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APRESENTAÇÃO
O sexto 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.
Excelente leitura!
Victor Hugo Vieira Rodrigues
Glenda Roberta Freire Lima
Thaís Maria Araújo Batista
Lorena Santos Bezerra
Danili Vitória Costa Oliveira
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RESUMO

artigo:

O relacionamento entre cães e gatos e a espécie humana é um
fenômeno de caráter global, caracterizado por um estreito e intenso
vínculo entre essas espécies. Com o decorrer das décadas e
alterações na dinâmica familiar, cães e gatos passaram a ser
considerados membros genuínos das famílias do Brasil e do
mundo. Entretanto, também se observa uma interação de caráter
negativo entre as espécies, onde os maus tratos a esses animais são
recorrentes na sociedade, mesmo com existência de leis e punições
aos autores dos atos. Sabe-se que há formas de qualificar e
diagnosticar maus tratos por profissionais competentes, porém
grande parte da população não tem o conhecimento necessário
para identificar essas situações, e nem para realizar a denúncia de
forma adequada e eficiente. O mesmo se aplica na identificação se
o bem-estar animal está sendo respeitado. Este trabalho objetiva
analisar a percepção da população de Fortaleza (Ceará) sobre maus
tratos e bem-estar animal relacionado com o IDH dos bairros
residentes dos. O estudo é de caráter transversal, de natureza
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quanti-qualitativa.
As
respostas
foram
armazenadas
automaticamente na ferramenta Google Forms, e para análise
estatística foram realizadas planilhas no Microsoft Excel 2007,
gerando percentual e gráficos. No estudo, observou-se que parte
da população não tem conhecimento sobre as formas de denúncia
de maus tratos e nem como realiza-las. Também constatou-se que
parte dos participantes não consideram alguns aspectos
socioeconômicos, como a economia, um fator importante para a
continuidade dos casos de maus tratos. Já sobre bem-estar animal,
nota-se que os participantes do estudo têm um certo conhecimento
sobre assuntos que ferem o bem-estar animal. Torna-se de extrema
importância estimular a educação ambiental e também mais
iniciativas governamentais acerca de maus tratos e bem-estar
animal neste município.
ANIMAL ABUSE AND WELFARE: PERCEPTION ANALYSIS OF
THE POPULATION OF FORTALEZA/CE
ABSTRACT

Keywords:
HDI
Knowledge
Animal Welfare
Fortaleza

The relationship between dogs and cats and the human species is
a global phenomenon, characterized by a close and intense bond
between those species. Over the decades and changes in family
dynamics, dogs and cats came to be considered genuine members
of families in Brazil and the world. However, there is also a
negative interaction between species, where the abuse of those
animals is recurrent in society, even with the existence of laws and
punishments for the perpetrators of the acts. It is known that there
are ways of qualifying and diagnosing abuse by competent
professionals, but a large part of the population does not have the
necessary knowledge to identify these situations nor to carry out
the complaint adequately and efficiently, the same applies to
identify if the animal welfare is being respected. This work aims to
analyze the perception of the population of Fortaleza (Ceará) about
animal abuse and welfare related to the HDI of the residential
neighborhoods of the surveyed. The study is cross-sectional, with
both qualitative and quantitative nature. The answers were
automatically stored in the Google Forms tool, and for statistical
analysis, spreadsheets were created in Microsoft Excel 2007,
generating percentages and graphs. In the study, it was observed
that part of the population is not aware of the forms of reporting
abuse or how to carry it out. It also found that part of the
participants do not consider some socioeconomic aspects, such as
the economy, an important factor for the continuity of cases of
abuse. As for animal welfare, it is noted that the participants have
a certain amount of knowledge about issues that go against animal
welfare. With this, we conclude that it is extremely important to
stimulate environmental education and also more government
initiatives about animal abuse and welfare in our city.
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1 INTRODUÇÃO
O convívio dos humanos com animais é um evento global, considerado um dos
mais próximos e fortes vínculos entre espécies. Humanos e animais de companhia
configuram um sistema social, onde os cães, gatos, e outras espécies são adotados como
membros genuínos da família (FARACO, 2008). Entretanto, essa interação pode ter caráter
negativo, como nos casos de maus tratos, por esse motivo, o país possui uma a Lei nº
14.064/2020 (Lei Sansão) criminalizando tais atos contra animais domésticos, de produção,
nativos ou exóticos (BRASIL,1998)
A crueldade contra animais é qualquer ação que ocasione injúria desnecessária a
esses indivíduos intencionalmente ou não, assim como intencionalmente praticar maus
tratos. Qualifica-se como abuso toda prática intencional, comissiva e também omissiva, capaz
de ocasionar agravos de ordem física como também psicológica, juntamente com os atos de
abuso sexual (CFMV, 2018).
Alguns aspectos sociais implicam na prática de maus-tratos, os mesmos podem
estar interligados ou não, sendo eles: economia, cultura, educação e pobreza. Casos de
abandono também se enquadram como maus tratos, já que animais domésticos são incapazes
de se defenderem das ameaças do mundo externo, pois estão adaptados ao ambiente caseiro
e limitado (DELABARY, 2012)
Em 1993, o Farm Animal Welfare Council desenvolveu uma ferramenta para medir
o bem-estar dos animais de produção, definida como as “cinco liberdades", onde consta que
o animal deve ter ausência de fome, sede e má nutrição, ser livre de desconforto, ausência de
dor, injúria ou doença, ter liberdade para expressar o comportamento natural e não deve
haver medo e estresse. Atualmente essa concepção é muito utilizada para todos os animais.
O conhecimento técnico estudado permite ao profissional Veterinário a detecção
de maus tratos aos animais, culminando no enquadramento legal de cada casos permitindo a
intervenção jurídica, visando avaliar cada situações perante as leis vigentes (MOLENTO,
2015).
Com isso, o objetivo do nosso estudo foi compreender a percepção da população
de Fortaleza-CE sobre maus tratos e bem-estar animal, fazendo relação com o IDH dos
bairros residentes dos participantes.
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2 METODOLOGIA
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de Fortaleza,
aprovado sob o número 54011021.1.0000.5052. É de caráter transversal e de natureza quantiqualitativa. O público consiste em moradores de diversos bairros do município de Fortaleza
no Ceará, maiores de dezoito e foram desconsiderados os formulários inacabados, menores
de dezoito anos e moradores de outros municípios que não seja Fortaleza. A amostra
consistiu de 200 respostas, levando em consideração que o município de Fortaleza possui
119 bairros, visando assim uma variabilidade residencial dos participantes.
O processo de coleta foi por meio de questionário online, elaborado e estruturado
pela plataforma Google, com a ferramenta Google Forms, seguindo estruturas de
questionários já previamente utilizados. Após a elaboração, o link foi compartilhado pelas
redes sociais digitais como Whatsapp, Facebook, Instagram, Telegram e via E-mail durante
o período da pesquisa.
As informações foram coletadas na plataforma do Google Forms e automaticamente
armazenados. Foi realizada uma apreciação crítica dos resultados e os mesmos foram
transferidos para tabelas e gráficos por meio do programa Excel e determinados conforme a
necessidade dos dados coletados. O estudo utilizou aspectos socioeconômicos e
demográficos, elaborados pelos próprios pesquisadores, com intuito de caracterizar a
amostra estudada.
Para fazer a análise do IDH dos bairros dos participantes, foi utilizado o estudo
desenvolvido em 2010 pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de
Fortaleza, onde há listado 119 bairros do município, e todos apresentando seu respectivo
IDH. Para melhor apreciação dos dados, os bairros foram divididos em quatro grupos,
classificados em IDH muito alto (acima de 0,800), alto (entre 0,700 e 0,799), médio (entre
0,555 e 0,699) e baixo (abaixo de 0,554), de acordo com os dados publicados pelo Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento em 2014, essa classificação foi desenvolvida
para avaliação dos países, porém adaptada para o presente estudo.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O questionário obteve um total de 200 respostas válidas, coletadas exclusivamente
por meio de plataforma virtual. O intervalo de idade que prevaleceu foi de 18 a 24 anos. Foi
questionado se os participantes possuíam animais de estimação entre cães ou gatos, 83%
(166/200) alegaram que sim. Dos 200 participantes, 53% (106/200) são residentes de bairros
com baixo IDH, 21% (42/200) de médio IDH, 6,5% (13/200) de alto IDH e 19,5% (39/200)
de muito alto IDH (Figura 1).
Figura 1 - IDH dos bairros residências dos participantes
19,5%

6,5%
53,0%

Muito alto
Alto

Médio
Baixo
21,0%

Fonte: Dados da pesquisa, 2022.

3.1 Aspectos Socioeconômicos

Das dezenove perguntas do questionário, três abordavam aspectos relacionados à
frequência dos casos de maus tratos, nas esferas de economia, educação e cultura. Quando
questionado, se os participantes achavam que os aspectos econômicos influen-ciavam na
continuidade dos casos, apenas 53% responderam que “Sim” (Figura 2), onde a menor
porcentagem de respostas positivas está no grupo dos moradores residen-tes de bairros com
IDH muito elevado.
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Figura 2 - Resposta dos participantes em relação a influência da economia
7%

53%

40%

Sim

Não

Não sei responder

Fonte: Dados da pesquisa, 2022.

Esses dados são preocupantes, já que a economia pode ser um dos principais fatores
que permite a perpetuidade dos casos. Os rodeios e vaquejadas tem um forte apoio das
prefeituras, já que garante um grande circulação e capitação de dinheiro, levando a uma renda
alternativa para muitos indivíduos. Juntamente a essas práticas, são realizadas feiras
comerciais, apresentações de cunho artístico, entre outros. Obser-vando que a monetização
é o principal objetivo deixando as o bem-estar do animal em segundo plano (LEVAI, 2007).
A incessante busca por capital financeiro pode apontar muitas outras questões
importantes, como o tráfico de animais silvestres e a corrupção por parte das entidades que
teriam o papel de fiscalizar essa prática criminosa. O comércio de fauna silvestres é citado
como o terceiro maior tráfico do mundo, ficando atrá somente do tráfico de drogas e de
armas (FERREIRA E GLOCK, 2004).
A venda de animais em vitrines pet shops pode transparecer como algo inofen-sivo,
mas coloca o animal como um objeto ocasionando uma assimilação que esse animal é uma
mercadoria, gerando uma ideia errada da ação de ter um animal. Em 2015, foi proposto o
projeto de Lei nº 3.984, que visava proibir a comercialização de animais em pet shops, sendo
permitida a venda apenas por criadores próprios autoriza-dos, alegando que as matrizes dos
filhotes comercializados ficam distantes e são mal-tratadas na maioria dos casos, e os filhotes
confinados em vitrines, onde não têm a ple-na capacidade de manifestar seu comportamento
natural. O projeto de lei tinha intuito de reforçar a fiscalização do bem-estar principalmente
das matrizes, assim como esti-mular a adoção de animais em situações precárias.
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Podemos observar que em todos as práticas citadas, a monetização foi o único
objetivo, nunca se considerando sua individualidade ou sua capacidade de sofrimento, mas
sim no que ele pode render para os indivíduos que os exploram. (LEVAI, 2007).
Um assunto ligado diretamente a economia, a pobreza de uma parte da popula-ção
gera inúmeros danos aos animais, a deplorável situação de miséria vivenciada por inúmeras
famílias pelo Brasil faz com que práticas, já em desuso pela população, se perpetuem, como
é o caso de cavalos puxando carros de reciclagem, animais muitas vezes debilitados, sujeitos
a inúmeras horas de trabalho escaldante sem a menor condi-ção de continuar. Em um estudo
feito por FEIJÓ et al., (2007) no município de Pelotas- RS, revelou que os cavalos de carroça
são animais que são mal alimentados e tem um excesso de esforço físico, mesmo estando
machucados e doentes, os animais são utili-zados dia após dia, pois o carroceiro não pode
deixar de trabalhar, já que sua família depende da renda desse trabalho.
Quando questionados sobre os aspectos educacionais, a maioria dos participan-tes
respondeu que era um fator que influenciava na prevalência dos casos, e a porcen-tagem de
respostas entre os diferentes níveis de IDH dos bairros residenciais foi equi-valente. De fato,
a educação é a medida preventiva mais importante, tanto para educa-ção ambiental, mas
também para instruir a população sobre o que deve ser feito ao presenciar uma cena de maus
tratos a animais. Em 27 de abril de 1999, foi instituída a lei nº 9.795, onde regulamenta o que
é educação ambiental e como ela deve ser traba-lhada desde políticas pública, sob
responsabilidade de órgãos federais, estaduais e mu-nicipais até o ensino infantil ao superior.
A mensagem que animais merecem ser respeitados deve ser trabalhada desde a
infância. Na Costa Rica, já se utiliza em escolas infantis e por meio da mídia, um mo-delo de
pedagogia que engloba os aspectos ecológicos da interação entre seres huma-nos e a natureza
como um todo, incluindo a fauna e a flora, levando em consideração o exposto por Lanfredi
(2002), onde consta que a educação ambiental deve visar o ge-renciamento e a melhora da
interação da espécie humana com o meio ambiente, esti-mulando assim a sustentabilidade.
A relação entre animais e humanos deve ser positiva para ambos, porém, quando
há alguma situação de prejuízo para o animal, podemos observar atos de maus tratos. Muitos
indivíduos praticam os atos sem perceber, privando o animal de expres-sar seu
comportamento natural ou deixá-los acorrentado ao sol, privando-os de água de alimento, o
que é considerado crime e pode estar sujeito a punição segundo nossa cons-tituição. Essas
ações devem ser sempre investigadas e julgadas, entretanto isso só acon-tece quando há
relatos ou denúncias desses fatos, e isso só é possível se a sociedade realmente conseguir
distinguir o que é maus tratos e se souber a quem recorrer nessas ações (DELABARY, 2012).
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Quando questionado sobre os aspectos culturais, a grande maioria dos participantes
julga que os mesmos interferem sim na continuidade dos casos, e nos estudos de Levai
(2007), a tradicional tourada na Espanha, os rituais de sacrifício coletivo de carneiros nas
festividades muçulmanas, os sacrifícios de animais em rituais africanos, transtornam martírio
de animais em herança cultural. Existem pontos da cultura do nordeste, por exemplo, que
estabelecem atos cruéis e inapropriadas práticas apenas para diversão do público, um
exemplo disso são as vaquejadas que Silva (2007) considera a prática como uma categoria
esportiva onde vaqueiros montados a cavalos devem derrubar o animal da espécie bovina
dentro de um limite estabelecido, puxando-o pelo seu rabo.
Outro exemplo dessas práticas são os rodeios, acontecimentos que tem como
propósito premiar o vaqueiro que se mantiver dentro do maior tempo possível em cima de
cavalos ou touros (SOUZA, 2008). Essas atividades são apoiadas por leis em vários estados
do Brasil devido seu potencial de renda. Esses animais são mansos na realidade e apresentam
tais comportamento e temperamento agressivos devido à alta exposição a estresse e dor
intensa, além de estarem no final da sua vida.
A Lei n°10.519 de 17 de julho de 2002 chamada de Lei dos Rodeios, reconhece a
vaquejada, o rodeio e o laço como manifestações de cultura nacionais de natureza imaterial
e de acordo com o autor Souza (2008), a mesma tem caráter inconstitucional e é inadequada
em comparação com a Lei n° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 (Lei dos Crimes Ambientais)
visto que a Lei dos Rodeios coloca que a performance do animal será de critério colaborativo
do evento em questão, onde não só permite mas instiga as práticas que mantem o animal em
situação de angustia para que permaneça saltando.
As práticas de sacrifícios religiosos são bastante discutidas, vendo a grande
disseminação desses atos desde culturas de caráter de matriz nórdica europeia até mesmo em
segmentos de vertentes de matriz africana e religiões monoteístas como judaísmo e
cristianismo, e de acordo com o Inciso VI do Artigo 5º da Constituição da República todos
são livres para exercer cultos religiosos das suas respectivas religiões, mostrando mais uma
vez que o interesse do ser-humano está acima do bem-estar de animais não-humanos.
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3.2 Denúncia e Reação

No nosso estudo, foi questionado que reação os participantes tiveram frente a uma
situação de maus tratos animais, onde 30% dos entrevistados responderam que intervieram
frente ao agressor. Nessa situação, o animal foi retirado imediatamente do risco de sofrer a
injúria, entretanto como não há denúncia do agressor, o animal fica susceptível a sofrê-la
novamente. Por outro lado, 30% alegaram que não sabiam o que fazer no momento,
mostrando que há uma necessidade de educar a população sobre como agir nesses casos e
também a identificar situações de maus tratos que são de fácil reconhecimento. Observouse que 12,5% dos participantes ficaram com medo de intervir frente ao agressor, pois
poderiam se colocar em situações de risco, outros 12% fizeram denúncia aos órgãos
responsáveis, mostrando um índice bem baixo diante da seriedade do tema.
Apenas um participante (0,5%) registrou o boletim de ocorrência. Esse dado
mostra que grande parte população não sabe como lidar com situações de maus tratos, e
muitas vezes não as reconhecem como crime, deixando explícita a necessidade de órgãos
governamentais efetuarem campanhas, com intuito de orientar os cidadãos de como se deve
agir perante a crimes contra animais (Figura 3).

Figura 3 - Reação dos participantes perante uma cena de maus tratos

Intervi diretamente contra o agressor

30%

Não sei responder

30%

Não soube como agir

15%

Quis agir porém fiquei com medo

12,5%

Denuncie aos órgãos responsáveis

12%

Registrei um boletim de ocorrência

0,5%

Fonte: Dados da pesquisa, 2022.

Hoje com a Lei 9.605/98, artigo 32, é considerado crime praticar maus tratos contra
animais domésticos, silvestres, nativos ou exóticos. De acordo com a lei, várias condutas
podem caracterizar os crimes, podemos citar o abandono, ferir ou mutilar o animal,
envenenar, não abrigar o indivíduo do sol, chuva ou frio, não alimentar, privar de água, negar
14
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assistência veterinária se preciso, dentre vários outros. Devido a seriedade dos crimes, em 29
de setembro de 2020, foi sancionada a lei nº 14.064, também chamada de “Lei Sansão”, que
altera a lei nº 9.605, aumentando a pena em caso de maus tratos á cães e gatos.
E necessário descrever com maior exatidão possível os fatos presenciados onde
aconteceu e se possível o nome e endereço do responsável. Também tentar levar, caso haja
possibilidade, alguma evidência, como fotos, vídeos, nome de testemunhas e endereço das
mesmas. Quanto mais detalhada a denúncia, maior a possibilidade de resolução eficaz do
caso.
Ainda sobre denúncias, é importante que a população saiba a que órgãos recorrer
para realizá-las. No nosso estudo, os participantes demonstraram conhecimento sobre as
formas de denúncia e os órgãos responsáveis (Figura 4), sendo as respostas mais prevalentes
o “Disque Denúncia”, “Delegacia de Polícia” e a “Polícia Militar”, que são órgãos
responsáveis por crimes de maus tratos animais e para averiguação do nível de bem-estar,
porém também houve um importante número de respostas para a “Linha Verde do Ibama”
(30,5% dos participantes), que é responsável apenas para crimes ambientais, que causem
injúria a fauna silvestre, quando a pergunta abordava somente cães e gatos.

Figura 4 – Qual órgão o participante escolheria para fazer uma denúncia
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Fonte: Dados da pesquisa, 2022.
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3.3 MAUS TRATOS E BEM-ESTAR ANIMAL

Considera-se que o nível de bem-estar dos animais vai além de cuidados básicos,
pois para o diagnóstico de maus tratos e mensuração do bem-estar animal, é necessário um
profissional capacitado para fazer a análise das condições em que o animal vive, levando em
consideração indicadores de comportamento, conforto, nutrição e saúde. Quando esses
indicadores apresentam um baixo nível, o animal pode estar em uma situação de maus-tratos,
mesmo que não proposital pelo seu tutor. O questionário contava com questões relacionadas
a situações de maus tratos e de baixo bem-estar animal, que foram desenvolvidas a partir do
Protocolo de Perícia em Bem-Estar Animal (PPBEA) (HAMMERSCHMIDT; MOLENTO,
2014), desenvolvido para nortear as investigações em caso de suspeita de maus-tratos
animais.
Quando questionado se o abandono de animais era considerado maus-tratos, 98,5%
(197/200) dos participantes responderam que sim, demonstrando que a população foi
beneficiada pelas ações da prefeitura de Fortaleza na conscientização que essa prática é de
fato criminosa, de acordo com a Lei Federal nº 14.064/20. Segundo Santana e Marques
(2001), o abandono de cães e gatos aumenta nas épocas festivas no final de ano, onde os
tutores não têm com quem deixar seus animais e os botam na rua, expostos a
envenenamentos, fome, sede e agressão. Essa prática acaba gerando o aumento exponencial
de animais errantes, pois as fêmeas não castradas entram em ciclos repetitivos de gestação e
consequentemente aumenta o número de animais nas ruas, o que atualmente se tornou um
problema de saúde público, pois esses animais são reservatórios de bactérias, vírus, fungos e
outros parasitas zoonóticos (POLO et. al., 2004; MUNDIM et. al., 2007).
Quando questionado se os participantes julgavam animais nos extremos
nutricionais - muito magros ou obesos - como maus-tratos, 84% (168/200) responderam
que sim. O escore corporal do animal é um bom indicador do estado nutricional, onde
animais com baixo escore demostram negligência por pare dos seus tutores, e a situação de
caquexia demonstra extremo descuido com a alimentação do animal. Animais magros ou
muito magros indicam um nível inadequado no indicador nutricional, enquanto animais
obesos indicam nível regular, podendo haver adequações pelo tutor para corrigir a situação
(HAMMERSCHMIDT; MOLENTO, 2014).
Sobre a pergunta que indagava se consideravam uma situação de maus-tratos
animais presos em correntes ou cordas durante grandes períodos do dia, mesmo que soltos
durante a noite, 90% (180/200) dos participantes responderam que “Sim”, essa situação fere
não só o indicador de conforto, mas também de comportamento. Animais presos são
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incapazes de expressar seu comportamento natural, dando pequenas corridas ou passeios no
local onde moram, afetando a esfera psicológica e emocional, por apresentar grande restrição
de espaço (LOBERG; LUNDMARK, 2016), esse fator já implica um nível inadequado do
indicador comportamental no PPBEA.
No que se refere aos indicadores de saúde dos animais, foi questionado se animais
apresentando problemas recorrentes como vômitos, diarreia, fraturas e secreções sem
assistência do médico veterinário, se enquadravam como uma situação de maus-tratos, 84%
(1168/200) responderam que “Sim”. Animais com lesões e doenças podem apresentar dor,
o que interfere intensamente na qualidade de vida e no bem-estar desses animais. A falta de
assistência, a depender da situação, pode ser considerada negligência por parte do tutor, e a
situação do animal deve ser imediatamente adequada. Esse dado demonstra que uma parte
da população ainda não reconhece que a saúde do animal é de extrema importância para
garantir o bem-estar, assim como mostra que o reconhecimento dos Médicos Veterinários
como profissionais da saúde ainda precisa ser melhor trabalhado na população.

4 CONCLUSÕES
Através do presente estudo observa-se através dos dados coletados, que existe uma
grande deficiência entre os entrevistados mostrando que a população desconhece os temas
com ênfase em maus tratos e que boa parte da população não sabe como agir frente a tais
situações. Boa parte dos indivíduos não sabe como efetuar uma denúncia eficaz de casos de
maus tratos, e nem os órgãos que são responsáveis por agir diante dessas situações. Percebese que existe uma deficiência na educação da popu-lação diante do tema abordado e que há
necessidade de explorar tais temas pelas instituições e órgãos governamentais, a fim de educar
e promover conhecimento sobre os temas abordados. Levando em consideração que a maior
parte dos participantes possuem animais domiciliados, ressalta-se a importância da educação
frente ao respeito aos animais e sua qualidade de vida.
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RESUMO

artigo:

A cinomose é uma enfermidade cosmopolita, caracterizada por sua
alta mortalidade e causada por um vírus do tipo RNA que atinge,
principalmente, canídeos. Os sinais clínicos são caracterizados por
serem multissistêmicos e podem causar danos neurológicos graves.
O tratamento pode ser divido em tradicional (uso de antiinflamatórios,
antibióticos,
antivirais,
anticonvulsivantes,
antipiréticos e suplementos alimentares) e alternativo (fisioterapia,
terapia neural, acupuntura e uso de células-tronco mesenquimais).
No tratamento tradicional o principal objetivo é um tratamento de
suporte, onde busca-se tratar combatendo os sinais clínicos. Com
os tratamentos alternativos, a finalidade é tratar o animal como um
todo, proporcionando assim bem-estar e um melhor prognóstico,
principalmente em animais com sequelas neurológicas. O objetivo
do trabalho é destacar aspectos importantes no tratamento da
cinomose disponíveis na literatura. Este trabalho buscou abordar
uma revisão integrativa através da descrição de estudos com o
objetivo relatado anteriormente, através de uma pesquisa
quantitativa. Como critérios para pesquisa, foram incluídos
materiais científicos publicados entre os anos de 2015-2020 na
língua portuguesa e inglesa. Foram organizados em tabela, dez
estudos contendo dados como: autor, ano de publicação, base de
dados, título, palavras-chave, delineamento de estudo, nível de
evidências, resultados e conclusões. Na conclusão, foi possível
analisar que o tratamento tradicional é mais eficaz quando utilizado
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no começo da enfermidade e o tratamento alternativo mostrou-se
promissor no tratamento de sequelas neurológicas
CANINE DISTEMPER: TRADITIONAL AND ALTERNATIVE
TREATMENTS
ABSTRACT

Canine distemper is a cosmopolitan disease, characterized by its
high mortality and caused by an RNA-type virus that affects mainly
canids. Clinical signs are characterized by being multisystemic and
can cause severe neurological damage. The treatment can be
divided into traditional (use of anti-inflammatories, antibiotics,
antivirals, anticonvulsants, antipyretics and food supplements) and
alternative (physiotherapy, neural therapy, acupuncture and use of
mesenchymal stem cells). In traditional treatment, the main
objective is supportive treatment, which seeks to treat by
combating clinical signs. With the alternative treatments, the
purpose is to treat the animal as a whole, thus providing well-being
and a better prognosis, especially in animals with neurological
sequelae. The of the study is to highlight important aspects in the
treatment of distemper available in the literature. The work will be
an integrative review that will seek to synthesize and describe
studies with the objective previously reported, through a
quantitative research. As research criteria, scientific materials
published between 2015-2020 in Portuguese and English were
included. Ten studies were organized in a table containing data
such as: author, year of publication, database, title, keywords, study
design, level of evidence, results and conclusions. In conclusion, it
was possible to analyze that traditional treatment is more effective
when used in the beginning of the disease and alternative treatment
has shown promise in the treatment of neurological sequelae

Keywords:
Acupuncture
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1 INTRODUÇÃO
A cinomose é uma enfermidade caracterizada por alta mortalidade, atingindo
principalmente animais da família Canidae. Seu agente etiológico é um vírus, do tipo RNA
do gênero Morbillivirus. Geralmente os animais acometidos são jovens, imunossuprimidos
e que não receberam um protocolo vacinal adequado (MEGID et al., 2015; SANTOS et al.,
2016).
Os sinais clínicos são multissistêmicos, como: hiperqueratose dos coxins,
dermatites pustulares, secreções nasais e oculares, diarreia, febre, vômito e sinais
neurológicos (ataxia, paralisia de membros, mioclonias, nistagmo e andar em círculos). Dos
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sinais neurológicos, a mioclonia é o mais frequente em cães infectados com o vírus da
cinomose (SANTOS et al., 2016; BASTOS, 2018).
O tratamento da cinomose é principalmente de suporte e sintomático, podendo
ser

utilizados:

anti-inflamatórios

(dexametasona),

antimicrobianos

(metronidazol,

enrofloxacina e amoxicilina + clavulanato de potássio) antipiréticos (dipirona), antivirais
(ribavirina), anticonvulsivantes (fenobarbital e diazepam) e uma terapia de suporte (ômega 3,
leucogen, vitamina A, vitamina E e fluidoterapia) (SANTOS et al., 2016; DORNELLES et
al., 2015).
Além do tratamento tradicional de tratamento, existem terapias alternativas.
Dentre elas, pode-se destacar a fisioterapia, que tem como objetivo aliviar sinais clínicos
como ataxia, convulsões e deambulação, consequentemente aliviando a dor, otimizando a
circulação sanguínea e estimulando o sistema nervoso e muscular. Dentre as categorias de
fisioterapia tem-se laserterapia, magnetoterapia, cinesioterapia, eletroterapia e hidroterapia
(KLOS et al., 2020; CAMPOS et al., 2020).
Uma nova forma de tratamento alternativo é a terapia neural. Essa técnica consiste
na aplicação de vários tipos de anestésicos locais, como lidocaína, procaína e bupivacaína por
várias vias de aplicação (endovenosa, subcutânea e pontos lesionados) com o objetivo de
neutralizar alterações que afetam o funcionamento das células (GONÇALVES et al., 2020).
A técnica da acupuntura, objetiva recuperar e tratar tecidos através da estimulação
do calor produzido pelas agulhas em pontos específicos do corpo, melhorando assim a
resposta inflamatória e imunológica. Seu uso é baseado em pontos específicos do corpo com
ramificações nervosas, sendo esses pontos causadores de ações que causam alivio da dor e
diminuição de respostas inflamatórias (KLOS et al., 2020; MELLO, 2015)
Portanto, esse trabalho pretendeu apresentar um direcionamento para aplicar no
tratamento da cinomose, servindo de base para pesquisa à graduandos e Médicos
Veterinários. Com isso, pretende-se explicar tratamentos tradicionais e alternativos
disponíveis, para que desta forma o prognóstico de um animal acometido torne-se favorável.
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2 METODOLOGIA
O trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa quantitativa, com um
levantamento de dados úteis em relação à comparação de tratamentos tradicionais e
alternativos na cinomose canina.
Esta pesquisa seguiu as seguintes etapas proposta por Mendes (2008): Identificação
do tema e questões norteadoras; Estabelecimento de critério de inclusão e seleção;
Identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados; Caracterização dos estudos
selecionados; Análise e interpretação dos resultados; Apresentação da revisão e síntese do
conhecimento.
A pesquisa bibliográfica incluiu artigos originais e editoriais científicos escritos na
língua inglesa e portuguesa, publicado no período de 2015 – 2020. Foram excluídos materiais
científicos disponíveis na literatura com anos de publicação anteriores a 2015.
O estudo foi realizado na forma de uma revisão integrativa, através da análise de
artigos científicos nos bancos de dados: Scielo, Scopus, PubMed, EBSCOhost, Google
Acadêmico e Portal Periódicos CAPES. Os descritores utilizados para pesquisa na língua
portuguesa foram: “Cinomose tratamento”, “Cinomose”, “Tratamentos alternativos
cinomose”, “Acupuntura na cinomose”. Na língua inglesa: “Canine distemper virus”,
“Treatment and Canine distemper virus”.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
No total, foram utilizados dez trabalhos científicos para confecção dos resultados.
Desta forma, o número de trabalhos de acordo com seu ano de publicação ficou da seguinte
forma: 2020 (30%), 2019 (30%), 2015 (30%) e 2016 (10%). Os anos com maiores publicações
foram 2020, 2019 e 2015.
Os níveis de evidência dos trabalhos científicos foram os seguintes: Nível II (70%),
Nível III (10%) e Nível IV (20%). Os tipos de delineamento dos estudos foram: Estudo de
caso (60%), Levantamento de dados (30%) e Pesquisa de campo (10%). Em relação à origem
dos trabalhos científicos, todas foram do Brasil, representando 100% dos mesmos. As bases
de dados foram as seguintes: Google Acadêmico (50%), PubMed (20%), EBSOhost (20%)
e Scopus (10%).

24

Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, Volume 6

Tabela 1 - Comparativos de estudos disponíveis na literatura listados por seu ano de
publicação
Autor /Ano/Base
de dados

Título

Palavras-chave

CAMPOS et al.,
2020 / Google
Acadêmico

A fisioterapia no
tratamento das
sequelas da
cinomose

Cinomose,
fisioterapia,
veterinária,
reabilitação,
sequelas

GONÇALVES et
al., 2020 / PubMed

Tratamento com
Terapia Neural
em cão com
sequela de
cinomose: Relato
de caso.

Cinomose canina,
procaína,
sequelas, terapia
neural

-Estudo de caso
-Nível II

KLOS et al., 2020 /
PubMed

Fisioterapia e
reabilitação
animal na
medicina
veterinária

Animais,
reabilitação,
tratamento,
veterinária

Levantamento de
dados
-Nível IV

SANTOS et al.,
2019 / Google
Acadêmico

Células-tronco
mesenquimais
alogênicas no
tratamento das
sequelas
neurológicas de
cinomose canina
Tratamento de
sequela de
cinomose em
cão com
fenobarbital
associado à
complexo
antioxidante:
Relato de caso
Uso da
acupuntura e
fisioterapia em
sequelas da
cinomose: Relato
de caso

CTM, convulsão,
terapia celular,
neurologia

-Estudo de caso
-Nível IV

Ataxia,
convulsão,
mioclonia,
neuropatologia

-Estudo de caso
-Nível II

Cinomose,
acupuntura,
tratamento
complementar

-Estudo de caso
-Nível II

Óbito de cadela
imunossuprimida
por cinomose

Cinomose
nervosa,
progressão, óbito

-Estudo de caso
-Nível II

NASCIMENTO et
al., 2019 / EBSCO
host

SOARES, 2019
/Google
Acadêmico

SANTOS et al.,
2016 / EBSCO host

Delineamento
do estudo/Nível
de evidências
Levantamento de
dados
-Nível II

Resultados

Conclusões

Após realizar 14
sessões de
fisioterapia, o
animal recebeu
alta médica
devido à
melhora clínica
Após 5 sessões
com terapia
neural, o animal
apresentou
completa
recuperação das
sequelas da
cinomose
A utilização
correta permite
melhora na
qualidade de
vida do animal,
reduzindo os
sinais clínicos
Sete animais
tiveram
normalização
dos sintomas
neurológicos e
três mantiveram
mioclonias
O animal foi
tratado com
fenobarbital e
complexo
antioxidante
visando reduzir
os sinais
clínicos

A fisioterapia mostrou-se eficaz
na redução de sinais clínicos da
cinomose e aumento do bemestar de animais atingidos

Os tratamentos
complementares
trazem
resultados
promissores na
redução
sequelas
neurológicas
causadas pela
cinomose
O quadro do
animal evoluiu
de forma aguda,
foram

Conclui-se a importância do
tratamento complementar para
evitar a eutanásia desnecessária
de animais e consequentemente
recuperar as sequelas deixadas
pela cinomose
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A terapia neural apresentou
eficácia no tratamento da
cinomose, mesmo sendo pouco
utilizada no Brasil.

A fisioterapia apresenta várias
modalidades e estas podem
ajudar na reabilitação de
animais enfermos

A administração intravenosa de
células-tronco mesenquimais
pode melhorar os sinais
clínicos desenvolvidos pela
cinomose
O tratamento com fenobarbital
associado à complexo
antioxidante foi eficaz na
redução de sinais clínicos e
estabilização do paciente com
cinomose

A cinomose é uma doença de
rápida progressão e em casos
de imunussupressões o quadro
é mais grave

nervosa: Relato
de caso

DORNELLES et
al., 2015 / Google
Acadêmico

Protocolos
terapêuticos
utilizados no
tratamento da
cinomose canina
no alto Uruguai
gaúcho e oeste
catarinense

Doença
infectocontagiosa,
fármacos, terapia,
morbillivirus

-Pesquisa de
campo
-Nível III

VIANA et al., 2015
/ Scopus

Ribavirina e fase
nervosa da
cinomose: cura
clínica, mas não
esterilizante –
Relato de dois
casos

Vírus da
cinomose canina,
ribavirina,
tratamento

-Estudo de caso
-Nível II

MELLO, 2015 /
Google Acadêmico

Uso da
estimulação de
acupontos pela
medicina
tradicional
chinesa aliada a
fisioterapia na
reabilitação de
cães portadores
de sequelas
neurológicas
debilitantes da
cinomose

Reabilitação
veterinária, cães,
acupuntura,
fisioterapia,
neurologia

Levantamento de
dados
-Nível II

realizados
alguns manejos
clínicos, mas o
animal veio a
óbito
Os resultados
foram
diversificados,
visto que não há
tratamento
específico para
cinomose,
apenas de
suporte
Mesmo sendo
um promissor
antiviral, a
ribavirina não
provoca efeitos
diretos quando
o vírus já está
disseminado no
SNC
Da amostra
total, 68% teve
diminuição das
sequelas da
cinomose, com
variação de 6 à
22 sessões

Deve-se optar por fármacos
seguros e com eficácia
comprovada para o tratamento
da cinomose e orientar aos
tutores que o melhor
tratamento é a prevenção com
a vacinação
Mesmo com resultados
vantajosos da terapia antiviral
contra a cinomose, são
necessários maiores estudos,
visto que o tratamento com
essa terapia pode causar efeitos
adversos
A acupuntura pode ser usada
para o tratamento de sequelas
deixadas pela cinomose, no
entanto são necessários mais
estudos ao seu respeito

A cinomose é uma enfermidade que não apresenta tratamento específico, isso se
deve ao fato por ser enfermidade multissistêmica e causar vários sinais clínicos inespecíficos.
DORNELLES et al., 2015 também chama atenção para necessidade de usar fármacos
seguros e com eficácia comprovada para o tratamento da cinomose, pois devido à grande
oferta de tratamentos, o uso de fármacos com segurança é importante. Com isso, o
tratamento em forma de suporte e inespecífico é o mais utilizado, em decorrência do caráter
multissistêmico da doença (NELSON et al., 2015).
Vários fármacos podem ser utilizados na terapêutica da cinomose, como por
exemplo antibióticos, que são usados para controle de possíveis infecções secundárias, que
ficam susceptíveis devido a imunossupressão causada pela cinomose (SANTOS et al., 2016;
NELSON et al., 2015). Dentre os antibióticos, DORNELLES et., 2015 relata que o
metronidazol (25-50 mg/kg, SID ou BID) apresenta bons resultados, devido a sua difusão
pelos tecidos, inclusive o nervoso. Outros também podem ser usados, como a enrofloxacina
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(5mg/kg, BID), amoxicilina associada à clavulanato de potássio (10-20mg/kg, 12h, IM, SC
e VO) e sulfametoxazol com trimetropina (15-30mg/kg, 12h, VO e IV).
Fármacos como anti-inflamatórios esteroidais tem seu uso discutidos por médicos
veterinários, devido ao fato dos corticoides apresentarem vantagens como combate das
lesões neurais e redução de edemas cerebrais, no entanto causam uma imunossupressão, fato
que já é causado em si pela enfermidade principalmente em infecções agudas. O fármaco
mais utilizado foi a dexametasona na dose de 1-2mg/kg, IV (JERICÓ et al., 2015;
DORNELLES et al., 2015. Além dos fatores já citados em relação aos fármacos, outros
fatores podem interferir na eficácia terapêutica da cinomose. Condições de imunossupressão
como por exemplo infecções bacterianas levam a uma manifestação de cinomose mais
agressiva e grave (SANTOS et al., 2016).
Anticonvulsivantes são utilizados para tratar convulsões, onde os mais utilizados
são diazepam e fenobarbital. O fenobarbital, que é um anticonvulsivante da classe dos
barbitúricos pode ser usado na dose de 2 – 2,5mg/kg (VO/IV/IM/BID), como explana
(NASCIMENTO et al., 2019 e MEGID, 2015) a escolha desse medicamento é realizada
devido suas ações antiepiléticas, sedativas e hipnóticas, além de ser um barbitúrico de longa
duração, fato que justifica seu uso no controle a longo prazo de convulsões (SOUZA et al.,
2019). Para crises convulsivas, recomenda-se o diazepam na dose 1 – 2 mg/kg (via retal) ou
0,5-1mg (via intravenosa), o uso desse fármaco da classe dos benzodiazepínicos, pode ser
justificada devido suas propriedades relaxantes musculares e sedativas, contribuindo assim
para controle de crises convulsivas (KAYA et al., 2018).
A ribavirina, é o antiviral de escolha utilizado no tratamento da cinomose, isso se
deve ao fato desse fármaco agir na sequência do genoma do vírus, gerando assim mutações
que alteram o funcionamento viral. Na exposição feita por VIANA et al., 2015, a dose da
ribavirina foi alterada em decorrência de efeitos adversos ocasionados, inicialmente a dose
foi de 60 mg/kg, VO, SID, por 15 dias, posteriormente foi diminuída para 30 mg/kg, VO,
SID, por 12 dias, apresentando melhores resultados em animais na fase inicial da
enfermidade. Em outro levantamento, a ribavirina apresentou bons resultados em animais
na fase inicial da infecção, foi utilizada a dose de 30 mg /kg, VO, SID, por quinze dias, no
entanto causou efeitos adversos como anemia. Comparando os dois estudos citados, podese entender que a ribavirina apresenta resultados favoráveis, no entanto é preciso um maior
estudo em relação a seu uso seguro de doses e toxicidade (VIANA et al., 2015; MEGID et
al., 2015)
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Além de tratamentos tradicionais citados anteriormente no presente trabalho,
existem também os tratamentos alternativos, indicados para melhora de sequelas
neurológicas e bem-estar de animais acometidos (GONÇALVES et al., 2019). Em
concordância, (KLOS et al., 2020) afirma que o tratamento alternativo atua juntamente com
a clínica médica, isso é realizado porque o mesmo age na redução de sinais clínicos e no
aumento da qualidade de vida do animal.
Na pesquisa realizada por GONÇALVES et al., 2019 foi possível ter discernimento
que a terapia neural é uma ótima opção de tratamento alternativo para cinomose. No estudo
citado, o animal apresentou melhora das sequelas neurológicas, como a paresia dos membros
e ataxia, com algumas sessões de terapia neural. Além disto, GONÇALVES et al., 2019 expõe
que a terapia neural também foi eficaz, devido seu efeito terapêutico decorrente da
introdução de anestésicos locais em pontos específicos do corpo animal (acupontos usados
na acupuntura, pontos lesionados ou pontos dolorosos). Mesmo sendo pouco conhecida no
Brasil, a terapia neural apresentou resultados promissores.
No levantamento feito por SANTOS et al., 2019, o tratamento alternativo através
de células-tronco mesenquimais alogênicas apresentou resultados satisfatórios, reduzindo
sequelas neurológicas. No presente estudo, as células-tronco mesenquimais foram colhidas
através de tecido adiposo e aplicadas nos animais enfermos por via endovenosa. Depois de
3 aplicações, os animais do estudo apresentaram melhora significativa. No entanto, ainda no
estudo de SANTOS et al.,2019, a fase da doença interfere nos resultados dessa terapia
alternativa, onde os animais em fase não virêmica foram os que apresentaram melhores
respostas. Além disso, no trabalho de ZEIRA et al., 2015, o tratamento com células-tronco
mesenquimais obteve ótimos resultados, devido às suas propriedades imunológicas e
regenerativas.
A fisioterapia surge como uma boa opção para tratamento e reabilitação de animais
acometidos com cinomose, em estudo realizado por CAMPOS et al., 2020, os autores
obtiveram bons resultados com a cinesioterapia, laserterapia e magnetoterapia. Segundo
KLOS et al., 2020, os resultados da fisioterapia são promissores, isso é possível devido à
redução de sinais clínicos e aumento na qualidade de vida dos animais. Esse fato contribui
para fisioterapia ser uma ótima opção de tratamento alternativo para essa condição
A acupuntura é outro tipo de tratamento alternativo para cinomose, principalmente
para redução de sequelas deixadas pela enfermidade, ficando evidente no trabalho feito por
SOARES, 2019, onde o mesmo observa ótimos resultados nessa terapêutica. Em outro
estudo realizado por PEREIRA et al., 2020, o resultado obtido foi o mesmo, devido às ações
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terapêuticas da acupuntura e seus efeitos principalmente no sistema neurológico. Da mesma
forma, MELLO, 2015 também relata a importância da acupuntura, principalmente na
redução em casos de eutanásia e consequente aumento na qualidade de vida, fato de muita
notabilidade devido à agressividade dos sinais clínicos causados pela cinomose.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a cinomose é uma enfermidade infectocontagiosa de caráter agudo,
multissistêmica, e que compromete o bem-estar e qualidade de vida animal. Seu tratamento
pode ser feito por vias tradicionais ou alternativas. No tratamento tradicional, o mesmo é
baseado principalmente em combater os sinais clínicos e dar um suporte na saúde do animal,
alcançando melhores efeitos quando empregado no início da doença. No tratamento
alternativo, existem várias modalidades disponíveis em que os casos relatados apresentaram
resultados promissores, sobretudo na melhora de sequelas neurológicas e consequente
melhor prognóstico.
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RESUMO

artigo:

As leishmanioses são grupos de doenças zoonóticas e vetoriais,
causadas por protozoários intracelulares da família
Trypanomatidae, gênero Leishmania sp.. Apesar de serem
frequentemente associadas a ocorrência de lesões cutâneas e ao
comprometimento visceral grave, recentemente tem sido revelado
novas particularidades clínicas, relacionadas ao envolvimento das
estruturas oculares em cães naturalmente infectados. Os quais
podem apresentar blefarite, uveíte, ceratite, erosões epiteliais,
hiperemia conjuntival, secreção ocular, descamação e alopecia em
áreas adjacentes. Ao que se sabe, o diagnóstico da leishmaniose
ocular canina ainda é complexo e envolve a caracterização dos
achados clínicos, atrelados as técnicas convencionais de sorologia,
imunologia e biologia molecular. Sendo o tratamento baseado no
uso de substâncias leishmanicidas, leishmanioestáticas e
imunossupressoras, que agem eliminando e impedindo o
desenvolvimento do agente parasitário, bem como, diminuindo em
diferentes níveis as suas implicações no organismo. Portanto, fazse necessário uma investigação aprofundada, para a implementação
de medidas que possibilitem o controle efetivo desta enfermidade.
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CANINE OCULAR LEISHMANIASIS: A REVIEW OF CLINICAL
MANIFESTATIONS, DIAGNOSIS AND TREATMENT
ABSTRACT

Leishmaniasis are groups of vector-transmitted zoonotic diseases
caused by intracellular protozoa of the Trypanomatidae family,
genus Leishmania. Despite being frequently associated with the
occurrence of cutaneous lesions and severe visceral involvement,
new clinical particularities have recently been revealed, related to
the involvement of ocular structures in naturally infected dogs.
Which may present clinical signs such as blepharitis, uveitis,
keratitis, epithelial erosions, conjunctival hyperemia, ocular
discharge, desquamation and alopecia in adjacent areas. As far as is
known, the diagnosis of canine ocular leishmaniasis is still complex
and involves the characterization of clinical findings, linked to
conventional techniques of serology, immunology and molecular
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biology. Since the treatment is based on the use of leishmanicidal,
leishmaniostatic and immunosuppressive substances, which act by
eliminating and preventing the development of the parasitic agent,
as well as reducing its implications in the body at different levels.
Therefore, an in-depth investigation is necessary for the
implementation of measures that allow the effective control of the
disease.

Keywords:
Ocular leishmaniasis
Dogs
Diagnosis
Treatment

1 INTRODUÇÃO

A leishmaniose é uma doença parasitária de caráter zoonótico, causada por
protozoários do gênero Leishmania sp., retratado como um dos mais importantes problemas
de saúde pública em crescimento na atualidade (HARHAY et al., 2011; KARAMYSHEVA
et al., 2020). Com ampla distribuição mundial, a enfermidade é endêmica e ocorre em todos
os continentes, com exceção da Antártida. Sendo responsável por acometer anualmente em
torno de 700 mil a 1 milhão de pessoas, através de lesões incapacitantes e potencialmente
fatais (MARCONDES et al., 2016; BEZERRA et al., 2018; WHO, 2021).
Embora seja apontada como uma doença tropical negligenciada, oriunda de regiões
pobres, estima-se que mais de 350 milhões de pessoas estejam susceptíveis aos riscos destas
infecções, que cursam na maioria das vezes com espectro clínico grave (ALVAR et al., 2006;
VRIES et al., 2015; EL HAJJ et al., 2018). No Brasil é reconhecido o envolvimento de mais
de cinco espécies do gênero Leishmania, das quais, duas estão incorporadas ao subgênero
Leishmania: Leishmania (L.) infantum e Leishmania (L.) amazonensis; e pelo menos seis no
subgênero Viannia: Leishmania (V.) guyanensis, Leishmania (V.) lainsoni, Leishmania (V.) shawi,
Leishmania (V.) naiffi, Leishmania (V.) lindenbergi e Leishmania (V.) braziliensis (SILVA et al.,
2008; LAINSON, 2010; AZEVEDO; MARCILI, 2020).
A principal forma de transmissão da leishmaniose é a vetorial, associada à
participação de fêmeas de insetos flebotomíneos do gênero Lutzomyia (Ordem Díptera;
Família Psychodidae; Sub-Família Phlebotominae), que se infectam ao realizar o repasto
sanguíneo em hospedeiros parasitados (MILON, 2009; MARGONARI et al., 2010;
OLIVEIRA et al., 2017). Sendo o Lutzomyia longipalpis a espécie mais frequente e distribuída
no país (OLIVEIRA et al., 2018).
No ciclo biológico da leishmaniose o cão é considerado o principal reservatório
urbano, apesar de diferentes espécies silvestres e domésticas estarem envolvidas na cadeia
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epidemiológica de transmissão (ROQUE; JANSEN, 2014; VIEIRA; FIGUEIREDO, 2021).
Quando acometidos pela doença, os seus hospedeiros podem apresentar alterações que
permitem ser agrupados clinicamente em diferentes categorias, entre as conhecidas:
Leishmaniose Visceral (LV), Leishmaniose Cutânea (LC), Leishmaniose Cutânea Localizada
(LCL), Leishmaniose Mucocutânea (MCL) e Leishmaniose Cutânea Difusa (DCL) (MEIRA;
GEDAM, 2019; TEGEGNE; ALEMU, 2020). Contudo, manifestações clínicas oculares da
leishmaniose têm sido relatadas e apontadas como consequência do parasitismo por L.
infantum (ANDRADE et al., 2009; DI PIETRO, 2016).
O diagnóstico da leishmaniose é complexo e se baseia na utilização de técnicas que
diferem principalmente em sensibilidade e especificidade (THAKUR et al., 2020).
Tradicionalmente são empregados métodos clínicos, sorológicos, imuno-histoquímicos e
moleculares, tendo destaque, os exames parasitológicos que vêm sendo indicados para
avaliação de lesões oculares, pois permitem a observação direta do agente parasitário
(FARIA; ANDRADE, 2012; SOLANO-GALLEGO et al., 2014; COSTA et al.,
2021). Diante do exposto, o objetivo dessa revisão é apresentar os aspectos relacionados as
manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento da Leishmaniose Ocular Canina.

2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Leishmaniose Ocular Canina
A leishmaniose é uma das mais importantes zoonoses parasitárias cuja ocorrência é
atribuída a surtos e mortalidade em todo o mundo (ALVAR et al., 2021). Atualmente estimase que mais de 1 bilhão de pessoas estejam sob o risco de infecções em áreas endêmicas
(WHO, 2021). Apesar de ser considerada multifatorial, estando atribuída a ocorrência de
lesões cutâneas e ao comprometimento visceral grave, recentemente tem sido revelado novas
particularidades clínicas dessa doença (OLIVEIRA et al., 2010; SANTOS et al., 2017;
MACHADO et al., 2019; MIGNOT et al., 2021).
Sabe-se que, as leishmanioses são enfermidades que constantemente são
acompanhadas de alterações clínicas sistêmicas e inespecíficas, sendo altamente responsivas
e dependentes da carga parasitária e do equilíbrio imunológico do indivíduo afetado
(LORIA-CERVERA; ANDRADE-NARVÁEZ, 2014; FREITAS et al., 2016). Embora não
seja considerada comum em alguns hospedeiros, alterações oculares podem estar presentes

35

Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, Volume 6

em seres humanos e animais, acometendo de 20 a 81% dos pacientes (MAUDE et al., 2014;
DOWER et al., 2020).
A ocorrência dessas complicações oftálmicas tem sido associada a diferentes
espécies de Leishmania sp. entre elas: L. infantum (FREITAS et al., 2017), L. donovani (EL
HASSAN et al., 1998) e Leishmania (V.) braziliensis (GONTIJO et al., 2002).
Contrariamente ao que se pensava até pouco tempo, a Leishmaniose Ocular é uma
forma clínica das leishmanioses que afeta não somente os anexos oculares (p. ex.: conjuntiva
e pálpebras), mas, também estruturas internas do olho, como limbo, íris, bainha do nervo
óptico, coróide, corpo ciliar, córnea e ângulo iridocorneal, através do parasitismo direto ou
mecanismos imunomediados (LLANOS-CUENTAS et al., 1997; KOUTINAS; VET, 1999;
PEÑA et al., 2008; FIOCRUZ, 2009).
Acredita-se que o parasito atinja as estruturas oculares mediante a participação de
células apresentadoras de antígenos como macrófagos, células dendríticas e células de
langerhans, que normalmente são encontradas nesses locais e consideradas as importante na
leishmaniose (BRITO et al., 2007; 2010). Como consequência, os hospedeiros infectados
podem apresentar alterações oculares (Figuras 1, 2 e 3) como blefarospasmo, blefarite, uveíte,
ceratite, ceratouveíte, ceratoconjuntivites, granulação e edema corneal, erosões epiteliais,
úlceras, neovascularização, hiperemia conjuntival, secreção ocular, descamação e alopecia
periocular (GONTIJO et al., 2002; DOWER et al., 2020; RICCI, 2018).

Figura 1 - Alterações oculares em pacientes caninos: Edema de íris com hifema (esquerda)
e blefarite, ceratite com edema de córnea e neovascularização (direita) em cães com
leishmaniose canina

Fonte: Brito et al., 2006.
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Figura 2 - Paciente reagente para leishmaniose canina apresentando conjuntivite
(esquerda) e ceratoconjuntivite seca com exsudato mucopurulento, edema de córnea,
neovascularização e pigmentação corneana

Fonte: Brito et al., 2006.

Figura 3 - Cão positivo para leishmaniose canina apresentando edema de córnea
(esquerda) e protrusão da terceira pálpebra (direita)

Fonte: Dower et al., 2020.
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O diagnóstico dessa enfermidade geralmente é realizado através dos achados
clínicos, atrelados a técnicas convencionais de sorologia, imunologia e biologia molecular
(VAN et al., 2015; DI PIETRO et al., 2016; MIGNOT et al., 2021). Contudo, recebem um
enfoque maior a associação de procedimentos que permitem a detecção direta das
amastigotas de Leishmania sp. nas estruturas afetadas, que inclusive com a aplicação do swab
conjuntival (Figura 4) possibilita o diagnóstico parasitológico do parasito, além da sua
aplicação em técnicas moleculares como a PCR (ANDRADE et al., 2009; LIMA et al., 2014).
Outros métodos como imuno-histoquímica e histopatologia também podem ser empregados
(NARANJO et al., 2010; VERALDI et al., 2010).
Figura 4 - Método de amostragem de swab conjuntival em cão para o diagnóstico da
leishmaniose canina

Fonte: Ferreira et al., 2008 e Andrade e Melo, 2014.

De acordo com Dower et al. (2020), o tratamento das lesões oculares decorrentes
da infecção, pode incluir a utilização de Miltefosina (2 mg/kg, SID, VO, durante 28 dias) e
Alopurinol (20 mg/kg, BID, VO, durante 28 dias), além da terapia oftálmica à base de
prednisolona. Maruf et al. (2018) explica que a Miltefosina possui ação leishmanicida e pode
atuar na pele e em estruturas adjacentes à pálpebra e córnea. Enquanto, o alopurinol trata-se
de um leishmanioestático que age mantendo a carga parasitária baixa, impedindo a ocorrência
de recidivas (MANNA et al., 2015). Por outro lado, Pradhan et al. (2018) menciona que, o
agente parasitário pode liberar antígenos nas estruturas oculares e desencadear respostas
imunomediadas, por isso justifica o uso da prednisolona.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As Leishmanioses ainda são um desafio para saúde pública. Embora permaneça
pouco caracterizada, a sua forma clínica ocular acomete caninos, revelando um conjunto de
manifestações clínicas que requerem uma abordagem diagnóstica e terapêutica eficaz, pelos
médicos veterinários.
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RESUMO

artigo:

A sepse é definida atualmente como uma disfunção de órgãos que
ameaça a vida causada por uma resposta desregulada do hospedeiro
à infecção. Essa enfermidade possui patogênese complexa e não
foi totalmente compreendida. Existem variações quando a resposta
imune que desencadeia diferentes manifestações clínicas,
aumentando a complexidade do reconhecimento clínico e decisões
terapêuticas de fluidos. Serão discutidas mudanças fisiológicas
importantes causadas pela sepse e sua influência na decisão
terapêutica de fluidos. Também serão discutidas as atuais
recomendações sobre responsividade de fluido e tipos de fluido.
Dessa forma, o objetivo do trabalho é realizar uma revisão de
literatura, contemplando uma pesquisa qualitativa e observacional,
baseada em análise bibliográfica, com o intuito de atualizar os
clínicos e estudantes sobre a fluidoterapia em cães e gatos com
sepse, destacando os cuidados e importância na terapêutica desses
pacientes. É possível considerar que a fluidoterapia deve ser
realizada de forma individualizada para cada paciente com base na
sua condição clínica. É primordial que o tipo de fluido, quantidade,
via de administração e a avaliação constante do animal, sejam feitas
seguindo os protocolos indicados para a obtenção de maiores
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chances de melhora no quadro do paciente. Existem diferentes
tipos de fluido com vantagens e desvantagens, porém com o
mesmo objetivo de manter o débito cardíaco e transporte de
oxigênio. A solução isotônica de ringer lactato, de forma geral, é a
solução sugerida, devido ao seu baixo custo, fácil acesso e
semelhança com o plasma sanguíneo. O presente estudo se fez
importante porque auxilia o Médico Veterinário a uma abordagem
terapêutica mais eficaz e direcionada em quadros de sepse.
FLUID THERAPY: CARE AND IMPORTANCE IN THE THERAPY
OF DOGS AND CATS WITH SEPSIS
ABSTRACT

Sepsis is currently defined as a life-threatening organ dysfunction
caused by an unregulated host response to infection. This disease
has a complex pathogenesis and has not been fully understood.
There are variations when the immune response triggers different
clinical manifestations, increasing the complexity of clinical
recognition and therapeutic decisions on fluids. Important
physiological changes caused by sepsis and their influence on fluid
therapy decisions will be discussed. Current recommendations on
fluid responsiveness and fluid types will also be discussed. Thus,
the objective of this work is to carry out a literature review,
contemplating a qualitative and observational research, based on
bibliographic analysis, in order to update clinicians and students on
fluid therapy in dogs and cats suffering of sepsis, highlighting the
care and importance in therapy for these patients. It is possible to
consider that fluid therapy should be performed individually for
each patient based on their clinical condition. It is essential that the
type of fluid, quantity, route of administration and the constant
evaluation of the animal are carried out following the indicated
protocols to obtain greater chances of improvement in the patient's
condition. There are different types of fluid with advantages and
disadvantages, but with the same objective of maintaining cardiac
output and oxygen transport. Ringer lactate isotonic solution, in
general, is the suggested solution, due to its low cost, easy access
and similarity to blood plasma. The present study was important
because it helps the Veterinarian to a more effective and targeted
therapeutic approach in sepsis.

Keywords:
Intensive care
Hypotension
Pathophysiology

1 INTRODUÇÃO

A sepse é considerada a maior causadora de morbidade e mortalidade na medicina
humana (WHO, 2017). Na Medicina Veterinária, os dados disponíveis mostram a sepse
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como uma das principais causas de mortalidade de cães e gatos em ambiente hospitalar
(KENNEY et al., 2010; TROÌA et al., 2018).
O consenso mais atual (Sepsis-3) define a sepse como uma síndrome causadora de
disfunção orgânica com potencial risco de vida, devido a uma resposta desregulada do
hospedeiro causada por um processo infeccioso, seja por vírus, bactéria ou fungo (SINGER
et al., 2016; ALVES et al., 2020).
Após o patógeno ser liberado na corrente sanguínea, o sistema imunológico do
hospedeiro ativa citocinas pró-inflamatórias com o objetivo de debelar os agentes agressores
ao organismo (RABELO, 2012). No entanto, uma alta carga desses microrganismos pode
suprimir a resposta anti-inflamatória, a qual tem o intuito de controlar essa resposta próinflamatória (SALOMÃO et al., 2014). De forma compensatória, vários estímulos irão agir
na célula endotelial, levando a uma desregulada produção de óxido nítrico, resultando em
vasodilatação e diminuição da resistência vascular periférica (CALDEIRA FILHO;
WESTPHAL, 2010).
Devido a essas complicações fisiopatológicas, um único protocolo terapêutico não
é aplicado com sucesso em todos os pacientes. Por isso, a fluidoterapia deve ser adaptada a
cada paciente, levando em consideração diversos fatores como o volume intravascular,
porcentagem de desidratação, resposta aos fluidos e a função cardiovascular
(MONTEALEGRE; LYONS, 2021).
A administração de altas concentrações de fluido pode agravar o quadro do paciente
devido à diluição de hemácias, plaquetas e fatores de coagulação, alteração da resposta imune,
além de induzir ainda mais a resposta inflamatória (MAZZAFERRO; POWELL, 2013;
HIPPENSTEEL et al., 2019).
É importante ressaltar que, nesse tipo de terapia, os parâmetros clínicos dos
pacientes críticos, como frequência respiratória, frequência cardíaca, coloração de mucosa,
tempo de preenchimento capilar, pressão arterial, temperatura corporal, débito urinário e
saturação de oxigênio (GERLACH et al., 2020) devem ser monitorados de forma contínua,
com o objetivo de verificar as necessidades específicas do paciente e a sua evolução clínica
(HACKETT, 2011).
Considerando que o quadro da sepse e choque séptico ser por muitas vezes grave
e complexo, inúmeros profissionais vêm estudando e discutindo a respeito da melhor
estratégia de fluidoterapia para os pacientes sépticos, principalmente quanto a um fluido
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“ideal”, com a finalidade de melhorar a volemia e reverter um quadro de degradação
endotelial difusa (HIPPENSTEEL et al., 2019).
Com base nas informações descritas, buscou-se realizar uma revisão de literatura
sobre a temática, a fim de auxiliar Médicos Veterinários sobre os cuidados e importância da
fluidoterapia na terapêutica de cães e gatos com sepse, tendo, como foco, promover a saúde
do paciente canino e felino em sepse.

2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Sepse
Segundo o consenso científico mais atual, o termo sepse deve ser usado para
descrever uma disfunção orgânica como efeito deletério de uma resposta não homeostática
do hospedeiro à infecção. A nova definição enfatiza que a sepse envolve disfunção orgânica,
indicando que é uma patologia mais complexa e com uma letalidade consideravelmente
superior à infecção com resposta inflamatória concomitante. Além, da necessidade de
reconhecimento precoce, maiores níveis de monitoração, intervenções rápidas e direcionadas
(SINGER et al., 2016; ALVES et al., 2020).
Além da definição do termo sepse, é importante ressaltar a compreensão do choque
séptico como um subconjunto da sepse, com graves anormalidades do metabolismo
circulatório e celular, que podem aumentar significativamente a mortalidade dos pacientes.
Nesse contexto, observa-se, um quadro mais grave com maiores chances de óbito do
paciente, quando comparada à a sepse de forma isolada (SHANKAR-HARI et al., 2016).

2.2 Fisiopatologia da Sepse
Em relação à fisiopatologia da sepse e do choque séptico, sabe-se que a resposta
imune inicialmente é inespecífica e conta com a ativação de células fagocitárias como os
macrófagos, monócitos e granulócitos polimorfonucleares, além da ação do sistema
complemento. Após essa primeira etapa, as células do endotélio são estimuladas pelas
endotoxinas (LPS – lipopolissacarídeos) da membrana externa de bactérias Gram negativas
e pelo ácido teicóico da parede celular de bactérias Gram positivas, desencadeando a cascata
inflamatória ao produzir inicialmente as interleucinas 1 e 6 (HIPPENSTEEL et al., 2019).
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Em seguida, o fator de necrose tumoral (TNF-alfa) irá ativar as células-alvo e
induzir a produção de mediadores secundários, como interleucinas IL-10, quimiocinas,
espécies reativas de oxigênio (EROs), espécies reativas de nitrogênio, eicosanoides e enzimas
proteolíticas, que reativam os fagócitos e a cascata inflamatória, formando um ciclo vicioso
(CARDOSO et al., 2018).
A liberação desses mediadores inflamatórios resultará em vasodilatação e aumento
da permeabilidade capilar. Esses processos reacionais acontecem devido a síntese de óxido
nítrico pelo endotélio, que irá causar um relaxamento da musculatura dos vasos, gerando
maior capacidade vascular, associada à redução da resistência periférica, provocando uma
hipovolemia relativa, que ocasiona hipotensão com rápida evolução para hipoperfusão
tecidual e isquemia (MAGGIO et al., 2018).
Durante o choque séptico, os neutrófilos desempenham algumas funções, como o
recrutamento de células imaturas, reconhecimento ineficiente de patógenos, levando ao
controle bacteriano prejudicado, dano tecidual e marginalização celular. Essas alterações
causam rigidez nos neutrófilos de forma que, o excesso de rigidez é responsável pela oclusão
capilar, que está relacionada à disfunção múltipla de órgãos (MONTEALEGRE; LYONS,
2021).
Além de desordens inflamatórias, a interação de alguns mediadores inflamatórios
causa a inibição de fatores anticoagulantes endógenos, gerando uma fase pró-coagulante da
sepse, podendo causar a síndrome da Coagulação Intravascular Disseminada (CID). Podem
ser formados pequenos trombos devido às alterações microhemodinâmicas causadas pela
CID, que irão diminuir o transporte de oxigênio e de nutrientes para o corpo. A alteração da
microcirculação também gera acidose metabólica e aumento do lactato sérico, isso ocorre
devido a estimulação do metabolismo anaeróbio em decorrência de isquemia capilar causada
pela hipotensão e hipovolemia (BASSO et al., 2012).

2.3 Abordagem do Paciente Séptico

Os dados disponíveis na Medicina Veterinária mostram que as taxas de mortalidade
variam em torno de 21 a 68% em cães (MONTEALEGRE; LYONS, 2021) quando
relacionado à peritonite séptica e de 70% para os que possuem a Síndrome da Disfunção
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Múltipla de Órgãos (SDMO) (KENNEY et al., 2010). Já nos felinos sépticos, estima-se que
as taxas de mortalidade ficam em torno dos 40% no geral (TROÌA et al., 2019).
Assim como em casos de infarto agudo do miocárdio e pacientes politraumatizados
(afecções com alto risco de mortalidade), o sucesso do tratamento da sepse também é
totalmente dependente do tempo. Dessa forma, a terapêutica deve possuir uma sequência
rápida, clara e de fácil execução, pois assim que for identificado uma suspeita clínica, deverão
ser iniciadas imediatamente medidas emergentes de tratamento e ressuscitação (RABELO,
2012; EVANS et al, 2021).
Pacientes sépticos frequentemente apresentam-se hipotensos devido à hipovolemia
relativa por vasodilatação, hipovolemia absoluta por perdas gastrointestinais e/ou renais ou
por disfunção miocárdica. A fluidoterapia é considerada a peça fundamental na terapêutica
da sepse, juntamente com o uso de antibióticos e vasopressores, objetivando o controle do
foco causador da doença (MONTEALEGRE; LYONS, 2021).
Devido aos insultos fisiopatológicos e resposta imune variável e dinâmica, a sepse
é considerada uma síndrome complexa independente da espécie, por isso, muitas vezes, um
determinado protocolo terapêutico não é aplicado com sucesso em todos os pacientes. Com
isso, é possível que assim como nos humanos, os animais também possam se beneficiar de
uma terapia baseada em metas (SILVERSTEIN, 2012).
O objetivo dessa terapia de reanimação otimizada é tratar as condições de baixa
perfusão e, consequentemente de hipóxia, de maneira precoce e eficaz, sem que danos
adicionais sejam causados no paciente séptico, visto que o nível de hipóxia tecidual nestes
pacientes pode desencadear no desenvolvimento da síndrome da disfunção múltipla de
órgãos (SDMO) e consequentemente levar a morte (RABELO, 2012).
Considerando a terapia baseada em metas, recomenda-se que a reanimação
volêmica deve ser realizada imediatamente, durante as primeiras horas iniciais (máximo 6
horas) do tratamento, associada ao monitoramento dos seguintes parâmetros:: Pressão
Venosa Central (VR: 8 a 12 mmHg), Pressão Arterial Média (VR: maior que 65 mmHg),
Saturação Venosa Central ou Mista (VR: 70% ou 65%, respectivamente) e Débito Urinário
(VR: maior que 0,5 mL/kg/h), além da normalização dos níveis de lactato (VR: < 2,5
mmol/L em cães e < 2,0 mmol/L em gatos) em pacientes com hiperlactatemia
(DELLINGER et al., 2013; EVANS et al., 2021; LOPES et al., 2010).
Devido à complexidade da síndrome associada a variação da gravidade e da
apresentação da doença, torna-se um grande desafio determinar a quantia exata de líquido a
ser administrada em cada paciente, sem causar danos. De acordo com a diretriz mais atual
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do Surviving Sepsis Campaign (SSC), do ano de 2021, recomenda-se a administração de 30
mL/kg de cristaloides isotônicos na primeira hora após a suspeita ou identificação da sepse,
através das disfunções orgânicas, hipotensão e/ou hiperlactatemia (EVANS, et al., 2021).
No entanto, é difícil utilizar esta recomendação como um padrão na Medicina
Veterinária, devido à escassez de evidências quanto a esse volume em humanos, além das
diferenças das espécies no volume sanguíneo e na tolerância a fluidos. Como tentativa de
usar uma recomendação mais adequada na medicina veterinária, em pacientes com
hipoperfusão evidente, mas sem cardiopatia concomitante, pode ser administrado um bolus
de 10 a 15 mL/kg de cristaloide isotônico, com o objetivo de avaliar se o paciente é
responsivo a fluidos (MONTEALEGRE; LYONS, 2021).
Após a reanimação volêmica adequada, a maioria dos pacientes irão necessitar de
administração contínua de fluidos, decorrente da diminuição da ingestão hídrica e das perdas
contínuas, como urina e fezes, principalmente quando o foco da sepse for o trato
gastrointestinal. Essa administração deve ser feita de forma equilibrada, avaliando o risco de
sobrecarga de volume e o agravamento de um possível quadro de lesão renal aguda, seguido
de óbito (EVANS et al., 2021).
O principal objetivo da fluidoterapia contínua é manter o paciente normohidratado,
o que pode ser difícil, devido à hipoalbuminemia e a alteração da permeabilidade vascular,
que contribuem para o extravasamento de líquido do espaço intravascular para o intersticial.
Além disso, pacientes críticos apresentam aumento da secreção de vasopressina, resultando
em uma maior retenção de líquidos (KOCH et al., 2018).
Os parâmetros clínicos do paciente devem ser monitorados de forma contínua e
detalhada, para avaliar se a evolução clínica é satisfatória (HACKETT, 2011). Os pacientes
devem ser avaliados a cada 4-6 horas utilizando o exame físico e o peso corporal como base
(MONTEALEGRE; LYONS, 2021). Parâmetros como frequência cardíaca, frequência
respiratória, pressão venosa central, pressão arterial, temperatura e tempo de preenchimento
capilar são validados e mostraram ser sinais fidedignos da perfusão do tecido (CECCONI et
al., 2019).
Quando, apesar da reanimação volêmica adequada, o paciente ainda permanecer
hipotenso, a terapia com vasopressores é indicada. A noradrenalina (0,1 – 3
mcg/kg/min/IV) é o medicamento vasoativo de escolha, atuando nos receptores α e β
adrenérgicos com ação na vasoconstrição, aumento o tônus vascular, o retorno venoso e o
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débito cardíaco, além de melhorar o fluxo microvascular no choque séptico (EVANS et al.,
2021; LI et al., 2020).

2.4 Tipos de Fluido
Durante anos, o cloreto de sódio a 0,9% tem sido a solução salina mais utilizada
tanto na medicina humana quanto na Medicina Veterinária. A solução é considerada
isotônica, possuindo baixa pressão oncótica, osmolaridade próxima à do plasma (287
mOsm/kg), concentração de cloreto e sódio equivalentes (154 mEq/L) e por isso é
considerada uma solução não balanceada, pois a concentração de cloreto é 1,5 vezes maior
do que a concentração sérica fisiológica (MYBURGH; et al., 2012).
Baseado nessas características, há potenciais efeitos adversos que implicam em seu
uso, como acidose metabólica hiperclorêmica, vasoconstrição renal com subsequente lesão
renal aguda (LRA), aumento das concentrações do fator de necrose tumoral, Interleucinas
10 e 6, e prejuízo da microcirculação periférica (ORBEGOZO et al., 2016). Por isso, ao longo
dos anos houve o interesse na utilização de soluções restritivas de cloreto, conhecidas como
soluções balanceadas, como o Ringer Lactato, Ringer Simples, Ringer Acetato e Plasma-Lyte
(RAGHUNATHAN et al., 2014).
De acordo com o Surviving Sepsis Campaign (SSC) mais atual, a recomendação
continua sendo o uso de cristaloides como fluido de primeira linha de ressuscitação volêmica.
No entanto, a campanha sugere o uso de Ringer Lactato ao invés da solução de cloreto de
sódio a 0,9% (EVANS et al., 2021; MONTEALEGRE; LYONS, 2021).
As soluções coloides são definidas como substâncias não cristaloides constituídas
de macromoléculas que não possuem a capacidade de atravessar a barreira endotelial,
decorrente do seu alto peso molecular. Devido a uma pressão oncótica maior que os
cristaloides, os coloides têm a capacidade de expansão intravascular, utilizando menores
volumes (NIEMI et al., 2010).
Os coloides podem ser classificados em dois tipos: naturais (albumina) e sintéticos
(dextranas, amidos e gelatinas). Sabe-se que é necessário um monitoramento contínuo
quando esses fluidos forem utilizados, visto que podem ocorrer efeitos adversos como
coagulopatias, reações anafiláticas e insuficiência renal e hepática (FANTONI; CARDOZO,
2012).
A solução coloide de albumina tem sido utilizada nos pacientes sépticos, devido aos
seus efeitos fisiológicos, como transporte de substâncias no sangue, efeito antioxidante,
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modulação de óxido nítrico e a reposição da albumina, visto que a hipoalbuminemia é
bastante comum em pacientes sépticos humanos e caninos (HOROWITZ et al., 2015). No
entanto, há limitações quanto ao seu uso, como o alto custo e o risco de transmissão de
microrganismos e efeitos alergênicos (VINCENT et al., 2014).
A albumina humana tem risco potencial de causar reações anafiláticas em cães e
gatos, pois às propriedades físico-químicas são diferentes entre as espécies, por isso é
preferível a administração da albumina canina nos cães. Ainda não existe um produto
específico de albumina para gatos e devido à falta de evidências, não pode ser dada nenhuma
recomendação (MONTEALEGRE; LYONS, 2021).
É necessário que mais estudos acerca do tema sejam realizados para comprovar sua
eficácia tanto na medicina humana quanto na Medicina Veterinária. A falta de evidências que
comprovem um real benefício e o alto custo da albumina contribuíram para que o SSC mais
atual recomende o uso de cristaloides como primeira linha de reanimação (EVANS et al.,
2021).

2.5 Sobrecarga de fluido

A sobrecarga hídrica é caracterizada por hipervolemia, edema ou ambos, podendo
ser consequência secundária a alguma doença ou devido à fluidoterapia em excesso
(HANSEN, 2021). Os sinais clínicos de sobrecarga de volume incluem aumento do peso
corporal, secreção nasal serosa, taquipneia, edema periférico, derrames cavitários e distensão
venosa da jugular (MONTEALEGRE; LYONS, 2021).
Antigamente, preconizava-se a dose de 90 mL/kg/h de fluido em cães e 55 mL/kg/h
em gatos, não sendo mais recomendado, devido ao potencial risco de sobrecarga de fluido
(RABELO, 2012). Dentre os fluidos disponíveis no mercado, a solução salina a 0,9% ainda
é a mais utilizada. Em pacientes críticos submetidos a grandes volumes desta solução,
consequências como hipernatremia, hipercloremia e acidose metabólica podem vir a ocorrer.
Os altos níveis de cloro podem também induzir vasoconstrição, diminuição da taxa de
filtração glomerular e isquemia tubular, acarretando uma lesão renal aguda (YUNUS, et al.,
2011).
Além disso, o uso de cristaloides em grandes quantidades provoca aumento da síntese
de citocinas pró-inflamatórias. Assim, o paciente séptico que recebe altas taxas de cristaloides
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isotônicos é um paciente inflamado com maior predisposição à coagulopatias, síndromes
compartimentais, diminuição da cicatrização, a acidificação do citosol e alteração de proteínas
intracelulares (SANTRY; ALAM, 2010).
A utilização de coloides sintéticos deve ser evitada em decorrência do potencial risco
de lesão renal. No entanto, a albumina a 4% pode ser usada como estratégia em parte da
reposição inicial caso seja utilizado um maior volume de cristaloides (ABULEBDA, et al.,
2014).
Diversos estudos na medicina humana demonstraram que a sobrecarga de volume
em pacientes de UTI está associada ao aumento da mortalidade (MYBURGH et al., 2012).
Na Medicina Veterinária, os pacientes graves também são propensos a consequências
negativas da reanimação volêmica agressiva (CAVANAGH et al., 2016).
O risco de sobrecarga de volume pode ser diminuído quando limita-se a quantidade
de fluido para a reanimação, ao utilizar somente a quantidade necessária para melhorar o
débito cardíaco e ao limitar a quantidade de fluido utilizada na manutenção, para somente
repor as perdas contínuas de água e sódio (HANSEN, 2021).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir desse estudo, é possível considerar que o emprego da fluidoterapia deve
ser realizado de forma individualizada para cada paciente com base na sua condição clínica.
É primordial que o tipo de fluido, quantidade, via de administração e a avaliação constante
do animal, sejam feitas seguindo os protocolos indicados para a obtenção de maiores chances
de melhora no quadro do paciente. A solução isotônica de ringer lactato, de forma geral, é a
solução sugerida, devido ao seu baixo custo, fácil acesso e semelhança com o plasma
sanguíneo, no entanto, é preciso ter cautela em pacientes críticos. Dado o exposto, são
necessários mais estudos e pesquisas para que os profissionais da área tenham mais
conhecimento, cautela e critérios ao utilizar a fluidoterapia na rotina clínica.
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A procura por novos métodos alternativos de tratamentos já uma
realidade na Medicina Veterinária. Novos estudos utilizando esses
métodos em animais demonstraram diversos benefícios, como
auxiliando no manejo da dor, acelerando o processo de cicatrização
de feridas e diminuindo o tempo de recuperação pós-cirúrgica. Tais
estudos são realizados de forma experimental em animais de
laboratório, principalmente em ratos, coelhos e camundongos,
para avaliar o uso da sua aplicabilidade na Medicina e Medicina
Veterinária. Dentre as terapias alternativas avaliadas, destacam-se a
laserterapia e ozonioterapia, métodos menos invasivos e mais
acessíveis economicamente, que possuem ações anti-inflamatórias
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e antissépticas. Assim, objetivou-se nesta revisão de literatura,
descrever o emprego dessas metodologias em animais de
laboratório para aplicabilidade na Medicina Veterinária, relatando
sua eficácia em tratamentos de doenças e feridas em que esses
indivíduos foram submetidos. Para isso, realizou-se uma revisão
bibliográfica da literatura, compilando artigos científicos entre os
anos de 2011 e 2021 que abordassem em seus conteúdos o uso de
laserterapia e ozonioterapia em animais de laboratório. Os estudos
encontrados foram avaliados e após isso, foi feito uma leitura
criteriosa para compor os resultados. Através dos estudos
discutidos, ficou evidente que a realização de experimentos em
animais de laboratório com terapias alternativas vem crescendo e
proporcionando um maior conhecimento do seu uso e
contraindicações. Portanto, salienta-se a importância de novos
estudos que esclareçam melhor os benefícios e os riscos para o uso
desses tratamentos em animais.
LASERTHERAPY AND OZONE THERAPY IN LABORATORY
ANIMALS FOR APPLICABILITY IN VETERINARY MEDICINE
ABSTRACT

Keywords:
Integrative medicine
Alternative therapies
Experimental animals

The search for new alternative treatment methods is already a
reality in Veterinary Medicine. New studies using these methods in
animals have demonstrated several benefits, such as helping to
manage pain, speeding up the wound healing process and
shortening post-surgical recovery time. Such studies are carried out
experimentally in laboratory animals, mainly in rats, rabbits and
mice, to evaluate the use of their applicability in Medicine and
Veterinary Medicine. Among the alternative therapies evaluated,
laser therapy and ozone therapy stand out, less invasive and more
affordable methods, which have anti-inflammatory and antiseptic
actions. The objective of this literature rwview was to describe the
use of these methodologies in laboratory animals for applicability
in Veterinary Medicine, reporting their effectiveness in treating
diseases and wounds to which these individuals were submitted.
We used a literature review of the literature, compiling scientific
articles between the years 2011 and 2021, which were complete,
which adressed in theis contentes the use of laser therapy and
ozone therapy in laboratory animals. The studies found were
evaluated and after that, a careful reading was made to compose
the results. Through the studies discussed, it became evident that
the performance of experiments in laboratory animals with
alternative therapies has been growing and providing greater
knowledge of its use and contraindications. Therefore, we
emphasize the importance of further studies that better clarify the
benefits and whether there are risks for the use of these treatments
in animals.
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1 INTRODUÇÃO
A Medicina Integrativa é um conjunto de terapias que visam à promoção a saúde, a
prevenção de doenças, alívio de sintomas e cura de enfermidades, através do cuidado integral
do indivíduo (PESCH, 2014). O uso dessas metodologias na Medicina humana despertou o
interesse de Médicos Veterinários na aplicação de terapias alternativas, já que se demonstrou
benéfica no tratamento de doenças na clínica de animais domésticos, uma vez que os tutores
também estão cada vez mais esclarecidos quanto aos novos tratamentos oferecidos aos
animais, aumentando assim a aceitação dessas terapias (KIDD, 2012; PESCH, 2014).
Na Medicina Veterinária a procura por métodos alternativos de tratamentos
economicamente mais acessíveis e menos invasivos está em ascensão (ORTUNHO et al.,
2014; CHAGAS e MIRA, 2015). Diante disso, existem estudos com a utilização desses
tratamentos que trouxeram resultados satisfatórios como em pós-cirúrgicos para
estabilização de fraturas, cirurgias de coluna e para promover a melhora da função motora
dos animais. Os seus benefícios abrangem o manejo da dor, ação anti-inflamatória, aceleração
do processo de cicatrização de feridas e diminuição do tempo de recuperação pós-cirúrgica
(CHAGAS, 2019).
Para que seja conhecida a aplicabilidade desses tratamentos em Medicina e Medicina
Veterinária, alguns trabalhos foram elaborados com a utilização de experimentos em animais
de laboratório, como ratos, coelhos e camundongos. O uso de animais em pesquisas para a
compreensão de diferentes fenômenos biológicos tem a finalidade de auxiliar na descoberta
de novos tratamentos alternativos para a saúde única (ASSIS et al., 2020). É de extrema
importância que esses tipos de trabalhos sejam submetidos a aspectos éticos que resguardam
o bem-estar animal, respeitando as diretrizes para essa manipulação e a sanidade das espécies
(MENDES e SOUZA, 2017).
Dentre as terapias estudadas destacam-se a laserterapia, técnica de tratamento não
medicamentoso e cirúrgico, que utiliza luz amplificada de baixa potência por emissão
estimulada de radiação, que possibilita uma aplicação não térmica, podendo ser usada em
diversas lesões e tecidos (MOREIRA et al., 2011; CHAGAS et al., 2019). A laserterapia pode
ser utilizada em animais de laboratório e vem sendo amplamente aplicada para os diversos
tratamentos em humanos, pois ela estimula ou inibe mediadores envolvidos nos processos
inflamatórios, facilitando o crescimento celular e o reparo tecidual, regenerando as células,
aumentando a sua energia e o desenvolvimento de fibroblastos (ANDRADE et al., 2014).
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Outra terapia que tem seu uso crescente é a ozonioterapia que utiliza o gás ozônio
(O3) o qual age na homeostase, melhorando a oxigenação e o metabolismo animal, podendo
desencadear ações anti-inflamatórias e antissépticas, além de possuir propriedades
bactericidas, fungicidas e viricidas (COSMIN et al., 2016; KLOS et al., 2020). Estudos que
utilizam ozônio terapêutico em animais de laboratório vem sendo bastante realizados para
ser aplicado em tratamentos humanos e veterinários, pois ele age desencadeando ações antiinflamatórias, antissépticas e modulam o estresse oxidativo, melhorando assim, a oxigenação
e o metabolismo dos indivíduos (COSMIN et al., 2016).
Com a crescente visibilidade da medicina integrativa na rotina clínica da medicina
veterinária, onde os pacientes adquirem um reduzido tempo de cura e demonstram
recuperações positivas, há ainda poucos relatos praticados em relação ao uso dessas terapias
nesses animais. Assim, objetivou-se neste trabalho, realizar uma revisão de literatura sobre
laserterapia e ozonioterapia em animais de laboratório para aplicabilidade na Medicina
Veterinária, relatando sua eficácia em tratamentos de doenças e feridas em que esses
indivíduos foram submetidos.
2 LASERTERAPIA
O laser é uma sigla inglesa que significa Light Amplification by Stimulated Emission of
Radiation e traduzindo significa amplificação da luz por emissão estimulada da radiação. O
laser é bem conhecido por se tratar de uma fonte de luz coerente e monocromática, sendo
assim, pode atingir locais específicos da pele (JAGDEO et al., 2018).
A aplicação do laser varia em função do comprimento de onda, duração do impulso,
tamanho, tipo e profundidade do alvo e interação entre a luz emitida pelo laser e o alvo
determinado. O cromóforo é um grupo de átomos que absorvem a região do visível e dá cor
a uma substância. No caso da pele, os cromóforos são a melanina, hemoglobina, carotenos,
flavoproteínas, porfirinas e moléculas de água (JAGDEO et al., 2018).
Quando o laser interage com células e tecidos, observa-se que as funções celulares
são estimuladas, ativando os linfócitos e mastócitos da pele que consequentemente aumenta
a produção de ATP mitocondrial e a proliferação de vários tipos de células cutâneas (como
macrófagos, células dendríticas e fibroblastos) promovendo efeitos anti-inflamatórios
(CHAGAS et al., 2019).
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Antes de realizar qualquer tratamento, é importante conhecer bem o comprimento
de onda, a potência a ser utilizada e os tipos de cada laser, para que não haja problemas pós
aplicação. Após verificar esses atributos e avaliar o problema a ser tratado, calcula-se a dose.
As três variáveis dos lasers são: o comprimento de onda, a quantidade de watts ou miliwatts
e os segundos para aplicar os joules de energia, que geralmente é de 1 a 8J. Após isso é que
se calcular o tempo que será aplicado o laser na região estudada (PRYOR e MILLIS, 2015).
Os lasers podem ser utilizados com vários tipos de intensidade, sendo que o
indicado para a reabilitação é o de intensidade reduzida (com λ na ordem dos 600-800 nm),
enquanto outros lasers emitem uma energia mais elevada potência (com λ na ordem dos 8001000 nm). Isso tudo é explicado pelo fato de a parte da luz emitida por estes aparelhos é
convertida em calor, o que provoca lesões térmicas irreversíveis e dor, por isso preferem
realizar essa terapia a laser com intensidade reduzida (KLOS; COLDEBELLA; JANDREY,
2020).
Atualmente existem alguns estudos que contradizem estas opiniões, reconhecem a
ação bioestimuladora da terapia a laser de alta intensidade, demonstrando efeitos positivos
no tratamento de lesões em humanos e em cavalos de desporto (osteoartrites e afeções nos
ligamentos e tendões) (KLOS; COLDEBELLA; JANDREY, 2020).
Por isso, deve-se ter muito cuidado na utilização de laser para tratamentos
envolvendo vidas, pois mesmo sendo uma técnica segura e eficaz, deve-se conhecer de forma
adequada todos os princípios de aplicação para que não gere dano ao paciente. Por isso, é
bom conhecer o estabelecimento e o profissional escolhido para aplicação dessa técnica
(JAGDEO et al., 2018).
Sabe-se que como qualquer outro tratamento, a terapia com o uso do laser tem suas
contraindicações, principalmente aquelas que ainda não foram comprovadas. Uma das
principais funções do laser é estimular a proliferação das células, por essa razão, não é
indicado para animais e seres humanos quando se tem casos de neoplasias, tratamento
diretamente sobre o olho ou um útero gravídico, áreas com muita sensibilidade da pele e
problemas hemorrágicos (KLOS et al., 2020).
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2.1 A Laserterapia em Animais de Laboratório
Pesquisas mostram que a aplicação da laserterapia de baixa intensidade, quando
realizadas em doses e exposições adequadas e em intervalos de tempo devidamente corretos
são fatores decisivos para a eficácia no tratamento de feridas. A ação cicatrizante do laser é
associada a redução do processo infeccioso, o que foi observado por Silva et al. (2013) em
experimento com uso de ratos Wistar (Rattus norvegicus), verificando que os animais que não
receberam laserterapia apresentaram uma secreção amarelada com aspecto purulento sobre
ferida enxertada, fato este que não ocorreu nas feridas dos animais tratados com laser,
mostrando que não teve infecção nesse grupo. Além disso, a cicatrização da ferida tratada
com o laser de baixa intensidade foi mais rápida e teve melhor aspecto macro e
microscópico.
A ação da laserterapia nas fases da cicatrização é foco de estudo de pesquisadores,
no estudo de Melo et al. (2011) foi analisado o efeito da terapia laser de baixa potência (TLBP)
na cicatrização de feridas cirúrgicas em ratos. Seus resultados mostraram que o laser de baixa
potência reduziu a intensidade da reação inflamatória e influenciou na melhora da resposta
imunológica do rato, induzindo mudanças do padrão de infiltração de leucócitos. Além disso,
os autores ressaltaram esse tratamento modula a resposta inflamatória e que induziu a
deposição e ao aumento de fibras colágenos nas feridas.
Também já foi observado a atuação do laser como cicatrizante em casos de fístulas
perianais em ratos no estudo de Santos et al. (2021) que avaliaram a eficácia do laser de baixa
potência, durante 30 dias. Nesse estudo, observou-se que não houve fechamento total do
trajeto fistuloso em nenhum dos animais, porém percebeu-se que no grupo tratado com laser
de baixa potência houve redução significativa do lúmen dos trajetos, promovendo
fechamento parcial, diminuindo o processo inflamatório, talvez com um período mais longo
de tratamento pudesse haver fechamento total.
A ação do laser também já foi observada em processos de ossificação em coelhos.
A terapia a laser de baixa intensidade e do ultrassom pulsado de baixa intensidade,
isoladamente e em combinação, mostraram que a utilização dos dois tratamentos aumentou
a formação óssea nesses animais, mas não fornecem efeito aditivo quando aplicados em
combinação. Esse fato pode ter ocorrido devido à duração e a dose das aplicações desses
tratamentos, ou ao mecanismo pelo qual esses tratamentos aumentam a formação óssea.
Além disso, os autores também ressaltaram que existe um limite para a resposta biológica
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aos estímulos, pois a partir de um determinado momento o estímulo realizado de forma
adicional pode não produzir mais efeito (ACAR et al., 2016).
Os experimentos em animais de laboratório também são realizados com o intuito
de avaliar as contraindicações dessa terapia. Quando se trata de laserterapia em gestante, por
exemplo, são necessários cautela e precaução em relação a possíveis efeitos genotóxicos, o
que leva ao questionamento se a aplicação do laser seria potencialmente mutagênica ou não.
Assim, o estudo de Dalles et al. (2013) utilizou uma prole de roedores da raça Wistar (Rattus
norvegicus) submetidos ao tratamento com uso de laserterapia. Os resultados mostraram que
os padrões cromossômicos obtidos para o grupo controlem e para o grupo tratado com laser
não houveram modificações no cariótipo em coloração convencional, concluindo que pode
não haver efeitos mutagênicos.
3 OZONIOTERAPIA
A ozonioterapia é um método alternativo de tratamento em que se utiliza o gás
ozônio (O3) como medicamento ativo. Na sua forma medicinal, este resulta de uma mistura
de gás ozônio com o oxigênio (O2), aplicadas em concentrações e quantidades variam
conforme a doença a ser tratada (FREITAS, 2011). Na clínica, o ozônio normalmente é
obtido através de um equipamento gerador próprio, onde o oxigênio conectado através de
um cilindro com o gás acoplado ao aparelho sofre descargas elétricas e se transforma em
duas moléculas de oxigênio atômico (O), que se unem novamente a moléculas de oxigênio,
originando o O3 (SMITH et al., 2017).
As formas de aplicação podem variar de acordo com o caso do paciente, dentre as
principais têm-se a via oral, retal, subcutânea, intradiscal, paravertebral, intrarticular,
intramuscular, intravenosa, técnicas que utilizam de toucas ou bolsas ou baggin, e insuflação
auricular e retal (KLOSS et al., 2020). A sua forma de administração por via oral é através da
água ozonizada, um meio em que o oxigênio é bastante solúvel e o ozônio dependerá da
quantidade, temperatura e pH da água para possuir uma boa eficiência (FREITAS, 2011).
As vias aplicadas por injeções são administradas no local onde é necessário realizar
o tratamento, como subcutânea para dores nos músculos dorsais, intradiscal que
reduz compressões medulares em casos de hérnia de disco, paravertebral que auxilia lesões
na coluna vertebral (REPCIUC et al., 2016), intrarticular para artrites (VILARINDO et al.,
2013), intramuscular e intravenosa, respectivamente, em tratamentos com auto hemoterapia
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menor e maior, as quais são utilizadas para o tratamento de alergias e de doenças causadas
por hemoparasitoses (KLOSS et al., 2020).
O método baggin é utilizado normalmente para enfermidades na pele, onde o local
afetado é previamente lavado com água ozonizada para facilitar a ação do ozônio e, em
seguida, coberto por um saco plástico que será inflado com o gás, usando uma mangueira
conectada ao gerador de ozônio (BASILE et al., 2017). A administração por insuflação
auricular é através de um aplicador em Y (semelhante a um estetoscópio), onde o ozônio é
inserido por meio de uma seringa, sendo indicado principalmente para o tratamento de otites
(FRITZEN et al., 2018). Já a insuflação retal é uma das mais usadas em animais devido a sua
facilidade de aplicabilidade, sendo absorvido na mucosa intestinal agindo forma sistêmica
(KLOSS et al., 2020).
A administração do gás ozônio como terapia não é indicado por via inalatória, por
ser tóxico para humanos e animais. Isso ocorre, pois as condições anatômicas e bioquímicas
do pulmão não suportam o estresse oxidativo que este gás pode promover. Além disso,
quando inalado diretamente, pode causar irritação das vias aéreas superiores, rinite e náuseas
(KLOS et al., 2020). Animais que apresentam alterações endócrinas, principalmente doenças
relacionadas a tireoide, não podem receber ozonioterapia devido à alta capacidade do gás em
estimular a produção de hormônios tireoidianos (BRITO et al., 2021).
Para evitar riscos ao paciente e profissional que faz uso da ozonioterapia é
extremamente importante que seja utilizada de forma precisa e adequada. O uso da técnica
causa poucos efeitos colaterais, porém, quando utilizada em altas concentrações e por tempo
prolongado, pode ocasionar efeitos adversos, como irritação de mucosas, fadiga e febre
(BELEGOTE et al., 2018). Além disso, o gás ozônio possui efeito oxidativo e de alta
reatividade, podendo ocasionar a lesão de epitélios, prejudicando principalmente o trato
respiratório. Em casos que a terapia seja administrada de forma excessiva e repetitiva, pode
ocorrer o aumento da descamação do epitélio glandular, consequentemente, ocasionando em
liberação de células com aspectos de grumos, retardando assim o processo de cicatrização
(FUHR e BAZI, 2020).
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3.1 A Ozonioterapia em Animais de Laboratório
Na Medicina Veterinária é muito comum aparecer na rotina clínica animais que
sofrem acidentes por mordeduras ou queimaduras, onde há um alto risco de contaminação.
Dessa forma, cresce a necessidade de estudos com uso da ozonioterapia em animais de
laboratório para aplicabilidade em animais domésticos e silvestres com intuito de acelerar a
cicatrização destes tipos de feridas (KAZANCIOGLU et al., 2013).
O uso desse método como tratamento para reparo tecidual em queimaduras vem
se destacando por promover uma melhor cicatrização em casos clínicos e experimentais
(BRITO et al., 2021). Como o estudo de Melo et al. (2014), que utilizaram ratos Wistar (Rattus
norvegicus) induzidos a queimaduras por laser de CO2, para tratamento dessas lesões, aplicaram
de forma tópica óleo de girassol ozonizado em cada lesão. Os resultados observados
sugeriram uma melhor cicatrização das feridas, além de reduções macroscópicas
importantes.
Já em casos de feridas cutâneas a ozonioterapia auxilia na aceleração da cicatrização
(KAZANCIOGLU et al., 2013). O estudo de Chagas e Mira (2015) demonstraram que o uso
de óleo de girassol ozonizado em feridas estimuladas por incisões de tesoura em ratos
cicatrizou mais rapidamente. Nos resultados microscópicos houve uma significativa evolução
dessas lesões quando observado hiperemia, infiltrado inflamatório, colágeno e inflamação da
epiderme e derme. Outros estudos como o de Sanguanini et al. (2020), demostrou que tanto
óleo como a água ozonizada testados nas concentrações corretas, favorecem o processo de
reparo de tecidos na pele induzidas experimentalmente em ratos.
Outros experimentos que vêm sendo empregados com o uso de ozonioterapia é
para o tratamento de peritonites, síndrome clínica que ocorrem devido a inflamação do
revestimento da parede abdominal e visceral (BROCCO, 2012). Erginel et al. (2014) em seu
estudo, induziu peritonite em ratos e submeteu esses animais ao tratamento com ozônio
terapêutico por via intraperitoneal durante 7 dias. Ao analisar as amostrar histopatológicas
do cólon, observou que haviam menores áreas de necrose e edema nos segmentos intestinais,
confirmando que ocorreu uma redução da atividade inflamatória e maior deposição de
colágeno, confirmando que o uso de ozonioterapia após anastomose intestinal contribui para
a cicatrização tecidual.
Além de ser aplicada em feridas e cirurgias, o ozônio terapêutico também possui
bastante eficiência em doenças articulares degenerativas, como a osteoartrose (ANZOLIN e
BERTOL, 2018). Segundo Vaillant et al. (2013) que realizou um experimento em ratos onde
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estes receberam estresse por agulha no espaço articular três vezes na semana, e foram
tratados posteriormente com doses de ozônio nos espaços articulares, o que auxiliou na
diminuição da inflamação das articulações, redução de citocinas pró-inflamatórias e
restabelecimento do equilíbrio redox celular.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mesmo com a escassez de estudos encontrados sobre o tema, percebe-se que a
realização de experimentos em animais de laboratórios com terapias alternativas vem
crescendo e proporcionando um maior conhecimento do seu uso e contraindicações. É
importante que pesquisadores forneçam uma base científica para o uso terapêutico do laser
e do ozônio em animais com segurança, proporcionando um crescimento da Medicina
Integrativa em Medicina Veterinária. Portanto, salienta-se a importância de novos estudos
que esclareçam melhor os benefícios e os riscos para o uso desses tratamentos em animais.
REFERÊNCIAS
ACAR, A. H.; et al. Bone regeneration by low-level laser therapy and low-intensity pulsed
ultrasound therapy in the rabbit calvarium. Archives of Oral Biology, v.61, 2016.
ANDRADE, F. S. S. D.; CLARK, R. M. O.; FERREIRA, M. L. Effects of low-level laser
therapy on wound healing. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, v. 41, n.2, p.129–
133, 2014.
ANZOLIN, A.P; BERTOL, C.D. Ozone therapy as an integrating therapeutic in
osteoartrosis treatment: a systematic review. BrJP, v. 1, n. 2, 2018.
ASSIS, F. K. de P.; NUNES DE PAULA, J. H.; BERNARDES, L. M. M.; ROSA, R. B.;
KLEIN, S. G.; MALTA, S. G.; da SILVA, M. V. Bem-estar de animais de laboratório e seu
impacto nas pesquisas científicas, Brazilian Journal of Animal and Environmental
Research, v. 3, n. 2, p. 391-396, 2020.
BASILE, R.C.; ROSSETO, L.; DELRIO, L.; ANTONIASSI, L.; JOAQUIM, J. G.;
MORAES, P. C. Ozônio um fármaco multifatorial. Revista Brasileira Medicina Equina,
v. 12, p. 10-12, 2017.
BELEGOTE, I. S.; PENEDO, G. dos S.; SILVA, Í. C. B.; BARBOSA, A. A.; BELO, M. T.
N.; NETO, O. I. Tratamento de doença periodontal com ozônio. Brazilian Journal of
Surgery and Clinical Research, v. 2, p. 101–104, 2018.

65

Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, Volume 6

BRITO, B.; ROIER, E. C. R.; LEMOS, F. O.; SANTOS FILHO, M. Aplicação da
ozonioterapia na clínica de pequenos animais: vias de administração, indicações e efeitos
adversos. PUBVET, v. 15, n. 07, p. 1-87, 2021.
BROCCO, M.C. Histological features of peritoneal lavage with ropivacaine in rats with fecal
peritonitis. Acta Cirurgica Brasileira, v.27, n.2, p.193–199, 2012.
CHAGAS, L. H.; MIRA, A. Efeito do óleo ozonizado em lesões cutâneas em ratos. Revista
Cultivando o Saber, p. 160-172, 2015.
CHAGAS, N. T. C.; ROCHA, C. L. R.; SILVA, R. B. T.; SANTOS, K. M. M.; HIRANO, L.
Q. L. Tratamento de ferida em Coendou prehensilis (Rodentia: Erethizontidae) com laserterapia
e ozonioterapia: Relato de caso. Arq. Bras. Med. Vet. Zoootec., v.71, n. 3, p. 953-958, 2019.
COSMIN, C. R.; CRECAN, C. M.; OANA, L. I. Ozone Therapy in Veterinary Medicine.
Ver. Rom. Med. Vet, v. 26, n. 3, p. 49-53, 2016.
COSTA FILHO, L. C. C. da; QUEIROZ, V. L. D.; SOUZA, M. F. de A.; ZÚCCARI, C. E.
S. N.; COSTA e SILVA, E. V. da. Homeopatia aplicada à reprodução animal. Arq.
Ciênc.Vet. Zool. UNIPAR, Umuarama, v. 17, n. 1, p. 63-68, 2014.
DALLES, D. S. et al. Potencial genotóxico da laserterapia em prole de Rattus norvegicus
(WISTARS). In: II Congresso de Iniciação Científica PIBIC/CNPq - PAIC/FAPEAM,
Manaus, 2013.
ERGINEL, B. et al. Effect of ozone therapy (OT) on healing of colonic anastomosis in a rat
model of peritonitis. Balkan medical journal, v.31, n.3, p.249, 2014.
FREITAS, A.I.A. Eficiência da Ozonioterapia como protocolo de tratamento alternativo das
diversas enfermidades na Medicina Veterinária (Revisão de literatura). PUBVET, Londrina,
v. 5, n. 30, 2011.
FRITZEN, M., TORTELLY NETO, R., VONSOWSKI, J. R. T. Aplicação da
ozonioterapia em um cão com otite – Relato de caso. Arquivos Brasileiros de Medicina
Veterinária FAG, v. 1, n. 2, 2018.
FUHR, B. M.; BAZI, S. R. Efeito da ozonioterapia na cicatrização de feridas. Fisioterapia
Brasil, v. 21, n. 3, p. 281-288, 2020.
JAGDEO, J.; AUSTIN, E.; MAMALIS, A.; WONG, C.; HO, D.; SIEGEL, D.M. Lightemitting diodes in dermatology: a systematic review of randomized controlled trials. Lasers
Surg Med. V.50, n.6, p. 613-28, 2018.
KAZANCIOGLU, H.O.; EZIRGANLI, S.; AYDIM, M.S. Effects of laser and ozone
therapies on bone healing in the calvarial defects. J. Craniofac. Surg., v.24, p.2141-2146,
2013.
KIDD, J. R. Alternative Medicines for the Geriatric Veterinary Patient. Vet Clin. Small
Anim, v. 42, p. 809-922, 2012.

66

Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, Volume 6

KLOSS, T. B.; COLDEBELLA, F.; JANDREY, F. C. Fisioterapia e reabilitação animal na
medicina veterinária. PUBVET, v.14, n. 10, a669, p. 1-17, 2020.
KUSHMAKOV, R.; GANDHI, J.; SEYAM, O.; JIANG, W.; JOSHI, G.; SMITH, N. L.;
KHAN, S. A. Ozone therapy for diabetic foot. Medical Gas Research, v. 3, n. 8, p. 111115, 2018.
MELO, M. S.; ALVES, L. P.; LIMA, C. J.; MUNIN, E.; VILELA-GOULART, M. G.;
GOMES, M. F.; SALGADO, M. A.; ZÂNGARO, R. A. Ozonioterapia em queimaduras
induzidas por laser de CO em pele de ratos. XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia
Biomédica – CBEB, 2014.
2

MELO, M. S.; ALVES, L. P.; CAARVALHO, H. C.; LIMA, C. J.; MUNIN, E.; VIELAGOULART, M. G.; GOMES, M. F.; SALGADO, M. A. C.; ZÂNGARO, R. A. Ozoniterapia
em queimaduras induzidas por laser de CO em pele de ratos. In: Congresso Brasileiro de
Engenharia Biomédica, Uberlândia. Anais Eletrônicos. Uberlândia: UFU, p. 26712674, 2014.
2

MELO, V. A.; ANJOS, D. C. S.; JÚNIOR, R. A.; MELO, D. B.; CARVALHO, F. U. R.
Effect of low level laser on sutured wound healing in rats. Acta Cirúrgica Brasileira, v. 26,
n.2, 2011.
MENDES, M. P. G.; SOUZA, C. A. de J. Aplicação de modelos animais na pesquisa
biomédica experimental. Revista de Saúde, v. 8, n.1, 2017.
MOREIRA, F. F.; OLIVEIRA, E. L. P. de.; BARBOSA, F. S.; SILVA, J. G. Laserterapia de
baixa intensidade na expressão de colágeno após lesão muscular cirúrgica. Fisioterapia e
Pesquisa, São Paulo, v. 18, n. 1, p. 37-42, 2011.
ORTUNHO, V. V.; SOUZA, L. O.; LOBO, R. R.; SOARES, G.; ANTONIETTI, N.;
SAANTOS, L. Associação do tratamento convencional de feridas com o uso da acupuntura
em um Tucano-Toco. Relato de Caso. Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal,
v. 08, p. 110-119, 2014.
PEDRETTI, S. L. da C.; RENA, C. de L.; CASTÃNON, M. C. M. N.; DUQUE, A. P. do
N.; PEREIRA, F. H.; NUNES, T. A. Effects of dimethylsulfoxide and pentoxifylline in the
vitality of cutaneous flaps in rats. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, v. 44, p.
457–464, 2017.
PESCH, L.; Holistic Pediatric Veterinary Medicine. Vet Clin. Small Anim, v. 44, p. 355366, 2014.
PRYOR, B.; MILLIS, D. L. Therapeutic Laser in Veterinary Medicine. Veterinary Clinics Of
North America: Small Animal Practice, Elsevier BV, v. 45, n. 1, p.45- 56, jan. 2015.
REPCIUC, C. C.; CRECAN, C. M.; OANA, L. I. Ozone therapy in veterinary medicine. Rev
Rom Med Vet, v. 3, p. 49-53, 2016.

67

Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, Volume 6

SANGUANINI, R. C.; BENTO, M. F.; de OLIVEIRA, E.; ARNHOLD, E; FALEIRO, M.
B. R.; FRANCO, L. G.; MATOS, M. P. C.; MOURA, V. M. B. D. Ozonized solutions favor
the repair of experimentally induced skin wounds in rats, Brazilian Journal of Veterinary
Research, v. 11, p. 914-921, 2020.
SANTOS, C. H. M. et al. Eficácia do laser de baixa potência no tratamento das fístulas
perianais. ABCD Arq Bras Cir Dig, v.34, n.1, 2021.
SILVA, E. B. et al. Análises macro e microscópicas de enxertos cutâneos por semeadura
após laserterapia de baixa intensidade. Rev. Col. Bras. Cir., v.40, n.1, p.044-048, 2013.
SILVA, T. C.; SHIOSI, R. K.; RAINERI, NETO, R. Ozonioterapia: um tratamento clínico
em ascensão na medicina veterinária-revisão de literatura. Revista Científica de Medicina
Veterinária, n. 31, 2018.
SILVA, V. E. G.; CORREA, I. H.; SANTOS, J. M. G. Aplicação da ozonioterapia na
medicina veterinária. VII Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação CientíficaUNICESUMAR PESQUISAS/ Maringá-PR, 2014.
SMITH, N. L.; WILSON, A. L.; GANDHI, J.; VATSIA, S.; KHAN, S. A. Ozone therapy:
an overview of pharmacodynamics, current research, and clinical utility. Medical Gas
Research, v. 7, p. 212-219, 2017.
SOUZA, L. S.; SILVA E. Percepção ambiental da Caatinga no contexto escolar. Revista
Ibero-americana de Educação, Madrid, v. 73, n. 1, p. 67-86, 2017.
VAILLANT, J. D.; FRAGA, A.; DÍAZ, M. T.; MALLOK, A.; VIEBAHN-HANSLER, R.;
FAHMY, Z. BARBERÁ, A.; DELGADO, L.; MENÉNDEZ, S.; FERNÁNDEZ, O. S. L.
Ozone oxidative postconditioning ameliorates joint damage and decreases pro-inflammatory
cytokine levels and oxidative stress in PG/OS – induced arthritis in rats. Eur J Pharmacol,
v. 14, n. 3, 2013.
VILARINDO, M. C.; ANDREAZZI, M. A.; FERNANDES, V. S. Considerações Sobre o
Uso da Ozonioterapia na Clínica Veterinária. VIII EPCC-Encontro Internacional de
Produção Científica Cesumar– Centro Universitário Cesumar Editora CESUMAR
Maringá, Paraná, Brasil, 2013.

68

Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, Volume 6

Capítulo
6
Súmario

Página 69. DOI: 10.47242/978-65-87959-14-6-6

PELE DE TILÁPIA COMO MÉTODO ALTERNATIVO PARA
CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS ABERTAS EM CÃES E GATOS:
UMA REVISÃO DE LITERATURA
Clara Mendes Sousa Teixeira
Universidade de Fortaleza – UNIFOR, Fortaleza -CE
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7363220095098392
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7133-4150

Gabriela Bezerra da Costa

Universidade de Fortaleza – UNIFOR, Fortaleza -CE
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9756463640377942
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8478-6271

Belise Maria Oliveira Bezerra
Universidade de Fortaleza – UNIFOR, Fortaleza -CE
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7489888987529668
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9419-9230

Francisco Esmaile de Sales Lima

Universidade de Fortaleza - UNIFOR, Fortaleza -CE
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9599710089136423
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0964-1977

Leonardo Tondello Martins
Universidade de Fortaleza - UNIFOR, Fortaleza -CE
Lattes: http://lattes.cnpq.br/1631362520314991
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7885-7408

Rodrigo Fonseca de Medeiros Guedes

Universidade de Fortaleza – UNIFOR, Fortaleza -CE
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9021417736664516
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2856-1235
Informações sobre o

RESUMO

artigo:

A pele é o maior órgão dos animais e tem diversas funcionalidades.
Quando há uma perturbação da continuidade desse tecido,
denomeia-se ferida. O processo fisiológico de restauração do
tecido lesionado é chamado de cicatrização, que se inicia
imediatamente após a lesão e possui várias fases. Tradicionalmente
utiliza-se bandagens para o tratamento de feridas abertas em cães e
gatos, entretanto, estes curativos necessitam de trocas diárias,
prolongam o tempo de cicatrização total da ferida, causam
incômodo nos animais e tornam o tratamento oneroso.
Alternativamente, estudos realizados em animais e humanos
indicam que a pele de Tilápia, além de trazer benefícios para a
regeneração tecidual, exige poucas trocas, causa menos dor aos
pacientes e possui baixo custo. Dessa forma, o novo biomaterial
demonstrou ser uma excelente alternativa como curativo oclusivo
no tratamento de queimaduras e feridas abertas de outras
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etiologias, em modelos experimentais, humanos, animais silvestres
e domésticos. Portanto, objtiva-se nesse trabalho elaborar uma
revisão de literatura descritiva a respeito do uso da pele de Tilápia
como uma metodologia alternativa para a cicatrização de feridas
abertas, visando seu uso na rotina clínica de cães e gatos.

TILAPIA SKIN AS ALTERNATIVE METHOD FOR HEALING
OPEN WOUNDS IN DOGS AND CATS: A LITERATURE REVIEW
ABSTRACT

The skin is the animal’s biggest organ and it has various features,
when there is disturbance in the continuity of this tissue, it is
denominated as wound. This physiological process of restoration
of the injured tissue is called healing, which initiates immediately
after the injury and it has several phases. Traditionally bandages ae
used for the treatment of open wounds of cats and dogs, however,
these bandages need daily changes, prolong the total wound
healing time, they cause discomfort to the animals and make the
treatment costly. Alternatively, studies carried out in animals and
humans indicate that tilapia skin, in addition to bringing several
benefits for tissue regeneration, requires few changes, causes less
pain to patients and has a low cost. Thus, the new biomaterial
demonstrated being an excellent alternative as a occlusive healing
bandage in the treatment of burns and open wounds of other
etiologies, in experimental models, humans, wild and domestic
animals. Therefore, the goal of thi study is to elaborate a revision
of the descriptive literature in respect to the use of tilapia skin as
an alternative methodology for the healing of open wounds, aiming
for its use in the daily clinical routine of cats and dogs.

Keywords:
Tilapia skin
Open Wounds
Bandages

1 INTRODUÇÃO
A pele é o maior órgão do corpo e nela estão localizadas diversas glândulas, nervos,
vasos e músculos (PAVLETIC, 2007). Funcionalmente, o sistema tegumentar serve como a
primeira linha de defesa contra microrganismos, formando uma barreira contra o meio
externo (LOPES, 2016).
O termo ferida é usado para designar uma perturbação da continuidade da estrutura
da pele, podendo causar lesões em múltiplas camadas e em estruturas adjacentes e colaterais,
podendo serem classificadas como abertas ou fechadas (WALDRON e POPE, 2007). Em
termos simples, feridas abertas constituem-se de lacerações ou perdas de pele e as fechadas
correspondem às lesões por esmagamento e contusões (SLATTER, 2007).
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A cicatrização de feridas é um processo biológico de restauração da continuidade
do tecido e se inicia imediatamente após a lesão, sendo composto por quatro fases distintas
e que decorrem de maneira consecutiva ou simultânea (HENGEL, 2013; FOSSUM, 2021),
podendo ocorrer por primeira intenção, quando os bordos da ferida estão aproximados; ou
por segunda intenção, quando há maior perda tecidual, geralmente necessitando de curativos
oclusivos para auxiliar na regeneração tecidual (THAKARE, 2011).
Tradicionalmente utilizam-se bandagens aderentes ou não aderentes no tratamento
de feridas abertas em animais de companhia. Esses modelos de curativos auxiliam na
cicatrização devido à proteção das lesões contra impactos e à manutenção do ambiente
úmido. Entretanto, exigem trocas diárias e requerem mais tempo até a completa regeneração
do tecido, o que pode se tornar doloroso e estressante para o animal, além de tornar o
tratamento oneroso e trabalhoso para o tutor (WILLIAMS e MOORES, 2013; FILHO et al.,
2014; LIMA JUNIOR et al., 2017).
Diante disso, a pele da tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) surge como uma nova
alternativa de curativo biológico oclusivo no tratamento de lesões de pele em seres humanos
(ALVES et. al., 2015), devido à sua capacidade de proteção do leito da ferida contra infecções
e desidratação (JUNIOR, 2017). Além de estimular citocinas cicatrizantes e fatores de
crescimento, também é de baixo custo e pode permanecer na ferida por mais tempo que
curativos tradicionais, diminuindo o desconforto do paciente (TANG e SAITO, 2015; LIMA
JUNIOR et al., 2017).
O tratamento de feridas abertas em cães possui extrema importância para a
medicina veterinária devido à grande ocorrência de atendimentos com animais acometidos
por lesões de difícil cicatrização. Sabe-se que o uso da pele de tilápia do Nilo tem apresentado
alta eficiência no tratamento de queimaduras em humanos (JUNIOR, 2017). Entretanto, é
deficiente, na literatura, estudos que elenquem o uso desse biomaterial com a finalidade de
cicatrização de feridas abertas de diversas etiologias em pequenos animais, apesar de diversos
relatos de caso bem-sucedidos.
Inserido neste contexto, o presente estudo tem como objetivo consolidar
informações acerca do uso da pele de tilápia do Nilo como possível curativo oclusivo, de
forma a estabelecer o potencial do biomaterial como uma terapia eficaz, prática e de baixo
custo, para feridas abertas de cães e gatos.
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2 HISTOLOGIA DA PELE DE CÃES E GATOS
A pele é composta pelas camadas epiderme, derme, hipoderme e seus anexos
associados. A epiderme é a camada mais externa, de espessura que varia de acordo com a
região do corpo e sem aporte vascular. Logo em seguida vem a derme, que é a camada mais
espessa e irá realizar todo o amparo vascular para a epiderme. A hipoderme se encontra logo
abaixo da derme e é conhecida como subcútis, onde se encontra o panículo adiposo e o
músculo panicular, presente somente em algumas regiões (PAVLETIC, 2007; MILLER et
al., 2012; FOSSUM, 2021).
Diferente dos seres humanos, cães e gatos não possuem vasos musculocutâneos
para nutrir a pele. Nos pequenos animais, a pele é nutrida através dos vasos cutâneos diretos,
que são próximos e paralelos a pele, enquanto os vasos musculocutâneos se originam nos
músculos e são perpendiculares a pele. As artérias e veias terminais se ramificam dos vasos
cutâneos diretos e formam o plexo subdérmico, que pode se encontrar nos músculos
paniculares ou na superfície profunda da derme; plexo cutâneo; e plexo subpapilar,
responsável por projetar alças capilares que nutrem a epiderme. Essas alças são
subdesenvolvidas em cães e gatos em comparação a pele humana (PAVLETIC, 2007;
FOSSUM, 2021).
3 CLASSIFICAÇÃO DE FERIDAS
O entendimento acerca da classificação das feridas é de extrema utilidade na rotina
médica, pois fornece diretrizes importantes para definir a terapêutica mais adequada a cada
caso (PAVLETIC, 2010). Por definição, ferida é toda e qualquer ruptura da integridade de
um tecido, desde epiderme à órgãos cavitários. Existem diversas classificações de feridas
segundo vários conceitos, por exemplo, quanto a profundidade (superficial, parcial ou
profunda), quanto ao tempo de evolução (aguda ou crônica), quanto ao conteúdo microbiano
(limpas, limpas contaminadas, contaminadas e infectadas), quanto a continuidade da
superfície externa (abertas ou fechadas) e quanto a etiologia (CÔRTES, 2013; HENGEL,
2013).
A etiologia de feridas abertas diz respeito a sua descrição especificamente quanto a
origem, como exemplo, lesões por abrasões, lacerações, avulsão, desluvamento,
punctiformes e queimaduras. Considera-se que abrasões se classificam como feridas cutâneas
superficiais, que afetam somente a epiderme, e que envolvem lesões por fricção normalmente
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causadas por trauma ou forças de cisalhamento. Feridas por lacerações danificam a pele e o
tecido subjacente, podendo ser superficiais ou profundas e de bordas irregulares (POPE,
2009; PAVLETIC, 2010).
Uma ferida por avulsão caracteriza-se por uma separação violenta dos ligamentos
de um tecido, comumente envolvendo dano muscular, podendo ser completas ou parciais.
Lesões por avulsão em membros com grande perda de tecido são chamadas de
desluvamento. Lesões punctiformes são penetrações causadas por projéteis ou objetos
cortantes, o dano varia de acordo com a velocidade e o tipo de objeto que o causou. Por fim,
queimaduras representam lesões causadas por temperaturas elevadas, substâncias químicas,
eletricidade ou radiação, podem ser divididas entre de 1°, 2° ou 3° grau de acordo com a
profundidade de pele atingida (WALDRON e POPE, 2007; FOSSUM, 2021).
4 CICATRIZAÇÃO
Após o surgimento de uma lesão, inicia-se imediatamente um processo fisiológico
do organismo denominado cicatrização (WILLIAMS e MOORES, 2013), que é constituída
por um arranjo de eventos físicos, químicos e celulares que promovem a restauração das
células epiteliais lesionadas ou a sua substituição por colágeno. Esse processo é composto
por quatro fases, denominadas fase inflamatória, fase de desbridamento, fase proliferativa ou
de reparação e fase de maturação ou de remodelação (HENGEL, 2013; FOSSUM, 2021).
A fase inflamatória caracteriza-se inicialmente por um breve período de hemostasia,
durante cinco a dez minutos, em que há vasoconstrição em resposta à lesão e logo em
seguida, há o aumento da permeabilidade vascular através do relaxamento dos vasos, com
consequente agregação plaquetária e quimiotaxia de células circulatórias (ACKERMANN,
2018).
A fase de desbridamento é caracterizada pela fagocitose de debris celulares pelos
macrófagos e pela formação de exsudato rico em leucócitos, tecido morto e fluidos.
Aproximadamente três a cinco dias após a lesão, inicia-se a fase de reparo, caracterizada pela
proliferação de fibrinogênio e colágeno do tipo III, ao passo que a angiogênese é estimulada
pela chegada de novas células endoteliais. A junção desses dois processos compactua na
formação do tecido de granulação. Por fim, a fase de maturação compreende a remodelação
do tecido conjuntivo formado, onde irá ocorrer a deposição do colágeno do tipo I e o
aumento da força de tensão da ferida, podendo perdurar por anos (FOSSUM, 2021).
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A cicatrização pode ocorrer de duas formas. Por primeira intenção, ou fechamento
primário, em casos de lesões com pouca ou nenhuma perda de pele, cujas bordas são
aproximadas e suturadas, favorecendo a reepitelização. Ou por segunda intenção,
fechamento secundário, em casos de grandes lesões abertas com perda significativa de tecido.
Elas levam um período maior para cicatrizarem devido a necessidade de regeneração de mais
camadas dérmicas, com reposição do colágeno (THAKARE, 2011; CÔRTES, 2013).
O processo de regeneração tecidual de feridas ocorre em tempos diferentes entre
cães e gatos, sendo bem mais lenta e com menor contração das bordas nos felinos. Durante
a cicatrização por segunda intenção nos cães, a formação do tecido de granulação ocorre de
forma uniforme por toda a extensão da ferida, enquanto nos gatos, o tecido surge em
concentração na periferia com lenta progressão, e em menor quantidade, para o centro
(BOHLING e HENDERSON, 2006; FOSSUM, 2021).
5 CURATIVOS OCLUSIVOS
A escolha do tratamento ideal de uma ferida deve ser feita com base na sua etiologia
e características. Os objetivos gerais da terapêutica de um ferimento são detectar e diminuir
contaminações, tratar necrose e infecções, conter danificações, preparar a ferida para técnicas
reconstrutivas e oferecer uma boa e rápida cicatrização (WILLIAMS e MOORES, 2013).
Um curativo ideal para regeneração tecidual deve propiciar um ambiente fisiológico
para a ferida, manter o leito da ferida úmido, absorver excesso de exsudato, aumentar a
temperatura local para distribuir o oxigênio no leito da ferida, reduzir o espaço morto,
proteger contra impactos e contaminações ambientais, minimizar a formação de tecido
cicatricial e inflamatório exuberante, favorecer o debridamento de tecido necrótico, permitir
trocas gasosas e ser atóxico. Também necessita ser de fácil obtenção e armazenamento, ter
baixo custo, apresentar boa flexibilidade, adaptação e aderência ao leito da ferida, além de
não gerar dor durante as trocas (CORNELL, 2012; FILHO et al., 2014).
Tradicionalmente, no tratamento de feridas por segunda intenção, utilizam-se
bandagens que podem ser aderente ou não aderentes. Embora essas bandagens tradicionais
possuam baixo custo inicial, o orçamento final do tratamento se torna oneroso, devido há
necessidade de trocas a curto intervalo de tempo do curativo, com visitas frequentes ao
veterinário e possível sedação ou anestesia dos pacientes, já que o procedimento de troca é
doloroso. Além disso, o tempo de cicatrização pode ser prolongado, principalmente quando
ocorre contaminação hospitalar em decorrência das constantes exposições do ferimento ao
ambiente (WILLIAMS e MOORES, 2013; FILHO et al., 2014; LOPES, 2016).
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Atualmente existem inúmeros curativos oclusivos sintéticos e biossintéticos com
propriedades de auxiliar em fases da cicatrização, como membranas de alginato, hidrocoloide
ou hidrogel. Estes curativos possuem vantagem em menor tempo de fechamento de feridas,
maior taxa de reepitelização e redução de dor. Entretanto, a maioria desses materiais possui
alto custo e necessitam de frequentes trocas (FILHO et al., 2014; LIMA-JÚNIOR et al.,
2017).
Devido aos custos elevados desses curativos, tem-se buscado alternativas nos
materiais biológicos, sendo a pele da tilápia do Nilo um dos possíveis biomateriais
descobertos pela engenharia de tecidos para uso como xenoenxerto no tratamento de feridas
abertas (ALVES et al., 2015).
6 PELE DE TILÁPIA
A tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) é um peixe originário do leste africano, na
bacia do rio Nilo. Foi introduzida no nordeste brasileiro em meados de 1971 e, atualmente,
a piscicultura de tilápia encontra-se difundida em diversos reservatórios do Ceará, com alto
índice de produção (ALVES et al., 2015). A pele deste peixe apesar de apresentar alta
qualidade, devido sua grande resistência similar ao couro, é um subproduto de descarte e
apenas 1% é utilizado pela indústria para produção de artesanato (FRANCO et al., 2013;
LIMA JÚNIOR et al., 2019).
Pesquisadores do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos
(NPDM) da Universidade Federal do Ceará (UFC) realizaram pesquisas, pré-clínicas e
clínicas, inicialmente com o objetivo de caracterizar a pele de tilápia do Nilo como um
possível biomaterial para enxertia a partir de suas características e composição, assim como
posteriormente avaliar seu uso como curativo oclusivo temporário em queimaduras (ALVES
et al., 2015; LIMA-JÚNIOR et al., 2020).
O processamento da pele ocorre de forma simples, em que cada exemplar de tilápia
fornece duas peles de quinze por cinco centímetros, e a quantidade de pele necessária para o
curativo é dependente da extensão da lesão (MIRANDA, 2018; MIRANDA et al., 2019).
De acordo com o descrito por Lima-Júnior et al. (2019), as etapas do processamento
consistem em: (1) abate dos animais e coleta das peles de forma adequada na piscicultura e o
transporte em caixas isotérmicas com termômetro, até chegada ao laboratório; (2) no
laboratório, retirada do excesso de músculo ligados a pele, recorte dos bordos da pele e
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limpeza com soro fisiológico; (3) descontaminação com clorexidina a 2%; (4) esterilização
química das peles realizada em recipientes contendo glicerol a 75%; (5) esterilização no
glicerol a 100% no banho maria; (6) na cabine de fluxo laminar, é realizado o procedimento
de duplo envelopamento, de dupla selagem e de etiquetagem; (7) conservar sobre
refrigeração, à temperatura de +2ºC a +4ºC, aguardando o resultado microbiológico; (8)
irradiação complementar a 30 Kgy.
Após o processo de esterilização, as peles são refrigeradas e podem ser utilizadas
em até dois anos. Para a utilização das peles, deve-se remover o envelope plástico e lavar as
mesmas em três soluções fisiológicas diferentes, cada uma por cinco minutos, recortar do
tamanho da ferida e aplicar na lesão já limpa (LIMA-JÚNIOR et al., 2017; LIMA-JÚNIOR
et al., 2019).
Estudos histoquímicos comparativos realizados por Alves et al. (2015),
demonstraram que a pele de tilápia possui consideravelmente maior quantidade de colágeno
maduro (tipo I) em relação a pele humana. Como também, foi relatado que esse colágeno
tipo I originário da pele da tilápia, além de apresentar maior estabilidade térmica, estimula
citocinas indispensáveis para a cicatrização (TANG e SAITO, 2015).
O colágeno configura-se como um dos principais componentes dos biomateriais,
devido à sua característica de orientar e de definir a maioria dos tecidos, além de possibilitar
biodegradabilidade e biocompatibilidade, sendo capaz de se aderir melhor aos tecidos sem
provocar reações de rejeição (LIMA-JÚNIOR et al., 2017).
Apesar da disposição dos feixes de colágeno encontrados na pele de tilápia serem
diferentes dos encontrados na pele humana, demonstrou-se elevada resistência, extensão à
tração em quebra e elasticidade, o que possibilita uma boa manipulação da pele do peixe para
manobras cirúrgicas e permite fácil aplicação como curativo oclusivo em variadas anatomias
(ALVES et al., 2015).
6.1 O Uso da Pele de Tilapia
Estudos anteriores de ensaio in vivo, realizados durante a fase pré-clínica,
demonstraram que feridas tratadas com pele de tilápia em ratos submetidos à queimadura de
2º grau superficial e profunda tiveram um padrão de cicatrização superior, com efeito
regulatório na resposta inflamatória cicatricial, em relação as tratadas com curativos de
sulfadiazina de prata e as do grupo controle (apenas limpas com solução NaCl 0,9%) (LIMAJÚNIOR et al., 2017; MACEDO, 2021).
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O biomaterial se mostrou capaz de ocluir a ferida, minimizando a produção
excessiva de exsudatos e a formação de crostas, além de proteger a lesão contra
contaminações do meio externo e evitar a perda de líquidos e proteínas, acarretando
desidratação e prejuízos na cicatrização. Ademais, o grupo utilitário da pele de tilápia
manifestou apenas reações inflamatórias leves a moderadas no local, enquanto o grupo
controle, sem o uso do biomaterial, teve reações inflamatórias de intensidade elevada (LIMAJÚNIOR et al., 2017).
A partir do sucesso obtido nas fases de teste in vitro e in vivo, prosseguiu-se para a
fase clínica de testagem da pele de tilápia como curativo oclusivo biológico em humanos.
Nessa etapa da pesquisa, foram incluídos 60 pacientes com queimaduras de segundo grau
superficial e profundo. Os resultados alcançados foram similares aos obtidos no teste com
ratos, boa aderência ao leito, sem contaminação externa e sem perda de líquidos, além de não
ter sido necessária intervenções para remoção do curativo, permanecendo até a completa
cicatrização das queimaduras de segundo grau superficial (LIMA-JÚNIOR et al., 2020).
Isso é vantajoso, uma vez que as frequentes intervenções necessárias com o uso dos
curativos oclusivos tradicionais ocasionam desconforto e dor aos pacientes, com os
processos de trocas diários, assepsia e aplicação de pomadas, além de expor a ferida a um
ambiente contaminado, o que as torna fator de risco para infecções (FILHO et al., 2014).
Durante uma avaliação com pacientes humanos do Centro de Tratamento de
Queimados em Fortaleza, observou-se, em análise do número de analgesias comparativas em
terapia convencional com sulfadiazina de prata, que a utilização de pele de tilápia diminuiu a
necessidade do uso de analgésicos devido à redução da dor durante o tratamento (COSTA et
al., 2017; COSTA et al., 2020).
Em pequenos animais, a pele de tilápia foi utilizada para tratamento de uma lesão
contaminada de desluvamento em membros pélvicos de um cão. As peles foram suturadas
ao redor dos jarretes após o desbridamento mecânico da ferida e, como resultado, houve
uma ágil formação de tecido granulação e significante conforto ao paciente durante as
subsequentes trocas de curativo, além de melhora imediata do seu bem-estar em casa
(OATLEY, 2020).
Choi et al. (2021) relata o uso da pele de tilápia como enxerto no tratamento de um
cão da raça Dachshund, com aproximadamente 30% da superfície epitelial acometida por
feridas oriundas de um ataque de outro cão. Nesse caso, o uso do biocurativo foi feito após
inúmeras tentativas malsucedidas de tratamento com outros métodos. Como resultado, após
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aplicação do xenoenxerto de pele de tilápia, a ferida desenvolveu completa reepitelização sem
contratura e o leito da ferida se apresentou com aspecto saudável durante as trocas do
enxerto, com coloração rosa e progressão contínua em todas as bordas.
Outros relatos com a utilização do biocurativo na regeneração tecidual de uma
disjunção de sínfise mandibular em felino e em uma ferida cirúrgica de difícil cicatrização
após mastectomia em uma cadela também demostraram sucesso. Em ambos os casos as peles
foram recortadas no tamanho das respectivas feridas e suturadas nas bordas das lesões
(MACHADO et al., 2021; MOTA et al., 2021).
No manejo da ferida cirúrgica da cadela observou-se notória redução do tamanho
da lesão demonstrando, macroscopicamente e microscopicamente, avançado estado de
cicatrização e redução do padrão inflamatório granulomatoso, além de diminuir a
necessidade de intervenções clínicas e visível melhora no bem-estar da paciente (MOTA et
al., 2021).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Feridas ocorrem com bastante frequência na rotina clínica cirúrgica de cães e gatos,
o que demanda ao Médico Veterinário conhecimentos para efetuar a escolha do manejo e
tratamento mais eficaz para cada tipo de lesão.
Atualmente, existem diversos tipos de curativos que são usados na rotina no manejo
de feridas, mas que demandam trocas frequentes e possuem alto custo final. Nesse contexto,
sabe-se que não existe um único curativo ideal para tratamento de todas as fases de uma
ferida, entretanto a pele de tilápia do Nilo demonstrou ser uma excelente alternativa no
tratamento não apenas de queimaduras, mas também como curativo oclusivo em feridas
abertas de diversas etiologias, em modelos experimentais, humanos e animais domésticos.
Trazendo benefícios no processo de cicatrização, sem apresentar desvantagens, protegendo
contra o meio externo e contra a perda de fluidos, não necessitando de trocas durante o
tratamento, acelerando a regeneração tecidual, minimizando os custos e a dor do paciente,
com alto potencial de uso nas espécies felina e canina.
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RESUMO

artigo:

Síndrome atópica felina (SAF) é um termo empregado por
especialistas quando se refere, historicamente, à dermatite atópica
felina. Além disso, esse termo alberga uma variedade de doenças
alérgicas cutâneas, gastrointestinais e respiratórias (asma felina) que
podem ser associadas a alérgenos alimentares ou ambientais.
Contudo quando sua forma cutânea é pertinente a alérgenos
ambientais, o termo síndrome atópica tegumentar felina é
empregado. Alguns padrões de reação cutânea podem ser
comumente relacionados são dermatite miliar, alopecia
autoinduzida, complexo granuloma eosinofílico, prurido em
cabeça, pescoço e face. O diagnóstico requer atenção,
considerando exame físico, anamnese, sinais clínicos e exclusão de
diagnósticos diferenciais, devendo descartar a presença de ácaros e
outros ectoparasitas, hipersensibilidade à picada de pulgas e
hipersensibilidade alimentar. Testes alérgicos podem ser utilizados
para indicar alérgenos envolvidos e traçar a melhor medida
terapêutica. Atualmente, protocolos terapêuticos propõem o uso
de compostos como glicocorticoides, ciclosporina, antihistamínicos, oclacitinib, imunoterapia alérgeno específica e uso de
coadjuvantes como ácidos graxos. Este trabalho objetiva realizar
uma revisão de literatura a respeito do diagnóstico e alternativas
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terapêuticas utilizadas no controle da SAF. Essa revisão de
literatura tem caráter descritivo e analítico, elaborado a partir de
uma pesquisa bibliográfica de artigos científicos, trabalhos
acadêmicos e capítulos de livros com ênfase no tema proposto.
Devido aos desafios da SAF é relevante o estabelecimento do
diagnóstico e tratamento da síndrome atópica felina desde seus
conceitos, critérios de exclusão e opções de associação ou
tratamento atualizado.

NEW DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC ASPECTS OF FELINE
ATOPIC SYNDROME - A LITERATURE REVIEW
ABSTRACT

Keywords:
Atopy
Diagnosis
Therapeutics
Feline

Feline atopic syndrome (FAS) is a term used by specialists when
referring, historically, to feline atopic dermatitis. In addition, this
term encompasses a variety of skin, gastrointestinal, and
respiratory allergic diseases (feline asthma) that can be associated
with food or environmental allergens. However when its cutaneous
form is relevant to environmental allergens, the term feline atopic
integumentary syndrome is used. Some patterns of skin reaction
that can be commonly related are miliary dermatitis, self-induced
alopecia, eosinophilic granuloma complex, itching in the head,
neck and face. The diagnosis requires attention, considering
physical examination, anamnesis, clinical signs and exclusion of
differential diagnoses, and the presence of mites and other
ectoparasites, flea bite hypersensitivity and food hypersensitivity
should be ruled out. Allergy tests can be used to indicate involved
allergens and outline the best therapeutic measure. Currently,
therapeutic protocols propose the use of compounds such as
glucocorticoids, cyclosporine, antihistamines, oclacitinib, allergenspecific immunotherapy and the use of adjuvants such as fatty
acids. This work aims to carry out a literature review regarding the
diagnosis and therapeutic alternatives used in the control of FAS.
This literature review has a descriptive and analytical character,
elaborated from a bibliographical research of scientific articles,
academic works and book chapters with emphasis on the proposed
theme. Due to the challenges of the FAS, it is relevant to establish
the diagnosis and treatment of feline atopic syndrome from its
concepts, exclusion criteria and association options or updated
treatment.
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1 INTRODUÇÃO
Síndrome atópica felina (SAF) é um termo empregado por especialistas quando se
refere, historicamente, à dermatite atópica felina (HOBI et al., 2011; DIESEL, 2020). Além
disso, esse termo alberga uma variedade de doenças alérgicas cutâneas, gastrointestinais e
respiratórias (asma felina) que podem estar associadas a alérgenos alimentares ou ambientais,
podendo ocorrer concomitante ou não à dermatite alérgica por pulgas (DAPP), dermatite a
qual não está contemplada no termo citado (FAVROT et al., 2014; SANTORO et al., 2021).
Contudo, quando sua forma cutânea é pertinente à alérgenos ambientais, o termo síndrome
atópica tegumentar felina é empregada (HALLIWELL et al., 2021).
A fisiopatogenia ainda não é bem esclarecida, no entanto, sabe-se que algumas
células e citocinas inflamatórias podem estar presentes contribuindo para o desenvolvimento
da síndrome atópica. É importante ressaltar que, diferente dos felinos, humanos e cães têm
maiores evidências de presença da imunoglobulina E (IgE) em hipersensibilidade a alérgenos
ambientais, fomentando um comprometimento do uso do termo dermatite atópica pela falta
de evidências que relacionam IgE na fisiopatogenia da doença (FAVROT et al., 2014;
DIESEL, 2017; HALLIWELL et al., 2021).
Em cães com dermatite atópica, o prurido é encontrado de forma recorrente,
diferente dos felinos que podem ou não acompanhar prurido e incluir um ou mais padrões
de lesões. Os padrões de reação cutânea mais comumente relacionados a síndrome atópica
felina são a dermatite miliar, alopecia autoinduzida, prurido em cabeça, pescoço e face e
complexo granuloma eosinofílico. A identificação de um ou mais padrões da doença sugerem
a suspeita de doença alérgica em felinos, mas não confirma (HENSEL et al., 2015; DIESEL,
2017; SANTORO et al., 2021).
Considerando que nenhum desses padrões são considerados patognomônicos, o
diagnóstico de síndrome atópica tegumentar é um desafio que requer um enfoque cuidadoso
e individualizado, baseado em exclusão de diagnósticos diferenciais com causas primárias ou
secundárias, histórico sugestivo, sinais clínicos e resposta à terapia (FAVROT et al., 2012;
SALÓ, 2018; SANTORO et al., 2021).
Nesse contexto, é importante ressaltar que em razão da variedade de doenças, uma
análise mais apurada do paciente felino alérgico parece ser necessária. O diagnóstico é
realizado com base na anamnese, sinais clínicos e exclusão de diagnósticos diferenciais,
devendo descartar as infecções secundárias associadas, hipersensibilidade à picada de
mosquitos, dermatite alérgica à picada de pulgas e reações adversas ao alimento (MUELLER,
2020).
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Sabe-se que os testes alérgicos não são utilizados para o diagnóstico definitivo de
síndrome atópica tegumentar felina, entretanto são utilizados por dermatologistas
veterinários para indicar alérgenos envolvidos e traçar a melhor conduta terapêutica
(HERIPRÉT e CARLOTTI, 2010; SANTORO et al., 2021).
Diversas abordagens terapêuticas para o tratamento da síndrome atópica felina têm
sido propostas como o uso de glicocorticoides, ciclosporina, anti-histamínicos e
imunoterapia alérgeno específica. Um dos grandes obstáculos é o manejo farmacológico
utilizado para o controle dessa enfermidade, tendo em vista que se realiza o controle e não a
cura clínica (NOLI, 2020).
Considerando as suas particularidades, a síndrome atópica felina exige o
conhecimento de dados atuais sobre o diagnóstico e tratamento. Nesse contexto, busca-se
realizar uma revisão de literatura a respeito de evidências sobre possibilidades e alternativas
terapêuticas recentes, tendo como intuito orientar os médicos veterinários e proporcionar
um diagnóstico mais preciso e tratamento mais adequado.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Definição Atual do Conceito da Síndrome Atópica Felina, Fisiopatogenia e
Fatores Predisponentes
O termo Síndrome Atópica Felina (SAF) abrange uma diversidade de doenças
alérgicas cutâneas, gastrointestinais e/ou respiratórias (FAVROT et al., 2014; SANTORO et
al., 2021). Entretanto, quando eliminados os diagnósticos diferenciais relacionados a SAF e
identificado reações cutâneas associadas a alérgenos cutâneos ambientais propõe-se o uso da
nomenclatura Síndrome Atópica Tegumentar Felina (SATF) (MULLER et al., 2021;
SANTORO et al., 2021).
A patogênese da SAF ainda não é bem esclarecida, sabe-se que influências genéticas,
fatores imunológicos, fatores ambientais e alterações na função da barreira cutânea podem
estar envolvidas no desenvolvimento da doença. Enquanto fatores genéticos são pouco
documentados, os fatores ambientais estão relacionados à exacerbação de sinais clínicos, em
gatos com síndrome atópica felina, quando expostos a alérgenos ambientais (DIESEL,
2020).
Diferente dos cães que podem estar mais comumente relacionados ao
envolvimento do anticorpo IgE quando expostos aos alérgenos ambientais, os gatos não
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possuem essa associação frequente, uma vez que os níveis séricos do anticorpo IgE não são
bem estabelecidos na SAF, podendo assim estar ou não relacionados (DIESEL, 2020;
HALLIWELL et al., 2021).
Embora ainda existam incertezas quanto à imunopatogênese, é visto um padrão na
presença de células inflamatórias em gatos com SAF, sendo destacada uma intensa
quantidade de células dendríticas e células de Langerhans. A presença de eosinófilos e
mastócitos também são relatadas (TAGLINGER et al., 2007; DIESEL, 2020; HALLIWELL
et al., 2021; MULLER et al., 2021).
A participação de células T é considerada pertinente na imunopatogênese da
síndrome atópica felina. Através de estudos histopatológicos, essas células são descritas com
maior aparecimento de células T CD4+ em comparação com T CD8+. Além disso, citocinas
inflamatórias, e fatores de crescimento, como fator de células tronco, são descritos como
atuantes no desenvolvimento da SAF e SATF (DIESEL, 2020; HALLIWELL et al., 2021;
VARGO et al., 2021).
Citocinas pró-inflamatórias, IL-2, IL-4, IL-13, IL-18, com envolvimento de
resposta mista celular e humoral, Th1 e Th2 respectivamente, migração de mastócitos e fator
de crescimento de células tronco são descritos nas reações cutâneas quando associadas a
SAFT (SANTORO et al., 2021; VARGO et al., 2021).
Sabe-se que, atualmente, o envolvimento da interleucina IL- 13 está relacionado à
Síndrome atópica tegumentar felina (SATF), em que gatos com diagnóstico presumível de
SATF possuem maior concentração de IL-13 quando comparados com gatos saudáveis
(FLECK et al., 2013; VARGO et al., 2021).
Estudos realizados com o intuito de esclarecer o papel das citocinas inflamatórias
presentes na síndrome atópica felina demonstram uma concentração de IL- 13, e outras
citocinas inflamatórias ligadas à resposta Th2, no soro e pele de gatos afetados por SATF e
no soro de gatos afetados por asma. O envolvimento de IL-13 na asma felina e sua
contribuição no prurido precisa de estudos mais elucidativos (OLDER et al., 2021).
Além dos sinais tegumentares, é importante salientar o envolvimento de quadros
respiratórios na síndrome atópica felina. Sabe-se que a asma felina é causada por uma
resposta de hipersensibilidade à aero alérgenos, caracterizada por um perfil de citocina
dominado por células T helper 2 (SANTORO et al., 2021).
Quanto aos fatores predisponentes sabe-se que não há descrição de predisposição
racial relacionada a SAF e fatores como idade e sexo podem ser variáveis (HOBBI et al.,
2011).
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2.2 Aspectos Clínicos da SAF
O sinal clínico de prurido e a presença de lesões, incluindo um ou mais padrões
lesionais, são comumente relacionados à resposta inflamatória da pele em quadros alérgicos.
Apesar desses padrões lesionais não refletirem uma etiologia específica, geralmente são
indicativos de SAF e podem estar ligados a uma resposta inflamatória por reação alérgica ao
alimento ou síndrome atópica tegumentar felina (DIESEL, 2020; SANTORO et al., 2021).
Alguns padrões específicos de reação cutânea podem indicar uma causa primária
alérgica em felinos, dentre esses, a dermatite miliar, a alopecia autoinduzida, o prurido de
face, cabeça e pescoço e o complexo granuloma eosinofílico (GEDON e MUELLER, 2018).
Em sua forma mais comum, a dermatite miliar aparece como pápulas pequenas,
rodeadas por crostas que podem estar distribuídas em áreas restritas ou mais generalizadas
sobre o corpo do animal. Pode ou não ser acompanhada de prurido e, caso tenha essa
condição,

podem

ocorrer

erosões

e

escoriações

como

consequência

(NOLI,

2020).
Na alopecia autoinduzida, o gato remove seus pelos por movimentos de lambedura,
mordida ou avulsão contínua e repetida do pelame, podendo estar ou não associada ao
prurido. Essa ação pode gerar outros problemas como a ingestão excessiva de pelos,
acarretando vômitos ou, até mesmo, quadros de obstrução intestinal (FAVROT et al., 2014;
DIESEL, 2020).
No prurido em face, cabeça e pescoço, observa-se um padrão lesional caracterizado
por erosões, escoriações e até mesmo ulcerações, podendo afetar inclusive a região ocular
com evolução para lesão corneana. Diante disso, faz-se necessário uma intervenção física na
forma de colares de proteção ou colocação de bandagens para minimizar o trauma, pois o
prurido pode ser muito intenso (SANTORO et al., 2021).
O complexo granuloma eosinofílico consiste em um conjunto de síndromes
clínicas, com destaque a úlcera indolente, que afeta, predominantemente, o lábio superior,
consistindo em uma ulceração focal na margem do lábio e que, normalmente, não é
pruriginosa. Como outra característica lesional do complexo, tem-se o granuloma linear ou
eosinofílico, que são lesões lineares de espessura dérmica que podem aparecer em uma
variedade de locais como na face caudal da coxa se estendendo distalmente até a cruz caudal
(DIESEL, 2020; SANTORO et al., 2021).
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Lesões proliferativas também podem estar presentes na boca principalmente no
palato duro, na língua ou no queixo, aparentando “queixo gordo”. As placas eosinofílicas
também fazem parte do complexo e são mais comuns de serem vistas no abdômen ventral e
coxas mediais, caracterizadas por elevadas áreas erodidas ou ulceradas (SANTORO et al.,
2021).
2.3 Aspectos Clínicos Não Cutâneos
Os sinais clínicos podem ser variáveis, estando presente dentre eles sinais
gastrointestinais

e

respiratórios.

Sinais

gastrointestinais

estão

relacionados

à

hipersensibilidade alimentar e é representado por diarreia, vômito, perda de peso e anorexia
(MUELLER, 2020).
Quando os sinais respiratórios estão presentes, verifica-se a ocorrência de dispneia
ou taquipneia, mucosas pálidas ou cianóticas, estertores pulmonares, tosse, intolerância ao
esforço, pertinentes ao quadro de asma felina (DIESEL, 2020; MUELLER, 2020; OLDER
et al., 2020).
2.4 Diagnóstico da SAF e seus Desafios
O diagnóstico da SAF é realizado com base na exclusão de outras patologias
pruriginosas, sendo necessária uma anamnese detalhada, exame físico, testes laboratoriais e
uma resposta positiva a uma determinada terapia (FERNANDES et al., 2019).
O diagnóstico diferencial deve ser estabelecido com base nos critérios de exclusão
a serem seguidos para o sucesso do diagnóstico. O controle de ectoparasitas e dietas de
eliminação devem ser propostos ao paciente, uma vez que os sinais clínicos cutâneos e
localização anatômica entre os processos alérgicos são semelhantes e podem ser
desenvolvidos por hipersensibilidade à picada de pulgas, hipersensibilidade alimentar e
síndrome atópica tegumentar felina (FAVROT et al., 2012; GEDON e MUELLER, 2018;
MULLER, 2020; SANTORO et al., 2021).
É relevante conhecer o princípio ativo e a frequência do controle de ectoparasitas
realizado pelo tutor, uma vez que essa medida deverá ser completa, albergando pulgas
e

ácaros, que

também tenham papel de desencadeadores de hipersensibilidade. É

recomendado para esse controle completo, lactonas macrocíclicas ou isoxazolinas e, se
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necessário, deve ser realizado o controle ambiental (DIESEL, 2017; MULLER, 2020;
SANTORO et al., 2021).
A hipersensibilidade alimentar pode abranger sinais clínicos cutâneos e extra
cutâneos semelhantes à síndrome atópica tegumentar. Sua principal forma de diagnóstico
consiste na instituição de uma dieta de eliminação, que deve ser realizada por pelo menos 8
semanas. Nessa nova dieta, indica-se utilizar uma fonte de proteína inédita e diferente da
alimentação habitual, dietas contendo proteína hidrolisada ou dietas caseiras de eliminação,
podendo haver recidivas após o tratamento (MULLER, 2020).
Por fim, após o diagnóstico de exclusão das diferentes possibilidades alérgicas,
conclui-se que o paciente apresenta síndrome atópica felina. Nesses pacientes, podem ser
empregados testes alérgicos, que funcionam como um apoio ao tratamento da SATF,
identificando IgE específica para alérgenos ambientais que poderá agir como marcador da
síndrome. Vale ressaltar que os testes não são utilizados como confirmação ou triagem ao
diagnóstico dos processos alérgicos (HÉRIPRET e CARTOLLI, 2010).
Diferentes testes alérgicos podem ser aplicados em felinos com síndrome atópica
tegumentar, como os testes sorológicos (ensaios enzimáticos - ELISA indireto), que são
feitos com o soro sanguíneo do paciente e o antígeno a ser testado (NOLI, 2020).
Outros testes utilizados podem ser o teste intradérmico, Prick test e Patch test. O
teste intradérmico consiste na tentativa de mimetização da patologia, onde o alérgeno é
depositado na derme e as reações cutâneas são mensuradas pelo tamanho de acordo com a
resposta de hipersensibilidade de cada alérgeno depositado (SANTORO et al., 2021).
No Prick test, os alérgenos são colocados na superfície da pele, que é puncionada
com uma agulha e o alérgeno é absorvido passivamente na epiderme. As reações cutâneas
decorrentes dos alérgenos inoculados na pele são avaliadas em comparação com respostas à
histamina pela liberação da degradação mastocitária. Já o Patch test, é um teste epicutâneo,
que utiliza fitas adesivas com a presença de antígenos e consiste na análise macroscópica das
reações cutâneas (ROOSJE et al., 2004; HÉRIPRET e CARTOLLI, 2010; SANTORO et al.,
2021).
Entretanto, estes testes têm reações variadas em felinos e suas limitações pela
possibilidade da participação ou não de IgE, decorrente da degranulação mastocitária na SAF
e baixa especificidade, podendo gerar falsos negativos (SANTORO et al., 2021).
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2.5 Diagnósticos diferenciais da SAF
O diagnóstico diferencial deve ser estabelecido como critério de triagem para o
diagnóstico da SAF. É bem estabelecido que a SAF pode ter etiologia cutânea, por
hipersensibilidade alimentar e síndrome atópica tegumentar felina, respiratória, pela asma
felina, e gastrointestinal, com a reação adversa ao alimento. Dentro dessas possibilidades
etiológicas, quando há desenvolvimento de sinais clínicos cutâneos, há variações que podem
ter semelhanças dentro da etiologia da classificação do termo SAF (SANTORO et al., 2021).
Essas variações semelhantes podem ser associadas, principalmente, a síndrome
atópica tegumentar felina e a hipersensibilidade alimentar. Diferentes etiologias também
podem desenvolver sinais cutâneos que não estão dentro da classificação da síndrome atópica
felina como a hipersensibilidade à picada de pulgas e outros ectoparasitas (FAVROT et al.,
2014; SANTORO et al., 2021; HALIWELL et al., 2021).
É relevante considerar o controle das infestações de pulgas ou outros ectoparasitas,
pois estas já causam quadros alérgicos e podem agravar o problema. Além disso, a
hipersensibilidade à picada de pulgas deve ser descartada antes do diagnóstico de síndrome
atópica felina como critério de exclusão e triagem para um diagnóstico de sucesso (SALÓ,
2018).
Uma vez estabelecido a exclusão dos diagnósticos diferenciais que não estão
classificados no termo SAF, é sugerido uma investigação etiológica de acordo com os sinais
clínicos, histórico e anamnese bem detalhada do paciente (SALÓ, 2018; HALIWELL et al.,
2021). Quando, dentro desses aspectos investigativos, há sinais clínicos gastrointestinais
como diarreia e vômitos ou sinais clínicos cutâneos como alopecia, dermatite miliar,
angioedema, urticária e/ ou prurido, deve ser considerado o diagnóstico diferencial para
hipersensibilidade alimentar (MUELLER et al., 2021; SANTORO et al., 2021).
Considerando a asma como um importante quadro de hipersensibilidade do tipo I
mediada por IgE, sinais clínicos respiratórios podem estar associados à síndrome atópica
felina como, dispneia expiratória, cianose, taquipneia e presença de sibilos na ausculta
pulmonar. Vômitos ou tosse também são relatados, uma vez que a tosse pode se assemelhar
ao vômito nessa espécie (MUELLER et al., 2021).
Avaliação citológica é relevante para diagnóstico diferencial de outras doenças
respiratórias, como infecções bacterianas ou presença de vermes. Quando a avaliação
citológica tem como resultado a contagem alta de eosinófilos associa-se ao diagnóstico de
asma felina (VENEMA et al., 2010; SANTORO et al., 2021).
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2.6 Terapêutica
O tratamento depende da condição geral do animal, severidade dos sinais clínicos
e grau do prurido. A combinação de mais de uma droga, em alguns casos, pode aumentar as
chances de remissão de determinados sinais clínicos. Deve ser levado em consideração a
individualização da terapêutica para cada paciente, dando importância inclusive aos custos
do tratamento e a disponibilidade financeira do tutor. A necessidade do uso prolongado de
fármacos que, a longo prazo, não causam efeitos colaterais é uma alternativa interessante
para o tratamento de quadros alérgicos crônicos em felinos (GEDON e MUELLER, 2018).
Classicamente, o tratamento da síndrome atópica felina consiste no uso de
glicocorticoides, ciclosporina, anti-histamínicos e imunoterapia alérgeno-específica. No
entanto, o surgimento de novos fármacos como o oclacitinib e seu uso em quadros alérgicos
com frequência vêm sendo relatados (FERNANDES et al., 2019).
Atualmente, esse fármaco vem sendo utilizado em gatos de forma limitada, devido
à escassez de estudos sobre a farmacocinética e farmacodinâmica do medicamento em
felinos, porém alguns trabalhos já demonstram resposta satisfatória ao uso do oclacitinib em
gatos alérgicos, além da ausência de efeitos colaterais (ORTALDA et al., 2015; CAIN, 2019).
O uso do oclacitinib em felinos ainda é controverso, porém, devido ao controle
eficaz do prurido e a redução dos efeitos colaterais, seu uso na rotina clínica vem sendo
praticado. O oclacitinib é um inibidor do receptor Janus Kinasis (JAK-STAT) e interfere em
uma via de sinalização intracelular que exerce uma gama de efeitos anti-inflamatórios e
imunossupressores. De acordo com dados farmacocinéticos, as doses necessárias para
obtermos bons resultados clínicos são maiores em gatos que em cães. A dose de 1mg/kg a
cada 12 horas no início do tratamento costuma oferecer resultados e ser bem tolerada pelos
felinos (CARRASCO et al., 2021).
Os glicocorticoides, por muito tempo, foram a base do tratamento dos pequenos
animais domésticos. Entretanto, devido aos efeitos adversos dos corticoides orais e injetáveis
como polifagia, polidipsia, atrofia muscular e infecções de pele secundárias, outras drogas
estão sendo utilizadas como alternativas. A utilização de hidrocortisona tópica é uma opção
que causa menos efeito colateral, mas não tem tanta adesão dos tutores e os felinos tendem
a lamber e não aceitarem bem os tratamentos tópicos (GEDON e MUELLER, 2018).
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O sucesso desses fármacos na abordagem terapêutica já é bem estabelecido em
felinos, entretanto, o uso a longo prazo pode causar efeitos adversos, como fragilidade e
sensibilidade cutânea, predisposição a diabetes, pancreatites e outras respostas desfavoráveis.
As reações adversas podem ser transitórias, semelhante ao que ocorre com o uso da
ciclosporina, uma alternativa terapêutica aos glicocorticoides (NOLI, 2020).
A ciclosporina é uma droga bastante utilizada e muito efetiva quando comparada
ao corticoide, funcionando como um inibidor de calcineurina. Doses de 7 a 10 mg/kg, uma
vez ao dia, são bem toleradas e eficazes nos felinos. É considerado um fármaco seguro e
apresenta menos efeitos colaterais, sendo os digestivos os mais comuns, como vômito e
diarreia, podendo também aparecer hiperplasia gengival e hipersalivação (ROBERTS et al.,
2016).
A ciclosporina também pode ser imunossupressora e não deve ser utilizada em
gatos com neoplasias e doenças infecciosas mais sérias (ROBERTS et al., 2016). Gatos devem
ser testados para toxoplasmose antes de iniciar a terapia com ciclosporina, pois existem
estudos relatando o aparecimento de sinais clínicos graves em gatos portadores de Toxoplasma
gondii (GEDON e MUELLER, 2018).
O uso de anti-histamínicos como clorfeniramina, cetirizina, prometazina,
ciproeptadina e loratadina ainda é controverso nos felinos, embora alguns gatos apresentem
melhora significativa quando os mesmos são utilizados junto a outros medicamentos como
os glicocorticoides (GEDON e MUELLER, 2018; SALÒ, 2018).
Na imunoterapia alérgeno específica, é preciso realizar o teste intradérmico ou o
sorológico para identificar os alérgenos que estão provocando o prurido e os demais sinais
clínicos do animal. A lógica do tratamento consiste em o animal desenvolver tolerância a um
alérgeno determinado pelos testes, gerando a hipossensibilização. Recomenda-se
quantidades

graduais

de

extratos

alergênicos,

primeiramente

por

via

subcutânea, aumentando gradualmente as quantidades podendo esta fase ter duração de
semana a meses (SALÒ, 2018).
O tempo do tratamento em felinos não está bem esclarecido, pesquisas recentes
mostraram a necessidade de imunoterapia contínua em intervalos regulares, portanto, muitas
vezes, é recomendado continuar o tratamento por toda a vida do gato (MUELLER et al.,
2021).
Alguns suplementos dietéticos como ômega 3 e os probióticos podem ter efeito
positivo no tratamento da síndrome atópica felina (SALÒ, 2018). Os ácidos graxos como o
ômega 3 melhoram a qualidade do pelo, fortalece a barreira da pele e reduz a perda de água
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trans epidérmica, além de reduzir a quantidade de ciclosporina e glicocorticoide necessários
para controlar os sinais clínicos. Já os probióticos melhoram a imunidade e regulam a
resposta alérgica, predominantemente a mediada por linfócitos Th2 (GEDON e
MUELLER, 2018).
Nas últimas décadas, diferentes tratamentos já foram relatados, mas ainda há uma
escassez de estudos que abordem o diagnóstico e tratamento com uma perspectiva mais
ampla. O conhecimento dos desafios do diagnóstico e alternativas de protocolos terapêuticos
recentes demonstram ser um importante aliado no sucesso da identificação e controle da
atopia felina (MUELLER et al., 2021).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O diagnóstico dispendioso e trabalhoso, as crises frequentes e o tratamento
vitalício, muitas vezes são desafiadores para os animais, para os tutores e para os médicos
veterinários. É expressiva a necessidade de um conhecimento sobre o estabelecimento do
diagnóstico e tratamento da síndrome atópica felina desde seus conceitos, critérios de
exclusão e opções de associação ou tratamento atualizado. A SAF ainda merece um
aprofundamento de sua imunopatogenia, visando dar qualidade ao seu diagnóstico e
desenvolvimento de outras opções de protocolos terapêuticos.
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As cardiopatias congênitas consistem em qualquer anomalia
funcional ou estrutural do coração que aparecem durante o
processo de formação no período gravídico. Em cães, as alterações
congênitas de natureza cardíaca, em geral, são desencadeadas por
fatores ambientais ou distúrbios hereditários provocados por genes
múltiplos ou únicos. O presente estudo consiste em uma revisão
bibliográfica de natureza qualitativa e tem como objetivo
evidenciar as principais cardiopatias congênitas identificadas em
cães presentes na literatura atual. Os estudos selecionados
evidenciaram uma gama extensa de condições provenientes de
cardiopatias congênitas, porém, foi possível observar a frequência
de estenose subaórtica, a estenose pulmonar, e a estenose aórtica.
O reconhecimento dessas patologias é importante para elaboração
de medidas com vistas ao diagnóstico, tratamento e controle da
difusão na população canina.
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CONGENITAL HEART DEFECTS IN DOGS: A REVIEW OF THE
LITERATURE
ABSTRACT

Congenital heart diseases consist of any functional or structural
anomaly of the heart that appears during the formation process
during pregnancy. In dogs, congenital changes of a cardiac nature
are usually triggered by environmental factors or hereditary
disorders caused by multiple or single genes. The present study
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consists of a bibliographic review of a qualitative nature and aims
to highlight the main congenital heart diseases identified in dogs
present in the current literature. The selected studies showed a wide
range of conditions from congenital heart diseases, however, it was
possible to observe the frequency of subaortic stenosis, pulmonary
stenosis, and aortic stenosis. The recognition of these pathologies
is important for the elaboration of measures with a view to the
diagnosis, treatment and control of the spread in the canine
population.

1 INTRODUÇÃO

As anomalias de natureza congênitas do sistema cardiovascular são delimitadas
como defeitos que estão presentes desde o nascimento, que em muitos casos podem
desencadear a morte perinatal nos animais (CRIVELLENTI; BORIN-CRIVELLENTI,
2015). No entanto, existem casos, em que as cardiopatias congênitas apresentam-se
assintomáticas e não são detectadas até mais tarde após desenvolvimento, de modo que a
porcentagem de animais com esse tipo de cardiopatias sobreviva até a idade adulta podendo
inclusive procriar (GOUGH et al., 2018).
De forma genérica, possui referência a qualquer anomalia estrutural ou funcional
do coração que surge durante o desenvolvimento embrionário no período gravídico.
Podendo ocorrer devido a uma falha no desenvolvimento do embrião, mas que não
apresenta uma causa completamente esclarecida. Acredita-se que exista uma relação com
uma combinação de fatores genéticos e ambientais que promovem uma ou mais
malformações no órgão (JERICO et al., 2015).
Considera-se que as alterações mais comuns envolvam seguimentos como as
válvulas cardíacas, os vasos cardíacos, a parede do coração ou a formação de um único
ventrículo (LUCINA, 2018). Em que, tais malformações podem prejudicar todo o sistema
cardiovascular, pois pode dificultar a passagem do fluxo sanguíneo e promover
comunicações não anatômicas, misturando sangue oxigenado ao sangue não oxigenado, o
que prejudica a oxigenação adequada dos tecidos do organismo (GOUGH et al., 2018).
Em cães, as alterações cardíacas de natureza congênita são usualmente
desencadeadas por distúrbios hereditários, sendo atribuídos a repercussõesgenéticas únicas
ou múltiplas. Por essa razão, o conhecimento acerca da epidemiologia dessa doença contribui
no desempenho de um papel importante na manutenção da saúde da espécie, e na prevenção
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da difusão na população canina (GOUGH et al., 2018). Diante dessas considerações o estudo
consiste em uma revisão bibliográfica com natureza qualitativa e tem como objetivo
evidenciar as principais cardiopatias congênitas identificadas em cães presentes na literatura.

2 DESENVOLVIMENTO
Os estudos selecionados para composição do desenvolvimento estarão dispostos no
quadro contendo informações a respeito deles.

Quadro 1 - Síntese dos estudos selecionados
Autor/Ano

Objetivo

Lucina et al.,
2021

Estimar a prevalência de
cardiopatias congênitas em cães
atendidos em 2 hospitais
veterinários no Brasil e identificar
possíveis associações entre essas
condições e características
epidemiológicas.

Sauders, 2021

Apresentar as principais
considerações na abordagem da
cardiopatia congênita em cães e
gatos

Brambilla et al.,
2020

Investigar a associação de raças
com a prevalência
de DCC; determinar a popularidade
e volatilidade das raças ao longo de
um período de 20 anos

Argenta et al.,
2018

Determinar a frequência de
diagnósticos de Anomalias
Congênitas Cardíacas em cães no
Rio Grande do Sul, com ênfase na
Região Metropolitana de Porto
Alegre, no período de janeiro de
2000 a dezembro de 2016.
Avaliar a prevalência de cardiopatia
congênita (DAC) em uma grande
população de cães e gatos sem raça
definida.

Schrope, 2015

Resultados
De um total de 6.710 cães atendidos nas seções
de cardiologia dos hospitais, foram
identificadas 109 cardiopatias congênitas em
95 pacientes, representando uma prevalência
de 1,6%. Achados consistentes com a literatura
anterior incluíram estenose subaórtica e
estenose pulmonar como as condições mais
comumente diagnosticadas, além de uma maior
predisposição do sexo feminino à persistência
do canal arterial.
A gama de anormalidades que podem ocorrer
durante o desenvolvimento do coração é vasta,
incorporando defeitos simples e complexos,
graus variados de gravidade e apresentações
clínicas que incluem insuficiência cardíaca e
cianose. Enquanto alguns defeitos não
resultam em morbidade em um animal
individual, outros causam sinais clínicos graves
e morte em idade jovem.
As cardiopatias congênitas mais
comuns observadas foram à persistência do
canal arterial, a estenose pulmonar e a estenose
subaórtica. Ainda, Defeito do Septo
Ventricular, Displasia Tricúspide e Tetralogia
de Fallot.
Estenose subaórtica foi à alteração mais
frequente, seguido por defeito do septo atrial,
persistência do arco aórtico direito,
persistência do ducto arterioso, estenose
pulmonar e defeito do septo interventricular, e
fibroelastose endocárdica.
Entre os cães sem raça definida, a prevalência
de CC foi de 0,13% (51,4% fêmeas) e de
sopros inocentes foi de 0,10% (53,0%
machos). A estenose pulmonar foi o defeito
mais comum, seguido pela persistência do
canal arterial, estenose aórtica e comunicação
interventricular.
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Umbelino e
Larsson, 2015

Efetuar uma análise da ocorrência
das DCCs atendidas pelo Serviço
de Cardiologia do Departamento
de Clínica Médica/HOVET-USP,
considerando as variáveis, raça,
sexo e idade

Dentre todas as doenças, a persistência do
ducto arterioso (PDA) foi a mais frequente,
seguida da estenose subaórtica (ES), estenose
pulmonar (EP) e estenose aórtica (EA)
(8,43%). As DCCs foram mais frequentes em
animais com menos de 12 meses.

Fonte: Autores, 2022.

Considera-se que as malformações cardíacas de natureza congênita podem ser
subdivididas em cinco conjuntos sendo elas ocasionadas por deficiências que tornam possível
o desvio sanguíneo do lado esquerdo para o direito, mutuamente; que desencadeiam
obstrução do fluxo de sangue; por implicações valvulares que levam à obstrução ou
regurgitação de fluxo; por posicionamento ou conexão arterial ou venosa díspares; ou
posicionamento inadequado do coração (JERICO et al., 2015).
No estudo retrospectivo desenvolvido por Umbelino e Larsson (2015) através da
consulta de fichas de atendimento diário do Serviço de Cardiologia do Departamento de
Clínica Médica/HOVET-USP, foram identificados 85 diagnósticos de anomalias cardíacas
congênitas, em que, dentre todas as condições clinicas, a presença do ducto arterioso foi a
mais frequente, seguida da estenose subaórtica, estenose pulmonar, estenose aórtica, sendo
mais prevalente em animais com menos de 12 meses. Foi observada a existência dessas
doenças em animais de padrão racial, em que as mais acometidas foram Poodle, Yorkshire e
Pastor Alemão, principalmente do sexo feminino.
Na pesquisa desenvolvida por Schrope (2015) entre cães e gato sem raça definidas
a prevalência de cardiopatias congênitas foi evidente entre cães do sexo masculino, em que
os sopros inocentes foram bastante observados. Nesse estudo, o defeito congênito mais
comum foi à estenose pulmonar, seguido pela persistência do canal arterial, comunicação
interventricular e estenose aórtica. A estenose aórtica subvalvar e a displasia da valva
mitral tiveram predisposição masculina entre os cães, enquanto a persistência do canal arterial
teve predisposição feminina.
Com o objetivo de estimar a prevalência de cardiopatias congênitas em cães
atendidos em dois hospitais veterinários no Brasil e identificar possíveis associações entre
essas condições e características epidemiológicas, Lucina et al (2021) por meio de um estudo
retrospectivo fez um levantamento de que num total de 6.710 cães atendidos nas seções de
cardiologia dos hospitais, foram identificadas 109 cardiopatias congênitas, em que dentre
esses achados incluíram uma maior prevalência de defeito do septo atrial e uma menor
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prevalência de persistência do canal arterial. A maioria dos animais possuíam mais de 1 ano
de idade no momento do diagnóstico.
De acordo com Saunders et al (2021) os defeitos comumente observados em cães,
incluem estenose subaórtica, defeito do septo ventricular, displasia das valvas mitral e
tricúspide com e sem estenose, defeito do septo atrial e tetralogia de Fallot. Além disso, as
combinações de dois ou mais defeitos cardíacos resultam em doenças complexas, e um
espectro de defeitos menos comuns, considerados dessa forma, raros.
Essa é uma situação evidenciada no estudo desenvolvido por Argenta et al (2018)
em que os achados foram provenientes da análise de laudos de necropsia de cães, em que
destes, 685 morreram ou foram submetidos à eutanásia devido a doenças cardiovasculares
congênitas, dentre estas alterações foram observadas a combinação de dois distúrbios
congênitos no coração ou nos grandes vasos.
Entre as doenças cardiovasculares observadas pelo autor mais frequente foram a
estenose subaórtica, seguido por defeito do septo atrial, persistência do ducto arterioso,
estenose pulmonar e defeito do septo interventricular, persistência do arco aórtico direito e
fibroelastose endocárdica. Dos casos de combinação dos distúrbios, as identificadas foram à
persistência do ducto arterioso associado com defeito do septo atrial, defeito do septo atrial
e ventricular e estenose subaórtica com defeito do septo interventricular (ARGENTA et al.,
2018).
No estudo de Brambilla et al (2020) as doenças cardíacas de natureza congênita
mais comuns foram estenose pulmonar, persistência do canal arterial, estenose subaórtica,
comunicação interventricular, estenose aórtica, displasia tricúspide, comunicação interatrial,
dupla câmara do ventrículo direito, displasia mitral e outras menos frequentes. As raças mais
representadas foram Pastor Alemão, Bulldog Inglês, Maltês, Chihuahua, Golden Retriever,
entre outros.
Para tanto, Umbelino e Larsson (2015) a estenose pulmonar é determinada na
literatura como uma cardiopatia imposta por um estreitamento que pode ser detectado em
um ponto qualquer, que compreende desde o trato de saída do ventrículo direito, até a artéria
pulmonar principal, por tecido conjuntivo fibroso. São normalmente observados em raças
caninas de grande porte em conjunto com outras deformidades de natureza moderada
(LUCINA et al., 2021).
A estenose subaórtica é uma alteração cardíaca congênita comumente identificada
em cães de grande porte. A sua fisiopatologia é delimitada como uma diminuição do diâmetro
do vaso que direciona o sangue do ventrículo esquerdo até a valva aórtica, podendo ser
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desencadeada por um anel fibroso ou fibromuscular, ou então uma protuberância, (GOUGH
et al., 2018). Em geral, é descrita em conjunto com alguma outra cardiopatia, sendo frequente
o seu diagnosticado associado à endocardite bacteriana. Apesar de progressiva, a sua taxa de
progressão pode apresentar variação com a maturidade.
A estenose aórtica é uma cardiopatia caracterizada pela obstrução parcial da via de
saída do ventrículo esquerdo, considerada bastante rara. Podem ocorrer nas estenoses
subvalvar (mais comum), valvar e supravalvar (BRAMBILLA et al., 2020). Os animais
machos de grande porte são os mais acometidos. E a evolução clínica irá influenciar na
gravidade dessa má formação. Quanto mais acentuada a obstrução cardíaca, maior a pressão
dentro do ventrículo esquerdo e maior a hipertrofia e alterações hemodinâmicas
(ARGENTA et al., 2018).
Conforme os estudos selecionados, por meio da observação dos resultados das
pesquisas foi possível identificar a ocorrência de diferentes anormalidades congênitas
cardíacas, no entanto, em todos os elegidos, a estenose subaórtica, a estenose pulmonar, e a
estenose aórtica foram às condições clínicas comumente presentes nos estudos.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A literatura utilizada para o desenvolvimento do presente estudo identificou a
ocorrência de diversas cardiopatias de natureza congênitas em suas respectivas pesquisas com
a população de animais domésticos, com ênfase na população canina. A análise dos achados
dos diferentes autores contribuiu para a observação de um quadro clínico frequente e comum
em todos eles, sendo elas a estenose subaórtica, a estenose pulmonar, e a estenose aórtica.
É importante frisar que esse achado não consiste em um resultado abrangente,
portanto se limita apenas a população utilizada nessa revisão. Prova disso são pesquisas
realizadas pela autora Lucina em 2020 e 2018, os achados demonstraram uma prevalência
diferente de um período a outro. No entanto, apesar dessa observação, e com base nos
estudos, esses achados estão bastantes presentes na literatura. A identificação da ocorrência
dessas cardiopatias congênitas, bem como todos os aspectos relativos contribui para uma
intervenção de forma que diminua a ocorrência dos mesmos, como também medidas
terapêuticas direcionadas.
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