadeia que determina a 

classificação do anestésico local como amida ou éster (EDGCOMBE, 2013). 

O mecanismo de ação dos AL possui efeito como hiperpolarização das membranas 

celulares promovendo analgesia, devido à ligação aos canais de sódio e potássio, impedindo 

a propagação do potencial de ação (TRANQUILLI; THURMON; GRIMM, 2013).   

A lidocaína, como todos os outros anestésicos locais, atua bloqueando as fibras 

motoras e sensoriais, sua cinética possui uma alta lipossolubilidade, atingindo todos os tipos 

de fibras nervosas, tendo um período hábil variando entre 40 e 120 minutos. Também é 

usada como antiarrítmico em doses terapêuticas para cães. Sua dose pode variar entre 5 e 10 

mg.kg-1, podendo  ocorrer casos de intoxicação em doses de 20 mg.kg (KLAUMANN; 

OTERO, 2013). 

No metabolismo hepático ocorre perda do grupo alquila fixado ao nitrogênio 

terciário por ação de enzimas do citocromo P450, consequentemente sofre hidrólise e 

hidroxilação, onde os metabólitos exercem atividade anestésica fraca.  Seus  efeitos tóxicos 

manifestam-se principalmente no sistema nervoso central (SNC) e no coração, 
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desencadeando sonolência, zumbido, abalo muscular e até mesmo convulsões (GOLAN et 

al., 2014). 

Outros agentes anestésicos locais podem ser utilizados, com intuito de permitir a 

realização de procedimentos cirúrgicos mais longos, como a ropivacaína, que é uma 

alternativa à lidocaína por apresentar toxicidade menor, bem como maior duração de seu 

efeito (ABIMUSSI et al., 2014).  

 

2.6 Diluições para AIT 

 

Foi possível identificar diversas concentrações relatadas em trabalhos na medicina 

veterinária. No entanto, não há um consenso quanto à padronização da solução anestésica a 

ser usada no bloqueio por tumescência (ABIMUSSI et al., 2013).  

Moreira (2016) afirma que na medicina veterinária é escassa a literatura sobre a AIT, 

mas no serviço de anestesiologia de um hospital veterinário de São Paulo, foi padronizada a 

seguinte diluição: 500ml de Ringer lactato; 40 ml de lidocaína a 2% sem vasoconstritor e 

0,5ml de adrenalina 1:1.000. Dessa diluição, injetam-se 15ml/kg; sendo que a solução fica em 

uma concentração de 0,16%. 

Aguirre et al. (2014) descreve uma solução que é formada por 250 ml de de NaCl 

0,9%, conservada sob refrigeração, juntamente a 40 ml de lidocaína a 2% sem vasoconstritor 

e 0,5 ml de adrenalina 1:1000.  

Outra forma de diluição demonstrada no estudo de Esteves et al. (2015), é 480 ml 

de ringer lactato, 20 ml de lidocaína a 2% sem vasoconstritor e 1 ml de adrenalina 1:1000, 

compondo uma diluição com concentração de 0,08%, utilizando um volume de 30 ml/kg 

por animal. 

Esteves et al. (2015), Abimussi (2012) e Correia (2013) analisaram que as diluições 

por tumescência apresentam diversas concentrações, demostrando a não uniformização da 

solução, causando uma variabilidade na taxa a ser infundida, porém as diferentes 

concentrações não ultrapassaram o volume tóxico plasmático de lidocaína. 

Ao utilizar ropivacaína, as diluições descritas por Abimussi et al. (2014) variaram 

nas concentrações de 0,1% (216,4 ml de ringer com lactato, associado a 33,6 ml de 

ropivacaine a 0,75% e 0,5 mL de adrenalina) e 0,05% (233,3 ml de ringer com lactato, 16,7 

ml de ropivacaína a 0,75% e 0,5 ml de adrenalina). 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante do exposto a AIT é uma modalidade anestésica utilizada em cirurgias de 

mastectomia na rotina médica veterinária, em associação com a anestesia geral ou mesmo 

com outros bloqueios locorregionais, com o intuito principal de promover analgesia e 

redução de doses dos agentes anestésicos. Esta técnica contribui para analgesia no trans e 

pós-operatório, por isso é tão difundida pelos profissionais.  

Embora existam diversos outros bloqueios locorregionais ganhando destaque no 

cenário atual, principalmente com o auxílio da ultrassonografia e neurolocalização, a AIT 

ainda apresenta importante papel na medicina veterinária, por ser uma técnica simples, desde 

que realizada por profissionais treinados e capacitados para sua execução.  
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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo diagnosticar cepas de Brucella sp. 
por PCR Multiplex utilizando sangue total de suínos abatidos no 
Ceará, Brasil. Cento e nove amostras de sangue foram coletadas e 
realizados os testes de Antígeno Tampão Acidificado (AAT), 2-
Mercaptoetanol (2-ME) e Soroaglutinação Lenta (SAL). Para a 
extração do DNA,  alíquotas de 100 μL e 200 μL de sangue total 
foram lavadas e centrifugadas a 3.000 G/1min. Após quatro 
lavagens, o pellet foi ressuspenso em 60 μL de solução de NaOH, 
incubado a 65 ° C/10 min e adicionado  60 μL de solução de 
TrisHCl. Para a amplificação, foram utilizados 0,5 μL de oito pares 
de primers de cepas de Brucella sp, 12,5 μL de MasterMix 
(QuatroG), 2,5 μL de Água MilliQ e 2 μL da amostra, totalizando 
25 μL, submetida à amplificação com PCR Multiplex. Vinte e seis 
animais apresentaram teste de AAT positivo, os quais foram 
submetidos à PCR Multiplex, juntamente com 4 controles 
negativos e 6 animais com lesão ao abate e negativos no AAT. Do 
total de 36 amostras de sangue, 75% dos reprodutores (n = 27) 
foram negativos no Multiplex PCR e 25% (n = 9) apresentaram 
amplificação das sequências alvo. Dois porcos mostram 
amplificação de sequências alvo de 272 pb nas amostras de 100 μL, 
dois porcos mostram amplificação com três sequências alvo (794, 
587 e 450 pb) nas amostras de 100 μL, um porco mostra 
amplificação com três sequências alvo (794, 587 e 450 pb) nas 
amostras de 200 μL e quatro porcos apresentaram amplificação de 
três sequências alvo (794, 587 e 450 pb) nas amostras de 100 e 200 
μL. Assim, este trabalho concluiu que foi possível diagnosticar 
diferentes cepas de Brucella sp. utilizando sangue total de suínos 
abatidos no Ceará por meio de um protocolo de PCR Multiplex. 

  

  

 

 
DETECTION OF BRUCELLA SP BY MULTIPLEX PCR IN PIGS 
SLAUGHTERED IN CEARÁ, BRAZIL 

 
 
ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
This study aimed to diagnose Brucella sp. by Multiplex PCR using 
whole blood from pigs slaughtered in Ceará, Brazil. One hundred 
and nine blood samples were collected and tested for Acidified 
Buffer Antigen (AAT), 2-Mercaptoethanol (2-ME) and Slow 
Seroagglutination (SAL). For DNA extraction, 100 μL and 200 μL 
aliquots of whole blood were washed and centrifuged at 3,000 
G/1min. After four washes, the pellet was resuspended in 60 μL 
of NaOH solution, incubated at 65 °C/10 min and added 60 μL of 
TrisHCl solution. For amplification, 0.5 μL of eight pairs of 
primers from Brucella sp strains, 12.5 μL of MasterMix (QuatroG), 
2.5 μL of MilliQ Water and 2 μL of the sample, totaling 25 μL, 
were used for amplification. amplification with multiplex PCR. 
Twenty-six animals presented positive AAT test, that were 
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submited to PCR Multiplex, together with 4 control negatives and 
6 animals with lesions at slaughter and negative in AAT. Of the 36 
total blood samples, 75% of the breeders (n = 27) were negative 
by Multiplex PCR and 25% (n = 9) showed target sequences 
amplification. Two pigs show amplification of target sequences of 
272 bp in the 100 μL samples, two pig show amplification with 
three target sequences (794, 587 and 450 bp) in the 100 μL samples, 
one pig show amplification with three target sequences (794, 587 
and 450 bp) in the 200 μL samples and four pigs showed 
amplification of three target sequences (794, 587 and 450 bp) in 
100 and 200 μL samples. Thus, this work concluded that it was 
possible to diagnose different strains of Brucella sp. using whole 
blood from pigs slaughtered in Ceará through a Multiplex PCR 
protocol. 

  

 
 
1 INTRODUÇÃO  

 
A brucelose, é uma das mais importantes doenças de origem alimentar, 

apresentando um importante caráter zoonótico (MILLER & PAIGE, 1998). O consumo de 

alimentos contaminados como leite, queijo e carne é considerada uma importante via de 

infecção (POESTER et al., 2002; ALMUNEEF et al., 2004). A ingestão de fetos abortados 

ou o consumo de alimentos regionais (GODFROID et al., 2005), bem como a ingestão de 

sangue e medula óssea também podem ser responsáveis pela brucelose humana 

(PESSEGUEIRO et al., 2003). O manuseio e o preparo de carnes e vísceras infectadas sem 

cuidados higiênicos também podem levar à contaminação de alimentos, além de ser uma 

fonte de infecção para o trabalhador e para o consumidor (CORBEL 2006). 

O uso de métodos moleculares para a detecção de Brucella sp em alimentos foi 

realizado utilizando a Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) em leite de vacas e cabras e 

pelo Nested-PCR em amostras de Queijo Artesanal (LEAL-KLEVEZAS et al., 

1995;  RIJPENS et al., 1996, LEAL-KLEVEZAS et al., 2000; SILVA et al., 2018). 

Associando o diagnóstico de Brucelose a outras doenças, o PCR Multiplex, uma variação de 

PCR onde duas ou mais sequências-alvo podem ser amplificadas pela inclusão de mais de 

um par de primers em uma mesma reação, foi desenvolvido para o diagnóstico de infecção 

por Mycobacterium bovis e Brucella abortus simultaneamente no leite bovino e nas secreções 

nasais (SREEVATSAN et al., 2000; MARKOULATOS et al., 2002). 

Para o diagnóstico de Brucella sp. na inspeção sanitária em abatedouros, os inspetores 

veterinários têm meios de diagnóstico limitados, que só permitem a avaliação de carcaças e 
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vísceras de animais com suspeita de brucelose por meio de provável observação 

macroscópica de lesões sugestivas de doença (FREITAS & OLIVEIRA, 2005). Esse desafio 

leva à busca de alternativas que possam proporcionar segurança e rapidez nesse diagnóstico, 

no decorrer das atividades de fiscalização e inspeção nos abatedouros, inclusive de animais 

assintomáticos (SOLA, 2011). 

Nesse contexto, o diagnóstico por PCR, pode ser uma ferramenta valiosa e garantir 

um diagnóstico seguro, rápido e preciso, garantindo um ambiente seguro e destino adequado 

das carcaças (SOLA, 2011). A técnica do PCR tem sido utilizada com sucesso para o 

diagnóstico de Brucella sp. em carcaças de bovinos (SOLA, 2011, LAURIA, 2012; 

D'ORNELLAS, 2014). 

Lauria (2012) utilizou com sucesso o PCR Multiplex, chamado AMOS PCR, em 

amostras de lesões sugestivas de Brucelose em bovinos. Em suínos, a PCR convencional já 

foi utilizada no diagnóstico de Brucella suis em um foco de Brucelose suína na Índia (SHOME 

et al., 2019). A técnica de PCR Multiplex, baseado no protocolo de GARCIA-YOLDI et al. 

(2006) teve sucesso na detecção de diferentes cepas de Brucella sp em reprodutores suínos 

(dados não publicados). No entanto, o uso da PCR Multiplex não foi realizado em carcaças 

de suínos para o diagnóstico da Brucelose em abatedouros, apesar da carne suína ser a mais 

consumida no mundo e sendo a Brucella suis uma das Brucella sp. mais patogênicas para 

humanos (CORBEL, 2006; OIE, 2009; FAO, 2016). 

Segundo SILVA JUNIOR (2008), a utilização de testes diagnósticos em 

abatedouros-frigoríficos fornece dados importantes sobre a situação epidemiológica, 

permitindo, assim, detectar surtos de doenças envolvidas em programas nacionais de 

controle e adoção de medidas de controle. O sucesso do uso da PCR multiplex em 

abatedouros de suínos, possibilitará a integração e troca de informações dos órgãos 

responsáveis pela tomada de decisão, podendo ser considerada fundamental para o controle 

e erradicação da Brucelose na espécie suína. Assim, o objetivo deste trabalho foi diagnosticar 

diferentes cepas de Brucella sp. por PCR Multiplex utilizando sangue total de suínos abatidos 

no Ceará. 
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2 METODOLOGIA 
 
 
2.1 Local de execução 
 

O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Reprodução Suína e 

Tecnologia de Sêmen (LRSTS/FAVET/UECE), em parceria com o Laboratório de 

Doenças Infecciosas (LDI/FAVET/UECE) e Laboratório de Biotecnologia OnCells 

(UPTBI/UECE). Para sua realização, o trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso 

de Animais (CEUA) da Universidade Estadual do Ceará (UECE) sob nº 7899489/2015. 

 
2.2 Coleta de fluidos corporais 
 
 

Para a coleta das amostras, foram utilizados 109 suínos com idade variando de 5 a 

8 meses, sendo 51 fêmeas inteiras e 58 machos castrados, abatidos em abatedouro sob 

fiscalização do Serviço de Inspeção Estadual (SIE) do Estado do Ceará, localizado na região 

metropolitana de Fortaleza. Foram coletadas amostras de sangue, variando de 10 a 20mL, 

coletadas na linha de abate, no momento da sangria dos animais, por ruptura da veia jugular. 

As amostras de sangue foram separadas em duas alíquotas de 3mL, sendo a primeira 

suavemente depositada em tubo de 4 mL contendo EDTA e homogeneizada suavemente e 

a segunda colocada em tubo de 4mL sem anticoagulante, específico para coleta de sangue. 

Amostras de sangue dos suínos abatidos foram armazenadas sob refrigeração com 

gelo de 2 a 8 °C em caixa térmica e transportadas ao laboratório em até 2 horas após a coleta, 

e as amostras de sangue contendo EDTA foram levemente homogeneizadas e transferidas 

para microtubos de 2mL e diretamente congeladas à -20 °C. Amostras de sangue sem 

anticoagulante foram centrifugadas a 3000G por 10 minutos em centrífuga clínica a 25 °C. 

O sobrenadante (soro sanguíneo) foi cuidadosamente separado, transferido para microtubos 

de 2mL e imediatamente congelado à -20 °C até a realização dos testes sorológicos 

(MORENO et al., 1997). 

2.3 Testes sorológicos 

Para detecção de anticorpos anti-Brucella spp, as amostras de soro sanguíneo foram 

submetidas ao teste de Antígeno Tamponado Acidificado (AAT) e, se a aglutinação 

macroscópica fosse considerada positiva, foram submetidas ao teste de 2-Mercaptoetanol (2-

ME) associado à Soroaglutinação Lenta teste (SAL) (BRASIL, 2006).  
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2.4 Extração de DNA das amostras 
 
 

A extração do DNA das amostras de sangue total foi realizada pela técnica de lise 

alcalina (KLINTSCHAR & NEUHUBER, 2000) modificada, onde, de cada amostra, 2 

alíquotas de 100μL e 200μL, respectivamente, foram pipetadas e adicionadas em 300μL de 

solução de lavagem de amostra, centrifugada em 3.000G por 1 minuto em centrífuga clínica 

(GmClab®-Gilson), sendo o sobrenadante descartado após a centrifugação. A lavagem foi 

repetida 4 vezes, o pellet resultante foi ressuspenso em 60μL de solução à base de NaOH e 

incubado a 65 °C por 10 minutos em um termociclador (T100© Bio-Rad) para lise de DNA. 

Em seguida, 60μL de solução à base de TrisHCl foram adicionados. 

Como controles negativos, utilizamos quatro suínos que apresentaram teste AAT 

negativo e não apresentavam lesão ao abate. Como controle positivo, foi utilizada a vacina 

comercial B. abortus RB-51® (MSD®), contendo cultura viva de Brucella abortus cepa RB-51 

(MSD, 2019). O conteúdo liofilizado da vacina foi diluído em 20mL da solução estéril para 

obter uma concentração mínima de 10 x109 UFC em 800μL. Foram utilizadas duas alíquotas 

de 800μL de solução vacinal, sendo uma das alíquotas adicionada a 400μL de Solução de 

Eluição NE e submetida à metodologia de extração acima descrita. As duas amostras de 

vacinas, extraídas e puras, foram submetidas à amplificação pela técnica de PCR Multiplex, 

juntamente com as amostras a serem examinadas. 

 

2.5 Amplificação pela Técnica de PCR Multiplex 

 

Oito pares de primers específicos foram utilizados para diferentes espécies de 

Brucella spp, de acordo com Garcia-Yoldi et al. (2006). Os primers do gene de referência 

utilizados para confirmar a presença de DNA nas amostras foram o gene Beta-Actin (B-ACT 

/ blast access nº DQ845171) que envolve a integridade, estrutura e motilidade celular 

segundo Nygard et al. (2007). Os primers foram ressuspensos de sua forma liofilizada em 

um volume suficiente para a concentração de 100mM e subsequentemente diluídos para uso 

em uma concentração de 10mM. Na solução, cada primer foi padronizado na concentração 

final de 0,2mM. Os primers usados foram listados na Tabela 01. 
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Tabela 01 - Sequências de primers (direta e reversa) utilizados no experimento 
 

Nome 5´-3´ Tamanho da amplificação (bp) 

BMEI0998f ATC CTA TTG CCC CGA TAA GG 1.682 

BMEI0997r GCT TCG CAT TTT CAC TGT AGC 

BMEI0535f GCG CAT TCT TCG GTT ATG AA 450/ 1.320 

BMEI0536r CGC AGG CGA AAA CAG CTA TAA 

BMEII0843f TTT ACA CAG GCA ATC CAG CA 1.071 

BMEII0844r GCG TCC AGT TGT TGT TGA TG 

BMEI1436f ACG CAG ACG ACC TTC GGT AT 794 

BMEI1435r TTT ATC CAT CGC CCT GTC AC 

BMEII0428f GCC GCT ATT ATG TGG ACT GG 587 

BMEII0428r AAT GAC TTC ACG GTC GTT CG 

BR0953f GGA ACA CTA CGC CAC CTT GT 272 

BR0953r GAT GGA GCA AAC GCT GAA G 

BMEI0752f CAG GCA AAC CCT CAG AAG C 218 
 

BMEI0752r GAT GTG GTA ACG CAC ACC AA 

BMEII0987f CGC AGA CAG TGA CCA TCA AA 152 

BMEII0987r GTA TTC AGC CCC CGT TAC CT 

ACTB f CACGCCATCCTGCGTCTGGA 
100 

ACTB r AGCACCGTGTTGGCGTAGAG 

 
 

As amplificações foram realizadas em um volume final de 25μL em um microtubo 

de reação com capacidade de 200μL. Este volume foi composto por 2μL da amostra, 12,5μL 

Master Mix (QuatroG®), 0,5μL de cada Primer direto, 0,5μL de cada Primer reverso, 2,5μL 

de água milliQ.  

As amostras preparadas foram amplificadas em termociclador (T100® Bio-Rad) de 

acordo com o protocolo de Garcia-Yoldi et al. (2006): desnaturação inicial de 95 °C por 7 

minutos, seguida de 25 ciclos de desnaturação a 95 °C por 35 segundos, anelamento a 64 °C 

por 45 segundos, extensão a 72 °C por 3 minutos, extensão final a 72 °C por 6 minutos e 

conservação final a 4 °C por tempo infinito.  

Para os genes de referência Beta-Actin (BACT), as amostras foram levadas a um 

termociclador (T100© Bio-Rad) de acordo com o protocolo: desnaturação inicial de 95 °C 

por 10 minutos, seguida de 40 ciclos de desnaturação a 95 °C por 30 segundos, anelamento 
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a 63 °C por 1 minuto, extensão a 72 °C por 30 segundos, extensão final a 72 °C por 5 minutos 

e conservação final a 4 °C por tempo infinito (NYGARD et al., 2007). 

 
2.6 Eletroforese em gel de agarose 
 
 

Para a eletroforese, 5μL de uma solução de lavagem de amostra de Loading Die e 

solução de gel red 0,1% (Uniscience®) foram adicionados a 25μL da reação de PCR e 10μL 

desta solução foram aplicados a gel de agarose 1,5% (Uniscience®) em tampão TAE 

(QuatroG®) a 1% e submetido a eletroforese de 65 volts e 69mA. Após a corrida de 30 e 60 

minutos, a visualização do gel foi realizada sob uma lâmpada UV (Transiluminator Benchtop 

UV®) com comprimentos de onda de 302 nanômetros, onde os produtos de amplificação 

foram comparados com escalas de 50pb e 100pb (QuatroG®). As amostras foram 

consideradas positivas quando houve visualização da amplificação sob luz ultravioleta. 

 

2.7 Análise Estatística 

Após a obtenção de todos os resultados, o teste Kappa foi utilizado para avaliar a 

concordância entre os testes AAT e PCR Multiplex. O índice de interpretação do teste Kappa 

foi: k <0,0 - sem concordância; 0,00-0,20 - Insignificante; 0,21-0,40 - Médio; 0,41-0,60 - 

Moderado; 0,61-0,80 - Substancial; 0,81-0,99 - Ótimo ek = 1,00 - Combinação perfeita. Para 

verificar se houve independência entre os resultados dos dois testes, foi utilizado o teste do 

qui-quadrado de McNemar, considerando os resultados como reagentes e não reagentes, 

adotando-se o nível de significância de 5% (D'ORNELLAS, 2014). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No total dos 109 suínos coletados, vinte e seis amostras (n=26) de soro sanguíneo 

apresentaram resultados positivos no teste de Antígeno Tampão Acidificado (AAT), sendo 

13 fêmeas e 13 machos. Porém, todas as reações do AAT foram consideradas fracas, uma 

vez que não houve formação expressiva de aglomerados e halo (Figura 01). 
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Figura 1 - Soros de suínos reativos ao teste AAT e SAL 

 

 Dez destas amostras positivas no AAT foram submetidas ao teste de 

Soroaglutinação Lenta (SAL) e ao teste de 2-Mercaptoetanol (2ME), mas apenas 2 

amostras foram positivas pelo teste de Soroaglutinação Lenta (SAL) (uma fêmea e um 

macho) mas apresentaram resultados negativos ao 2-Mercaptoetanol teste (2ME). Um 

animal soro positivo por SAL apresentou positivo por PCR Multiplex. Das trinta e seis 

amostras submetidas à PCR multiplex, 75% dos suínos (n=27) não apresentaram 

amplificação e 25% dos suínos (n=9) apresentaram amplificação da sequência-alvo aos 

30 e 60 minutos de análise em gel de agarose a 1,5%, sendo quatro fêmeas e cinco mahos. 

Dois suínos apresentaram amplificação de sequência-alvo de 272 pb nas amostras de 

100μL, dois suínos mostraram amplificação com três sequências-alvo (794, 587 e 450pb) 

nas amostras de 100μL, um suíno apresentou amplificação com três sequências alvo (794, 

587 e 450pb) nas amostras de 200μL e quatro suínos mostraram amplificação de três 

sequências-alvo (794, 587 e 450pb) em ambas as amostras de 100 e 200μL (Figura 02). 

Dentre as lesões observadas no momento da inspeção pós-mortem, quarenta e 

sete (43%) suínos apresentavam lesões de pele, dois animais (1,8%) com equimoses 

generalizadas no dorso dos animais, um suíno com urticária generalizada (0,9%), 01 suíno 

com eritema (0,9%) em forma de diamante na região ventral e pata posterior, três suínos 

(2,7%) com lesões severas de briga e quarenta (36,7%) suínos apresentavam desde lesões 

rosáceas até lesões isquêmicas de coloração violácea de diferentes extensões, desde 

localizadas até a região mais generalizada da orelha, estendendo-se pela cabeça, dorso e 

/ ou ventre imediatamente após a sangria. 
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Figura 2 - Amplificação de gel de agarose 1,5% de amostras sanguíneas submetidas ao PCR 
Multiplex. L1: Escala 100 bp; Ex: Vacina B. abortus RB51 extraída em solução de lise alcalina 
modificada com sequências-alvos de 794, 587, 450, 218 e 152 bp; V: vacina pura de B. abortus 
RB51 com sequências-alvos de 794, 587 and 450 e 152 bp; Br: Branco; E: Erro; L2: Escala 
50 bp 

 

Os animais que apresentaram quadros de dermatites mais graves foram submetidos 

a AAT e PCR Multiplex, cujos resultados estão descritos na Tabela 2. 

Tabela 2 - Lesões dermatológicas observadas em suínos abatidos durante o período de 
sangramento. 

 

Lesão ao abate Positivo 
AAT 

Positivo 
PCR 

Positivo AAT e 
PCR 

Negativo AAT e 
PCR 

Equimose generalizada costas 
(n=2) 

- 1 - 1 

Urticária generalizada (n=1) - 1 - - 

Eritema em forma de diamante 
(n=1) 

1 - - - 

Lesões de briga (n=3) 2 - - 1 

Lesões de rosácea e isquêmicas 
(n=40) 

14 1 3 22 

Sem lesões (n=62) 6 - 3 53 
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Dos resultados positivos no AAT, apenas 6 animais apresentaram amplificação das 

sequências-alvo no PCR Multiplex, enquanto 20 animais com AAT positivos foram 

negativos no PCR Multiplex. Enquanto 3 animais que foram negativos no AAT, mas tinham 

lesões dermatológicas e foram testados em PCR Multiplex, eles apresentaram amplificação 

da sequência-alvo (Tabela 3). 

Tabela 3 - Resultados dos testes de AAT e PCR Multiplex 

Resultados Positivo AAT Negativo AAT Total 

Positivo PCR 6 (16,7%) 3 (8,3%) 9 

Negativo PCR 20 (55,6%) 7 (19,4%) 27 

Total 26 (72,2%) 10 (27,8%) 36 

 

Ao comparar estatisticamente AAT e PCR Multiplex, o teste kappa foi de -0,04545 

(p<0,05), com intervalo de confiança variando de -0,26150 a 0,17059. Pelo teste do qui-

quadrado, a diferença entre os dois testes foi significativa (p = 0,6718), com qui-quadrado 

igual a 0,179. Assim, não há concordância entre os testes AAT e PCR Multiplex, não havendo 

relação estatisticamente significativa entre os testes na produção dos resultados. 

Dos 26 exames de AAT positivos, observou-se que todas as reações foram 

consideradas fracas, com reações discretas e subjetivas, enquanto 3 animais negativos na 

AAT apresentaram amplificação das sequências-alvo na PCR Multiplex. De acordo com 

Pessegueiro et al. (2003), os testes sorológicos comumente utilizados detectam antígenos de 

Brucella abortus e, por meio de uma reação cruzada, são capazes de diagnosticar Brucella 

melitensis e Brucella suis. Sabes et al. (2016) relatam que suínos infectados podem produzir 

pouco ou nenhum anticorpo para a bactéria, o que leva a resultados falso-negativos. É 

provável que a baixa produção de anticorpos pudesse ter causado reações fracas ou 

resultados falso-negativos? 

O valor diagnóstico dos testes sorológicos para brucelose em suínos é controverso. 

Nenhum dos testes sorológicos convencionais usados para o diagnóstico desta doença em 

ruminantes domésticos é confiável para o diagnóstico de brucelose suína quando usado em 

suínos individualmente. Recomenda-se que esses testes sorológicos sejam interpretados em 

um rebanho coletivo (OLSEN et al., 2012). 
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Outro fator importante a se considerar é que o principal antígeno envolvido na 

resposta sorológica contra infecção por cepas de Brucella lisas, como Brucella suis, em todas 

as espécies animais é o lipopolissacarídeo liso (S-LPS). A maioria dos testes sorológicos 

padrão para brucelose foram inicialmente desenvolvidos para a detecção de infecções por B. 

abortus em bovinos e usaram o polissacarídeo O lado O de B. abortus LPS (O-PS) como um 

antígeno (OLSEN et al., 2012). No entanto, no presente experimento, apenas dois suínos 

apresentaram amplificação de sequências-alvo compatíveis com Brucella suis com tamanho de 

amplificação de 272 bp de acordo com a literatura (GARCIA-YOLDI et al., 2006; SHOME 

et al., 2019), enquanto a maioria dos animais (n=7) apresentou amplificações de sequência-

alvo de 794, 587 e 450pb semelhantes à amplificação de sequências-alvo da cepa de Brucella 

abortus usada na vacina RB51 comercializada no Brasil e usada como controle positivo no 

protocolo do presente estudo. 

Shome et al. (2019), comparando testes sorológicos e análise molecular por PCR 

convencional em duas fazendas com foco de brucelose suína na Índia, também relataram 

que três amostras soronegativas nos testes sorológicos apresentaram amplificação de DNA 

de Brucella no PCR e que este fato poderia ser atribuído à variabilidade na detecção de limites 

de títulos de anticorpos em diferentes estágios de infecção. 

Dentre os testes realizados com AAT, obtivemos 23,8% (n=26) dos animais 

reativos ao AAT, onde todas as reações foram avaliadas como reações fracas e extremamente 

subjetivas, e apenas 6 dos 36 animais submetidos ao PCR Multiplex tiveram resultados 

positivos nesse teste. Em levantamento soroepidemiológico da brucelose suína no Brasil, 

Motta et al. (2010) observaram um alto percentual de granjas (11,7%) que foram consideradas 

reativas no AAT, mas os suínos foram considerados negativos nos testes confirmatórios de 

2-ME / SAL. Os autores sugeriram que os percentuais observados se devem à presença de 

agentes causadores de reações inespecíficas nos rebanhos avaliados, como Yersinia enterocolitica 

sorotipo 0: 9, e sugeriram reavaliar os parâmetros para o diagnóstico da brucelose suína. 

Além disso, eles sugeriram o uso de um antígeno mais específico no teste AAT para reduzir 

o grande número de animais reativos no teste de triagem (MOTTA et al., 2010). Resultado 

semelhante foi obtido por Batista (2016), que estudou 889 suínos na Bahia, que também 

obteve 42 soropositivos na AAT, os quais foram submetidos ao teste confirmatório 2-ME / 

SAL, apenas 01 amostra foi considerada reagente. 

Diante desse contexto, é visível e urgente o desenvolvimento de novos métodos 

para o diagnóstico da brucelose na espécie suína. A Organização Mundial de Saúde Animal 

(OIE) afirma que os testes sorológicos não são adequados para o diagnóstico de brucelose 
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em suínos e que a técnica de PCR tem significado adicional para a presença de DNA de 

Brucella em uma amostra de animais domésticos (OIE, 2019). Segundo Mullis (1990), a 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) é uma técnica que permite a síntese de fragmentos 

de DNA a partir de um primer que define a sequência a ser replicada, resultando na 

amplificação de uma determinada sequência alvo de DNA com milhões de cópias de DNA 

alvo. Queipo-Ortuno et al. (1997) relataram que o sucesso da técnica de PCR no diagnóstico 

de Brucella sp. está provavelmente relacionado à sua capacidade de detectar 10 fg de DNA 

bacteriano, o que equivale a aproximadamente duas bactérias em 1mL de sangue periférico 

em pacientes com brucelose clínica. 

Estudos analisando bovinos abatidos em frigoríficos, concluíram que técnicas 

moleculares como PCR convencional e PCR em tempo real (RT-PCR) em amostras de 

sangue total e / ou lesões sugestivas da doença foram eficientes na detecção de animais 

positivos para Brucelose, podendo ser avaliados pelo MAPA como um método mais sensível 

e específico que os testes atualmente usados (SOLA, 2011; LAURIA, 2012; D'ORNELLAS, 

2014). 

A técnica de PCR Multiplex aplicada neste trabalho foi capaz de amplificar múltiplas 

sequências-alvo de DNA de diferentes cepas de Brucella suis e cepas de Brucella abortus  RB51 

simultaneamente, mostrando um diagnóstico marcadamente superior de brucelose suína em 

relação ao AAT. Além disso, o fato de diferentes cepas de Brucella sp. poderem ser detectadas 

com sucesso em um único tubo de reação simultaneamente por esta técnica, gerou uma 

redução considerável de custo e tempo do teste (MARKOULATOS et al., 2002). 

Um total de 02 suínos apresentou amplificação da sequência-alvo de 272 pb, 

consistente com o tamanho de amplificação das sequências-alvo de B. suis relatado por 

Garcia-Yoldi et al. (2006) e semelhantes aos obtidos para B. suis por Shome et al. (2019) 

usando PCR convencional. No presente estudo, sete suínos apresentaram amplificação de 3 

tamanhos diferentes de amplificação de sequência-alvo de 794, 587 e 450 pb em amostras de 

sangue de 100 e/ou 200μL. Esse padrão de amplificação foi semelhante ao obtido nas 

sequências-alvo amplificadas nos controles positivos usando a cepa B. abortus RB51. A 

amplificação das sequências alvo desse animal também foi semelhante às bandas da cepa B. 

abortus RB51 observadas por Garcia-Yoldi et al. (2006). No entanto, a amplificação da 

sequência-alvo equivalente a 1,071 bp relatada pelos autores não foi observada neste 

experimento, mesmo nos controles positivos da própria vacina RB51. A mesma dificuldade 

foi encontrada por Lopes (2014) que, utilizando a escada de Bruce em cepas de Brucella sp. já 
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identificadas, também não conseguiu visualizar o fragmento de 1.071 pb em reações de PCR 

multiplex. 

Um elevado número de animais que apresentavam lesões dermatológicas 

observadas no momento da sangria e que entre os animais três suínos soronegativos na AAT 

apresentaram amplificação da sequência-alvo semelhante com B. abortus. De acordo com o 

Decreto nº. 9013/2017 (BRASIL, 2017a), carcaças de suínos apresentando afecções cutâneas 

como eritema, esclerodermia, urticária, hipotricose cística, escabiose e outras dermatites 

podem ser liberadas para consumo após a retirada e áreas afetadas, desde que a musculatura 

esteja normal. Porém, considerando os resultados obtidos neste estudo, animais com lesões 

dermatológicas podem ser portadores de Brucella sp e devem ser encaminhados para pesquisa 

de Brucella sp, bem como quaisquer lesões observadas durante a linha de inspeção. 

Em relação às lesões sugestivas de Brucelose ao abate, estudos mostram que a 

presença de bursite pode estar correlacionada com a presença de Brucella sp nos animais, 

sendo considerada uma referência para o diagnóstico da doença em bovinos e equinos 

abatidos (RIBEIRO et al., 2003; FREITAS & OLIVEIRA, 2005; SOLA, 2011). No entanto, 

Sadler (1960) relatou a presença de B. abortus em vários órgãos dos animais brucélicos, além 

do úbere ou genitália. Em suínos, o autor relatou lesões visíveis de brucelose apenas no baço 

e parte inferior das costas da vértebra. Meirelles-Bartoli (2010), atendendo uma propriedade-

foco de Brucella suis em Jaboticabal, em 2006, necropsiou seis matrizes, observando em uma 

delas a presença de abscessos esplênicos e em outra matriz, aderência do intestino delgado. 

Sola (2011) observou um percentual de 29,4% de positividade para a detecção de Brucella sp. 

em bovinos, de lesões consideradas não características da doença, como alterações hepáticas, 

pulmonares e linfonodos. 

Este trabalho também obteve 3 suínos soropositivos para a AAT e que 

apresentaram amplificação de sequências-alvo compatíveis com a cepa vacinal de B. abortus 

RB51, que não apresentavam sintomatologia clínica. Rosa et al (2012), em estudo com 910 

suínos abatidos em frigoríficos do estado de São Paulo, constataram que nenhum dos animais 

avaliados apresentava qualquer tipo de lesão macroscópica e foram considerados saudáveis, 

embora 25 (3%) animais fossem positivos no AAT. De acordo com o Decreto nº. 9069/2017 

(BRASIL, 2017b), animais reativos a testes diagnósticos para brucelose, na ausência de lesões 

indicativas, podem ter suas carcaças liberadas para consumo in natura. Tal julgamento pode 

acarretar sério risco ao consumidor, uma vez que Sadler (1960) já alertava para a ausência de 

lesões macroscópicas em carcaças infectadas com Brucella sp, que não foram condenadas na 

inspeção, eram destinadas ao varejo e estimou que 33 a 34 milhões de suínos positivos para 
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Brucella sp. abatidos em 1955 nos EUA, apenas dez foram condenados por brucelose e o 

restante provavelmente entrou no comércio varejista (SADLER, 1960). 

Lira (2008) relata que a ausência de alterações anatomopatológicas não exclui a 

possibilidade da presença da doença, sendo esses animais assintomáticos considerados fonte 

de infecção, fato confirmado neste experimento, uma vez que o DNA de Brucella foi 

detectado pelo protocolo de PCR Multiplex utilizado, mesmo em animais sem lesões. 

D'Ornellas (2014) também considerou que o diagnóstico clínico de brucelose em 

abatedouros tem eficácia reduzida quando comparado às técnicas de AAT e PCR, como 

critério seguro para julgamento sanitário e liberação de carcaças bovinas para consumo. 

Assim, é imprescindível o uso de técnicas precisas, seguras e rápidas na detecção do 

patógeno, a fim de auxiliar os inspetores veterinários no critério de julgamento de carcaças e 

vísceras de animais abatidos para consumo. 

Quanto à correlação entre AAT e PCR multiplex, o teste Kappa apresentou Kappa 

= -0,04545 (p<0,05), sendo interpretado como ausência de concordância entre os testes, fato 

confirmado pelo teste Qui-Quadrado. Os resultados baseados nas análises estatísticas são 

semelhantes aos encontrados por D'Ornellas (2014), que comparou AAT e PCR e utilizando 

os mesmos testes estatísticos, encontrou uma baixa concordância de resultados (Kappa = 

0,1051). Assim, considerando a análise estatística, não é possível fazer uma correlação entre 

os resultados dos dois testes. Este fato provavelmente se deve às grandes limitações 

encontradas no teste AAT quando aplicado à espécie suína. 

Em relação à variedade de cepas de Brucella sp. encontrado neste estudo, Olsen et 

al. (2012) relatam que os suínos domésticos são infectados principalmente com B. suis, mas 

a brucelose em suínos também pode ser causada por B. abortus e B. melitensis em áreas onde a 

brucelose é endêmica em bovinos e pequenos ruminantes, respectivamente. Em estudo 

anterior (dados não publicados), utilizando PCR multiplex em sangue total de suínos 

reprodutores, foi observada maior ocorrência de amplificações de sequência-alvo compatível 

com B. suis (n=6) e apenas um animal apresentou sequência-alvo compatível com cepa de 

vacina B. abortus RB51. 

Quanto à obtenção de amostras e ao tipo de extração de DNA utilizados neste 

trabalho, os resultados são muito promissores, uma vez que foi possível identificar cepas de 

Brucella sp em suínos, utilizando a metodologia PCR Multiplex adaptada de Garcia-Yoldi et 

al. (2006), a partir de amostras de sangue, facilmente obtidas e não invasivas, além de reduzir 

o risco de contaminação pelo manipulador ao manipular culturas de Brucella sp. 
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No Brasil, Vicente et al. (2021), em investigação epidemiológica de brucelose em 

fazenda com histórico de aborto em fêmeas suínas, obtiveram sucesso no diagnóstico de 

Brucella suis biótipo 1 por  PCR Bruce-ladder. Porém, tal resultado somente foi obtido a partir 

da cultura microbiológica de linfonodos e fígado de matriz sacrificada (Vicente et al, 2021). 

Dadar & Alamian (2021), também utilizando PCR Multiplex em caprinos e ovinos, 

identificou cepas de B. abortus, B. melitensis, B. ovis e B. suis em amostras de leite, conteúdo de 

abomaso e fetos abortados. Porém, foi necessário cultivar e isolar cepas de Brucella sp. desses 

fluidos para extração de DNA e tipagem molecular (DADAR & ALAMIAN, 2021). 

Saxena et al, em 2021, compararam o Teste de Rosa Bengala (RBPT) e a Reação 

em Cadeia da Polimerase (PCR) em amostras de sangue de humanos que tiveram contato 

com camelos suspeitos de Brucelose de Bikaner (cidade indiana) e aldeias vizinhas. De 188 

soros humanos testados, 17 foram positivos por RBTP, mas nenhuma das amostras foi 

positiva por PCR, o que difere de nossos resultados. Esses autores atribuem a não detecção 

do DNA de Brucella sp. no sangue por PCR devido à bacteremia intermitente na Brucelose, 

porém, tais autores utilizaram metodologia de extração de DNA desenvolvida para 

isolamento bacteriano, enquanto a extração de DNA utilizada em nosso trabalho talvez tenha 

melhores resultados em amostras sanguíneas, divergindo dos resultados obtidos destes 

autores. 

Os presentes resultados sugerem a circulação bacteriana de Brucella suis e Brucella 

abortus em suínos no estado do Ceará, portanto, é necessário e urgente a realização de 

investigação epidemiológica no estado para determinar a prevalência dessas cepas, porém, é 

recomendado utilizar métodos capazes de diferenciar cepas de Brucella sp, como o PCR 

Multiplex utilizado neste estudo.  

No Brasil, dados de notificações oficiais publicados no Animal Health Protection 

Bulletin indicaram que a prevalência de animais soropositivos para brucelose bovina 

permaneceu entre 4% e 5% de 1988 a 1998 (FERREIRA NETO, 2009). 

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

(BRASIL, 2020), entre 2014 e 2018, foram realizados no Brasil 9.853.067 testes de brucelose 

bovina, dos quais 19.650 foram positivos. No Ceará, a prevalência da brucelose não é bem 

conhecida. Nesse período de 2014 a 2018, foram realizados 127.073 exames para Brucelose 

bovina, dos quais 31 foram considerados positivos (BRASIL, 2020). 

No Ceará, a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (ADAGRI) continua 

trabalhando no plano de estudos para estimar a prevalência de Brucelose e Tuberculose no 
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estado do Ceará, restando o quadro epidemiológico de estado desconhecido tanto para o 

rebanho bovino como suíno (ADAGRI, 2016). 

 

4 CONCLUSÕES 

Este trabalho verificou que a lise alcalina modificada foi eficiente na extração de 

DNA de cepas de Brucella sp e que a técnica de PCR Multiplex foi mais eficiente do que a 

técnica de AAT para o diagnóstico de diferentes cepas de Brucella sp. utilizando amostras de 

campo obtidas de sangue total de suínos. Outras vantagens desse protocolo são a 

versatilidade e rapidez com que a técnica de PCR Multiplex pode ser realizada, além de 

proporcionar economia de reagentes, uma vez que a técnica é capaz de diagnosticar 

diferentes cepas de Brucella sp simultaneamente, utilizando apenas um único tubo de reação 

para cada amostra. Assim, concluiu-se que o protocolo padronizado neste trabalho é um 

método viável para uso em abatedouros para o diagnóstico da brucelose suína. 
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RESUMO 

 A capilariose é uma doença causada por um nematódeo que pode 
afetar o trato urinário, digestório e respiratório de animais 
domésticos e selvagens. O trabalho em questão teve como objetivo 
relatar um caso de Capillaria sp. em bexiga de uma gata, sem raça 
definida, com 1 ano de idade. O animal foi levado ao hospital após 
apresentar quadros de micção inadequada e hematoquezia. Foram 
solicitados exames de ultrassonografia abdominal e urinálise. Os 
ovos de Capillaria spp. foram encontrados na sedimentoscopia 
urinária. Após o término da terapêutica com ivermectina, foi 
constatada ausência de ovos do parasita na urina e não foi noticiado 
recidiva da sintomatologia urinária demonstrando o sucesso 
terapêutico.  
 

  

  

 
 
CAPILLARIOSIS IN FELINE URINARY VESICLE 

 
 
ABSTRACT 
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Capillariasis is a disease caused by a nematode that can affect the 
urinary, digestive and respiratory tracts of domestic and wild 
animals. The work in question aimed to report a case of Capillaria 
sp. in the bladder of a 1-year-old mixed-breed cat. The animal was 
taken to the hospital after showing signs of inadequate urination 
and hematochezia. Abdominal ultrasound and urinalysis were 
requested. The eggs of Capillaria spp. were found on urinary 
sedimentoscopy. After the end of therapy with ivermectin, no 
parasite eggs were found in the urine and no recurrence of urinary 
symptoms was reported, demonstrating therapeutic success.  
 

  

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Capillaria spp. é um nematóide que pode apresentar um ciclo parasitário direto no 

qual o hospedeiro ingere os ovos liberados em meio livre ou intermediado por minhocas, as 

quais se alimentam de larvas em primeiro estágio de Capillaria. As diferentes espécies do 

parasita podem infectar animais domésticos e selvagens, sendo a C. plica e a C. feliscati 
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encontradas nos rins e bexigas de carnívoros domésticos e C. hepática  no fígado 

(MONTEIRO, 2017).  

A capilariose urinária felina geralmente é assintomática, mas em alguns casos o 

animal pode apresentar cistite, disúria, hematúria e polaciúria (BOWMAN, 2010). Os sinais 

clínicos como anorexia, vômitos, diarréia, icterícia, sialorréia e dores abdominais são 

atribuídos ao acometimento hepático da doença em humanos e pequenos animais (ILHA; 

BARROS, 2000). 

O diagnóstico definitivo é feito por exames de sedimentação ou flutuação de fezes 

e urina, a fim de identificar a presença e morfologia de ovos ou vermes expelidos 

(CALLEGARI et al., 2010). Adicionalmente, os exames ultrassonográficos e endoscópicos 

podem identificar a presença de parasitas no parênquima hepático e vesical (BASSO et al., 

2014).  

A terapêutica se baseia no uso de anti-helmínticos benzimidazólicos e avermectinas 

para controle parasitário (STUDZINSKA et al., 2015). Além disso, o uso de hepatoprotetores 

e nutracêutico adjuvante mostrou-se eficaz durante o tratamento de casos de Capillaria 

hepática (OLIVEIRA et al., 2021). 

Não foram encontrados relatos de infecções causadas por Capillaria sp. em vesícula 

urinária em cães ou gatos no estado do Ceará ou no município de Fortaleza. Porém, foram 

encontrados relatos ocorridos em outros estados do Brasil, em gatos no Rio Grande do Sul 

e Rio de Janeiro (PAGNONCELLI et al., 2011; GUIMARÃES, 2020) e em cão no Piauí 

(SILVA et al., 2021). Em felinos ao redor do mundo foram observados casos na Itália 

(ROSSI, 2011) e na Índia (SIVAJOTHI; SUDHAKARA REDDY, 2016).  

Devido a capilariose urinária ser uma doença de acometimento incomum 

(GUIMARÃES, 2020) na espécie felina, é escassa a literatura disponível acerca do tema, por 

isso a importância de expor o presente caso. Logo, este trabalho tem como objetivo relatar 

um caso de infecção por Capillaria sp. em bexiga de gato doméstico residente do município 

de Caucaia, na região nordeste do Brasil. 

2 METODOLOGIA  

Um felino, sem raça definida, fêmea, castrada, com um ano de idade e pesando 4,7 

Kg, foi atendida no Hospital Veterinário Metropolitano - HVM na cidade de Caucaia (CE) 

em julho de 2019. Foi relatado que o animal em questão apresentava histórico de 

vermifugação atrasada e apenas a vacinação antirrábica atualizada. Além disso, foi 

evidenciado que a mesma apresentava micção inadequada e hematoquezia. Foram solicitados 
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hemograma, bioquímicos, dentre eles, a dosagem de creatinina e alanina aminotransferase e 

ultrassonografia abdominal. O tratamento instituído foi baseado no uso de antiinflamatórios 

não esteroidais.  

Após um ano após o início da terapêutica sintomática, o animal evidenciou volta de 

sintomatologia urinária. Como exames complementares foi realizada ultrassonografia 

abdominal e urinálise, por meio de cistocentese guiada por ultrassom. Foi observado em 

sedimentoscopia, ovos de Capillaria spp. na amostra analisada e novo protocolo terapêutico 

com anti-parasitário foi executado, havendo remissão total da presença de ovos de Capillaria 

após 15 dias, quando foi refeito a urinálise. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A família Capillariidae pode acometer diversos hospedeiros como bovinos, cães, 

roedores e aves (GUIMARÃES, 2020). O principal sítio de acometimento desses parasitas 

se faz no sistema digestório, hepático, urinário e respiratório (AGUILERA et al., 2018). Nas 

espécies específicas, Capillaria plica e a Capillaria feliscati acometem principalmente carnívoros 

domésticos, como os gatos, no qual podem percorrer todo o trato urinário e gerar infecções 

graves com ou sem sinais clínicos, sendo estas espécies as mais comuns na infecção da 

vesícula urinária (BEDARD et al., 2002; GUIMARÃES, 2020). Algumas espécies desses 

parasitas apresentam a capacidade de acometimento do trato respiratório, como a Capillaria 

aerophila, das quais possuem a capacidade de colonizar traquéia, brônquios e bronquíolos de 

animais selvagens e gerar graus de desconforto no gato doméstico (TRAVERSA et al., 2010). 

O principal meio de transmissão se faz através da ingestão de hospedeiros intermediários 

infectados, como pequenos insetos, podendo posteriormente ocorrer a disseminação desses 

ovos por meio das fezes, acometendo o solo, água e alimentos (MARQUES et al., 2018). 

Casos de capilariose urinária são esporadicamente relatados, devido em sua maioria, 

a sua apresentação assintomática, em consequência a sua baixa carga parasitária neste órgão 

(BEDARD et al., 2002). No entanto, quando há sinais clínicos, disúria, micção inadequada e 

polaciúria podem ser observados (PAGNONCELLI et al., 2011). Além dessas manifestações 

clínicas, Dantas et al. (2008) relataram episódios de diarréia, letargia e incontinência urinária 

em gatos domésticos com capilariose. O animal relatado apresentava cistite sem cálculos 

vesicais, identificada na ultrassonografia e micção inadequada corroborando com Pagnoncelli 

et al. (2011) e Dantas et al. (2008). 
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No segundo exame ultrassonográfico abdominal não foram encontradas alterações 

em vesículas urinárias, ureteres ou nos rins direito ou esquerdo. Provavelmente essa ausência 

se deve ao fato de o animal ter sido medicado com anti-inflamatório previamente à consulta 

médica. Porém foram observadas modificações em alças intestinais e pâncreas (Figura 

1).  Após a cistocentese, a urina analisada tinha aspecto levemente turvo com a cor amarela 

de densidade 1.060. Logo depois foi analisado no exame químico que a sangue, bilirrubina, 

corpo cetônicos, glicose, nitrito e leucócitos negativos e proteína, ph e urobilinogênio 

normal. Na análise dos sedimentos foram encontrados ovos de Capillaria spp. 

 

Figura 1 - Imagens ultrassonográficas do paciente em questão com contaminação por 
Capillaria sp. A e B - Imagem de duodeno e jejuno apresentando aumento de ecogenicidade 
em camada muscular, evidenciando uma possível enteropatia. C - Pâncreas com 
ecogenicidade diminuída e dimensões aumentadas (0,78 cm de espessura). 
 

 

 Fonte: Autores, 2022. 

 

O exame ultrassonográfico é importante para visualização de uma possível da 

bexiga através da presença de focos hiperecóicos e espessamento da parede, sendo este um 

achado comum em decorrência do desenvolvimento parasitário das larvas de Capillaria sp., 

gerando inflamação e possíveis infecções bacterianas secundárias (SIVAJOTHI; 

SUDHAKARA REDDY, 2016). Além disso, o ultrassom de vesícula urinária pode se fazer 

útil como auxílio diagnóstico desta patologia, sendo possível em alguns casos a detecção de 

estruturas filiformes hiperecóicas na vesícula urinária (HENRIQUE et al., 2014). 

A coleta de urina por meio da cistocentese se faz o meio mais apropriado para 

obtenção de material não contaminado (PAGNOCELLI et al., 2011), sendo portanto, o mais 

indicado para análise de presença de parasitas presentes na urina e possíveis processos 

infecciosos (GUIMARÃES, 2020). É comum nesses casos apresentarem hematúria e 

proteinúria (ROSSI, 2011, GUIMARÃES, 2020, SIVAJOTHI; SUDHAKARA REDDY, 

2016). Os vermes de capillaria podem estar presentes nos ureteres e pelve renal 

(SIVAJOTHI; SUDHAKARA REDDY, 2016), por isso, é importante avaliar a função renal 
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através da análise bioquímica, com a mensuração da uréia, creatinina, proteínas totais, 

albumina e fósforo (ROSSI; 2011). A azotemia, uremia e hipoalbuminemia podem sinalizar 

a presença de insuficiência renal (THRALl, 2015).  

O tratamento instituído se fez através do uso de ivermectina via subcutânea em 

dose única, com retorno após 15 dias para repetição dos exames de urinálise e 

ultrassonografia abdominal, dos quais apresentou ausência de ovos do parasita e resultados 

dentro dos padrões de normalidade para a espécie. Vem sendo relatado a eficácia da 

terapêutica medicamentosa em acometimentos renais, através do uso de medicação a base 

de fembendazol albendazol, levamisol e ivermectina (BASSO et al. 2014, STUDZINSKA et 

al., 2015). Quando trata-se da capilariose pulmonar, a terapêutica instituída anteriormente 

permanece, entretanto, estudos evidenciam a eficácia da utilização de Imidacloprid 10% e 

Moxidectina 1% uma vez ao dia, para o tratamento de capilariose pulmonar (TRAVERSA et 

al., 2012). 

 

4 CONCLUSÕES 

 
Conclui-se que apesar da doença ser incomum na espécie felina, mais estudos 

podem ser realizados para uma maior compreensão sobre o acometimento de Capillaria nessa 

espécie, a fim de elucidar no diagnóstico e tratamento desta patologia. 
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RESUMO 

A utilização de biotécnicas reprodutivas sofisticadas a fim de 
aumentar a eficiência reprodutiva da espécie caprina, e ainda 
promover a melhoria e preservação da genética desses animais. 
Objetivo deste trabalho foi fazer uma revisão descrevendo a 
utilização das principais biotécnicas reprodutivas em caprinos 
para o desenvolvimento de folículos pré-antrais. Nesse contexto, 
faz-se necessária a utilização de biotécnicas reprodutivas 
sofisticadas a fim de aumentar a eficiência reprodutiva da espécie 
caprina, e ainda promover a melhoria e preservação da genética 
desses animais. Dentre as biotécnicas que podem contribuir para 
o incremento da reprodução em caprinos, destacam-se a 
inseminação artificial (IA), a fecundação in vitro (FIV), a 
transferência de embriões (TE), a clonagem e a manipulação de 
oócitos inclusos em folículos ovarianos pré-antrais (MOIFOPA). 
Para uma melhor compreensão da importância deste trabalho, a 
revisão de literatura a seguir contemplará aspectos relacionados 
ao ovário mamífero, regulação da foliculogênese, implicações da 
biotécnica de MOIFOPA, sistemas de cultivo folicular, estado 
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atual do cultivo in vitro, importância da composição do meio de 
cultivo. 
 

  

  

 

 
IN VITRO DEVELOPMENT OF PREANTRAL FOLLICLES IN 
ANIMALS 

 
 
ABSTRACT 
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The use of sophisticated reproductive biotechniques in order to 
increase the reproductive efficiency of the goat species, and also to 
promote the improvement and preservation of the genetics of 
these animals. The objective of this work was to review the use of 
the main reproductive biotechnologies in goats for the 
development of preantral follicles. In this context, it is necessary to 
use sophisticated reproductive biotechnologies in order to increase 
the reproductive efficiency of the goat species, and also to promote 
the improvement and preservation of the genetics of these animals. 
Among the biotechniques that can contribute to the increase of 
reproduction in goats, artificial insemination (AI), in vitro 
fertilization (IVF), embryo transfer (ET), cloning and manipulation 
of oocytes included in follicles stand out. preantral ovaries 
(MOIFOPA). For a better understanding of the importance of this 
work, the following literature review will cover aspects related to 
the mammalian ovary, regulation of folliculogenesis, implications 
of MOIFOPA biotechnology, follicular cultivation systems, 
current state of in vitro culture, importance of the composition of 
the cultivation. 
 

  

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização de biotécnicas reprodutivas sofisticadas a fim de aumentar a eficiência 

reprodutiva da espécie caprina, e ainda promover a melhoria e preservação da genética desses 

animais. Dentre as biotécnicas que podem contribuir para o incremento da reprodução em 

caprinos, destacam-se a inseminação artificial (IA), a fecundação in vitro (FIV), a transferência 

de embriões (TE), a clonagem e a manipulação de oócitos inclusos em folículos ovarianos 

pré-antrais (MOIFOPA). 

Esta última biotécnica, também conhecida como Ovário Artificial, tem recebido 

merecido enfoque nos últimos anos em virtude do seu papel significativo na otimização do 

potencial reprodutivo de fêmeas domésticas. Como nas demais espécies, o ovário da fêmea 

caprina mantém a sua fertilidade na forma de um estoque de oócitos imaturos inclusos em 

milhares de folículos pré-antrais, que em sua grande maioria irão se tornar atrésicos durante 
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o seu crescimento e maturação. A MOIFOPA, em contrapartida, visa prevenir a morte destes 

folículos por atresia e promover a recuperação de um grande número de oócitos inclusos em 

folículos pré-antrais, no intuito de permitir o seu crescimento e completa maturação 

utilizando sistemas de cultivo in vitro (FIGUEIREDO et al., 2007). Por meio de tal alvo, a 

MOIFOPA será capaz de contribuir, decisivamente, no sentido de oferecer condições 

propícias para a conservação e multiplicação de animais de alto valor genético e/ou em vias 

de extinção (FIGUEIREDO et al., 2008). 

Sabendo que a espécie caprina apresenta vasto interesse econômico como 

importante fonte de carne, leite e pele, especialmente na região Nordeste do Brasil, a 

implementação de sistemas de cultivo in vitro capazes de proporcionar o aproveitamento do 

potencial oocitário destes animais torna-se de grande valia e relevância. Nesse contexto, 

inúmeras pesquisas dentro do âmbito da MOIFOPA vêm sendo desenvolvidas a fim de 

aprimorar as técnicas de cultivo e maturação in vitro na espécie caprina, além de melhor 

compreender a foliculogênese ovariana nesta espécie, ainda pouco elucidada. Com base 

nessas pesquisas, tem-se evidenciado o envolvimento orquestrado de diferentes substâncias 

de origem hipofisária e gonadal na indução do crescimento folicular pré-antral in vitro. Dentre 

essas substâncias, merecem importante destaque o kit ligand (KL) e a proteína morfogenética 

óssea 15 (BMP15), uma vez que ambas têm demonstrado papel significativo na regulação e 

controle da foliculogênese em diversas espécies, atuando positivamente sobre funções 

cruciais, como a ativação, o crescimento e a sobrevivência folicular (CELESTINO et al., 

2011). 

Será relatado nesta revisão de literatura os aspectos relacionados ao ovário 

mamífero, regulação da foliculogênese, implicações da biotécnica de MOIFOPA, sistemas 

de cultivo folicular, estado atual do cultivo in vitro, importância da composição do meio de 

cultivo. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1 O ovário mamífero 

 
Em todas as espécies mamíferas, o ovário é composto de duas regiões distintas, 

uma cortical e outra medular, e é circundado externamente por uma superfície epitelial, 

comumente conhecida como epitélio germinativo. A região medular é localizada na porção 
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mais interna do ovário, com exceção dos equídeos, e contém nervos, vasos sanguíneos e 

linfáticos responsáveis pela nutrição e sustentação do ovário. Já o córtex ovariano é 

composto de tecido conjuntivo (fibroblastos, colágeno e fibras reticulares), folículos 

ovarianos em diferentes estágios de desenvolvimento, bem como corpos lúteos, albicans e 

hemorrágicos (SILVA, 2005) (Figura 1). 

 

Figura 1 - Representação esquemática do ovário mamífero 

 

Fonte: Adaptado de http://www.tarleton.edu/Departments/anatomy/ovary.html. 

 

O ovário desempenha duas funções prioritárias para o sistema reprodutivo de 

fêmeas, sendo responsável pela diferenciação e liberação de um oócito maturo para a 

fecundação (MCGEE; HSUEH, 2000), bem como pela síntese e secreção de hormônios e 

fatores de crescimento, eventos estes que caracterizam, respectivamente, as funções 

gametogênica e endócrina do ovário. As substâncias de origem ovariana, associadas a 

hormônios e peptídeos provenientes da corrente sanguínea, estão envolvidas na formação 

de um sistema bastante complexo que regula o desenvolvimento folicular e a ciclicidade, 

contribuindo para a manutenção das funções reprodutivas das fêmeas mamíferas 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004a). 

 

 

 

http://www.tarleton.edu/Departments/anatomy/ovary.html
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2.2 Foliculogênese e classificação dos folículos ovarianos 

 

A foliculogênese pode ser definida como o processo de formação, crescimento e 

maturação folicular, iniciando-se com a gênese do folículo primordial e culminando com o 

estágio de folículo pré-ovulatório (VAN DEN HURK; ZHAO, 2005). Na maioria das 

espécies, a foliculogênese se inicia ainda na vida fetal. Entretanto, em roedores, este processo 

tem início durante os primeiros dias após o nascimento (FORTUNE, 2003). O folículo é 

considerado a unidade morfofuncional do ovário e é constituído de um oócito circundado 

por células da granulosa e células tecais, que proporcionam as condições ideais para a 

manutenção da viabilidade, crescimento e liberação de um oócito maturo no processo de 

ovulação (NILSSON et al., 2011). Ao longo do desenvolvimento folicular, a morfologia dos 

folículos é alterada, sendo verificado o crescimento do oócito, a multiplicação e diferenciação 

das células da granulosa, bem como o aparecimento das células tecais (BRISTOL-GOULD; 

WOODRUFF, 2006).  

Com base nas mudanças morfológicas observadas durante a progressão folicular, 

os folículos podem ser classificados em: i) pré-antrais ou não-cavitários, que abrangem os 

folículos primordiais, de transição, primários e secundários; e em ii) antrais ou cavitários, 

compreendendo os folículos terciários e de De Graaf ou pré-ovulatórios (SILVA et al., 2004a) 

(Figura 2). Vale ressaltar que os folículos pré-antrais representam 90% da população folicular 

e são responsáveis pela renovação contínua de folículos antrais no ovário (KATSKA-

KSIAZKIEWICZ, 2006). Uma vez formados os folículos primordiais, o desenvolvimento 

dos folículos pré-antrais subvidide-se em três diferentes fases (FORTUNE, 2003): ativação 

dos folículos primordiais, resultando na formação dos folículos primários; progressão de 

folículos primários para folículos secundários; e desenvolvimento de folículos secundários 

até folículos antrais. 

 

 

 

 

 



Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, vol. 5 

104 

Figura 2 -  Classificação dos folículos ovarianos de acordo com a sua morfologia em pré-
antrais (primordiais, transição, primários e secundários) e antrais (terciários e pré-
ovulatórios). 
 

 
 

2.3 Regulação das diferentes fases da foliculogênese 
 

2.3.1 Formação de folículos primordiais 
 

O início do desenvolvimento ovariano em mamíferos é caracterizado pela migração 

de células germinativas primordiais (CGP) a partir do saco vitelínico para a gônada primitiva, 

com sua posterior colonização (BRISTOL-GOULD; WOODRUFF, 2006). Tal migração é 

controlada por sinais quimiotáticos produzidos pela própria crista gonadal em 

desenvolvimento (OKTEM; OKTAY, 2008), e incluem a participação de integrinas e do 

sistema de sinalização kit ligand/c-kit (BUEHR et al., 1993). À medida que as CGP atingem 

as gônadas, estas são incorporadas em cordões sexuais (SMITZ; CORTVRINDT, 2002), e 

multiplicam-se ativamente por mitose, diferenciando-se em oogônias. As oogônias adquirem 

então um maior número de organelas intracelulares (ABIR et al., 2006) e dividem-se 

sucessivamente por mitose, formando ninhos de oogônias interligados por pontes 

intercelulares (PEPLING, 2006). Após a parada das mitoses, as oogônias entram na primeira 

divisão meiótica e diferenciam-se em oócitos primários (SUH; SONNTAG; ERICKSON, 

2002). Em seguida, os oócitos perdem suas pontes intercelulares e são circundados por uma 

camada de células somáticas planas, também conhecidas como células da pré-granulosa, 

originárias do mesonefron e/ou epitélio ovariano (JUENGEL et al., 2002). A partir desse 

momento, são formados os folículos primordiais, dando início ao processo de foliculogênese. 

Após a formação dos folículos primordiais, os oócitos sofrem uma parada da 

meiose no estádio de diplóteno ou vesícula germinativa (prófase I) e as células da pré-
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granulosa interrompem sua multiplicação, atingindo uma fase de quiescência. A progressão 

da divisão meiótica ocorre somente na puberdade, com o pico pré-ovulatório dos hormônios 

folículo estimulante (FSH) e luteinizante (LH), formação dos oócitos secundários e outra 

parada da meiose na fase de metáfase II (GORDON, 1994). A meiose será retomada 

novamente somente após a fecundação do oócito pelo espermatozóide, originando, ao final, 

o oócito haplóide fecundado (FIGUEIREDO et al., 2008). 

Evidências sugerem o envolvimento de importantes moléculas e fatores de 

transcrição na formação dos folículos primordiais. Dentre estes, pode-se destacar o fator de 

linhagem germinal α (FIGα), detectado em oócitos ainda na fase embrionária, e considerado 

um dos primeiros fatores identificados com atuação efetiva nesse processo. Experimentos 

com camundongos nocaute para o gene do FIGα têm revelado que este fator é crucial para 

a formação de folículos primordiais, uma vez que a inibição de FIGα funcional resultou na 

ausência de folículos primordiais ao nascimento e consequente esterilidade (SOYAL; 

AMLEH; DEAN, 2000). Outro fator que vem demonstrando importante papel durante o 

processo de formação folicular é o LHX8. Esse fator está envolvido no padrão de formação 

e sobrevivência do folículo primordial, sendo preferencialmente expresso no oócito de 

ovários de camundongas. Estudos recentes demonstraram que camundongas com ausência 

de expressão de LHX8 falharam em manter os folículos primordiais e que estes 

desapareceram na primeira semana de vida (CHOI et al., 2008). 

As neurotrofinas podem também estar envolvidas na sinalização entre CGP e 

células somáticas no momento da formação dos folículos primordiais. Essa afirmativa foi 

formulada com base nas mudanças observadas ao longo do desenvolvimento no padrão de 

expressão da neurotrofina 4 e do seu receptor de alta afinidade (TrkB) em oócitos de 

humanos e ovários de ratas (ANDERSON et al., 2002). Estudos in vitro sugerem que o fator 

de crescimento do nervo (NGF) pode estar envolvido não apenas na inervação ovariana, mas 

também na formação folicular em ratas e camundongas (OJEDA et al., 2000). Além disso, 

em camundongas, o NGF parece participar da diferenciação de células mesenquimais 

envolvidas na formação dos folículos primordiais (DISSEN et al., 2001).  

Em contraste, outros estudos têm demonstrado que hormônios como a 

progesterona e o estrógeno inibem a formação folicular (KEZELE; SKINNER, 2003), e que 

mudanças nos níveis desses hormônios nos ovários em desenvolvimento contribuem para 

regular o momento do processo de formação dos folículos primordiais (NILSSON; 

SKINNER, 2009). Aliado a isto, Nilsson et al. (2011) reportaram recentemente o 
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envolvimento do hormônio anti-Mulleriano (AMH) na inibição da formação folicular, 

destacando o seu papel na redução do tamanho da reserva inicial de folículos primordiais em 

ovários de ratas. 

 

2.4 Implicações da biotécnica de MOIFOPA 

 
Em todas as espécies mamíferas os folículos são recrutados do pool de reserva 

ovariano, no qual se encontram quiescentes, para iniciar uma dinâmica e complexa fase de 

crescimento que culminará, em condições favoráveis, no fenômeno de ovulação. No entanto, 

já é bem estabelecido na literatura que apenas 0,1% dos folículos ovarianos irão ovular ao 

longo da vida reprodutiva da fêmea, sendo a sua grande maioria destinada à morte por atresia 

folicular. 

Tendo em vista essa expressiva perda folicular que ocorre naturalmente in vivo em 

diferentes espécies, e na tentativa de utilizar de maneira eficiente o potencial de gametas 

femininos no futuro, vem sendo desenvolvida a biotécnica de MOIFOPA ou Ovário 

Artificial. Esta biotécnica visa o resgate de folículos pré-antrais do ambiente ovariano, 

seguido das etapas de conservação (resfriamento ou criopreservação) e/ou cultivo in vitro até 

o estágio de maturação folicular (FIGUEIREDO et al., 2008), prevenindo assim, a ocorrência 

da atresia. Uma vez que os folículos pré-antrais representam cerca de 90 a 95% de toda a 

população folicular ovariana, a MOIFOPA torna-se uma alternativa para o fornecimento de 

milhares de oócitos viáveis, inicialmente inclusos em folículos pré-antrais em diferentes 

estágios de desenvolvimento, para as biotécnicas de fecundação in vitro e clonagem, 

contribuindo assim para a produção in vitro de embriões em larga escala. Além disso, o 

desenvolvimento pleno de um adequado sistema de cultivo in vitro para folículos pré-antrais, 

alvo maior dessa biotécnica, será bastante útil para compreender o complexo mecanismo que 

regula a foliculogênese inicial, além de disponibilizar ferramentas essenciais para a 

multiplicação de animais domésticos e para o tratamento da infertilidade em humanos 

(FIGUEIREDO et al., 2011). 

Para promover o desenvolvimento de folículos ovarianos pré-antrais in vitro é 

necessário o estabelecimento de um sistema de cultivo ideal para cada etapa do crescimento 

folicular. Com esse intuito, vários sistemas de cultivo in vitro foram desenvolvidos nas últimas 

décadas e os resultados têm se mostrado dependentes do tipo de meio, protocolo utilizado 

e da espécie animal investigada (PICTON et al., 2008). 
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2.5 Sistemas de cultivo in vitro para o desenvolvimento de folículos pré-antrais 

 
Diferentes métodos têm sido desenvolvidos para a manutenção da viabilidade e do 

crescimento de folículos pré-antrais in vitro (PICTON et al., 2008). Em roedores, a pequena 

dimensão dos ovários possibilita o cultivo do órgão inteiro, o que tem sido bastante útil para 

o estudo da foliculogênese inicial em pequenos mamíferos (O,BRIEN; PENDOLA; EPPIG, 

2003). Por outro lado, em animais domésticos de médio e grande porte, devido às grandes 

dimensões dos ovários, este modelo torna-se inviável. Nestes animais, o cultivo de pequenos 

fragmentos do córtex ovariano tem sido realizado para o estudo da ativação e crescimento 

folicular em diferentes espécies, incluindo caprinos (SILVA et al., 2004a), bovinos (BRAW-

TAL; YOSSEFI, 1997), babuínos (WANDJI et al., 1997) e humanos (ZHANG et al., 2004). 

Ambos os métodos de cultivo in vitro supracitados (ovário inteiro e fragmentos ovarianos) 

são caracterizados pelo cultivo de folículos inclusos no próprio tecido ovariano, sendo, desta 

forma, classificados como sistemas de cultivo in situ. Além da praticidade, o cultivo in situ 

tem a vantagem de manter o contato celular (ABIR et al., 2006) e a integridade tridimensional 

dos folículos, fornecendo um complexo sistema de suporte que se assemelha ao ovário in vivo 

(PICTON et al., 2008). No entanto, neste tipo de sistema, embora haja uma significativa 

ativação folicular, poucos folículos primários cultivados progridem até o estágio de folículo 

secundário (FORTUNE, 2003). 

Além do cultivo in situ, existe ainda um sistema desenvolvido para cultivo de 

folículos isolados. Para a realização desse sistema, procedimentos enzimáticos e/ou 

mecânicos são utilizados a fim de isolar folículos pré-antrais a partir do córtex ovariano antes 

de submetê-los ao cultivo in vitro. O isolamento enzimático envolve a exposição do tecido 

ovariano à ação de enzimas, como a colagenase, a pronase e a DNAse, e tem sido realizado 

em várias espécies, incluindo caprinos (RAJARAJAN et al., 2006), bubalinos (GUPTA et al., 

2007). Este tipo de isolamento permite a recuperação de muitos folículos pré-antrais, porém 

pode danificar a membrana basal ou células da teca, principalmente quando o tempo de 

incubação não é rigorosamente controlado.  

Paralelamente aos procedimentos enzimáticos, métodos mecânicos têm sido 

comumente adotados para o isolamento de folículos pré-antrais em ovários bovinos (ITOH 

et al., 2002) e ovinos (ARUNAKUMARI et al., 2007), sendo mais frequentemente utilizadas 

as técnicas de microdissecção e dissociação mecânica com o tissue chopper. A grande 

vantagem do isolamento mecânico é que, ao contrário do enzimático, este mantém a 
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integridade da estrutura folicular, a membrana basal intacta, e ainda as interações entre oócito, 

células da granulosa e células da teca (DEMEESTERE et al., 2005).  

Contudo, os métodos mecânicos são considerados mais lentos e laboriosos, 

permitindo, em geral, a recuperação de um número inferior de folículos. Vale salientar que a 

associação de métodos mecânicos e enzimáticos também pode ser realizada, sendo 

considerada uma alternativa interessante para o isolamento de folículos pré-antrais (GUPTA 

et al., 2008). 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao longo das últimas décadas, progressos extraordinários têm sido observados no 

cultivo in vitro de folículos pré-antrais em diferentes espécies. Os resultados mais satisfatórios 

até o momento foram obtidos a partir de estudos com folículos pré-antrais de camundongas, 

os quais demonstraram que é possível a obtenção de crias vivas a partir de oócitos oriundos 

de folículos cultivados in vitro (HASEGAWA et al., 2006). Já em animais de produção, como 

caprinos (MAGALHÃES et al., 2011), ovinos (ARUNAKUMARI; 

SHANMUGASUNDARAM; RAO, 2010), o cultivo in vitro de folículos secundários resultou 

na produção de oócitos maturos, os quais foram fecundados in vitro gerando embriões. 

Contudo, nestas espécies, a quantidade de embriões produzidos a partir de oócitos 

provenientes de folículos pré-antrais crescidos in vitro ainda é limitada. Nas espécies bovina 

(ITOH et al., 2002) e canina (SERAFIM et al., 2010), folículos pré-antrais isolados foram 

cultivados in vitro e se desenvolveram somente até o estágio antral. 

De fato, diferenças espécie-específicas importantes têm sido sugeridas como alguns 

dos fatores relacionados ao sucesso limitado do cultivo in vitro de folículos pré-antrais, 

repercutindo na obtenção de nascimentos apenas em animais de laboratório. Dentre essas 

diferenças, podem ser citadas: i) duração da foliculogênese e oogênese; ii) tamanho dos 

folículos ovulatórios e dos oócitos maturos; e iii) natureza, concentrações e efeitos dos 

fatores de crescimento que regulam os folículos e a produção de oócitos in vivo (PICTON et 

al., 2008). Tais diferenças são extremamente relevantes quando se deseja desenvolver 

sistemas e meios de cultivo in vitro eficientes que suportem o completo crescimento folicular 

e oocitário nas mais variadas espécies.  

Independente do sistema de cultivo empregado, deve-se sempre preconizar a 

utilização de meios de cultivo ricos, capazes de fornecer os nutrientes e fatores de 

crescimento necessários para o desenvolvimento dos folículos pré-antrais (PICTON et al., 

2008). 



Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, vol. 5  

 

 
 

109 

REFERÊNCIAS 

 

ABIR, R.; NITKE, S.; BEN-HAROUSH, A.; FISCH, B. In vitro maturation of human 
primordial ovarian follicles: Clinical significance, progress in mammals, and methods for 
growth evaluation. Histology and Histopathology, v. 21, p. 887-898, 2006. 
 
ANDERSON, R. A.; ROBINSON, L. L. L.; BROOKS, J.; SPEARS, N. Neurotropins and 
their receptors are expressed in the human fetal ovary. Journal Clinical Endocrinology and 
Metabolism, v. 87, p. 890-897, 2002. 
 
ARUNAKUMARI, G.; SHANMUGASUNDARAM, N.; RAO, V. H. Development of 
morulae from the oocytes of cultured sheep preantral follicles. Theriogenology, v. 74, p. 884- 
94, 2010. 
 
ARUNAKUMARI, G.; VAQDEVI, R.; RAO, B.S.; NAIK, B.R.; NAIDU, K.S.; SURESH 
KUMAR, R.V.; RAO, V.H. Effect of hormones and growth factors on in vitro development 
of sheep preantral follicles. Small Ruminant Research, v. 70, p. 93-100, 2007. 
 
BRAW-TAL, R.; YOSSEFI, S. Studies in vivo and in vitro on the initiation of follicle growth 
in the bovine ovary. Journal of Reproduction and Fertility, v. 109, p. 165-171, 1997. 
 
BRISTOL-GOULD, S.; WOODRUFF, T.K. Folliculogenesis in the domestic cat (Felis 
catus). Theriogenology, v. 66, p. 5-13, 2006. 
 
BUEHR, M.; MCLAREN, A.; BARTLEY, A.; DARLING, S. Proliferation and migration of 
primordial germ cells in We/We mouse embryos Developmental Dynamics, v. 198, p. 182- 
189, 1993. 
 
CELESTINO, J.J.H.; LIMA-VERDE, I.B.; BRUNO, J.B.; MATOS, M.H.T.; CHAVES, 
R.N.; SARAIVA, M.V.A.; SILVA, C.M.G.; FAUSTINO, L.R.; ROSSETTO, R.; LOPES, 
C.A.P.; DONATO, M.A.M.; PEIXOTO, C.A.; CAMPELLO, C.C.; SILVA, J.R.V.; 
FIGUEIREDO, J.R. Steady-state level of bone morphogenetic protein-15 in goat ovaries 
and its influence on in vitro development and survival of preantral follicles. Molecular and 
Cellular Endocrinology, v. 338, p. 1–9, 2011. 
 
CHOI, Y.; BALLOW, D. J.; XIN, Y.; RAJKOVIC, A. Lim homeobox gene, lhx8, is essential 
for mouse oocyte differentiation and survival. Biology of Reproduction, v. 79, p. 442-449, 
2008. 
 
DEMEESTERE, I.; CENTNER, J.; GERVY, Y.; DELBAERE, A. Impact of various 
endocrine and paracrine factors on in vitro culture of preantral follicles in rodents. 
Reproduction, v. 130, p. 147-156, 2005. 
 
DISSEN, G. A.; ROMERO, C.; HIRSHFIELD, A. N.; OJEDA, S. R. Nerve growth factor 
is required for early follicular development in the mammalian ovary. Endocrinology, v. 142, 
p. 2078-2086, 2001. 
 



Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, vol. 5 

110 

FIGUEIREDO, J.R.; CELESTINO, J.J.H.; RODRIGUES, A.P.R.; SILVA, J.R.V. 
Importância da biotécnica de MOIFOPA para o estudo da foliculogênese e produção in vitro 
de embriões em larga escala. Revista Brasileira de Reprodução Animal, v. 31, p. 143-152, 
2007. 
 
FIGUEIREDO, J.R.; RODRIGUES, A.P.R.; AMORIM, C.A.; SILVA, J.R.V. Manipulação 
de oócitos inclusos em folículos ovarianos pré-antrais – MOIFOPA. In: GONÇALVES, 
P.B.D.; FIGUEIREDO, J.R.; FREITAS, V.J.F. (Ed.), Biotécnicas aplicadas à reprodução 
animal, São Paulo: Livraria Roca, 2008, p. 303-327. 
 
FIGUEIREDO, J.R.; CELESTINO, J.J.H.; FAUSTINO, L.R.; RODRIGUES, A.P.R. In 
vitro culture of caprine preantral follicles: Advances, limitations and prospects. Small 
Ruminant Research, v. 98, p. 192-195, 2011. 
 
FORTUNE, J.E. The early stages of follicular development: activation of primordial follicles 
and growth of preantral follicles. Animal Reproduction Science, v. 78, p. 135-163, 2003. 
 
GORDON, I. Prenatal development of the bovine ovary. In: GORDON, I. Laboratory 
production of cattle embryos. Cambridge: Raven Press, 1994, p. 4349. 
 
GUPTA, P. S. P.; RAMESH, H.S.; NANDI, S.; RAVINDRA, J.P. Recovery of large 
preantral follicles from buffalo ovary: Effect of season and corpus luteum. Animal 
Reproduction Science, v. 101, p. 145-152, 2007. 
 
ITOH, T.; KACCHI, M.; ABE, H.; SENDAI, Y.; HOSHI, H. Growth, antrum formation, 
and estradiol production of bovine preantral follicles cultured in a serum-free medium. 
Biology of Reproduction, v. 67, p. 1099-1105, 2002. 
 
JUENGEL, J.L.; SAWYER, H.R.; SMITH, P.R.; QUIRKE, L.D.; HEATH, D.A.; LUN, S.; 
WAKEFIELD, S.J.; MCNATTY, K.P. Origins of follicular cells and ontogeny of 
steroidogenesis in ovine fetal ovaries. Molecular and Cellular Endocrinology, v. 191, p. 1-10, 
2002. 
 
JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Aparelho Reprodutor Feminino. In: JUNQUEIRA, 
L.C.; CARNEIRO, J. 10a ed., Histologia Básica, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004a, 
p. 432- 452. 
 
KATSKA-KSIAZKIEWICZ, L. Recent achievements in vitro culture and preservation of 
ovarian follicles in mammals. Reproductive Biology, v. 6, p. 3-16, 2006. 
 
KEZELE, P.; SKINNER, M.K. Regulation of ovarian primordial follicle assembly and 
development by estrogen and progesterone: endocrine model of follicle assembly. 
Endocrinology, v. 144, p. 3329–3337, 2003. 
 
MAGALHÃES, D.M.; DUARTE, A.B.G.; ARAÚJO, V.R.; BRITO, I.R.; SOARES, T.G.; 
LIMA, I.M.T.; LOPES, C.A.P.; CAMPELLO, C.C.; RODRIGUES, A.P.R.; 
FIGUEIREDO, J.R. In vitro production of a caprine embryo from a preantral follicle cultured 
in media supplemented with growth hormone. Theriogenology, v. 75, p. 182-188, 2011. 
 
MCGEE, E.A.; HSUEH, A.J. Initial and cyclic recruitment of ovarian follicles. Endocrine 
Reviews, v. 21, p. 200-214, 2000. 



Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, vol. 5  

 

 
 

111 

 
NILSSON, E.E.; SCHINDLER, R.; SAVENKOVA, M.I.; SKINNER, M.K. Inhibitory 
actions of anti-mullerian hormone (AMH) on ovarian primordial follicle assembly. PLoS 
ONE, v. 6, p. e20087, 2011. 
 
NILSSON, E.E.; SKINNER, M.K. Progesterone regulation of primordial follicle assembly 
in bovine fetal ovaries. Molecular and Cellular Endocrinology, v. 313, p. 9–16, 2009. 
 

O‟BRIEN, M.J.; PENDOLA, J.K.; EPPIG, J.J. A revised protocol for in vitro development 
of mouse oocytes from primordial follicles dramatically improves their developmental 
competence. Biology of Reproduction, v. 68, p. 1682–1686, 2003. 
 
OJEDA, S. R.; ROMERO, C.; TAPIA, V.; DISSEN, G. A. Neurotrophic and cell-cell 
dependent control of early follicular development. Molecular and Cellular Endocrinology, v. 
163, p. 67-71, 2000. 
 
OKTEM, O.; OKTAY, K. The Ovary: Anatomy and Function throughout Human Life. 
Annals of the New York Academy of Sciences, v. 112, p. 1–9, 2008. 
 
PEPLING, M. E. From primordial germ cell to primordial follicle: mammalian female germ 
cell development. Genesis, v. 44, p. 622-632, 2006. 
 
PICTON, H.M.; HARRIS, S.E.; MURUVI, W.; CHAMBERS, E.L. The in vitro growth and 
maturation of follicles. Reproduction, v. 136, p. 703-715, 2008. 
 
RAJARAJAN, K.; RAO, B. S.; VAGDEVI, R.; TAMILMANI, G.; ARUNAKUMARI, G.; 
SREENU, M.; AMARNATH, D.; NAIK, B. R.; RAO, V. H. Effect of various growth factors 
on the in vitro development of goat preantral follicles. Small Ruminant Research, v. 63, p. 
204-212, 2006. 
 
SERAFIM, M.K.B.; ARAÚJO, V.R.; SILVA, G.M.; DUARTE, A.B.G.; ALMEIDA, A.P.; 
CHAVES, R.N.; CAMPELLO, C.C.; LOPES, C.A.P.; FIGUEIREDO, J.R.; SILVA, L.D.M. 
Canine preantral follicles cultured with various concentrations of follicle-stimulating 
hormone (FSH). Theriogenology, v. 74, p.749-755, 2010. 
 
SILVA, J.R.V.; VAN DEN HURK, R.; MATOS, M.H.T.; SANTOS, R.R.; PESSOA, C.; 
MORAES, M.O.; FIGUEIREDO, J.R. Influences of FSH and EGF on primordial follicles 
during in vitro culture of caprine ovarian cortical tissue. Theriogenology, v. 61, p. 1691-1704, 
2004a. 
 
SILVA, J.R.V. Growth factors in goat ovaries and the role of ativin-A in the development of 
early-staged follicles. Phd Thesis. Utrecht University, Faculty of Veterinary Medicine, 142, 
2005. 
 
SMITZ, J.E.; CORTVRINDT, R.G.; The earliest stages of folliculogenesis in vitro. 
Reproduction, v. 123, p. 185–202, 2002. 
 
SOYAL, S. M.; AMLEH, A.; DEAN, J. FIGalpha, a germ cell-specific transcription factor 
required for ovarian follicle formation. Development, v. 127, p. 4645-4654, 2000. 



Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, vol. 5 

112 

SUH, C.S.; SONNTAG, B.; ERICKSON, G.F. The ovarian life cycle: a contemporany view. 
Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders, v. 3, p. 5-12, 2002. 
 
VAN DEN HURK, R.; ZHAO, J. Formation of mammalian oocytes and their growth, 
differentiation and maturation within ovarian follicles. Theriogenology, v. 63, p. 1717-1751, 
2005. 
 
WANDJI, S.A.; SRSEN, V.; NATHANIELSZ, P.W.; EPPIG, J.J.; FORTUNE, J.E. 
Initiation of growth of baboon primordial follicles in vitro. Human Reproduction, v. 12, p. 
1993-2001, 1997. 
 
ZHANG, P.; LOUHIO, H.; TUURI, T.; SJOBERG, J.; HREINSSON, J.; TELFER, E. E.; 
HOVATTA, O. In vitro effect of cyclic adenosine 3„, 5„-monophosphate (cAMP) on early 
human ovarian follicles. Journal of Assisted Reproduction Genetic, v. 21, p. 301-306, 2004. 
 



Súmario 

 

www.editorainvivo.com 

Página 113. DOI: 10.47242/978-65-87959-05-4-9  

Capítulo 9 

 

 

 TÉCNICAS PARA ANÁLISE FOLICULAR ANTES E APÓS O 
CULTIVO IN VITRO 

 
 

Isadora Machado Teixeira Lima 
Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS), Campus Barão de Studart, Fortaleza - CE 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7247029487214364 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6436-3391 
 

Raylene Ramos Moura de Araújo 
Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS), Campus Parque Ecológico, Medicina, Fortaleza - CE 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5679192581313699 
ORCID: https://orcid.org/000-0002-3260-3602 
 

Thaís Maria Araújo Batista 
Médica Veterinária, Fortaleza - CE 
http://lattes.cnpq.br5888728967616427 
https://orcid.org/0000-0003-2243-0813 
 

Lorena Santos Bezerra 
Médica Veterinária, Patologia Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte-MG 
http://lattes.cnpq.br/4384719184797527 
https://orcid.org/0000-0001-9637-6528 
 

Victor Hugo Vieira Rodrigues 
Centro Universitário Estácio do Ceará, Campus Via Corpvs, Medicina Veterinária, Fortaleza - CE 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2226604565550002 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2974-8015 
 
 

 
  

Informações sobre o 

artigo: 

 

Recebido em: 

26/03/2022 

 
Aceito em:  

06/04/2022 

Data de publicação: 

22/04/2022 

 

Palavras-chave:  

Qualidade folicular 

Cultivo folicular in vitro 

Qualidade folicular 

RESUMO 

As técnicas de avaliação da qualidade de folículos pré-antrais 
antes e após o cultivo in vitro permitem o monitoramento das 
alterações ocorridas in vitro, sendo, portanto, de grande 
importância para a melhoria dos sistemas de crescimento in vitro 
de folículos pré-antrais. A presente revisão mostra as diferentes 
técnicas utilizadas para avaliar a qualidade folicular antes e após o 
cultivo in vitro, tais como histologia clássica, microscopia 
eletrônica de transmissão, sistemas de detecção de apoptose, 
marcadores de viabilidade folicular e de proliferação de células da 
granulosa, bem como análise dos produtos de secreção folicular. 
A importância da utilização concomitante de diferentes técnicas 
também é discutida nesta revisão. 
 

  

  

http://lattes.cnpq.br/7247029487214364
https://orcid.org/0000-0002-6436-3391
https://orcid.org/000-0002-3260-3602
http://lattes.cnpq.br5888728967616427/
https://orcid.org/0000-0003-2243-0813
http://lattes.cnpq.br/4384719184797527
https://orcid.org/0000-0001-9637-6528
https://orcid.org/0000-0003-2974-8015


Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, vol. 5 

114 

 

 
TECHNIQUES FOR FOLLICULAR ANALYSIS BEFORE AND 
AFTER IN VITRO CULTURE 

 
 
ABSTRACT 

 

 

Keywords:  

Follicular quality 

Follicle in vitro culture 

Follicular quality 

 

 
Techniques to evaluate preantral follicle quality before and after in 
vitro culture allow the accompaniment of changes occurring in vitro, 
being important to improve the systems of preantral follicles 
growth in vitro. The present review shows different techniques to 
evaluate follicular quality before and after in vitro culture, such as 
histology, transmission electron microscopy, systems to detect 
apoptosis, markers for follicle viability and proliferation of 
granulosa cells as well as analysis of products of follicular secretion. 
The importance of the concomitant utilization of different 
techniques is also discussed in this review. Keywords: preantral 
follicles, follicle in vitro culture, follicular quality. 

  

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O folículo ovariano é a unidade básica estrutural e funcional do ovário mamífero, 

pois fornece o ambiente necessário para o crescimento e a maturação oocitária (Gosden et 

al., 1993). Apesar da grande população de folículos primordiais presentes no ovário 

mamífero, a maioria (99,9%) morre por atresia e somente poucos folículos conseguem chegar 

à ovulação (Mao et al., 2002). A atresia pode ocorrer por via degenerativa e/ou apoptótica 

(Figueiredo et al., 1999). As características estruturais e os eventos moleculares da apoptose 

(morte celular programada) diferenciam esse tipo de morte celular da necrose, na qual um 

grupo de células morre simultaneamente, enquanto a apoptose sempre ocorre em uma única 

célula circundada por células normais (Kuan e Passaro, 1998).  

Conforme o exposto acima, considerando-se o fato de que a quase totalidade dos 

oócitos será eliminada pelo processo de atresia, caso eles permaneçam no interior dos 

ovários, a biotécnica de Manipulação de Oócitos Inclusos em Folículos Pré-Antrais 

(MOIFOPA) vem sendo desenvolvida com o objetivo de recuperar um grande número de 

oócitos inclusos nesses folículos e, posteriormente, cultivá-los in vitro até sua completa 

maturação, prevenindo-os assim da atresia. Esta biotécnica poderá fornecer milhares de 

oócitos maturos, que podem ser utilizados para a multiplicação de animais de alto valor 

genético ou em via de extinção (Figueiredo et al., 1999).  

Nesse sentido, o desenvolvimento de um sistema que permita o crescimento in vitro 

de folículos préantrais e que resulte em oócitos aptos a serem maturados e fecundados in vitro 

seria de grande importância tanto para a compreensão da foliculogênese na fase inicial, como 
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para a preservação a longo prazo de células germinativas femininas (Mao et al., 2002). Vários 

trabalhos têm sido realizados no sentido de promover o crescimento de folículos pré-antrais 

in vitro (camundongos: Eppig e Schroeder, 1989; suínos: Wu et al., 2001; bovinos: Gutierrez 

et al., 2000; ovinos: Cecconi et al., 1999; felinos: Jewgenow e Stolte, 1996). Entretanto, as 

condições necessárias para o completo desenvolvimento in vitro de folículos pré-antrais de 

animais domésticos e humanos ainda não foram estabelecidas. Isso se deve principalmente à 

falta de informação sobre a regulação do crescimento folicular e oocitário na fase pré-antral. 

Nesse sentido, a utilização de diferentes técnicas que permitam o monitoramento da 

qualidade e da viabilidade folicular antes e após o cultivo é importante para a melhoria dos 

sistemas de crescimento in vitro de folículos pré-antrais. 

Nesta revisão, serão abordadas técnicas utilizadas para analisar a morfologia, a ultra-

estrutura e a viabilidade de folículos pré-antrais cultivados in vitro, além dos marcadores de 

atividade proliferativa celular. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
As técnicas de avaliação da qualidade de folículos pré-antrais antes e após o cultivo 

permitem o monitoramento das alterações morfológicas ocorridas in vitro, sendo, portanto, 

de grande importância para a melhoria dos sistemas de crescimento in vitro de folículos pré-

antrais (MATOS et al., 2007b). Nesse contexto, diferentes técnicas podem ser utilizadas 

isoladamente ou em associação para a precisa avaliação da qualidade, bem como da 

funcionalidade folicular.  

Dentre estas técnicas, podem ser destacadas: a histologia clássica, a microscopia 

eletrônica de transmissão e a microscopia de fluorescência. Além destas ferramentas, pode-

se fazer uso ainda de técnicas de biologia molecular, essenciais para a avaliação da expressão 

e quantificação de genes, transcritos e proteínas envolvidos na foliculogênese, contribuindo 

expressivamente para uma melhor elucidação desse processo. 

 

2.1 Histologia básica 

 
A histologia clássica (HC) é uma importante técnica de análise folicular após o 

cultivo in vitro, pois além de permitir uma análise quantitativa, ou seja, de muitos folículos 

cultivados, permite ainda verificar a mudança na morfologia das células da granulosa de 
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pavimentosa para cúbica, por ocasião da ativação folicular, além de analisar a integridade 

morfológica do oócito e das células da granulosa. Tal técnica permite, portanto, a 

classificação dos folículos quanto ao seu estágio de desenvolvimento (primordial, transição, 

primário ou secundário), e ainda quanto às suas características morfológicas (normais ou 

atrésicos). Entretanto, a HC possui como desvantagens não permitir a avaliação da 

integridade das membranas plasmática e nuclear, bem como das organelas citoplasmáticas. 

Vale salientar que tal técnica pode ser realizada tanto em folículos isolados, como naqueles 

inclusos em fragmentos de córtex ovariano (MATOS et al., 2007b). Nesse último caso, para 

que os folículos isolados não sejam perdidos durante o processamento histológico, estes 

devem ser previamente encapsulados em uma matriz de colágeno ou alginato e corados com 

azul de alcian (PARSHAD; KAURR; NATT, 2008). 

Inúmeros estudos têm utilizado a HC como ferramenta para avaliação da qualidade 

e do crescimento folicular, associando-a em muitos casos a outras técnicas complementares, 

como as microscopias eletrônica e de fluorescência, e a marcação tecidual com azul de tripan 

(CELESTINO et al., 2011). Segundo observado em alguns trabalhos, a HC pode fornecer 

resultados similares aos de viabilidade folicular utilizando marcadores fluorescentes e ainda 

mostrar resultados de morfologia folicular equivalentes aos obtidos nas análises sob 

microscópio eletrônico, porém sem a mesma precisão e o mesmo detalhamento de imagens 

e estruturas (CHAVES et al., 2011). 

 

2.2 Microscopia eletrônica de transmissão 

 
A microscopia eletrônica de transmissão (MET) é considerada uma técnica 

qualitativa e acurada que se baseia na análise detalhada de amostras por meio de um 

equipamento versátil (microscópio eletrônico), capaz de fornecer informações estruturais e 

químicas, produzindo imagens de altíssima resolução. Tal sistema tem como base a interação 

de elétrons com átomos presentes nos componentes teciduais, gerando partículas e radiação 

que podem ser usadas para formar uma imagem ampliada (superiores a 106 vezes) ou realizar 

análise química da amostra (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004b). Por meio destes recursos, 

a MET é capaz de permitir uma precisa avaliação da integridade de membranas celulares e 

ainda avaliar importantes características de organelas citoplasmáticas (SALEHNIA; 

MOGHADAM; VELOJERDI, 2002). 

A MET é considerada uma ferramenta valiosa para detectar modificações 

morfológicas iniciais decorrentes da atresia, as quais podem ser observadas apenas em nível 
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ultraestrutural antes de se tornarem mais visíveis e possíveis de serem identificadas por 

microscopia óptica. Assim, tal técnica serve para confirmar se realmente houve a manutenção 

da integridade morfológica após análise histológica. Além disso, a MET pode também revelar 

a ocorrência de alterações estruturais e moleculares durante o desenvolvimento oocitário, 

que podem afetar a capacidade do oócito para a fecundação e o subsequente 

desenvolvimento embrionário (HYTTEL et al., 1997).  

Deste modo, estudos ultraestruturais utilizando a MET são muito importantes para 

avaliar a qualidade dos oócitos inclusos nos folículos primordiais ativados in vitro e 

compreender o que determinará ou não o seu crescimento, sendo também indispensáveis 

para avaliar a qualidade das células da granulosa após o cultivo in vitro (ANDRADE et al., 

2011). 

 

2.3 Microscopia de fluorescência 

 

Outra técnica empregada para avaliar a viabilidade folicular após o cultivo in vitro é 

a microscopia de fluorescência, a qual utiliza marcadores fluorescentes que, quando excitados 

com radiação de baixo comprimento de onda, absorvem energia e emitem luz de 

comprimento de onda maior (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004b). A microscopia de 

fluorescência é considerada uma técnica confiável, prática e rápida para avaliação da 

viabilidade folicular antes ou após estudos de cultivo in vitro (LOPES et al., 2009) e, em virtude 

dessas importantes vantagens, vem sendo comumente adotada para análise de folículos pré-

antrais (CELESTINO et al., 2011; MAGALHÃES et al., 2012). Nesses trabalhos, os folículos 

e/ou oócitos foram analisados por fluorescência com base na detecção simultânea de células 

vivas e mortas marcadas por calceína-AM e pelo etídio homodímero-1, respectivamente. O 

etídio homodímero-1 marca ácidos nucléicos em células não-viáveis, indicando a perda da 

integridade da membrana plasmática das células, enquanto a calceína-AM marca células 

viáveis através da detecção da atividade de enzimas esterases no citoplasma celular (LOPES 

et al., 2009). 

A microscopia de fluorescência é ainda empregada no intuito de avaliar a 

configuração da cromatina de oócitos oriundos de folículos pré-antrais, indicando assim o 

estágio meiótico alcançado após terem sido cultivados e maturados in vitro (SARAIVA et al., 

2010). Para tal finalidade, utiliza-se o marcador Hoescht 33342, que penetra em células vivas 

e se intercala entre as bases nitrogenadas do DNA. 
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2.4 Biologia Molecular 

 

Aliadas à biotécnica de MOIFOPA, técnicas de biologia molecular vêm sendo 

largamente empregadas e desenvolvidas na tentativa de melhor compreender o processo de 

foliculogênese ovariana, especialmente na fase inicial. Através dessas técnicas, é possível 

detectar alterações nos padrões de expressão gênica de diferentes substâncias, incluindo 

fatores de crescimento (ligantes) e seus receptores, que ocorrem em resposta a fenômenos 

relacionados à sobrevivência, ao crescimento e à diferenciação celular (ZAMORANO; 

MAHESH; BRANN, 1996). 

São inúmeras as técnicas de biologia molecular disponíveis e, dependendo do 

objetivo do estudo, estas podem ser aplicadas isoladamente ou em associação (ALMEIDA 

et al., 2010). Dentre as técnicas mais comumente adotadas, pode-se citar: hibridização in situ, 

Southern, Northern e Western blotting, reação em cadeia de polimerase (PCR), reação de 

transcriptase reversa em cadeia de polimerase (RT-PCR), ensaio de proteção de ribonuclease 

e microarranjos de DNA. Dentro do contexto da foliculogênese, as técnicas de RT-PCR, 

Northern blotting, hibridização in situ e ensaio de proteção de ribonuclease podem ser utilizadas 

para investigar a expressão de RNAm tanto de ligantes quanto de receptores associados às 

diferentes fases do desenvolvimento folicular. Já técnicas como o Southern blotting e a PCR 

podem ser aplicadas para a identificação da presença de sequências gênicas específicas nos 

diversos tipos celulares presentes nos folículos. Por outro lado, o Western blotting pode ser 

utilizado para investigar a expressão de diferentes proteínas foliculares, enquanto os 

microarranjos de DNA podem detectar e mensurar milhares de genes simultaneamente em 

células de folículos em crescimento (ALMEIDA et al., 2010).  

Nos últimos anos, a técnica mais amplamente utilizada para quantificar a expressão 

de RNAm tem sido a RT-PCR em tempo real (qRT-PCR) (KREUZER; MASSEY, 2002). A 

qRT-PCR corresponde a uma variante da RT-PCR convencional e permite uma análise 

precisa da quantificação da expressão gênica em determinado tecido ou amostra biológica. 

Esse método utiliza um sistema fluorescente em plataforma, capaz de detectar a luz oriunda 

da reação de amplificação de um determinado gene no momento real da amplificação 

(BUSTIN, 2002). Através desta técnica, já foi possível identificar a presença e os níveis de 

expressão de diferentes substâncias intraovarianas (MAGALHÃES et al., 2012), bem como 

de receptores (BRITO et al., 2011), em folículos ovarianos caprinos. 

Após o desenvolvimento in vitro, é necessária a manutenção da qualidade folicular 

para que se tenham oócitos aptos a serem maturados e fecundados in vitro, ou que possam 
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ser utilizados em outras biotécnicas relacionadas à reprodução animal. Dessa forma, quanto 

mais parâmetros e técnicas forem utilizados em conjunto para avaliar os folículos pré-antrais 

após o cultivo in vitro, mais precisa será a interpretação da qualidade e da viabilidade folicular. 

 

REFERÊNCIAS 

 
ALMEIDA, A.P.; CELESTINO, J.J.H.; SARAIVA, M.V.A.; SILVA, J.R.V.; 
FIGUEIREDO, J.R. Aplicabilidade das técnicas de biologia molecular para a compreensão 
da foliculogênese inicial em mamíferos. Revista Brasileira de Reprodução Animal, v. 34, p. 
133-148, 2010. 
 
ANDRADE, E.R.; HYTTEL, P.; ALVARENGA, F.C.L.; SILVA, J.R.V.; ALFIERI, A.A.; 
SENEDA, M.M.; FIGUEREDO, J.F.; TONIOLLI, R. Ultrastructure of Sheep Primordial 
Follicles Cultured in the Presence of Indol Acetic Acid, EGF, and FSH. Veterinary Medicine 
International, v. 2011, p. 670987, 2011. 
 
BRITO, I.; LIMA, I.; SARAIVA, M.; SILVA, C.; MAGALHÃES-PADILHA, D.; ARAÚJO, 
V.; LUZ, V.; SILVA, A.; CAMPELLO, C.; SILVA, J.; FIGUEIREDO, J. Expression Levels 
of mRNA-Encoding PDGF Receptors in Goat Ovaries and the Influence of PDGF on the 
In vitro Development of Caprine Pre-Antral Follicles. Reproduction in Domestic Animals, 
2011, [no prelo]. 
 
CECCONI, S.; BARBONI, B.; COCCIA, M.; MATTIOLI, M. In vitro development of sheep 
preantral follicles. Biology of Reproduction, v. 60, p. 594-601, 1999. 
 
CELESTINO, J.J.H.; LIMA-VERDE, I.B.; BRUNO, J.B.; MATOS, M.H.T.; CHAVES, 
R.N.; SARAIVA, M.V.A.; SILVA, C.M.G.; FAUSTINO, L.R.; ROSSETTO, R.; LOPES, 
C.A.P.; DONATO, M.A.M.; PEIXOTO, C.A.; CAMPELLO, C.C.; SILVA, J.R.V.; 
FIGUEIREDO, J.R. Steady-state level of bone morphogenetic protein-15 in goat ovaries 
and its influence on in vitro development and survival of preantral follicles. Molecular and 
Cellular Endocrinology, v. 338, p. 1–9, 2011. 
 
CHAVES, R.N.; ALVES, A.M.; FAUSTINO, L.R.; OLIVEIRA, K.P.; CAMPELLO, C.C.; 
LOPES, C.A.; BÁO, S.N.; FIGUEIREDO, J.R. How the concentration of insulin affects 
the development of preantral follicles in goats. Cell and Tissue Research, v. 346, p. 451-456, 
2011. 
 
EPPIG, J.J.; SCHROEDER, A.C. Capacity of mouse oocytes from preantral follicles to 
undergo embryogenesis and development to live young after growth, maturation and 
fertilization in vitro. Biology of Reproduction, v. 41, p. 268-276, 1989. 
 
FIGUEIREDO JR, SILVA JRV, RODRIGUES APR. Estado atual da biotécnica de 
manipulação de oócitos inclusos em folículos ovarianos pré-antrais (MOIFOPA). Ciênc 
Anim, v.9, p.11-25, 1999. 
 



Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, vol. 5 

120 

GOSDEN RG, BOLAND NI, SPEARS N, MURRAY AA, CHAPAMN M, WADE JC, 
ZOHDY NI. The biology and technology of follicular oocyte development in vitro. Reprod 
Med Rev, v.2, p.29-152, 1993. 
 
GUTIERREZ, C.G.; RALPH, J.H.; TELFER, E.E.; WILMUT, I.; WEBB, R. Growth and 
antrum formation of bovine preantral follicles in long-term culture in vitro. Biology of 
Reproduction, v. 62, p. 1322–1328, 2000. 
 
HYTTEL, P.; FAIR, T.; CALLESEN, H.; GREVE, T. Oocyte growth, capacitation and final 
maturation in cattle. Theriogenology, v. 47, p. 23–32, 1997. 
 
JEWGENOW, K.; STOLTE, M. Isolation of preantral follicles from nondomestic cats – 
viability and ultrastructural investigations. Animal Reproduction Science, v. 44, p. 183-193, 
1996. 
 
JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. A Histologia e seus Métodos de Estudo. In: 
JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. 10a ed., Histologia Básica, Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2004b, p. 2-22. 
 
KREUZER, H.; MASSEY, A. Engenharia genética e biotecnologia. 2a ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2002. 
 
KUAN NK, PASSARO EJR. Apoptosis: programmed cell death. Arch Surg, v.133, p.773-
775, 1998. 
 
LOPES, C.A.P.; SANTOS, R.R.; CELESTINO, J.J.H.; MELO, M.A.; CHAVES, R.N.; 
CAMPELLO, C.C.; SILVA, J.R.; BÁO, S.N.; JEWGENOW, K.; FIGUEIREDO, J.R. 
Short-term preservation of canine preantral follicles: Effects of temperature, medium and 
time. Animal Reproduction Science, v. 115, p. 201-214, 2009. 
 
MAO J, WU G, SMITH MF, MCCAULEY TC, CANTLEY TC, PRATHER RS, DIDION 
BA, DAY BN. Effects of culture medium, serum type, and various concentrations of follicle-
stimulating hormone on porcine preantral follicular development and antrum formation in 
vitro. Biol Reprod, v.67, p.1197-1203, 2002. 
 
MAGALHÃES-PADILHA, D.M.; DUARTE, A.B.G.; ARAÚJO, V.R.; SARAIVA, M.V.A.; 
ALMEIDA, A.P.; RODRIGUES, G.Q.; MATOS, M.H.T.; CAMPELLO, C.C.; SILVA, J.R.; 
GASTAL, M.O.; GASTAL, E.L.; FIGUEIREDO, J.R. Steady-state level of insulin-like 
growth factor-I (IGF-I) receptor mRNA and the effect of IGF-I on the in vitro culture of 
caprine preantral follicles. Theriogenology, v. 77, p. 206-213, 2012. 
 
MATOS, M.H.T.; SILVA, J.R.V.; RODRIGUES, A.P.R.; FIGUEIREDO, J.R. Técnicas 
para avaliação da qualidade de folículos ovarianos pré-antrais cultivados in vitro. Revista 
Brasileira de Reprodução Animal, v. 31, p. 433-442, 2007b. 
 
PARSHAD, R.K.; KAUR, R.; NATT, J.K. Structural heterogeneity of yolk spheres in 
hierarchical follicles from hen ovary: a histochemical study. Bristish Poultry Science, v. 49, 
p. 265-272, 2008. 
 
SALEHNIA, M.; MOGHADAM, E.A.; VELOJERDI, M.R. Ultrastructure of follicles after 
vitrification of mouse ovarian tissue. Fertility and Sterility, v. 78, p. 644-645, 2002. 



Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, vol. 5  

 

 
 

121 

 
SARAIVA, M.V.A.; ROSSETTO, R.; BRITO, I.R.; CELESTINO, J.J.H.; SILVA, C. M.G.; 
FAUSTINO, L.R.; ALMEIDA, A.P.; BRUNO, J.B.; MAGALHÃES, D.M.; MATOS, 
M.H.T.; CAMPELLO, C.C.; FIGUEIREDO, J.R. Dynamic medium produces caprine 
embryo from preantral follicles grown in vitro. Reproductive Sciences, v. 17, p. 1135-1143, 
2010. 
 
WU, J.; EMERY, B.R.; CARREL, D.T. In vitro growth, maturation, fertilization and 
embryonic development of oocytes from porcine preantral follicles. Biology of 
Reproduction, v. 64, p. 375-381, 2001. 
 
ZAMORANO, P.L.; MAHESH, V.B.; BRANN, D.W. Quantitative RT-PCR for 
neuroendocrine studies. A minireview. Neuroendocrinology, v. 63, p. 397–407, 1996. 
 



Súmario 

 

www.editorainvivo.com 

Página 122. DOI: 10.47242/978-65-87959-05-4-10 

Capítulo 10 

 

 
UTILIZAÇÃO DA TRANSGENIA EM CAPRINOS E SEU BEM-

ESTAR 
 
 

Victor Hugo Vieira Rodrigues 
Centro Universitário Estácio do Ceará, Campus Via Corpvs, Medicina Veterinária, Fortaleza - CE 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2226604565550002 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2974-8015 
 

Déborah Rachel Pessoa Tavares 
Centro Universitário Estácio do Ceará, Campus Via Corpvs, Medicina Veterinária, Fortaleza - CE 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7459847860863885 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0832-1365 
 

Yasmin Sousa Carvalho 
Centro Universitário Estácio do Ceará, Campus Via Corpvs, Medicina Veterinária, Fortaleza - CE 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6590676337650234 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2438-3539 

 
Isadora Machado Teixeira Lima 
Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS), Campus Barão de Studart, Fortaleza - CE 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7247029487214364 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6436-3391 
 

Raylene Ramos Moura de Araújo 
Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS), Campus Parque Ecológico, Medicina, Fortaleza - CE 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5679192581313699 
ORCID: https://orcid.org/000-0002-3260-3602 
 
 

 
  

Informações sobre o 

artigo: 

 

Recebido em: 

26/03/2022 

 
Aceito em:  

06/04/2022 

Data de publicação: 

22/04/2022 

 

Palavras-chave:  

Caprinos 

Biorreatores 

Transgênicos 

RESUMO 

O emprego da transgenia em pesquisas visa o desenvolvimento 
de organismos com seu material genético modificado, cujas 
moléculas de ácido desoxirribonucleico sejam injetadas em suas 
células artificialmente. Para a criação de animais transgênicos, se 
faz necessário o isolamento da fração genética que contenha 
destino econômico, médico ou científico e através da técnica do 
DNA recombinante pode-se conseguir organismos de forma 
controlada e rápida. O objetivo desse trabalho foi realizar uma 
revisão sobre a importância da espécie caprina no emprego da 
técnica de transgenia para obtenção de fármacos para a saúde 
humana. Desta forma, a utilização dessa espécie como 
biorreatores pode trazer grandes benefícios para a indústria 
farmacêutica, bem como reduzindo custos de medicamentos que, 
consequentemente, a população tenha um maior acesso a esses 
fármacos produzidos por estes animais. 
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The use of transgenics in research aims to develop organisms with 
their modified genetic material, whose deoxyribonucleic acid 
molecules are artificially injected into their cells. For the creation 
of transgenic animals, it is necessary to isolate the genetic fraction 
that contains an economic, medical or scientific destination and 
through the recombinant DNA technique, organisms can be 
obtained in a controlled and fast way. The objective of this work 
was to carry out a review on the importance of the goat species in 
the use of the transgenic technique to obtain drugs for human 
health. In this way, the use of this species as bioreactors can bring 
great benefits to the pharmaceutical industry, as well as reducing 
drug costs that, consequently, the population has greater access to 
these drugs produced by these animals. 

  

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A transgênese é uma modificação da informação genética de um organismo através 

de técnicas de DNA recombinante, a qual o DNA exógeno está incorporado de modo estável 

no seu genoma e, portanto, transmitindo o transgene à sua descendência por herança 

Mendeliana (PESQUEIRO et al., 2002). A geração de transgênicos visa à obtenção de 

organismos com características novas e/ou melhoradas em relação ao organismo original. A 

aplicação desta técnica tem proporcionado avanços científicos em diversos campos do 

conhecimento a partir da modificação, introdução ou inativação de sequências de DNA que 

aceleram o melhoramento do rebanho regulando características de importância econômica 

(WALL et al., 1997; HOUDEBINE, 1998; WHEELER, 2003).  

Dentre as aplicações desta biotécnica a mais frequente é a obtenção de animais 

transgênicos para a produção de proteínas farmacêuticas recombinantes de alta qualidade 

(HOUDEBINE, 2009). A produção destas proteínas no leite de animais transgênicos tem 

sido atrativa nos últimos anos devido à capacidade de síntese de proteínas pela glândula 

mamária (FREITAS, 2003; NIEMANN & KUES, 2007). Assim, a utilização desses animais 

como biorreatores representa uma alternativa promissora para possibilitar o 

desenvolvimento da terapêutica, por meio da produção de proteínas recombinantes de 

elevado valor biológico à saúde humana (FREITAS et al., 2007). 
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Para aplicações bem-sucedidas da engenharia genética serem incluídas nos sistemas 

de produção animal, a saúde e o bem-estar destes animais devem ser considerados. Isto 

também auxiliaria a melhorar a percepção do uso de animais transgênicos na pecuária, bem 

como a percepção pública da biotecnologia em geral (JACKSON et al., 2010). Desta forma, 

é necessário que seja realizado um monitoramento físico e subjetivo da linhagem transgênica 

a partir da expressão do transgene durante a vida (gestação, nascimento, puberdade até a vida 

adulta). Estas informações podem contribuir para o conhecimento necessário para que sejam 

produzidas proteínas recombinantes importantes para a saúde humana sem prejudicar a 

sanidade dos animais transgênicos. 

Assim, o monitoramento de parâmetros fisiológicos, especialmente aqueles ligados 

ao potencial de ação in vivo do transgene, é um aspecto importante envolvendo o modelo 

animal. Além disso, essas investigações podem esclarecer a segurança de aplicação da 

tecnologia transgênica em animais de produção, assim como a viabilidade deles. Esta revisão 

tem o objetivo de relatar a importância da utilização de caprinos como biorreatores, 

enfatizando o seu bem-estar. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A produção de indivíduos transgênicos é uma das técnicas mais fascinantes 

desenvolvidas nas últimas décadas. Esta técnica consiste em modificar a informação genética 

de um organismo através de técnicas de DNA recombinante. A manipulação do material 

genético geralmente envolve a capacidade de isolar, cortar, obter a construção gênica com 

promotores, que mandam a expressão da proteína de interesse a tecidos específicos e 

transferir sequências de DNA que correspondem a genes específicos (MONTALDO, 2006). 

Assim, animais transgênicos são aqueles que apresentam uma sequência de DNA exógeno, 

chamado “transgene”, o qual é transmitido aos descendentes por herança mendeliana normal 

(NIEMANN & KUES, 2007).  

A utilização desta biotécnica tem permitido conhecer as etapas envolvidas nos 

processos de expressão gênica e de patologias. Além disso, a produção zootécnica pode ser 

incrementada através da inserção de características novas ao organismo original. Outra 

aplicação é sua utilização na produção de fármacos de interesse em saúde humana, tornando-

se, deste modo, uma alternativa vantajosa para a produção de proteínas recombinantes, 

quando comparada com outros sistemas convencionais. Isto devido à possibilidade de 

produção em grande escala, aos padrões corretos de glicosilação e modificações pós-
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traducionais, custos muito baixos e por possuir a possibilidade de propagação de 

transgênicos fundadores com demonstração de alta estabilidade de expressão (KUES & 

NIEMANN, 2004).  

Os primeiros embriões transgênicos foram gerados em 1971 pela técnica de 

inserção de gametas masculinos modificados. Embriões transgênicos de coelhos foram 

obtidos pela fecundação de oócitos com espermatozóides pré-incubados com DNA de vírus-

símio 40 (BRACKETT et al., 1971). Posteriormente, Jaenisch & Mintz (1974) mostraram a 

incorporação do material genético exógeno em crias derivadas de embriões injetados com o 

DNA do mesmo vírus. Gordon et al. (1980) produziram o primeiro camundongo transgênico 

pela técnica de microinjeção pró-nuclear, o qual foi utilizado um plasmídeo recombinante 

composto por segmento de DNA viral (Herpes vírus e vírus símio 40) inserido no plasmídeo 

bacteriano pBR322. Dois anos depois, Palmiter et al. (1982) obtiveram o primeiro 

camundongo transgênico com propriedades fenotípicas modificadas (Figura 1).  

Posteriormente, Hammer et al. (1985), produziram coelhos, suínos e ovinos 

transgênicos. A partir de então, tornou-se possível a obtenção de outros animais transgênicos 

como bovinos (KRIMPENFORT et al., 1991) e caprinos (EBERT et al., 1991). 

 
Figura 1 - Camundongo transgênico (tamanho maior) para o hormônio do crescimento 

humano 
 

 
 

Fonte: http://www.ufsm.br/blg220/hide/histmolecular.htm 

 

 

http://www.ufsm.br/blg220/hide/histmolecular.htm
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Animais transgênicos possuem diversas aplicações. Além do interesse científico é 

fundamental para o estudo dos genes e sua regulamentação, incluindo a modalização de 

doenças, a transgênese em animais tem o potencial de acelerar a melhoria do rebanho, por 

meio da introdução de novos genes ou modificar a expressão de genes endógenos que 

regulam características de interesse econômico (WEELER, 2003). Suínos transgênicos para 

o crescimento acelerado por meio da superexpressão do gene do hormônio do crescimento 

(PURSEL et al., 1997), vacas leiteiras apresentando resistência à Staphylococcus mastitis como 

resultado da expressão de lysostafina em seu leite (WALL et al., 2005), vacas com 

superexpressão do gene da caseína para aumentar a produção de queijo (BROPHY et al., 

2003), constituem alguns exemplos da aplicação da tecnologia transgênica na pecuária.  

 

2.1.1 Técnicas para produção de animais transgênicos 

 

Técnicas e metodologias têm sido implantadas para a produção de animais 

transgênicos. A microinjeção pró-nuclear de DNA é uma destas técnicas. É um método 

clássico de transferência gênica e permanece praticamente inalterado desde seu 

desenvolvimento, a qual consiste na introdução de DNA exógeno no pró-núcleo de oócitos 

fertilizados (PALMITER et al., 1982). Animais transgênicos foram também obtidos pelo uso 

da clonagem ou transferência nuclear de células somáticas (TNCS), a qual associada à 

manipulação de células cultivadas resultou no nascimento de ovinos transgênicos para o fator 

IX de coagulação (SCHNIEKE et al., 1997). Vários outros animais foram produzidos por 

esta técnica para expressar diferentes tipos de proteínas, como por exemplo: bovinos 

(CIBELLI et al., 1998); caprinos (REGGIO et al., 2001) e suínos (DAI et al., 2002). A 

transferência de genes mediada por espermatozóides é outra técnica para obtenção de 

animais transgênicos (BRACKETT et al., 1971).  

Para interação do DNA exógeno com o espermatozoide utiliza-se a incubação de 

espermatozoides com DNA exógeno. Após a interação, o DNA exógeno é internalizado, 

associa-se fortemente com o núcleo e é reorganizado com o DNA genômico do 

espermatozóide em locais preferenciais. Esta técnica também tem sido citada em várias 

espécies como, por exemplo: camundongos (MAIONE et al., 1998), suínos (SPERANDIO 

et al., 1996) e bovinos (ANZAR & BUHR, 2006). Uma alternativa para produção de animais 

transgênicos é a utilização de células tronco embrionárias. Apesar da produção de quimeras 

pelo uso desta técnica em camundongos (MARTIN, 1981), suínos (WHEELER, 1994), 
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coelhos (GILES, 1993) e bovinos (IWASAKI, 2001), a transmissão do transgene às suas crias 

foi eficientemente encontrada em camundongos e aves (DYCE et al., 2003).   

 

2.1.2 Caprinos transgênicos 

 

Caprinos transgênicos têm sido produzidos principalmente por microinjeção pró-

nuclear da construção de interesse em embriões produzidos in vivo (FREITAS et al., 2007). 

Neste método, fêmeas doadoras de embriões são submetidas à sincronização de estro, 

superovulação, acasalamento ou inseminação artificial e lavagem de oviduto para a 

recuperação dos zigotos presumíveis (MOURA et al., 2010). Assim a produção eficiente e a 

qualidade da fase pró-nuclear são essenciais para o êxito de um programa de caprinos 

transgênicos. Com a produção destes animais, proteínas recombinantes de importância 

farmacêutica são produzidas no leite dos mesmos, sendo de grande interesse devido à alta 

capacidade das células da glândula mamária em sintetizar proteínas (HOUDEBINE, 2005).  

A aplicação desta técnica nesta espécie é bastante promissora, pois ela apresenta um 

menor custo de manutenção, maturidade sexual mais precoce e um período relativamente 

curto de gestação quando comparada à espécie bovina (FREITAS, 2003). Além disso, em 

relação à produção de proteínas recombinantes, caprinos apresentam-se como um modelo 

bastante interessante devido a sua capacidade de produzir centenas de quilogramas de 

proteínas recombinantes por ano (BALDASSARRE & KARATZAS, 2004).  

Diferentes proteínas recombinantes têm sido produzidas a partir da utilização de 

caprinos transgênicos com a finalidade de obter benefícios na área da saúde, biologia, 

biotecnologia, microbiologia, genética e pecuária. Assim a produção em larga escala destas 

proteínas deverá causar grande impacto sobre a indústria farmacêutica beneficiando a saúde 

humana.  

Um exemplo é a proteína antitrombina humana recombinante (Atryn®), a qual foi 

a primeira proteína recombinante produzida por animais e autorizada para o uso comercial 

(EDMUNDS et al., 1998 e 2009). Em um estudo realizado por Ko et al. (2000), os quais 

produziram o Fator Estimulante de Colônias de Granulócitos humano (hG-CSF) no leite de 

caprinos nativos coreanos (Capra hircus aegagrus) que possuíam um cassete de expressão 

contendo o promotor beta caseína caprino específico da glândula mamária e o gene G-CSF 

humano. O G-CSF humano produzido pela glândula mamária da cabra transgênica foi 
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biologicamente ativo e continha uma molécula de carboidrato O-glicosilado. Este foi o 

primeiro relato de produção de hG-CSF no leite de animais transgênicos.  

No Brasil, um projeto pioneiro foi realizado pelo grupo da Universidade Estadual 

do Ceará (UECE), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Instituto de Citologia e 

Genética da Academia de Ciências da Rússia (ACR), com o intuito de obter caprinos 

transgênicos para o hG-CSF. Nesse sentido, foram obtidos em 2002 os primeiros caprinos 

nascidos na América Latina após a microinjeção pró-nuclear de zigotos com a construção de 

DNA.  

Porém, estes animais não possuíam o transgene (FREITAS et al., 2003). 

Posteriormente, utilizando doadoras da raça Saanen, o grupo obteve o nascimento do 

primeiro caprino transgênico da América Latina (FREITAS et al., 2007). Finalmente, 

realizando uma comparação entre raças (Saanen e Canindé) como doadoras de embriões, 

foram obtidos mais três animais transgênicos, sendo um natimorto da raça Saanen e dois, de 

ambos os sexos, da raça Canindé. Estes animais contêm o gene com o promotor do gene 

αS1- caseína caprina/hG-CSF. A cabra transgênica apresentou uma concentração 70 μg por 

mililitro de hG-CSF no leite, sendo determinada pelo método ELISA (FREITAS et al., 2010). 

 

2.2 Parâmetros fisiológicos/reprodutivos de mamíferos transgênicos 

 
Animais transgênicos são utilizados para diversos fins. Aplicações da transgenia 

animal pode ser dividido em três categorias principais: (i) para obter informações sobre a 

função do gene e regulação, bem como sobre as doenças em humanos, (ii) a obtenção de 

produtos de alto valor (proteínas recombinantes farmacêuticas) a ser utilizado na medicina 

humana, (iii) melhorar os produtos de origem animal para o consumo humano 

(HOUDEBINE, 2005). Todas estas aplicações são diretamente relacionadas à saúde 

humana. Na década de 80, foram demonstradas as primeiras tentativas de geração de animais 

transgênicos, incluindo camundongos, ovelhas, coelhos e porcos com potencial de expressão 

proteica exógena (HAMMER et al., 1985).  

Desde então, a produção de diversas proteínas recombinantes de interesse 

farmacêutico tem sido descrita em animais transgênicos gerados por ferramentas da biologia 

molecular em conjunto com biotécnicas reprodutivas avançadas. Ainda assim, o número de 

animais transgênicos no mundo não é ainda expressivo e consequentemente as informações 

sobre o desempenho produtivo e reprodutivo, bem como as condições fisiológicas e de saúde 

são escassas. Estas informações devem ser conhecidas, pois para eles produzirem as 

substâncias para as quais foram idealizados devem estar saudáveis. Além disso, se faz 
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necessário informações a respeito da qualidade das proteínas recombinantes, pois a atividade 

biológica destas proteínas pode influenciar a fisiologia dos animais que as expressam.  

O hG-CSF é uma citocina com efeitos da atividade biológica muito alta, isto faz com 

que seja importante monitorar a influência desta citocina na hematopoiese nos animais. Em 

camundongos transgênicos expressando até 0,5 ng/mL de hG-CSF na urina, foi verificado 

que o número de neutrófilos, entre transgênicos e não transgênicos apresentaram o mesmo 

padrão, apesar de ter sido observado uma fuga do hG-CSF para o sangue. Os autores 

relataram que a elevada concentração de hG-CSF na urina poderia afetar o ciclo estral nas 

fêmeas, porém sem causar danos à saúde dos transgênicos. Entretanto, os autores enfatizam 

que este mecanismo ainda não foi claramente entendido (KIM et al., 2006). Com o intuito de 

estudar possíveis consequências adversas de uma elevada e persistente produção de 

neutrófilos, camundongos transgênicos, expressando hG-CSF no leite, foram monitorados 

por um período de mais de um ano (SERIZAWA et al., 2000). Estes animais apresentaram 

granulocitopoiese e neutrofilia.  

A contínua granulocitopoiese medular e extramedular resultaram em alterações nos 

ossos e fígado. Entretanto, mesmo tendo sido observada uma infiltração pulmonar por 

neutrófilos maduros, lesões pulmonares raramente foram encontradas. Embora tenha 

existido um aumento persistente nos neutrófilos, a mortalidade não diferiu entre os 

camundongos transgênicos e não transgênicos. Desta forma, os autores concluíram que 

outros fatores, além da elevada produção de hG-CSF e da neutrofilia, possivelmente, são 

necessários para o desenvolvimento de danos teciduais crônicos e agudos mediados por 

neutrófilos. A transferência nuclear, usando células primárias transfectadas, é um método 

eficiente para a produção de caprinos transgênicos. Todavia, anormalidades na 

reprogramação associadas com o processo podem resultar em animais com problemas de 

saúde. Behboodi et al. (2005) estudaram a sanidade, o desempenho reprodutivo e a produção 

de leite de quatro cabras transgênicas expressando o antígeno para malária produzidas por 

transferência nuclear.  

Jackson et al. (2010) avaliaram as características reprodutivas e de crescimento em 

caprinos transgênicos para a lisozima humana (hZL). Os autores relataram que não houve 

diferenças nos parâmetros testados de eficiência reprodutiva ou crescimento da linhagem 

transgênica comparadas a cabras não transgênicas. Foi sugerido, então, que os índices de 

padrão de reprodução e desenvolvimento corporal na linhagem de cabras transgênicas não 

são comprometidos pela presença e expressão do transgene. Machos caprinos da linhagem 
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transgênica para a hLZ não foram significativamente diferentes dos bodes não transgênicos 

(controle) em relação à sua capacidade reprodutiva. Os valores para características seminais 

dos animais transgênicos foram dentro dos parâmetros normais para a espécie; volume 0,1 – 

1,5 mL, concentração 2 – 6 bilhões de espermatozóides por mL ejaculado, viabilidade 82 – 

93%, morfologia normal 80 – 95% e motilidade total 54 – 80%. No geral, a presença do 

transgene hLZ no genoma destes animais parece não interferir com a produção normal de 

sêmen. Achados similares têm sido relatados em bovinos e coelhos transgênicos (RICHT et 

al., 2006; CHRENEK et al., 2007).  

Em relação ao crescimento dos animais transgênicos, de acordo com os dados de 

Jackson et al. (2010), o local de integração do transgene pareceu não interromper o gene 

endógeno de crescimento no útero, enquanto os dois grupos de animais, transgênicos e 

controle não transgênicos, não demonstraram diferenças significativas no peso ao nascer. Os 

machos tinham, em média, maior peso no nascimento do que as fêmeas para ambos os 

grupos, o que é comum na maioria dos mamíferos (LAWRENCE & FOWLER, 1997). Além 

disso, não houve diferença no peso ao nascer durante os três anos de estudo, indicando que 

as diferenças não tiveram impacto sobre o crescimento pré-natal dos filhotes.  

A sanidade e o bem-estar dos animais criados para fins de produção são de elevada 

importância para o público e os produtores. Para aplicações bem-sucedidas da engenharia 

genética serem incluídas nos sistemas de produção animal, a saúde e o bem-estar destes 

animais devem ser considerados. Isto também auxiliaria a melhorar a percepção do uso de 

animais transgênicos na pecuária, bem como a percepção pública da biotecnologia em geral 

(JACKSON et al., 2010). As primeiras tentativas da engenharia genética em animais 

resultaram em alguns problemas fisiológicos nos animais transgênicos, atribuídas ao controle 

inadequado da expressão do transgene resultando na superexpressão ou expressão em 

tecidos não específicos (PURSEL et al., 1990).  

O acoplamento de gene com promotor específico para um tecido apropriado e 

padrões de expressão diminui os impactos negativos no bem-estar devido à expressão gênica. 

Estudos que avaliam os parâmetros gerais de produção animal são, portanto, úteis na 

avaliação da saúde geral de uma linhagem transgênica. O bem-estar animal é um conceito 

que envolve tanto avaliações físicas e subjetivas da linhagem transgênica (MERTENS & 

RULICKE, 2007).  

Van Reenen (2009) sugeriu que as observações em relação ao bem-estar animal de 

uma linhagem transgênica poderiam ser feitas no momento da expressão do transgene, bem 

como nos diferentes estágios de vida, incluindo gestação e nascimento, nascimento até a 
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puberdade e um período representativo da vida adulta, tal como o desempenho reprodutivo. 

A multiplicidade de fatores pode afetar o crescimento de um animal, como a qualidade e 

quantidade dos alimentos, habitação, doença e a temperatura. Em termos de animais 

transgênicos, a introdução de um gene exógeno também pode afetar o animal, dependendo 

do local da integração do transgene no genoma e interações do produto do transgene no 

animal. Informações sobre animais transgênicos, bem como o bem-estar deles, podem 

contribuir para o conhecimento necessário para tomar decisões de regulamentação sobre 

ciência baseada no uso de animais transgênicos. A capacidade de produzir uma linhagem de 

animais para gerar novos produtos e benefícios somente será aceita para o uso pelos 

consumidores e órgãos reguladores se a saúde geral e o bem-estar destes animais forem 

estabelecidos. 
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RESUMO 

Nos dias de hoje, com a atual conjuntura do mundo, os animais 
estão sendo cada vez mais humanizados, principalmente após a 
criação das cinco liberdades, que garante um melhor bem-estar 
mesmo na área da produção animal. Com o passar do tempo, os 
felinos estão sendo cada vez mais introduzidos nos lares brasileiros 
e seus comportamentos característicos ficam um pouco aquém do 
que é desejado por parte dos veterinários. O bem-estar é uma pauta 
importante diante da espécie, com diversas particularidades e 
manejos inadequados, faz-se necessário, portanto, a utilização das 
técnicas de enriquecimento ambiental para evitar ao máximo o 
estresse nestes animais e a partir disso os preservar de sérios danos 
à saúde. A castração também é uma forma de melhorar o 
comportamento e manejo, principalmente dos gatos que são mais 
ferozes com os tutores. 

  

  

 

  
THE WELL-BEING OF THE DOMESTIC FELINE – LITERATURE 
REVIEW 

 
 
ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nowadays, with the current situation of the world, the animals are 
being more and more humanized, mainly after the creation of the 
“five liberties”, that guarantees a better well-being in the área of 
animal production. In the course of time, felines are increasingly 
being introduced into brazilian homes and their characteristic 
behaviors fall a little short of what is desired by the veterinarians. 
Well-being is an important issue for this species, with several 
peculiarities and inadequate handling, it is necessary the usage of 
environmental enrichment techniques to aviod the stress of these 
animals as much as possible and from there, preserve them from 
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serious damage to health. Castration is also a way to improve 
behavior and handling of these animals, especially witth those who 
are more fierce with their tutors. 

  

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O bem-estar felino começa com a guarda responsável, sendo esta essencial para 

uma vida mais tranquila quando comparamos aos gatos que vivem em situação de rua. Os 

animais domiciliados detém uma maior preocupação por parte do tutor, que muitas vezes os 

leva ao veterinário quando os adotam ou quando adoecem. É neste momento que nosso 

papel é fundamental, porque conseguimos ensiná-los como cuidar adequadamente, quais são 

as particularidades encontradas nesta espécie, como melhorar o manejo, o cuidado de mantê-

los dentro de casa, excluindo os passeios nas ruas, a fim de evitar afecções indesejadas como 

peritonite infecciosa felina (PIF), vírus da imunodeficiência felina (FIV) e vírus da leucemia 

felina (FeLV), além das doenças zoonóticas que podem ser passadas para o ser humano como 

toxoplasmose, esporotricose e raiva, por exemplo. Também deve ser alertado que em saídas 

pela vizinhança, mesmo de poucos minutos, podem acarretar em atropelamentos ou 

envenenamentos. 

Na década de 60 começou a haver debates sobre bem estar em animais de produção, 

neste período esses animais não eram tratados como seres vivos pela indústria, mas sim como 

máquinas de produção (HENZEL, 2014). O grande problema do bem estar animal não está 

somente na parte do sacrifício, mas no que antecede esta etapa (BROOM, 2011). A partir de 

1964, esta questão ganhou notoriedade em todo o mundo, criando-se o comitê sobre boas 

práticas de animais da linha de produção, que ficou conhecido como “Cinco Liberdades” 

(MCCULLOCH, 2012), um esboço do que conhecemos hoje, onde informava que os 

animais deveriam possuir a liberdade de levantar-se, deitar-se, virar-se para os lados, limpar-

se e esticar os membros. Ao longo do tempo foi-se estudando acerca dos comportamentos 

ideais de cada animal, preconizando o que seria essencial para uma vida em confinamento 

menos estressante e com menos sofrimento, resultando em um aperfeiçoamento das “Cinco 

Liberdades”. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os animais atualmente, devido ao processo de urbanização, estão em grande parte 

sendo mantidos confinados dentro de casas e apartamentos, privados do ambiente externo 

por sua segurança. Porém os gatos mantidos dentro de casa não conseguem expressar as 

ancestralidades que carregam até a contemporaneidade, causando estresse que culminará no 

desequilíbrio do bem-estar, podendo apresentar transtornos psiquiátricos quando esta 

condição se torna crônica (CUNHA et al., 2021). 

O enriquecimento ambiental teve origem nos zoológicos, mas logo depois se 

espalhou para as diversas outras espécies de animais, principalmente com nossoS felinos 

domésticos que são constantemente afetados por problemas de saúde advindos de questões 

relacionadas ao estresse, como a cistite idiopática. Portanto, esta prática de manejo se faz 

importante para uma qualidade de vida melhor dos nossos pacientes. O conceito de bem-

estar é o princípio fundamental desta prática, porque o enriquecimento se baseia no 

conhecimento de como a espécie se comporta em uma situação ideal de vida, com o máximo 

de bem-estar. 

O estado de saúde é fundamental para o bem-estar do animal, porque se o 

organismo não estiver em harmonia, não será possível detectar com exatidão possíveis 

enfermidades. O bem-estar é caracterizado por 5 diretrizes fundamentais, denominadas 

“Cinco Liberdades”, que garantem uma melhor qualidade de vida. São estas:   

 

1. Livre de fome e sede, com água ad libitum e rações com formulações 

adequadas que garantam uma qualidade da saúde do animal; 

2. Livres de desconforto, com ambientes adequados a cada animal (peso e 

particularidades da espécie), com área coberta, em animais de produção, se 

preconiza o sentido dos telhados serem de leste a oeste, protegendo 

adequadamente do sol e da chuva e uma área de descanso. 

3. Livres de dor, ferimentos ou doenças, a presença de um médico veterinário 

é fundamental na propriedade ou a rápida análise do tutor e ida ao 

veterinário mais próximo para o diagnóstico assertivo e tratamento 

adequado da enfermidade. Se possível, sempre devemos alertar as principais 

formas de prevenção aos tutores a fim de manter o equilíbrio na sanidade e 

saúde animal.  
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4. Livres para expressar seu comportamento normal. Apesar do animal não 

estar mais livre no ambiente, é fundamental que o mesmo tenha um 

comportamento dito como normal para sua espécie. 

5. Livres de medo e estresse, por fim, adequar o local para um melhor conforto, 

que o faça sentir bem e seguro, evitando o sofrimento mental. 

 

 Portanto, a saúde é uma parte fundamental do bem-estar (BROOM, 2006). Ligado 

à saúde temos que o estresse é um dos parâmetros que mais atinge os felinos, este fator é 

definido quando o animal necessita enfrentar alguma situação difícil no ambiente em que se 

encontra, desregulando assim, sua harmonia com todo o meio. Segundo Broom (2001) o 

estresse é um efeito ambiental sobre o indivíduo que irá sobrecarregar o sistema e reduzir o 

desempenho do organismo. Portanto, este fator terá um papel essencial na saúde do nosso 

paciente ao desencadear uma atividade do córtex adrenal com desempenho biológico 

(BROOM, 2011). 

 A orientação dos tutores na primeira consulta é imprescindível para melhorar o 

manejo, a fim de evitar problemas comportamentais futuros. Ao longo dos anos, a pauta do 

enriquecimento ambiental vem trazendo resultados científicos favoráveis, principalmente aos 

gatos que vivem em apartamento e não possuem um quintal com árvores, por exemplo, que 

consigam expressar melhor os instintos característicos, proporcionando assim um equilíbrio 

fisiológico adequado mantendo o ritmo cardíaco, a atividade normal da adrenal, os estímulos 

do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), resposta imune contínua adequada (BROOM, 

2011), e psicológico, evitando ataques a si mesmo como a automutilação e agressividade 

(BROOM, 2011). 

 O enriquecimento ambiental (E.A.) tem como finalidade aumentar a diversidade do 

comportamento dos felinos de forma natural, incentivando aquelas condutas que teriam se 

vivessem em meios selvagens e inibindo atitudes indesejáveis que eles estejam manifestando. 

Pode ser explicado aos tutores que é recomendável utilizar um ou mais espaços da casa para 

esta finalidade (MELLEN et al., 2001; YOUNG, 2003). Ao longo dos anos foram sendo 

estudados os comportamentos de diversas espécies e foi criado um consenso sobre 5 tipos 

de E.A. (ELLIS, 2009; SHEPHERDSON, 1998; CELOTTI, 1994): 
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 Físico: Ligado às estruturas em si que serão introduzidas no local, como vegetações, 

diferentes tipos de substrato, arranhadores, prateleiras, que possam descansar e 

observar o território do alto, distribuídas no local e em diversos níveis de altura, além 

de locais que garantam ao gato esconderijo de possíveis ameaças, para isso faz-se 

necessário uma barreira visual (ROCHLITZ, 2000; GERET et al., 2011) com a 

colocação de forma estratégica de tocas, por exemplo. 

 Sensorial: Neste método conseguimos alcançar todos os sentidos sensoriais do felino 

(olfato, audição, tato e visual), a partir da introdução na estrutura de diversas formas 

de baixo custo a qual podemos destacar, respectivamente, cheiros, sons, texturas e 

imagens (HENZEL, 2014). A mimetização da presa em forma de brinquedos para a 

grande maioria dos felinos é mais atrativa e estimula a habilidade sensorial, em 

conjuntura com outras estruturas como os arranhadores. 

 Cognitivo: A utilização de objetos causará curiosidade nestes animais que possuem 

uma tendência de explorar o ambiente. Como exemplo, temos caixas de papelão que 

em seu interior podemos acrescentar petiscos, reforçando ainda mais esta 

característica do nosso paciente e fazendo-o desenvolver a cognição (ELLIS, 2009). 

 Social: Saber introduzir um novo membro na casa é fundamental para que não ocorra 

estresse e assim, desenvolver alguma patologia pelo aumento do cortisol, como é o 

caso da diabetes. Podendo ser da mesma espécie ou espécies diferentes, sempre deve 

ser de forma positiva e no tempo do felino. Quando a interação é intraespecífica e 

prazerosa para ambos, conseguimos observar um comportamento de lambedura 

mútua e distinguir a companhia preferida destes animais (ROCHLITZ, 2005; 

WOLFE, 2001). 

 Alimentar: É de suma importância explicar aos tutores que não devem ofertar apenas 

a ração seca aos felinos, além da predisponibilidade de doenças do trato urinário 

inferior dos felinos (DTUIF) ou síndrome de pandora, rações úmidas são uma ótima 

escolha para ofertar porque são alimentos com alto índices de palatabilidade e 

umidade, que garantirá uma boa quantidade de ingestão hídrica e menor índice de 

estresse por ser uma atividade prazerosa e saudável. Damasceno (2012) relata que 

ofertou pedaços de carne crua pendurados em uma corda para estimular o 

comportamento de felinos de vida livre em um gatil em sua cidade, garantindo assim, 

além do comportamento desejado, uma socialização entre os mesmos. 
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Estas divisões são apresentadas separadas apenas para uma melhor didática, ocorrendo 

assim, um maior entendimento por parte do leitor de quais sistemas estão sendo abordados 

com esta prática de manejo, mas vale ressaltar que todos os enriquecimentos se entrelaçam 

e são ofertados em conjunto. A nível de estudo, esta forma de manejo é constatadamente 

eficaz a partir de certos parâmetros, como a observação do comportamento felino frente ao 

novo espaço, células sanguíneas, hormônios e vocalização (GENARO et al., 2004). 

 Alguns comportamentos como o da caça irão permanecer mesmo o animal 

possuindo sua ração de maneira abundante, porque é algo característico da espécie, mas a 

fome irá proporcionar mais vezes este acontecimento e caso não consiga caçar pequenos 

roedores ou aves, irão caçar o que estiver mais próximo a eles, como é o caso de insetos ou 

mesmo objetos que tenham uma movimentação (MENTZEL, 2013). Ao oferecer os 

alimentos, podemos estimular uma maior interação com a comida, preservando o instinto de 

caça dentro de casa. Fazemos isso, colocando ração, sachê ou pedaços de carne cozidos e 

sem tempero em diferentes locais das prateleiras do enriquecimento ambiental proposto ao 

cliente. Vale salientar que a alimentação deve ser ofertada em curtos espaços de tempo 

(ELLIS, 2009), pois possuem o hábito de irem diversas vezes ao pote de comida, porque na 

vida selvagem costumam caçar muitas vezes ao dia. Além de tornar os horários menos 

previsíveis possíveis, levando o gato a explorar o ambiente (LAW et al, 2001). 

 Estes animais são extremamente territorialistas e não gostam quando há qualquer 

mudança brusca de cheiros no ambiente no qual determinam ser deles. Desde muito novos 

fazem marcações faciais, com as unhas, urina e fezes, depositando feromônios que estão nas 

seguintes regiões: comissuras labiais e bochechas, glândulas espalhadas na cabeça, queixo, 

coxins de membros posteriores, dorso próximo à cauda (HENZEL, 2014). Uma casa que 

possui de 5 a 10 gatos, deve ter em média de 15 a 23 m² com uma altura média de 3,5 metros, 

portanto, cada animal deve ter uma área de 1,5 a 1,7 m² para ser somente dele (ROCHLITZ, 

2000; GERET et al., 2011; KESSLER & TURNER, 1999), dificultando os conflitos por 

território entre gatos dominantes. 

 É de extrema importância o reconhecimento de todas as particularidades do animal, 

com isso devem sempre ser ofertados potes com água limpa ou fontes de água em diversos 

pontos da casa para estimular a ingestão hídrica, já que esta espécie naturalmente ingere 

pouca água. Isso se deve ao fato de  que seus antepassados complementavam sua hidratação 

através de suas presas e não precisavam fazer diversas pausas para a ingestão ao longo do dia 

(HENZEL, 2014). A caixa de areia deve estar presente em uma quantidade igual ao número 

de gatos mais 1 e sempre estar limpa, pois devido aos hábitos higiênicos destes animais, a 
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caixa de areia suja pode inibir sua vontade de realizar necessidades fisiológicas. É sabido que 

por questões higiênicas, as caixas de areia devem ficar distante do local onde a comida será 

ofertada (SADEK et al., 2018). 

 Outra forma de destaque para o bem estar felino é o procedimento de 

ovariossalpingo-histerectomia (OSH) nas fêmeas e orquiectomia nos machos, 

procedimentos que retiram as gônadas e impedem a reprodução. Por conta disso, ocorrerá 

uma mudança na fisiologia endócrina, pois os hormônios serão retirados e, principalmente 

os machos, não entrarão mais em conflitos (MACHADO et al., 2018). Muito se discute na 

veterinária sobre castrar apenas após um ano de idade, nesta idade o sistema reprodutor, 

principalmente dos machos, está mais desenvolvido e os casos de obstrução podem ser 

evitados porque a uretra desenvolveu sua espessura adequadamente, mas alguns profissionais 

não acreditam nesta possibilidade. Os felinos considerados mais ferozes devem ser 

submetidos a tal procedimento porque sua posterior captura seria dificultada (MACHADO 

et al., 2018) e ao se envolverem em brigas podem ser infectados por alguma doenças e esta 

ser distribuída para o restante do grupo. Alguns felinos conseguem mudar de forma 

abrangente o seu comportamento (BRADSHAW et al., 2012), porque o cérebro controla as 

alterações comportamentais e fisiológicas (BROOM & FRASER, 2010). Os gatos castrados 

possuem menos chances de serem abandonados por seus tutores, justamente por esta 

mudança de hábitos e de comportamentos, tornando-os mais próximos e criando laços. 

 Vale ressaltar que o comportamento de caça, apesar do felino mudar alguns de seus 

comportamentos, perdura, principalmente se seus domicílios forem próximos à áreas verdes 

que possuem uma grande quantidade de presas (FETTMAN et al., 1997; FERREIRA, 2016). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Portanto, para o bem-estar felino, é fundamental que o mesmo seja domiciliado, a 

fim de garantir sua integridade física e saúde perante às doenças, com idas pelo menos 

semestrais aos veterinários e este profissional avalie o manejo relatado pelo guardião, a fim 

de garantir uma melhor qualidade de vida ao felino. Caso haja a necessidade, a implementação 

do enriquecimento ambiental possui diversas formas e relatos do aumento de bem-estar após 

ser implementada. A castração também é uma forma de manejo que garante uma mudança 

favorável nas atitudes comportamentais dos felinos. 
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RESUMO 

Descreve-se, aqui, uma investigação comportamental, de um 
indivíduo da espécie Ateles paniscus, conhecido popularmente como 
macaco-aranha, residente sob cuidados humanos no zoológico 
Ecopoint Parque Ambiental de Fortaleza – CE, sendo os dados 
coletados nos dias 16, 17 e 18 de setembro de 2019. Para a 
confecção do etograma, utilizou-se a metodologia animal focal 
com registro instantâneo e observações feitas a cada 5 minutos, 
durante 1 hora, sendo 2 horas por turno (manhã, tarde e 
crepuscular), totalizando um número de 6 horas de observação 
utilizadas para confecção de um catálogo comportamental. 
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CONFECTION OF A BEHAVIORAL CATALOGUE OF FEMALE 
INDIVIDUAL OF THE SPECIES ATELES PANISCUS 
MAINTAINED UNDER HUMAN CARE  

 
 
ABSTRACT 

 

 

Keywords:  

Behavior 
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Primates 

 
This study describes a behavioral investigation of an individual of 
the species Ateles paniscus, popularly known as spider monkey, 
resident under human care at the Ecopoint Parque Ambiental zoo 
in Fortaleza - CE, with data collected on the 16th, 17th and 18th 
of September. 2019. For the preparation of the ethogram, the focal 
animal methodology was used with instantaneous recording and 
observations made every 5 minutes, for 1 hour, with 2 hours per 
shift (morning, afternoon and twilight), totaling a number of 6 
hours of observation used to create a behavioral catalogue. 

  

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
A espécie Ateles paniscus é conhecida vulgarmente como macaco-aranha ou coatá e, 

no Brasil, é encontrada em estados como Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, onde é 

residente e nativo. São primatas que pertencem ao gênero Ateles, sendo divididos em seis 

espécies: A. geoffroyi; A. fusciceps; A. belzebuth; A. chamek; A. marginatus e A. paniscus  (NOGA, 

2012 ; LIMA, 2012). Estes animais possuem pelagem totalmente negra, exceto por seu rosto 

em tom vermelho que o destaca no meio da mata; sua cauda funciona como um 5º membro, 

proporcionando maior equilíbrio e locomoção; medem cerca de 60 centímetros e pesam em 

média 8 kg, sendo as fêmeas menores que os machos (SOARES, 2014 ; BALTHAZAR, 

2020). 

A análise do comportamento animal é um instrumento importante para a avaliação 

dos padrões e respostas comportamentais, permitindo informações relevantes das 

adaptações e funções biológicas dos animais estudados de forma não invasiva, obtidos 

através de etogramas (BARIANI, 2007 ; OLIVEIRA, 2016). O etograma é uma ferramenta 

de estudo da conduta animal que torna possível registrar, por meio de observações do 

pesquisador, parâmetros como quantificação e frequência de ocorrência de hábitos (CUBAS, 

2014), tendo como principal apoio os hábitos demonstrados por determinado indivíduo ou 

indivíduos (OLIVEIRA, 2016; GUTIERREZ-GOMEZ, 2021).  

O levantamento comportamental permite a necessária padronização para estudos 

quantitativos e comparativos para aplicações diversas; por exemplo, os resultados 

encontrados são essencialmente importantes para o manejo dos animais em locais como 
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zoológicos, aquários e criadouros, onde se deseja testar, estudar ou compreender o efeito de 

certos estímulos no comportamento da espécie em foco incluindo o melhoramento e 

aperfeiçoamento de técnicas de manejo, visando o bem-estar do animal (PEREIRA-JR, 2013; 

GUTIERREZ-GOMEZ, 2021). 

Diante disso, o presente estudo objetivou relatar e categorizar os comportamentos 

de um indivíduo fêmea, da espécie Ateles paniscus, residente sob cuidados humanos no 

zoológico do Ecopoint Parque Ambiental de Fortaleza –CE, no ano de 2019. 

 
2 METODOLOGIA 
 
 

O estudo foi direcionado a um recinto solo, de um indivíduo fêmea, da espécie Ateles 

paniscus (figura 1), pertencente ao plantel de um zoológico particular localizado no município 

de Fortaleza (Ceará). Os dados foram coletados nos dias 16, 17 e 18 de setembro de 2019. 

 

Figura 1 - Indivíduo fêmea, da espécie Ateles paniscus 

 

 

Dessa forma, foi utilizado o método de amostragem animal focal, no qual observa-

se um animal por vez em um determinado período. Para o registro dos dados, optou-se pela 

combinação animal focal e instantâneo: um indivíduo por vez, analisado com registro de 

comportamento e com o mesmo intervalo de tempo (CUBAS, 2010; TEIXEIRA, 2018; 

GUTIERREZ-GOMEZ, 2021). 

As observações ocorreram no dia 16 de setembro de 2019, nos horários das 10:45h 

às 11:45h e das 12:25h às 13:25h; no dia 17 de setembro de 2019, no período da 
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tarde/crepuscular, nos horários das 14:20h às 15:20h e das 15:40h às 16:40h; e, no último dia 

de observação, dia 18 de setembro de 2019, no período da manhã, nos horários das 07:45h 

às 08:45h e 09:00h às 10:00h, com avaliações feitas a cada 5 minutos, durante uma hora, com 

duas horas por turno. 

A pedido do parque, utilizou-se o recurso de perspectiva arquitetônica (um desenho 

tridimensional do recinto), para mapear a frequência dos comportamentos e seu local de 

execução dentro do espaço de vivência do animal (figuras 2 e 3), sendo utilizado uma vista 

lateral e uma planta baixa com divisões em A, B, C e D, onde essas, também subdivididas de 

1 a 10, de acordo com a sua localização.  

Para catalogar a frequência de comportamentos, utilizou-se o modelo de etograma 

abaixo (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Categorias comportamentais utilizadas do Tratado de Animais Selvagens.  

Categoria Descrição 
PA Parada ativa  
PI Parada inativa 
MTE Movimento tela 
M CHÃO Movimento pelo chão 
M. PE Movimento pendular 
G Grooming – Autolimpeza 
F Forrageio  
A Alimentação  
V Vocalização 
C ES Comportamento estereotipado – Pacing 
IN AGONÍSTICA Interação negativa – mostrar dentes, abrir braços, comportamento agressivo. 

IN PADRÃO Indiferença a presença humana 
O Outros – comportamentos não listados 

 

Fonte: CUBAS, 2010. 

 

Para catalogar o local de execução dos comportamentos, utilizou-se os modelos 

arquitetônicos de vista lateral e planta baixa divididos e subdivididos abaixo (Figuras 2 e 3). 
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Figura 2 - Vista lateral do recinto. 

 

                            

Fonte: Autores, 2022. 

 

Figura 3 - Vista aérea do recinto. 

 

Fonte: Autores, 2022. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Um total de 78 comportamentos foram observados e registrados ao longo de três 

dias.  
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TABELAS DO 1º DIA (16/09/19) 

Comportamentos Frequência (10:45-11:45h) Frequência (12:25-13:25h) 

PA 3 2 

PI 1 1 

TEM 3 4 

M CHÃO 0 1 

MPE 2 0 

G 0 0 

F 0 4 

A 0 0 

V 0 0 

C ES 0 0 

IN-AGONISTICA 0 0 

IN-PADRÃO - 1 

O 4 - 

 

Tabela descritiva 1ª observação (10:45-11:45h) 

10:45h Q-B Movimento pendular 

10:50h Q-B P.A - Sentada na plataforma 

10:55h Q-D Movimentando-se pela tela 

11:00h Q-B O - Condicionamento  

11:05h Q-B O - Condicionamento  

11:10h Q-B O - Condicionamento  

11:15h Q-B O - Condicionamento  

11:20h Q-B Movimentando-se pela tela 

11:25h Q-B Movimentando-se pela tela 

11:30h Q-B Movimento pendular 

11:35h Q-B P.A – Sentada no chão 

11:40h Q-B P.I – Decúbito ventral 

11:45h Q-B P.A – Observando 

 

Tabela descritiva 2ª observação (12:25h-13:25h) 

12:25h Q-B P.I – Em decúbito ventral no chão 

12:30h Q-B Forrageando sentada no chão 

12:35h Q-B Forrageando sentada no chão 

12:40h Q-B Forrageando sentada no chão 

12:45h Q-B Forrageando sentada no chão  

12:50h Q-B Movimentando-se pelo chão 

12:55h Q-B P.A – Observando 

13:00h Q-C Movimentando-se pela tela 

13:05h Q-B Movimentando-se pela tela 

13:10h Q-B Movimentando-se pela tela 

13:15h Q-B I.P – Com observador  

13:20h Q-B Movimentando-se pela tela 

13:25h Q-B P.A – Observando 

 

Fonte: Autores, 2022. 
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TABELAS DO 2º DIA (17/09/19) 

Comportamentos Frequência (14:20-15:20h) Frequência (15:40-16:40h) 

PA 6 2 

PI 1 1 

MTE 1 0 

M CHÃO 2 0 

MPE 0 0 

G 0 3 

F 2 1 

A 0 3 

V 0 0 

C ES 0 1 

IN AGONISTICA 0 0 

IN PADRÃO 0 1 

O 1 1 

 

Tabela descritiva 1ª observação (14:20h-15:20h) 

14:20h Q-A P.A – Observando  

14:25h Q-A P.A – na tela 

14:30h Q-A P.A – na tela 

14:35h Q-A P.A – na tela 

14:40h Q-A Movimentando-se pelo chão 

14:45h Q-A P.A – na tela 

14:50h Q-A P.I – Decúbito ventral  

14:55h Q-A Forrageando 

15:00h Q-A Forrageando 

15:05h Q-A Movimentando-se pelo chão 

15:10h Q-A Movimentando-se pela tela 

15:15h Q-A P.A – na tela 

15:20h Q-A Outro – Brincando no balanço 

 

Tabela descritiva 2ª observação (15:40-16:40h) 

15:40h Q-A Grooming 

15:45h Q-A Alimentando-se 

15:50h Q-A Alimentando-se 

15:55h Q-A Alimentando-se 

16:00h Q-A P.A – na tela 

16:05h Q-A Estereotipia 

16:10h Q-A I.P – Com observador 

16:15h Q-A P.A – na tela 

16:20h Q-A Grooming 

16:25h Q-A Grooming 

16:30h Q-A Outro – Utilizando o balanço de forma lúdica 

16:35h Q-A Forrageando 

16:40h Q-A P.I – Decúbito ventral 

 

Fonte: Autores, 2022. 
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TABELAS DO 3º DIA (18/09/19) 

Comportamentos Frequência  
(07:45-8:45h) 

Frequência (09:00-10:00h) 

PA 5 6 

PI 0 0 

MTE 0 0 

M CHÃO 0 0 

MPE 0 0 

G 5 1 

F 2 0 

A 0 4 

V 0 1 

C ES 0 0 

IN AGONISTA 0 0 

IN PADRÃO 0 1 

O 1 0 

 

Tabela descritiva 1ª observação (07:45-08:45h) 

07:45h Q-C P.A – sentada no chão 

07:50h Q-C Forrageando 

07:55h Q-C Forrageando 

08:00h Q-C P.A – sentada no chão 

08:05h Q-C Grooming 

08:10h Q-A Grooming 

08:15h Q-A Grooming 

08:20h Q-A Grooming  

08:25h Q-A Grooming 

08:30h Q-A P.A – Na tela 

08:35h Q-A P.A – Na tela 

08:40h Q-B O – Utilizando trampolim  

08:45h Q-C P.A – Na tela 

 

Tabela descritiva 2ª observação (09:00-10:00h) 

09:00h Q-A Alimentando-se 

09:05h Q-A Alimentando-se 

09:10h Q-A Vocalizando 

09:15h Q-A P.A – na tela 

09:20h Q-A P.A – Sentada no chão 

09:25h Q-A P.A – Sentada no chão 

09:30h Q-A Alimentando-se 

09:35h Q-D P.A – Sentada no chão 

09:40h Q-B I.P – Sob visitação 

09:45h Q-B P.A – na tela 

09:50h Q-B Grooming 

09:55h Q-A Alimentando-se 

10:00h Q-A P.A – Observando movimentação 

 

Fonte: Autores, 2022. 
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Não há registros de comportamento do tipo interação agonística, e sim apenas um 

comportamento estereotipado foi encontrado, no dia 17/09. No entanto, não é possível 

afirmar que o bem-estar do animal estivesse rico, pois, apesar de apenas um comportamento 

estereotipado observado, é necessária uma investigação temporal mais significativa. Todavia, 

o animal apresentou interação com os elementos lúdicos introduzidos no recinto e 

apresentou o bom uso deles. Como o horário de observação não foi fixado, pode-se utilizar 

esta variante e aplicá-la para a divergência dos padrões de comportamento observados. 

 
Figura 4 - Gráfico comportamental confeccionado a partir das observações 

 

Fonte: Autores, 2022. 

 

Os quadrantes mais utilizados foram o A e B e os subutilizados o C e D. A 

alimentação é colocada no quadrante A, o que mostra um condicionamento da fêmea por 

essa área (figuras 5a e 5b). O recinto possui enriquecimento ambiental nas duas extremidades 

e o fator do reforço alimentar mostra ser a principal causa que leva o indivíduo a demonstrar 

particular preferência por tal área do recinto. 
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Figura 5a - Observação realizada no quadrante A durante a alimentação do animal 

 

Fonte: Autores, 2022. 

 

Figura 5b - Observação realizada no quadrante A durante a alimentação do animal 

 

Fonte: Autores, 2022. 
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Figura 6 - Gráfico dos comportamentos observados por quadrante 

 

Fonte: Autores, 2022. 

 

4 CONCLUSÃO 

 
Com o estudo, foi observado que a fêmea primata da espécie Ateles paniscus 

apresentou comportamentos diversos e espontâneos que indicaram seu bem-estar dentro das 

condições às quais ela vive e que a mesma mostra preferência por áreas já descritas, 

provavelmente condicionado pelo fornecimento de alimento.   
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RESUMO 

O tromboembolismo arterial (TEA) felino consiste em uma 
consequência cardiogênica decorrente da migração de um coágulo 
ejetado pela artéria aorta, podendo este desenvolver a formação de 
trombos e posterior embolia arterial, a doença é fatal e progride 
rapidamente. Os sinais clínicos dependem da região afetada, caso 
ocorra na trifurcação da aorta é observado extremidades das patas 
frias com os coxins cianóticos, paresia e parestesia, dor e rigidez na 
musculatura dos membros pélvica e ausência de pulso femoral. O 
diagnóstico ocorre principalmente pelo exame físico, contudo, 
exames laboratoriais e de imagem podem auxiliar na investigação. 
Por ser uma doença de curso agudo e fatal apresenta uma grande 
importância dentro da medicina felina, visto que muitos desses 
animais podem apresentar doenças cardíacas que predispõem o seu 
desenvolvimento. 

  

  

 

  
FELINE ARTERIAL THROMBOEMBOLISM: LITERATURE 
REVIEW 

 
 
ABSTRACT 

 

 

Keywords:  

Embolization 
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Feline arterial thromboembolism (TEA) is a cardiogenic 
consequence that is resulted from the migration of a clot ejected 
by aorta, which can develop thrombus formation and subsequent 
arterial embolism, the disease is fatal and progresses rapidly. 
Clinical signs depend on the affected region, if it occurs in the 
aortic trifurcation, cold paw extremities with cyanotic pads, paresis 
and paresthesia, pain and stiffness in the pelvic limb muscles and 
absence of femoral pulse are observed. The diagnosis occurs 
mainly by physical examination, however laboratory and imaging 
tests can help in the investigation. As it is an acute and fatal disease, 
it is of great importance within feline medicine, since many of these 
animals may have heart diseases that predispose their development. 

  

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O tromboembolismo arterial (TEA) felino consiste em uma consequência 

cardiogênica decorrente da migração de um coágulo ejetado pela artéria aorta, podendo este 

desenvolver a formação de trombos e posterior embolia arterial. Essa patogenia se faz 
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presente predominantemente em situações de coagulopatias, estase circulatória e lesões 

endoteliais, porém, a mesma pode estar vinculada de forma secundária a doenças como o 

hipertireoidismo e neoplasias (GUILLAUMIN et al., 2019; TOSUWAN et al., 2021). A 

predisposição sexual masculina para o desenvolvimento de patologias cardíacas, pode servir 

para uma maior casuística nesse sexo (VIANA, 2011).  

A doença é fatal e progride rapidamente, sendo os gatos os mais predispostos ao 

seu desenvolvimento quando comparado com outras espécies (FUENTES, 2012; HASSAN 

et al., 2020). Dentre as doenças cardiovasculares envolvidas no TEA felino, as miopatias são 

as alterações mais comuns de afecções cardíacas nestes animais, no qual a cardiomiopatia 

fenótipo hipertrófica é a maior causa base para sua ocorrência (MURAKAMI, ROMÃO & 

REIS, 2015). Ademais, raças como Maine Coon e Ragdoll apresentam uma maior incidência 

em desenvolver a CMH e consequentemente uma maior casuística para a TEA (LUIS 

FUENTES et al., 2020). 

O diagnóstico é estabelecido a partir de achados durante o exame físico, sendo 

possível associar a ferramentas laboratoriais e exames de imagens (VIANA, 2011). Os sinais 

clínicos como paralisia aguda (unilateral ou bilateral), pulsos femorais fracos ou ausentes, 

membros periféricos com temperaturas reduzidas (como coxins) e dores nessas regiões, 

podem ser evidenciados em gatos em processo de tromboembolismo arterial (POUZOT-

NEVORET et al., 2018).  

Conforme exposto, este capítulo de livro tem como objetivo realizar uma revisão 

bibliográfica a respeito do tromboembolismo aórtico na espécie felina, visando sua 

fisiopatogenia, diagnóstico e terapêutica nessa espécie, sendo estas distribuídas entre 

medicamentosa e cirúrgica. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento desse trabalho ocorreu por meio da análise de diversos artigos 

presentes no meio científico, bem como livros de grande importância na esfera veterinária. 

Diante ao exposto foram selecionados aqueles com maior relevância para o tema dando 

prioridades às literaturas mais recentes. 

Assim, foi realizada uma busca conceitual na plataforma de pesquisa “Google 

académico", sendo utilizado como palavras chaves: “gato”, “tromboembolismo”, 

“tromboembolismo arterial”. A escolha dos materiais analisados consistiu nas obras com 

grande quantidade de citações e seu período de publicação. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Fisiologia da coagulação 

 

A coagulação é um dos mecanismos hemostáticos de defesa do organismo que 

permite o controle da hemorragia em vasos lesados e corresponde a um complexo de 

interações. Nos seus estágios, o sangue sofre alterações em suas características e passa de 

fluido a uma massa semi-sólida, formando um coágulo irreversível (TIZARD, 2014; 

COUTO, 2010).  

O sistema de coagulação sanguíneo é ativado em situações em que ocorre a 

vasodilatação e, consequentemente, o extravasamento de fluido da corrente sanguínea, que 

é acelerado ainda mais pela agregação plaquetária (TIZARD, 2014). Quando ativadas, as 

plaquetas liberam diversas moléculas, sendo a adenosina difosfato (ADP) a responsável pela 

liberação do tromboxano A2 da membrana da plaqueta, ocasionando a vasoconstrição e 

recrutando mais plaquetas para formar o coágulo, estimulando assim, ainda mais o processo 

de agregação (COUTO, 2010). 

Acredita-se que gatos, quando comparados com outras espécies domésticas, 

possuem uma reatividade plaquetária elevada em decorrência a uma grande concentração de 

serotonina em suas plaquetas, fator que induz a agregação. Portanto, alterações na coagulação 

sanguínea desencadeiam um quadro de hipercoagulabilidade nestes animais, envolvendo, 

consequentemente, um excesso de fatores de coagulação (ETTINGER & FELDMAN, 

2005; TIZARD, 2014). Outro fator é que alguns gatos podem ter altos níveis de 

homocisteína, um aminoácido presente no sangue relacionado com o desenvolvimento de 

enfermidades cardiovasculares, o que os torna mais propensos à hipercoagulação (MOISE, 

2005). 

Quando ocorre a lesão na parede vascular de gatos com cardiomiopatias, as 

plaquetas e as proteínas sanguíneas se aderem neste local, produzindo substâncias ativadoras 

de coágulo e ativando a cascata de coagulação. Em seguida, há uma elevada produção da 

principal enzima coagulante, a trombina, que irá atuar sobre o fibrinogênio no fluido tecidual 

e no plasma, produzindo uma fibrina insolúvel que se deposita e atua como uma barreira nos 

sítios de inflamação do tecido (TIZARD, 2014).  

A via fibrinolítica é ativada pelos mesmos estímulos ativadores da coagulação, 

ativando também o plasminogênio, uma protease sérica que gera a plasmina, enzima 
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fibrinolítica responsável por dar início ao sistema fibrinolítico/trombolítico que destrói a 

fibrina e libera fragmentos peptídicos para atrair neutrófilos. Este é um mecanismo de defesa 

do organismo de grande importância, visto que tem como função impedir a formação do 

coágulo ou trombo (TIZARD, 2014; COUTO, 2010). 

Entretanto, quando há uma deficiência no sistema fibrinolítico, não ocorre a 

degradação da fibrina, fazendo com que o trombo permaneça no organismo. Tal 

acontecimento ocorre na presença de algum defeito de caráter quantitativo ou qualitativo no 

sistema de coagulação, como trombocitose, deficiência de anticoagulantes naturais ou defeito 

na fibrinólise. Com isso, ocorre a hipercoagulabilidade presente no tromboembolismo 

aórtico felino. Esse estado se associa a distúrbios adquiridos em que a doença sistêmica 

principal desencadeia o quadro de trombose (JERICÓ et al, 2017). 

 

3.2 Fisiopatologia 

 

A fisiopatologia do tromboembolismo envolve mais de três fatores predisponentes 

que compõem a Tríade de Virchow. O primeiro fator é a formação de uma lesão endotelial, 

presente em gatos com cardiomiopatia; o segundo, corresponde a uma estase sanguínea que 

irá ativar a cascata de coagulação e causar alterações nos componentes sanguíneos, que 

favorecendo o terceiro fator, a trombose (hipercoagulabilidade), desencadeada pelo 

comprometimento do sistema fibrinolítico em consequência da redução na ação dos fatores 

anticoagulantes ou pelo aumento de substâncias pró-coagulantes. Estes fatores estão 

presentes, em algum grau, nas cardiomiopatias (ETTINGER & FELDMAN, 2005; 

COUTO, 2010; WARE, 2010).  

Como relatado, em todas as cardiomiopatias felinas a lesão endotelial é comum. 

Nestes casos, o aumento de câmara cardíaca é frequente, diminuindo a velocidade do fluxo 

sanguíneo, que tende à estase e à agregação de células vermelhas e dos fatores sanguíneos. 

As plaquetas são as principais a formar um trombo, denominado “trombo branco”. Esse 

trombo reduz o fluxo sanguíneo na região onde se aloja, podendo desenvolver hipóxia 

tecidual local e favorecendo a agregação de eritrócitos que formam o chamado “trombo 

vermelho”. O comprometimento do fluxo sanguíneo prejudica a diluição dos fatores de 

coagulação, ocasionando a trombose (ETTINGER & FELDMAN, 2005; WARE, 2010). 

A injúria leva a alteração na estrutura ou na função do endotélio, provocando danos 

ou ruptura deste, ativando a coagulação intravascular. Nesta situação, o colágeno 

subendotelial é exposto e o fator de von Willebrand, liberam a ADP. Estas, por sua vez, 
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liberam o tromboxano A2. Relatos indicam que os gatos têm maior reatividade plaquetária, 

além de que aqueles com cardiomiopatia podem ter plaquetas reativas à ADP, sendo este um 

fator de risco para trombose (MOISE, 2005). 

O endotélio do vaso lesionado libera prostaciclina (PGI2) com o objetivo de 

impedir o crescimento do coágulo. Porém, as plaquetas no coágulo dispõem de sítios de 

conexão para complexos enzimáticos pró-coagulantes, ativando a hemostasia secundária, a 

qual envolve a cascata de coagulação intrínseca e extrínseca para a formação do tampão de 

fibrina estabilizando o coágulo (MOISE, 2005; WARE, 2010). 

Para equilibrar o processo de coagulação, há um sistema inibitório que minimiza as 

reações pró-coágulo, impedindo que o coágulo de fibrina cause lesão vascular e libere o 

trombo. Este envolve o mecanismo da antitrombina III, um anticoagulante circulante que é 

o principal inibidor fisiológico da trombina, o sistema fibrinolítico e as proteínas C e S, que 

limitam o tamanho do trombo e aumentam a dissolução da fibrina (MOISE, 2005). 

O desenvolvimento do tromboembolismo em felinos pode ser resultado do 

rompimento de um trombo que libera um êmbolo na corrente sanguínea, causando a oclusão 

e a obstrução de algum vaso, normalmente a partir do átrio ou ventrículo esquerdo e entra 

na circulação periférica, sendo carreado até se alojar em alguma artéria. Este alojamento do 

trombo ocorre devido ao seu diâmetro exceder o diâmetro da luz do vaso, impedindo o fluxo 

na artéria afetada e a obstruindo mecanicamente. Neste processo, iniciam-se os eventos que 

irão causar a vasoconstrição e a ativação de plaquetas na superfície do trombo, liberando 

fatores humorais e estimulando reflexos neurogênicos (JERICÓ et al., 2017). 

O comprometimento da função neuronal no tromboembolismo felino ocorre 

devido à obstrução do fluxo arterial, que acomete o fluxo sanguíneo da circulação colateral 

e cessa o aporte energético na região. Esse conjunto de alterações compromete os músculos 

adjacentes e o nervo isquiático, desenvolvendo a neuromiopatia isquêmica. Nestes casos, o 

aporte sanguíneo deve ser restabelecido o mais rápido possível, dentro de 5 a 6 horas, de 

forma a evitar sua irreversibilidade (ETTINGER & FELDMAN, 2005; COUTO, 2010).  

Cerca de 12 a 24 horas após o evento tromboembólico, ocorre a reabertura dos 

vasos colaterais e, com isso, o sangue volta a circular recolhendo radicais livres, o que causa 

a síndrome metabólica sistêmica. Esta, devido a isquemia e reperfusão, acarreta em 

insuficiência renal aguda, mioglobinúria, acidose metabólica, aumento de radicais livres e 

óbito do felino (MOISE, 2005). 
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3.3 Manifestações clínicas 

 

Inicialmente os sinais clínicos apresentam-se de forma aguda, demonstrando 

intensa sensação dolorosa e desconforto nos felinos (FUENTES, 2012). A extensão e a 

gravidade dos sinais serão manifestadas a depender da região embolizada, no qual diversos 

fatores como a circulação contralateral da artéria acometida, o período do bloqueio do vaso 

e a necrose tecidual da região afetada vão contribuir para maiores consequências e 

prognósticos variáveis (VIANA, 2011).  

A presença de uma temperatura retal abaixo de 37 graus demonstra-se de extrema 

preocupação, visto que pacientes com esse quadro apresentam menor taxa de sobrevida. A 

ocorrência de insuficiência cardíaca congestiva (ICC) também contribui negativamente na 

taxa de sobrevida piorando o prognóstico do animal com TEA (VIANA, 2011; FUENTES, 

2012) 

Quando o trombo se localiza na trifurcação da aorta ele é denominado de trombo 

“em sela”, levando a uma diminuição na suplementação sanguínea e danos nos membros 

posteriores, no qual, em alguns casos, um dos membros pode estar mais acometido 

(FUENTES, 2012; HASSAN et al., 2020). Quando a aorta embolizada se encontra 

distalmente, observa-se uma diminuição da temperatura retal, contudo, essa alteração não é 

exclusiva dessa situação. Pode-se observar hipotermia retal em trombose de diferentes vasos, 

sendo uma manifestação de má perfusão e choque sistêmico, contribuindo para um 

prognóstico ruim (SMITH & TOBIAS, 2004; FUENTES, 2012) 

Os sinais clínicos observados podem ser denominados de 5 “Ps”, do inglês: 

“pulselessness, pain, pallor, paresis, and poikilothermia” apresentando parestesia ou paralisia dos 

membros posteriores, partes distais do membro friável ao toque, presença de cianose nos 

coxins, musculatura dos membros pélvicos rígida e dolorida, além de ausência de pulso 

femoral na região (SMITH & TOBIAS, 2004). Ademais, os pacientes afetados com TEA 

podem vocalizar por consequência da algia (FUENTES, 2012). 

Embora menos comum, os membros anteriores podem ser afetados pelo trombo 

(embolização da artéria braquial), sendo observado, também, trombos localizados em artérias 

cerebrais ou mesentéricas, obtendo sinais clínicos inespecíficos de vômitos, náuseas e 

alterações no sistema nervoso (FUENTES, 2012).  

Como resultados de todas essas alterações, ocorre uma má circulação do sistema 

ocasionando o acúmulo de compostos nitrogenados, gerando uma azotemia pré-renal 
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(SMITH & TOBIAS, 2004). Entretanto, a embolização da artéria renal pode ser uma das 

causas da azotemia (FUENTES, 2012). 

 

3.4 Diagnóstico 

 

O exame físico do animal e os sinais clínicos auxiliam no diagnóstico da doença em 

felinos, sendo a combinação dos sinais clínicos do neurônio motor, a ausência de pulsos das 

artérias femorais e a presença de extremidades frias, sinais patognomônicos do TEA 

(FUENTES, 2012). Como diagnósticos diferenciais de perda aguda da função do membro, 

deve-se descartar doenças da medula espinhal, neuropatias periféricas, distúrbios 

intracranianos agudos e alterações do sistema locomotor (SMITH & TOBIAS, 2004; 

HASSAN et al., 2020). Lesões na coluna vertebral podem ser excluídas pela apresentação da 

micção controlada do paciente (HASSAN et al., 2020).  

Uma vez que a TEA seja uma consequência de disfunção cardíaca, é possível 

observar a presença de sopro cardíaco, galope ou arritmia durante a ausculta, porém, sua 

ausência não descarta o quadro de tromboembolização (SMITH & TOBIAS, 2004). A 

presença de taquicardia nesses animais está relacionada principalmente à quadros de dor, 

contudo, as ocorrências de edema pulmonar precisam ser descartadas, tornando-se 

necessário a realização de exames radiográficos (FUENTES, 2012; LUIS FUENTES, 2020). 

Exames laboratoriais e de imagem auxiliam na conduta diagnóstica do paciente, 

porém, apesar de possibilitar o descarte de outras enfermidades, eles são pouco sensíveis 

para o diagnóstico do TEA. Nesses animais, é possível observar uma azotemia pré-renal, 

aumento da creatinina quinase, hipocalcemia, hiponatremia e hipercalemia nos testes 

laboratoriais (FUENTES, 2012). 

Os exames de imagem permitem uma avaliação dos outros órgãos e observam 

alterações cardíacas e o risco para seu desenvolvimento, favorecendo uma correlação dos 

achados com os sinais clínicos apresentados pelo paciente. A radiografia auxilia na 

identificação de alterações cardíacas como a cardiomiopatia hipertrófica (CMH) (HASSAN 

et al., 2020). Todavia, a ecocardiografia é considerada o padrão ouro para o diagnóstico da 

CMH, além de permitir observar parâmetros que revelem insuficiência congestiva nesses 

animais. (LUIS FUENTES et al., 2020) 

A utilização de ecocardiografia permite observar toda arquitetura cardíaca, assim, 

verificando disfunções no músculo cardíaco. Alguns animais apresentam o átrio esquerdo 
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(AE) dilatado e podem desenvolver disfunção sistólica ventricular esquerda. A presença de 

“smoke” no contraste do ecocardiograma é um marcador de risco para o desenvolvimento 

do trombo, sendo sua visualização um alerta. Ademais, o alargamento atrial esquerdo e a 

disfunção sistólica do átrio e ventrículo esquerdo contribuem para fatores de risco nesses 

animais (FUENTES, 2012). Um estudo realizado por Payne e colaboradores (2015) 

demonstrou a importância da análise da fração de encurtamento atrial, devido a sua 

correlação com a ameaça de morte por TEA. 

Em casos agudos é possível visualizar o trombo durante a ultrassonografia, porém, 

a ausência de visibilização não exclui a sua formação, principalmente nos casos em que o 

animal expressa essa sintomatologia há mais de 24 horas. A aferição da pressão é outro 

método essencial que permite a identificação de pulsos nos membros afetados observando 

hipotensão. Nesses animais, pode haver hipertensão decorrente do processo de dor e estresse 

(FUENTES, 2012). 

Um estudo realizado por Tosuwan et al. (2021) relatou que o uso de gasometria 

venosa e a idade podem ser utilizados como fatores prognósticos. Demonstrou-se que 

quando a pressão venosa parcial de dióxido de carbono (PvCO 2 ) está > 34 mmHg e o 

animal apresenta a idade maior que 5 anos, há um grande risco de morte do paciente. Assim, 

a monitoração da gasometria se torna uma ferramenta necessária nesses quadros. 

Outra metodologia diagnóstica vem sendo pesquisada para auxiliar na confirmação 

da TEA. Um trabalho realizado por Pouzot-Nevoret e colaboradores (2018) constatou que 

o uso de termografia infravermelha apresenta-se como uma ferramenta favorável para 

identificação dos animais acometidos devido a sua fácil técnica e método não invasivo, 

ajudando em avaliações de emergências. 

 

3.5 Terapêutica 

 

O tratamento orientado consiste na prevenção da formação de futuros trombos, 

promovendo a circulação dos tecidos isquêmicos, realizando o manejo da dor, a dissolução 

dos êmbolos existentes e o controle da ICC e as arritmias, caso estejam presentes (WARE, 

2010; FIGUEROA et al., 2014). 

Em razão dos sinais clínicos e de acordo com o prognóstico da doença, o animal 

com suspeita ou diagnóstico de tromboembolismo arterial deve ser internado (QUINTANA, 

2013). As principais modalidades terapêuticas direcionadas especificamente ao trombo 

envolvem heparina, terapia trombolítica, cirurgia ou combinações das três modalidades 
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(KOORS, 2010). É interessante promover a circulação nos membros afetados através de 

compressas mornas ou, em conjunto ou não, com fármacos vasodilatadores (SANTOS, 

2008). 

Em virtude da necrose dos nervos sensoriais, sabe-se que a dor acaba algumas horas 

após a tromboembolização, porém, ainda se faz necessária a administração de medicamentos 

para minimizar as complicações do quadro e o intenso desconforto gerado no paciente 

(LIMA, 2010). Segundo Ware (2010), é recomendado o uso de analgésicos, em especial nas 

primeiras 24 a 36 horas após a formação do êmbolo, por conta da dor que a condição causa. 

Em seu trabalho, Figueiroa et al. (2014), cita como opção de analgésico o cloridrato 

de tramadol com dose 4mg/kg SC (subcutânea) a cada 8 horas. Segundo Hogan (2017) é 

recomendado o uso do Butorfanol com dose de 0,2 a 0,4 mg/kg por via intravenosa, com 

intervalo de 1 a 4 horas. Quintana (2013) cita que a utilização de morfina em doses baixas, 

como 0,1 a 0,3 mg/kg, com intervalos de 3 a 6 horas, por via IM ou SC, pode ser considerada, 

mas também ressalta que alguns gatos podem apresentar disforia. 

De acordo com Silva (2013), caso o paciente apresente dispnéia ou hipóxia, deve-

se realizar oxigenoterapia. A terapia diurética é recomendada em casos de edema pulmonar, 

sendo a furosemida o fármaco de escolha na dose de 1 a 2mg/kg a cada 8 horas. Instaurar 

fluidoterapia para corrigir desidratação e azotemia demonstra-se de grande relevância na 

terapêutica, entretanto, em animais que apresentam sinais de ICC essa modalidade é 

contraindicada. (FUENTES, 2012; SILVA, 2013; LUIS FUENTES et al., 2020). Após o 

controle da dor e da ICC, o tratamento antitrombótico pode ser iniciado (FUENTES, 2012). 

Em relação a prevenção para impedir a formação de novos trombos, Green (2008) 

cita os anticoagulantes warfarina, heparina, heparina de baixo peso molecular (HBPM) e o 

clopidogrel, pois estes atuam acelerando a inativação dos fatores de coagulação. Ettinger e 

Feldman (2005) relataram como protocolo inicial a dose de heparina com 250 a 375 

UI/kg/IV, seguido de 150 a 250 UI/kg/SC, com intervalos de 6 a 8 horas. O Clopidrogel, 

segundo estudos, é sugerido com doses entre 18,75mg a 75mg/gato a cada 24 horas (SMITH 

& TOBIAS, 2004) e, em seu trabalho, Hogan et al. (2015) cita que a administração de 

Clopidogrel reduziu significativamente a probabilidade de recorrência de tromboembolismo 

arterial cardiogênico em gatos. A heparina de baixo peso molecular (HBPM) tem 

recomendação de dose de 100UI/kg a cada 24 horas por via SC (SANTOS, 2008). A dose 

de warfarina é sugerida como 0.06 a 0.09 mg/kg/dia via oral (KOORS, 2010). 



Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, vol. 5 

166 

Três drogas trombolíticas têm sido utilizadas em gatos com tromboembolismo: 

estreptoquinase, ativador do plasminogênio tecidual (TPA) e uroquinase (KOORS, 2010). 

No relato de Figueroa et al. (2014), é citada a dose da estreptoquinase em 90.000 UI 

(intravenosa). A dose de TPA utilizada em gatos, de acordo com por Diaz et al. (2022) foi de 

1 mg/kg, contudo, apenas 40% apresentaram melhoras clínicas. Ressalta-se também que a 

trombólise sistêmica realizada com TPA necessita de mais investigações. Já em seu trabalho, 

Guillaumin et al. (2019) relata que as taxas de sobrevivência e as complicações de um grupo 

de gatos tratados com TPA e outro grupo tratado com o padrão terapêutico normalmente 

utilizado para esses casos, foram semelhantes. Apesar de descrito nas literaturas, o tratamento 

trombolítico não é recomendado para TEA felina. (LUIS FUENTES et al., 2020) 

Em relação ao tratamento cirúrgico, Hogan (2017) cita que o pequeno tamanho dos 

gatos dispõe consequentemente de um menor diâmetro dos vasos, limitando drasticamente 

as técnicas de embolectomia minimamente invasivas, exigindo alta capacitação técnica e 

materiais específicos. Em seu relato, Vezzosi et al. (2020) realizou o procedimento de 

embolectomia em um paciente felino e, até o momento em que o trabalho foi publicado, um 

ano e meio depois da cirurgia, o animal ainda se apresentava sem sinais clínicos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os felinos dentre muitas particularidades, apresentam uma predisposição ao 

desenvolvimento de tromboembolismo arterial felino, sendo este muitas vezes decorrente de 

acometimento cardíaco. Dado a importância da casuística da doença na espécie felina, os 

fatores predisponentes ao desenvolvimento da mesma, devem ser acompanhados 

rotineiramente, tendo em vista que a rápida identificação e o tratamento precoce possibilita 

uma maior taxa de sobrevida do paciente. 
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RESUMO 

A obesidade é uma doença caracterizada pelo aumento de gordura 
no corpo do animal, sendo influenciada por diversos fatores 
genéticos e ambientais, como raça, estado reprodutivo, 
endocrinopatias, exercício físico e alimentação. A condição 
patológica é uma das mais prevalentes na clínica de cães, causando 
grande preocupação pelas consequências de diminuição da 
longevidade e aparecimento de comorbidades secundárias à 
obesidade. A hiperlipidemia é uma das consequências do aumento 
de peso corporal, podendo causar outros distúrbios nos animais 
acometidos, como convulsões, problemas cardiovasculares e em 
outros sistemas. Existem vários métodos de diagnóstico e 
tratamento para a obesidade e a hiperlipidemia. Essa revisão tendo 
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Palavras-chave:  

Obesidade 

Hiperlipidemia 

Tratamento 

como objetivo explicar o que é a obesidade, sua associação com a 
hiperlipidemia e como realizar a terapêutica desses animais, 
baseando-se nas consequências trazidas pelo aumento de peso 
corporal. 

  

  

 

  
OBESITY ASSOCIATED WITH HYPERLIPIDEMIA AND ITS 
CONSEQUENCES IN DOGS – LITERATURE REVIEW 
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Obesity is a disease characterized by the increase of fat in the 
animal's body, being influenced by several genetic and 
environmental factors, such as breed, reproductive status, 
endocrinopathies, exercise and diet. The pathological condition is 
one of the most prevalent in dog clinics, causing great concern for 
the consequences of decreased longevity and the onset of 
comorbidities secondary to obesity. Hyperlipidemia is one of the 
consequences of increased body weight and may cause other 
disorders in affected animals, such as seizures, cardiovascular 
problems, and other systems. There are several methods of 
diagnosis and treatment for obesity and hyperlipidemia. This 
review aims to explain what obesity is, its association with 
hyperlipidemia and how to perform the therapy of those animals, 
based on the consequences brought by the increase in body weight. 

  

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é uma condição caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no 

corpo (Andrade Júnior et al., 2019). Assim como no homem, a espécie canina também é 

acometida por esse distúrbio endócrino, afetando aproximadamente 20 a 40% da população 

de cães (Feitosa et al., 2015). 

Dentre as consequências da patologia no organismo animal, pode-se enunciar a 

possibilidade de comprometimento cardiovascular, respiratório, metabólico, endócrino, 

articular, locomotor, dermatológico, digestivo e imunológico (Silva et al., 2017; German, 

2006) além da predisposição de neoplasias e redução da longevidade, podendo estes serem 

influenciados por fatores genéticos e ambientais (Andrade Júnior et al., 2019).  

A ocorrência dessa afecção se dá principalmente em consequência de alta ingestão 

calórica, devido ao fornecimento de alimentos com alta densidade energética, além da 

quantidade exacerbada de petiscos, do sedentarismo, da redução de estímulos hormonais em 

consequência de castrações precoces e dos distúrbios endócrinos e genéticos (Silva et al., 

2017). 



Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, vol. 5  

 

 
 

171 

A dislipidemia também pode ser desenvolvida em consequência do aumento de 

peso, sendo uma alteração comumente observada nesses animais. Essa desordem é 

caracterizada pelo aumento da concentração de lipídios no sangue e pode ser classificada em 

primária ou secundária. A causa primária é descrita por sua raridade em cães e está 

relacionada ao metabolismo de lipoproteínas (embora sua etiologia seja desconhecida), 

enquanto a secundária está relacionada a doenças como hipotireoidismo, diabetes mellitus, 

hiperadrenocorticismo, nefropatias, pancreatite, entre outros (Xenoulis e Steiner, 2015; Sales 

et al., 2021).  

Após diagnosticar a origem da hiperlipidemia, é necessário a utilização de uma dieta 

com baixo teor de gordura e, caso seja de origem secundária, realizar o tratamento da doença 

primária (De Marco et al., 2017). 

Diante do exposto, o objetivo desta revisão de literatura foi discorrer sobre a 

obesidade e a hiperlipidemia canina, fazendo uma associação entre as duas patologias, 

relatando sinais clínicos e complicações, diagnóstico e tratamento. Sendo utilizado o Google 

acadêmico como fonte de pesquisa. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Definição de obesidade 

 

A obesidade é uma condição caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no 

organismo devido a um desequilíbrio crônico entre a quantidade de energia consumida e seu 

gasto calórico (Andrade Júnior et al., 2019). Nesse desequilíbrio, estão relacionados fatores 

como o manejo ambiental, manejo alimentar, sedentarismo, castração, doenças endócrinas e 

metabólicas, além de neoplasias (Machado et al., 2015). Entende-se, então, que a obesidade é 

uma consequência de um balanço energético positivo devido ao acúmulo de energia no 

animal sem o gasto apropriado das calorias ingeridas, desenvolvendo deposição excessiva 

de tecido adiposo no corpo do animal (Andrade Júnior et al., 2019). 
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2.2 Fisiopatologia da obesidade 

 

O tecido adiposo possui vários tipos de células em sua composição, como: 

adipócitos, pré-adipócitos, células-tronco mesenquimais multipotentes, células endoteliais, 

células periféricas, macrófagos, monócitos e células nervosas (Machado et al., 2015). Este 

tecido é divido em tecido adiposo branco e tecido adiposo marrom, sendo o 

primeiro composto histologicamente por células isoladas repleta de triglicerídeos e em 

contato direto com capilares mais associado principalmente com tecidos de origem 

gordurosa. Enquanto o tecido marrom possui uma coleção de células agrupadas com alta 

importância na termorregulação devido à grande ativação mitocondrial observada 

principalmente em neonatos (Zoran, 2010). 

Fisiologicamente, os adipócitos apresentam função de armazenamento de energia 

na forma de triglicerídeos, atuação no controle de naturezas termorreguladoras e na execução 

de ações de proteção mecânica. Essas células produzem substâncias essenciais atuando na 

termorregulação, obtendo cerca de 50 tipos de hormônios diferentes catalogados com 

importância local e/ou sistêmica. (Machado et al., 2015).  

A leptina, a adipocitocina mais estudada, é o hormônio cuja principal função é a 

redução no apetite e aumento do gasto energético dos cães e gatos (Zoran, 2010). Sua 

expressão está diretamente ligada ao escore corporal, ou seja, quanto maior for o peso do 

animal, maior a quantidade de leptina produzida e secretada, devido à resistência do 

hormônio nos receptores centrais e as falhas na recepção do hormônio por causa do 

transportador (Andrade Júnior et al., 2019). Além da função hormonal, as leptinas também 

atuam como moduladores neuroendócrinos na regulação do peso corporal durante períodos 

de jejum prolongado (Machado et al., 2015). 

Com ação anti-inflamatória, efeitos cardioprotetores e atuação no metabolismo da 

glicose por aumento da sensibilidade a insulina, a adiponectina é a segunda adipocina mais 

estudada (Zoran, 2010). A concentração de adiponectina, ao contrário da leptina, diminui 

com o aumento do peso do animal devido ao feedback negativo pela diminuição no número 

de receptores (Mattinson e Jensen JENSEN, 2003). 

Somado a isso, o tecido adiposo secreta citocinas pró-inflamatórias e TNF-ⲁ, sendo 

a obesidade considerada uma doença crônica inflamatória com graves consequências em 

outros tecidos, predispondo ao surgimento de outras afecções (Andrade Júnior et al., 2019). 

As IL-6 e TNF-ⲁ estão envolvidas nos processos inflamatórios que ocorrem em pacientes 

obesos, contribuindo para respostas imunológicas quando confrontados por processos 
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neoplásicos e infecciosos, atuando no mecanismo de resistência à insulina e no feedback 

negativo que diminui a produção de adiponectina (Zoran, 2010). 

Atualmente, um dos fatores mais importantes da fisiologia da obesidade está 

relacionado com procedimentos de castração, devido a uma diminuição do metabolismo 

basal e a relação no aumento do consumo de alimentos sem a atividade física necessária para 

o equilíbrio do balanço energético (Issa, 2015). Fêmeas castradas possuem maior chances de 

se tornarem obesas, devido a uma diminuição na produção de hormônios sexuais, 

especialmente o estrogênio, já que o mesmo está relacionado com a sensação de saciedade. 

Enquanto os machos castrados têm uma queda dos estímulos sexuais, contribuindo com a 

diminuição da atividade física e aumentando o consumo de alimentos devido à ausência de 

hormônios (Silva et al., 2017). 

 

2.3 Fisiopatologia e fatores predisponentes da hiperlipidemia 

 

Com o aumento no peso corporal do animal, há o aparecimento da dislipidemia, ou 

hiperlipidemia, caracterizada pelo aumento dos níveis de triglicerídeos e colesterol na 

circulação sanguínea (Zoran, 2010). A colesterolemia pode causar graves problemas em 

outros órgãos e tecidos, afetando o equilíbrio metabólico e fisiológico do paciente (Machado 

et al., 2015). 

A hiperlipidemia pós-prandial é fisiológica e tende a desaparecer entre 7 e 12 horas 

depois da alimentação, em virtude disso, exames de colesterol e triglicerídeos devem ocorrer 

com jejum de, no mínimo, 12 horas (Xenoulis e Steiner, 2010). A persistência da 

hiperlipidemia pós-prandial é anormal, devendo ser investigada e categorizada em primária 

ou secundária (Xenoulis e Steiner, 2015). 

Dentre as causas primárias, que ocorrem principalmente em raças como Schnauzer 

miniatura, Beagles, Shetland Sheepdog e West Highland White Terrier, a hiperlipidemia 

primária idiopática em Schnauzer miniatura foi a primeira hiperlipidemia relatada em raças 

de cães. A causa desse aumento de lipídeos sanguíneo ainda é desconhecida, 

sendo encontrada em cães saudáveis e sem predisposição aparente entre machos e fêmeas, 

além de ser caracterizada por hipertrigliceridemia com aumento no número de VLDL (Very 

Low Density Lipoprotein) circulantes na corrente sanguínea ou um acúmulo de VLDL e 

quilomícrons (Xenoulis e Steiner, 2010; Xenoulis et al., 2013; Sales et al., 2021). 
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 As causas secundárias são as mais evidenciadas em cães com hiperlipidemias, sendo 

as doenças endócrinas, como diabetes mellitus, hipotireoidismo e hiperadrenocorticismo as 

mais comumente observadas em cães, além de pancreatites, obesidade, colestase, dentre 

outras (Xenoulis e Steiner, 2010; Xenoulis e Steiner, 2015). 

 A obesidade crônica é uma causa importante de hiperlipidemia, em decorrência do 

aumento dos níveis plasmáticos de colesterol e triglicerídeos, e alteração dos resultados de 

bilirrubina, leptina, insulina e grelina, um peptídeo importante para a regulação do balanço 

energético a curto prazo (Jeusette et al., 2005). A quantidade de lipídios mensurados no 

plasma sanguíneo não é influenciada pela quantidade de alimento consumido e sim pelo peso 

corporal do animal (Jeusette et al., 2005). 

Esse aumento de peso no animal pode ser causado por endocrinopatias, como 

hipotireoidismo exógeno, por superalimentação ou dietas errôneas, ou mista, quando há a 

associação de ambos os fatores endógenos e exógenos (Feitosa, 2015). A obesidade pode ser 

influenciada pela idade, onde cães jovens consomem muito mais energia que cães idosos ou 

castrados, além dos fatores raciais, com as raças Labrador, Boxer, Basset Hound, Cocker 

Spaniel, Dachshund, Beagle, Golden Retriever e Rottweilers (Andrade Júnior et al., 2019). 

 

2.4 Sinais clínicos 

 

Animais com hiperlipidemia podem ser assintomáticos ou podem desenvolver 

doenças secundárias como pancreatite, principalmente em animais com triglicerídeos 

superior a 1000 mg/dL, doenças hepáticas, aterosclerose, lipemia retinal, xantomas cutâneos, 

vômito, diarréia, apatia, dor abdominal, sinais neurológicos e convulsões (Nelson et al., 2010; 

Xenoulis e Steiner, 2015). 

A hiperlipidemia secundária devido a distúrbios endócrinos, principalmente 

hiperadrenocorticismo, diabetes mellitus e hipotireoidismo, ou a obesidade, está associada 

ao aumento do risco de desenvolvimento de pancreatite (Hess et al., 1999). Em cães, 

principalmente da raça Schnauzer miniatura, com hipertrigliceridemia grave e pancreatite, a 

primeira deve ser considerada como a causa da segunda e deve ser tratada adequadamente 

(Xenoulis e Steiner, 2015). 

Em um estudo realizado por Aguirre et al. (2007), foi observado que a formação de 

mucocele em vesícula biliar está associada com a presença de dislipidemias e distúrbios que 

a aumentam como doenças endócrinas e utilização de alguns medicamentos como 

glicocorticóides. Nesse estudo, vários cães da raça Shetland Sheepdogs foram classificados 
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como hiperlipidêmicos antes de desenvolver a doença de vesícula biliar, além disso, não 

apresentavam sinais clínicos e tinham como alteração em exames bioquímicos e 

hematológicos apenas o aumento da enzima ALT. Ademais, a hipertrigliceridemia idiopática, 

aparente especialmente em cães da raça schnauzer miniatura, pode provocar também 

aumento de enzimas hepáticas (Xenoulis et al., 2008). 

Manifestações oculares devido a dislipidemias, embora raras em gatos, são muito 

comuns em cães. Elas dependem da quantidade e da classe de lipoproteína presente em 

excesso, seja o distúrbio primário ou secundário. Assim, podemos citar a ocorrência de vasos 

retinais lipêmicos, sendo necessário triglicerídeos no plasma em mais de 26 mmol / litro para 

poder observar o fenômeno. A lipemia é vista mais facilmente nos vasos da conjuntiva 

bulbar, episclera e retina e caso ocorra hipopigmentação, também pode ser observada no 

vaso iridal e coroidal (Crispin, 1993). 

Outra afecção observada é a ceratopatia lipídica, definida como a deposição de 

lipídios em uma ou nas duas córneas e, apesar de incomum em cães, pode se desenvolver em 

animais com hiperlipoproteinemia. Ainda em relação ao acometimento corneal devido as 

dislipidemias, é possível visualizar a ocorrência de lipidose corneal, resultado proveniente da 

deposição lipídica bilateral na córnea sem associação com inflamação ocular, distrofia 

estromal cristalina, devido a deposição de lipídeos bilateral e predominantemente axial e 

paraxial no estroma anterior de córneas aparentemente normais, arcus lipoides corneae, através 

da deposição bilateral e periférica de lipídeos na córnea, sempre associado a hiperlipidemia 

em cães e arco corneal, pela deposição de lipídeos em forma de arco na córnea que, apesar 

de não indicativo de dislipidemia, pode aumentar em animais hiperlipêmicos (Crispin, 1993). 

Ademais, ainda podem ocorrer outras manifestações oculares, como aquoso 

lipêmico, infiltração do globo ocular por lipídeos, vasos da retina lipêmicos, entre outros. 

Sendo assim, fica evidente a necessidade de uma avaliação clínica dos olhos do animal para 

ajudar a identificar uma dislipidemia (Crispin,1993). 

O aumento de colesterol e triglicerídeos resulta na formação de tumores benignos 

classificados como xantomas cutâneos, de origem granulomatosa com presença de 

macrófagos carregados de lipídeos e células espumosas, ocorrendo mais comumente em 

gatos do que em cães com dislipidemias (Nelson e Couto et al., 2010). 

A aterosclerose está associada à ocorrência de hiperlipidemia secundária na espécie 

canina, principalmente devido à ocorrência de endocrinopatias. Por consequência, a 

aterosclerose pode gerar tromboembolismo e diminuição da perfusão, inclusive para o 
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sistema nervoso central (Vitale e Olby, 2007). Cães são mais resistentes a doenças arteriais, 

ao infarto do miocárdio, ao acidente vascular cerebral e à aterosclerose, devido a questões 

anatômicas e metabólicas (Schenck, 2006). 

Sabe-se que dislipidemias e alterações endócrinas relacionadas podem acarretar em 

sinais neurológicos, afetando o suprimento vascular para o sistema nervoso. 

Fisiologicamente, os lipídeos mais abundantes no organismo são o colesterol, o triglicerídeos 

e o ésteres de colesterol, dos quais são solubilizados em lipoproteinas (quilomícrons, 

lipoproteínas de densidade muito baixa - VLDL, lipoproteínas de baixa densidade - LDL e 

lipoproteínas de alta densidade - HDL) para serem transportados no plasma, assim, a 

hiperlipidemia pode afetar a perfusão do sistema nervoso central em resultado do seu efeito 

na viscosidade do plasma, já que essa é influenciada por moléculas de alto peso molecular 

como as lipoproteinas, além de fibrinogênio e imunoglobulinas. O aumento na viscosidade 

pode gerar um grande impacto no fluxo sanguíneo, diminuindo-o e afetando todo o 

organismo (Vitale e Olby, 2007). 

Em uma pesquisa realizada por Vitale e Olby (2007), animais com hipotireoidismo 

e hiperlipidemia associada apresentavam alguns sinais neurológicos que incluíam tetraparesia, 

sinais vestibulares centrais e periféricos, paralisia facial e paraparesia. Além disso, em alguns 

animais, a ressonância magnética revelou imagens compatíveis com áreas de infarto no 

tronco encefálico. 

Outros sinais clínicos neurológicos ocasionados por hipercolesterolemia incluem 

neuropatia periférica, síndrome de horner, paralisia do nervo tibial e radial (Nelson e Couto 

et al., 2010). Ademais, em cães da raça schnauzer miniatura com hiperlipidemia primária é 

tipicamente observado a presença de convulsões e dor abdominal (Ford, 1993). Em relato 

descrito por Sales et al (2021), um cão maltês possuía crises epilépticas devido a quadro de 

hiperlipidemia sem qualquer alteração endócrina subjacente. 

Embora algumas pesquisas sugiram que a hiperlipidemia pode ocasionar outros 

sinais clínicos como letargia, vômito e diarreia sem uma doença coexistente, ainda é um fator 

presente em discussões, já que esses estudos são antigos e, devido à dificuldade de 

diagnóstico na época, a pancreatite pode ter passado despercebida (Xenoulis e Steiner, 2015; 

Ford, 1993). 
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2.5 Diagnóstico 

 

A hiperlipidemia é geralmente diagnosticada pela mensuração sérica de colesterol e 

triglicerídeos (Xenoulis e Steiner, 2015). As amostras de sangue devem ser colhidas após, 

pelo menos, 12 horas de jejum e a amostra de soro deve ser submetida para avaliação, 

podendo ser congelada ou refrigerada (Nelson e Couto et al., 2010). 

Os intervalos de referência para a concentração sérica de triglicerídeos são para cão 

adulto, normalmente, de 50 a 150 mg/dL e de 20 a 110 mg/dL para o gato adulto. Os 

intervalos de referência para a concentração sérica de colesterol são de 125 a 300 mg/dL 

para o cão adulto e de 95 a 130 mg/dL para o gato adulto (Nelson e Couto et al., 2010). 

Já que a hiperlipidemia, geralmente, é secundária a outras doenças, realizar essa 

avaliação sérica é importante para investigar doenças de base em cães. A presença de soro 

lipêmico pode indicar hipertrigliceridemia moderada a severa, geralmente superior a 1000 

mg/dL, entretanto, mesmo nesses casos, é importante fazer a avaliação sérica de colesterol 

e triglicerídeos com o intuito de quantificar a severidade da hiperlipidemia. Em controvérsia, 

animais que são apenas hipercolesterolêmicos não apresentam soro lipêmico porque as 

partículas de LDL e HDL ricas em colesterol são demasiadamente pequenas para refletir a 

luz (Xenoulis e Steiner, 2015; Nelson et al., 2010). 

Depois de identificada, deve-se determinar se a hiperlipidemia é primária ou 

secundária. Caso secundária, a doença de base deverá ser diagnosticada e tratada. Nesse 

contexto, deve ser feita uma anamnese e um exame físico detalhados do paciente, já que 

animais com hiperlipidemia secundária geralmente demonstram sinais clínicos relacionados 

à doença primária, o que irá ajudar a formular um plano de diagnóstico e solicitar exames 

mais específicos. Já cães com hiperlipidemia primária podem ou não ter sinais clínicos 

(Xenoulis e Steiner, 2015). 

Para cães com hiperlipidemia, devem ser solicitados hemograma completo, exames 

bioquímicos e urinálise. Testes complementares podem ser feitos dependendo da suspeita 

clínica como, por exemplo, quantificação de T4 total e T4 livre, TSH, relação 

proteina/creatinina urinária, teste de supressão por dexametasona, entre outros (Xenoulis e 

Steiner, 2015). Em casos onde sinais neurológicos estão presentes, é importante a realização 

de uma ressonância magnética (Sales et al, 2021). 

O teste para quilomícron pode ser útil para determinar se a lipemia é 

predominantemente proveniente de quilomícron ou de um defeito na VLDL. Nesse teste, 
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caso exista excesso de quilomícrons, após 12 horas de refrigeração do soro, irá se formar 

uma camada de creme opaco em cima de uma camada de soro turvo (Nelson e Couto et al., 

2010).   

A eletroforese pode ser utilizada para distinguir as lipoproteínas e a 

ultracentrifugação quantifica cada uma das classes de lipoproteínas, mas esses testes não são 

rotineiramente utilizados (Nelson e Couto et al., 2010). 

 

2.6 Tratamento 

 

O tratamento da hiperlipidemia secundária deve ser baseado no tratamento da 

doença de base, resultando geralmente na resolução do quadro hiperlipidêmico. Caso isso 

não ocorra, deve-se considerar a possibilidade de outras doenças, além de outras medidas 

terapêuticas e, até mesmo, a possibilidade de uma hiperlipidemia primária (Xenoulis e Steiner, 

2015; Nelson e Couto et al., 2010). 

Como a hiperlipidemia pode gerar diversas complicações, é necessário tratá-la. Os 

quilomícrons são derivados de gordura na dieta, sendo importante restringir gorduras da 

alimentação pelo resto da vida do animal, controlando esse consumo através da introdução 

de uma dieta hipocalórica (Catanozi, 2015; Nelson e Couto et al., 2010). A concentração de 

gordura deve ser menor que 8%, o nível de proteína maior que 18% e a oferta de petiscos 

deve ser, no máximo, de 10% da ingestão calórica diária, atentando-se por variedades 

comerciais de baixo teor de gordura (De Marco, 2015; Nelson e Couto et al., 2010). 

A concentração sérica de lipídeos deve ser reavaliada entre 4 a 8 semanas de uso de 

uma dieta de baixa gordura. Caso a concentração de triglicerídeos tenha baixado para menos 

de 5.5 mmol/L a dieta deve ser mantida e reavaliações periódicas devem ser realizadas. 

Entretanto, se estiver acima desse valor, deve-se considerar a alteração na dieta e o 

tratamento medicamentoso (Xenoulis e Steiner, 2015; Nelson e Couto et al., 2010). 

É comum a recomendação da ingestão de ômega-3 na dose de 200-220 mg/kg ao 

dia, com o intuito de auxiliar no manejo da trigliceridemia. Além disso, o Benzafibrato é um 

derivado do ácido fíbrico que pode ser utilizado na dose de 4 a 10 mg/kg a cada 24 horas, 

para redução da hipertrigliceridemia, pois o mesmo modula o metabolismo lipídico. Ele 

estimula a atividade da lipase lipoproteica, o aumento da excreção vesical de carboidrato 

hepático, o aumento da produção de HDL, aumento da excreção de LDL (aumenta a 

afinidade dessa lipoproteina com seu receptor) e a redução da concentração de ácidos graxos 
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livres, diminuindo o substrato para a síntese de VLDL (De Marco, 2017; Catanozi, 2015; 

Nelson e Couto et al., 2010, Staels et al., 1998). 

Outro medicamento que pode ser utilizado é a niacina na dose de 100 mg/dia em 

cães, na qual reduz a concentração sérica de triglicerídeos e colesterol - LDL. Essa droga 

diminui a liberação de ácido graxo dos adipócitos, reduzindo a produção de partículas de 

VLDL. Entretanto, possui vários efeitos adversos, principalmente por causa da liberação 

associada da prostaglandina e prostaciclina, incluindo vômitos, diarréia, eritema, prurido e 

alterações em testes de função hepática (Nelson et al., 2010). 

Apesar da sua dose ainda não ter sido estabelecida para cães, as estatinas são 

inibidores da hidroximetilglutaril coenzima A (HMG-CoA) redutase, tendo como função a 

supressão do metabolismo do colesterol, favorecendo a redução de seus níveis séricos. Como 

consequência, ocorre aumento da remoção e da depuração de LDL e diminuição da 

produção hepática de VLDL (Xenoulis e Steiner, 2015; Nelson e Couto et al., 2010). 

Sendo assim, a partir da análise individual de cada paciente, associando sinais 

clínicos, exames laboratoriais e a causa do desenvolvimento da hiperlipidemia, pode-se 

estabelecer uma terapia específica, utilizando-se de dieta, exercícios e medicamentos.  

 

3 CONCLUSÃO 

 

A hiperlipidemia é uma condição importante e pouco relatada na medicina 

veterinária. Na maioria dos casos, essa afecção está associada a uma doença secundária que 

deve ser investigada pelo médico veterinário e sua resolução baseia-se no tratamento da 

doença de base. Entretanto, a hiperlipidemia pode, mais raramente, ser primária e idiopática, 

trazendo diversas consequências para o animal. É necessário, então, o suporte 

medicamentoso caso surjam complicações, além do tratamento de uma possível doença 

primária e da resolução do quadro com o auxílio de terapêuticas dietéticas e farmacológicas. 
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