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Melhoramento Genético e Reprodução Animal 

FATORES EPIGENÉTICOS QUE DETERMINAM O DESEMPENHO PRODUTIVO EM 
REBANHOS BOVINOS RELACIONADOS À ESTRATÉGIAS NO MANEJO DE 
MATRIZES E TERNEIROS 

Talitha Rocha Ferraz, Izadora Santana de Souza e Gustavo Guerino Macedo 

 1 

Aquicultura, Produção e Nutrição de Não-Ruminantes   

ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO DOS ÁCIDOS GRAXOS DO ÓLEO DE PRACAXI POR 
CROMATOGRAFIA GASOSA 

Tamiris Alves dos Santos, Bruna Eberhart, João Ricardo Rodrigues, Claudia Marie 
Komiyama, Rodrigo Garófalo Garcia e Jean Kaique Valentim 

5 

AVALIAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE OVOS CAIPIRAS, 
SUBMETIDOS A TRÊS TIPOS DE REVESTIMENTOS DE CASCA 

João Ricardo Rodrigues Ferreira Vieira, Tamiris Alves dos Santos e Ianglio Márcio 
Travassos Duarte Jacome 

 9 

BETAÍNA NA DIETA DE FRANGOS DE CORTE 

Natalia da Rocha Pitzschk, Juliana da Silva Nabuco, Thiago Rodrigues da Silva, Caren 
Estefani Samaniego Gomes, Maryana Martins Ribeiro, Melissa da Silva Sousa, Wanessa 
Pereira Totó e Karina Márcia Ribeiro de Souza Nascimento 

 13 

COLESTEROL EM CORTES CÁRNEOS DE FRANGOS DE CORTE DE CRESCIMENTO 
LENTO EM FUNÇÃO DA IDADE DE ABATE 

Wanessa Pereira Totó, Melissa da Silva Sousa, Maryana Martins Ribeiro, Caren Estefani 
Samaniego Gomes, Juliana da Silva Nabuco, Natália da Rocha Pitzschk, Thiago 
Rodrigues da Silva, João Pedro Machado de Goes Martinelli e Karina Márcia Ribeiro de 
Souza Nascimento 

 17 

COMPLEXO ENZIMÁTICO EM DIETAS DE FRANGO DE CORTE À BASE DE MILHO E 
FARELO DE SOJA 

Melissa da Silva Sousa, Thiago Rodrigues da Silva, Juliana da Silva Nabuco, Natália da 
Rocha Pitzschk, Maryana Martins Ribeiro, Caren Estefani Samaniego Gomes, Wanessa 
Pereira Totó e Karina Márcia Ribeiro de Souza Nascimento. 

 20 



 

 

HISTÓRIA DO CONTROLE DE RESÍDUOS E CONTAMINANTES EM PRODUTOS DE 
ORIGEM ANIMAL - Relatos bibliográficos 

Sarah Palma, Rita T. Rolim Pietramale, Alessandra S. Santos, Sandra N. Meichtry 
Pietramale, Viviam A. Rios de Castilho, Agnês M. Odakura, Deivid Kelly Barbosa e Daniela 
Ferreira de Brito Mandú 

 24 

IDADE DE ABATE SOBRE A MACIEZ DE CARNE DE FRANGOS DE CORTE DE 
CRESCIMENTO LENTO 

Melissa da Silva Sousa, Thiago Rodrigues da Silva, Juliana da Silva Nabuco, Natália da 
Rocha Pitzschk, Maryana Martins Ribeiro, Caren Estefani Samaniego Gomes, Wanessa 
Pereira Totó e Karina Márcia Ribeiro de Souza Nascimento 

 28 

INFECÇÃO URINÁRIA E DESEMPENHO REPRODUTIVO DE MATRIZES SUÍNAS 

Daniela Ferreira de Brito Mandú, Rafael de Moura, Agnês Markiy Odakura, Karine Keysy 
dos Santos Lemes Lechuga, Fernanda Yumi Ueno de Oliveira, Rita Therezinha Rolim 
Pietramale, Deivid Kelly Barbosa e Alessandra Pereira dos Santos. 

 32 

INFLUÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19 NOS CUSTOS DE DIETAS DE FRANGOS DE 
CORTE 

Thiago Rodrigues da Silva, Karina Marcia Ribeiro de Souza Nascimento, Juliana da Silva 
Nabuco, Natália da Rocha Pitzschk, Maryana Ribeiro Martins, Melissa da Silva Sousa, 
Caren Estefani Samaniego Gomes e Wanessa Pereira Totó. 

 36 

  

INFLUÊNCIA DA SAZONALIDADE NO DESENVOLVIMENTO POPULACIONAL E 
COMPORTAMENTO HIGIÊNICO DE ENXAMES DE ABELHAS Apis mellifera 
AFRICANIZADAS 

Matheus Portela Pinho, Karine Dornelles Pereira Portes, João Victor Passos Ramos, 
Frederico Nakasone Ferreira e Rodrigo Zaluski. 

 40 

PRODUÇÃO DE PEIXES NATIVOS EM TECNOLOGIA DE BIOFLOCOS (BFT) 

Gabrielly Cristina Teodoro, Jayme Aparecido Povh, Ruy Alberto Caetano Corrêa Filho, 
Nicolas Felipe Padilla Coca, Maryana Martins Ribeiro, Laura Sati Fagundes da Silva, 
Giovanna Rodrigues Stringhetta e Viviane Maria Oliveira dos Santos. 

 44 

RELAÇÃO DA APANHA E TRANSPORTE COM PERDAS NO ABATEDOURO POR 
LESÃO EM FRANGOS DE CORTE 

Caren Estefani Samaniego Gomes, Thiago Rodrigues da Silva, Juliana da Silva Nabuco, 
Natália da Rocha Pitzschk, Maryana Martins Ribeiro, Melissa da Silva Sousa, Wanessa 
Pereira Totó e Karina Márcia Ribeiro de Souza Nascimento 

 48 



 

 

RESÍDUO DE CERVEJARIA SECO NA ALIMENTAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE 

Juliana da Silva Nabuco, Melissa da Silva Sousa, Thiago Rodrigues da Silva, Natália da 
Rocha Pitzschk, Wanessa Pereira Totó, Caren Estefani Samaniego Gomes e Karina 
Márcia Ribeiro de Souza Nascimento 

 52 

UTILIZAÇÃO DA FIBRA ALIMENTAR NA DIETA DE SUÍNOS 

Agnês Markiy Odakura, Fabiana Ribeiro Caldara, Jaqueline Murback Braz, Rita Rolim 
Pietramale, Daniela de Brito Mandu, Aline da Silva, Fernanda Yumi Ueno de Oliveira e 
Sandra Neimaier Meichtry Pietramale. 

 55 

Produção e Nutrição de Ruminantes   

CARGA PARASITÁRIA DE CORDEIROS EM FUNÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO 
MATERNA E CONDIÇÃO DO PASTO 

Jamir Costa Gomes Júnior, Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo, Thais Fernanda Farias 
de Souza Arco, Fernando de Almeida Borges, Gleice Kelli Ayardes de Melo, Camila de 
Godoy, Priscila Bernardo de Andrade e Evelyn Silva de Melo Soares  

 59 

DESEMPENHO DE CORDEIROS EM FUNÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO MATERNA E 
CONDIÇÃO DO PASTO 

Alyne Rodrigues de Matos, Camila Celeste Brandão Ítavo, Thais Fernanda Farias de 
Souza Arco, Évelyn Silva de Melo Soares, Gleice Kelli Ayardes de Melo, Camila de Godoy, 
Priscila Bernardo de Andrade e Aline Aparecida da Silva Miguel. 

 63 

ESTABILIDADE OXIDATIVA DA CARNE DE CORDEIROS SUPLEMENTADOS COM 
ERVA-MATE (ILEX PARAGUARIENSIS) 

Bruno do Prado Silva, Vinicius Rôa Baerley, Camila Brandão Ferreira Ítavo, Luís Carlos 
Vinhas Ítavo, Évelyn Silva de Melo Soares, Aline Aparecida da Silva Miguel, Thais 
Fernanda Farias de Souza Arco e Gleice Kelli Ayardes de Melo. 

 67 

PERFIL LIPÍDICO DA CARNE DE CORDEIRO SUPLEMENTADOS COM ERVA MATE 
(ILEX PARAGUARIENSIS) 

Isabela Toledo Yafusso, Vinicius Rôa Baerley, Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo, Luís 
Carlos Vinhas Ítavo, Évelyn Silva de Melo Soares, Thais Fernanda Farias de Souza Arco, 
Gleice Kelli Ayardes de Melo e Camila de Godoy 

 71 

PROJETO DE ENSINO: GRUPO DE ESTUDOS EM OVINOCULTURA (2021/2022) 

Emilly de Souza Ferreira, Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo, Gleice Kelli Ayardes de 
Melo, Thais Fernanda Farias de Souza Arco, Camila de Godoy, Aline Aparecida da Silva 
Miguel, Priscila Bernardo de Andrade e Évelyn Silva de Melo Soares 

 75 



 

 

PROJETO DE EXTENSÃO: VIVA OVINOCULTURA (2021/2022) 

Larays Martins Braga de Oliveira, Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo, Gleice Kelli 
Ayardes de Melo, Thais Fernanda Farias de Souza Arco, Aline Aparecida da Silva Miguel, 
Camila de Godoy, Priscila Bernardo de Andrade e Évelyn Silva de Melo Soares 

 78 

Forragicultura e Pastagens   

CINÉTICA DE DEGRADAÇÃO DO FENO DO CAPIM-TAMANI COLHIDO EM 
DIFERENTES INTERVALOS DE CORTE 

Jessica da Silva Batista, Mariane da Silva Firmino, Juliana Oliveira Batistoti, Anderson 
Ramires Candido, Fernanda de Kássia Gomes e Alexandre Meneses Dias 

 81 

PRODUÇÃO E CARACTERÍSTICAS MORFOGÊNICAS DO CAPIM-TAMANI EM 
DIFERENTES INTERVALOS DE CORTE 

Jeniffer da Cruz Siqueira, Lavínia Correia de Sá, Eva Nara Oliveira Gomes, Juliana Oliveira 
Batistoti, Anderson Ramires Candido, Fernanda de Kássia Gomes, Gelson dos Santos 
Difante e Alexandre Meneses Dias 

 85 

 Ciência e Tecnologia de Produtos de Origem Animal e Avaliação Econômica e 
Gestão de Sistemas Agropecuários 

  

ABATE HUMANITÁRIO E MÉTODOS DE INSENSIBILIZAÇÃO DE BOVINOS 

Felipe Ferreira Brito, Lucy Mery Surita, Janaína Palermo Mendes, Jaqueline Rodrigues 
Ferreira, Marina de Nadai Bonin Gomes, Marjorie Toledo Duarte 

 89 

AVALIAÇÃO DE CARCAÇA POR ULTRASSONOGRAFIA EM TEMPO REAL 

Gabriela dos Santos Oliveira, Jaqueline Rodrigues Ferreira, Brenda Farias da Costa Leite 
Lopes, Janaína Palermo Mendes, Lucy Mery Antônia Surita, Marjorie Toledo Duarte e 
Marina de Nadai Bonin Gomes 

 93 

COMPARAÇÃO ENTRE O RENDIMENTO DE CARCAÇA DE BOVINOS CONFINADOS 
CASTRADOS E INTEIROS 

Rodolfo Fialho Arguelho, Eduarda de Cássia Lima Brugeff, Daniele Bier 

 97 

EFEITOS DO SISTEMA DE ASPERSÃO DE ÁGUA GELADA NO RESFRIAMENTO DE 
CARCAÇAS SUÍNAS SOBRE A QUEBRA DE PESO: REVISÃO DE LITERATURA 

Alessandra Pereira dos Santos, Fabiana Ribeiro Caldara, Agnês Markiy Odakura, Deivid 
Kelly Barbosa, Augusto Bevilacqua, Rita Therezinha Rolim Pietramale, Daniela Ferreira 
de Brito Mandú, Karine Keyzy dos Santos Lemes Lechuga 

 101 



 

 

IMPACTO ECONÔMICO DA INTOXICAÇÃO POR BRACHIARIA SPP. EM CORDEIROS 
LACTENTES 

Priscila Bernardo de Andrade, Gleice Kelli Ayardes de Melo, Camila Celeste Brandão 
Ferreira Ítavo, Ricardo Carneiro Brumatti, Luís Carlos Vinhas Ítavo, Thais Fernanda Farias 
de Souza Arco e Ricardo Antônio Amaral de Lemos 

 104 

MARMOREIO E QUALIDADE DA CARNE 

Carolina Ribeiro Nunes, Janaína Palermo Mendes, Brenda Farias de Costa Leite Lopes, 
Jaqueline Rodrigues Ferreira, Marina de Nadai Bonin Gomes e Marjorie Toledo Duarte 

 108 

pH E SEUS IMPACTOS NA QUALIDADE DA CARNE 

Cecília Ayala Ferreira, Marina de Nadai Bonin Gomes, Marjorie Toledo Duarte, Brenda 
Farias da Costa Leite Lopes, Jaqueline Rodrigues Ferreira e Janaína Palermo Mendes 

112 

PRODUÇÃO DE CARNE ORGÂNICA 

Christian Santos Araújo Da Cunha, Janaína Palermo Mendes, Brenda Farias da Costa 
Leite Lopes, Jaqueline Rodrigues Ferreira, Lucy Mery Antônia Surita, Marina de Nadai 
Bonin Gomes, Marjorie Toledo Duarte 

116 

Bioclimatologia e Bem-estar animal  

A INFLUÊNCIA DO ESTRESSE TÉRMICO NO COMPORTAMENTO NATURAL DE 
BOVINOS DE CORTE CRIADOS A CAMPO 

Maria Vitória e Silva Sousa, Julia de Oliveira Mendes, Ana Carolina de Sousa Lacerda, 
Maryana Martins Ribeiro, Lucas Farias Rodrigues, Alejandro Soares Montano, Yasmin 
Marques Espindola e Viviane Maria Oliveira dos Santos 

119 

A INFLUÊNCIA DO PERÍODO DO DIA SOBRE RESPOSTAS FISIOLÓGICAS DE 
EQUINOS SUBMETIDOS À EXERCÍCIOS FÍSICOS 

Ana Gabrieli dos Santos Fagundes Euzébio, Gabriel de Moraes Pereira, Flávio de Aguiar 
Coelho, Ana Caroline Bini de Lima, Vanessa Cristini Sebastião da Fé, Jeniffer da Cruz 
Siqueira, Ariadne Pegoraro Mastelaro e Viviane Maria Oliveira dos Santos 

123 

BEM-ESTAR ANIMAL DE BOVINOS: REVISÃO DE LITERATURA 

Ana Carolina de Sousa Lacerda, Laura Sati Fagundes da Silva, Viviane Maria Oliveira dos 
Santos e Gabrielly Cristina Teodoro 

127 

COMPORTAMENTO DE FRANGO DE CRESCIMENTO LENTO CRIADO EM SISTEMA 
SEMI-INTENSIVO: REVISÃO DE LITERATURA 

131 



 

 

Maryana Martins Ribeiro, Melissa da Silva Sousa, Thiago Rodrigues da Silva, Natália da 
Rocha Pitzschk, Wanessa Pereira Totó, Juliana da Silva Nabuco, Caren Estefani 
Samaniego Gomes e Karina Márcia Ribeiro de Souza 

CORRELAÇÃO ENTRE A TEMPERATURA CORPORAL POR TERMOGRAFIA 
INFRAVERMELHA E A TEMPERATURA RETAL DE EQUINOS SUBMETIDOS À 
EXERCÍCIOS EM DIFERENTES PERÍODOS DO DIA 

Ana Caroline Bini de Lima, Flávio de Aguiar Coelho, Gabriel de Moraes Pereira, Vanessa 
Cristini Sebastião da Fé, Emily Caroline Pfeifer de Cristo, Elizeu Justino dos Santos Junior, 
Ariadne Pegoraro Mastelaro e Viviane Maria Oliveira dos Santos 

135 

ESTRESSE E BEM-ESTAR DE EQUINOS EM TREINAMENTO 

João Pedro Machado de Goes Martineli, Nicolas Felipe Padilla Coca, Gabrielly Cristina 
Teodoro, Rayssa Piton Rijo Costa, Alejandro Soares Montano, Lucas Farias Rodrigues, 
Ana Caroline Bini de Lima e Viviane Maria Oliveira dos Santos 

139 

INFLUÊNCIA DO PERÍODO DO DIA SOBRE A TEMPERATURA SUPERFICIAL POR 
TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA DE EQUINOS SUBMETIDOS À EXERCÍCIOS 

Emily Caroline Pfeifer de Cristo, Ana Gabrieli dos Santos Fagundes Euzébio, João Pedro 
Machado de Goes Martineli, Amanda Alice Lapa Santos, Flávio de Aguiar Coelho, Ana 
Caroline Bini de Lima, Gabriel de Moraes Pereira e Viviane Maria Oliveira dos Santos. 

143 

TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA NA PRODUÇÃO ANIMAL 

Aline da Silva, Daniela de Brito Mandu, Rafael de Moura, Agnês Markiy Odakura, Karine 
Keysy, Fernanda Ueno, Rita Rolim Pietramale e Deivid Kelly Barbosa 

147 

Clínica, cirurgia e métodos terapêuticos  

BLOQUEIO DO PLANO SERRÁTIL ASSOCIADO AO PLANO TRANSVERSO DO 
ABDÔMEN PARA MASTECTOMIA TOTAL UNILATERAL – RELATO DE CASO 

Gabrielly Moreira dos Santos de Oliveira, João Pedro Brochado Souza e Rosalia Marina 
Infiesta Zulim 

151 

CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS EM FELINO- RELATO DE CASO 

Ana Clara de Castro, Fernanda Barros Silva, Igor Matheus Amaral Gauna Zenteno, Luísa 
Guedes Freire, Paulo Henrique de Affonseca Jardim, Thaís Rodrigues e Andrei Kelliton 
Fabretti 

155 



 

 

CARCINOMA DE CÉLULAS TRANSICIONAIS (CARCINOMA UROTELIAL) EM BEXIGA 
DE FELINO - ESTUDO DE CASO 

André Castilhano Marcelino Silva, Ana Flávia Prestes Conceição, Camila Rodrigues 
Cavalheiro, Lucas Delfino Teixeira, Elisangela dos Santos Viaes, Rayane Chitolina Pupin, 
Danilo Carloto Gomes e Andrei Kelliton Fabretti 

159 

CARCINOMA DE CORPO AÓRTICO EM CÃO- RELATO DE CASO 

Thaís Rodrigues, Silvana Marques Caramalac, Simone Marques Caramalac, Mariana Isa 
Poci Palumbo 

164 

CARCINOMA MAMÁRIO TUBULAR GRAU III EM GATA COM METÁSTASE 
PULMONAR 

Angélica Vieira Ribeiro Leite Carvalho, Larissa Cássia Crisóstomo da Rocha, Carlos 
Alberto do Nascimento Ramos, Débora del Roma Martinez Garcia 

167 

CARCINOMA PROSTÁTICO EM CÃO – Relato de Caso 

Carlos Eduardo Santos Benites, Lucas Delfino Teixeira, Vanessa Regina Freitas, Nathalia 
Cestari Cazali, Paulo Antonio Terrabuio Andreussi, Felipe Foletto Geller 

171 

COLANGIOCARCINOMA CANINO – RELATO DE CASO 

Luísa Guedes Freire, Ana Clara de Castro, Fernanda Barros Silva, Igor Matheus Amaral 
Gauna Zenteno, Rayane Chitolina Pupin, Thaís Rodrigues, Andrei Kelliton Fabretti, 
Mariana Isa Poci Palumbo 

175 

COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR EM FELINO – RELATO DE CASO 

Juliana Harumi Hasebe, Fernanda Soares da Silva Utida, Mariana Isa Poci Palumbo e 
Veronica Jorge Babo- Terra 

179 

CONDROSSARCOMA EM MEMBRO PÉLVICO DE CÃO- RELATO DE CASO 

Thaís Rodrigues, Ana Clara de Castro, Fernanda Barros Silva, Igor Matheus Amaral 
Gauna Zenteno, Luísa Guedes Freire, Vanessa Regina Freitas e Andrei Kelliton Fabretti 

184 



 

 

EFICÁCIA E SEGURANÇA DO USO DO SPRAY DE ACEPONATO DE 

HIDROCORTISONA 0,0584% (CORTAVANCE®, VIRBAC) EM CÃES COM 

DERMATITE ATÓPICA - REVISÃO DE LITERATURA 

André Castilhano Marcelino Silva, Ana Flávia Prestes Conceição, Verônica Jorge Babo 
Terra 

188 

ENFISEMA SUBCUTÂNEO PROGRESSIVO ASSOCIADO A LACERAÇÃO DE 
LARINGE EM UM CÃO – Relato de Caso 

Mauro Renan de Moura Santos, Vivienne Ribeiro Reis, Brenda Raquel da Silva Azevedo 
e Fabricio de Oliveira Frazilio 

193 

HEMANGIOSSARCOMA EM CANINO: RELATO DE CASO 

Ana Clara de Castro, Fernanda Barros Silva, Igor Matheus Amaral Gauna Zenteno, Luísa 

Guedes Freire, Rayane Chitolina Pupin, Thaís Rodrigues, Danilo Carloto Gomes, Andrei 

Kelliton Fabretti 

196 

HEMILAMINECTOMIA TARDIA APÓS EXTRUSÃO DO DISCO AGUDA EM CÃO: 
RELATO DE CASO 

Millena Gonçalves Chagas, Larissa Correa Hermeto 

200 

LEIOMIOMA UTERINO EM CADELAS – ESTUDO DE CASO 

Ana Flávia Prestes Conceição, André Castilhano Marcelino Silva, Juliane Cristina de 
Souza Lima, Wanya da Silva Xavier Bento e Paulo Antonio Terrabuio Andreussi 

204 

LINFONODO SENTINELA EM NEOPLASIAS MAMÁRIAS EM CADELAS - REVISÃO DE 
LITERATURA 

Ana Flávia Prestes Conceição, André  Castilhano Marcelino Silva, Juliane Cristina de 
Souza Lima, Wanya da Silva Xavier Bento, Paulo Antonio Terrabuio Andreussi, Andrei 
Kelliton Fabretti 

208 

NECROSE ASSÉPTICA DA CABEÇA DO FÊMUR: RELATO DE CASO 

Nathalia Cestari Cazali, Vanessa Regina Freitas, Paulo Henrique Jardim e Larissa Correa 
Hermeto 

212 



 

 

O USO DE BLOQUEIOS PERINEURAIS PARA PROMOVER INSENSIBILIZAÇÃO EM 
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE OSTEOTOMIA DE NIVELAMENTO DO PLATÔ 
TIBIAL EM CÃO- REVISÃO DE LITERATURA 

Gabrielly Moreira dos Santos de Oliveira 

216 

PERFIL DE ESCORE CORPORAL NAS ENDOCRINOPATIAS DE CÃES 

Yara de Asis Cheverria, Beatriz Crepaldi Aléssio Pitol e Veronica Jorge Babo Terra 

 

QUEMODECTOMA MALIGNO EM CÃO- RELATO DE CASO 

Thaís Rodrigues e Mariana Isa Poci Palumbo 

221 

RECONSTRUÇÃO CIRÚRGICA EM OROFARINGE DE ORIGEM TRAUMÁTICA EM 
FELINO – relato de caso 

Vivienne Ribeiro Reis e Larissa Correa Hermeto 

228 

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE RUPTURA DO LIGAMENTO CRUZADO CRANIAL EM 
UM CÃO 

Vivienne Ribeiro Reis, Mauro Renan de Moura Santos, Nathalia Cestari Cazali, Vanessa 
Regina Freitas e Larissa Correa Hermeto 

232 

TRÍADE FELINA – RELATO DE CASO 

Juliana Harumi Hasebe, Camila Rodrigues Cavalheiro, Veronica Jorge Babo-Terra, 
Mariana Isa Poci Palumbo, Thaísa Xavier e Silva, Danilo Carloto Gomes 

235 

TUMOR MALIGNO DA BAINHA DE NERVO PERIFÉRICO: RELATO DE CASO 

Fernanda Barros Silva, Ana Clara de Castro, Igor Matheus Amaral Gauna Zenteno, Luísa 
Guedes Freire, Rayane Chitolina Pupin, Thaís Rodrigues, Andrei Kelliton Fabretti e 
Mariana Isa Poci Palumbo 

239 

UTILIZAÇÃO DE PULSATILLA NIGRICANS COMO SIMILLIMUM EM UM DASCHUND 
COM DISTÚRBIO COMPORTAMENTAL 

Millena Novo Lima dos Santos, Thiago Henrique Medina dos Passos Souza, Caroline Kaori 
Arakaki e Karine Bonucielli Brum 

242 

Epidemiologia e controle de doenças    



 

 

Cyniclomyces guttulatus EM FEZES DE CÃO - RELATO DE CASO 

Lara Pael Coelho, Érica Verneque Martinez, Jéssica Fernanda Gomes da Silva, Amauri 
Ernani Torres Areco, Mariana Isa Poci Palumbo e Cássia Rejane Brito Leal 

246 

OSTEOMIELITE VERTEBRAL EM UM CÃO CAUSADA POR NOCARDIA SPP. - 
RELATO DE CASO 

Amauri Ernani Torres Areco, Lara Pael Coelho, Érica Verneque, Jéssica Fernanda Gomes 
da Silva, Larissa Correa Hermeto e Cássia Rejane Brito Leal 

249 

PRESENÇA DE Dirofilaria immitis EM CÃO POSITIVO PARA LEISHMANIOSE NO 
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE 

William Gomes Pereira, Daniella Azevedo de Souza, Thiago Henrique Medina dos Passos 
Souza, Carlos Alberto do Nascimento Ramos e Verônica Jorge Babo Terra 

253 

Outras áreas da Zootecnia  

CICLO DE PALESTRAS DA SEMANA DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
FAMEZ 2021 

Amanda Alice Lapa Santos, Ana Gabrieli dos Santos Fagundes Euzébio, Gabrielly Cristina 
Teodoro, Maria Vitória e Silva Sousa, Laura Sati Fagundes da Silva, Nicolas Padilla Coca, 
Rayssa Piton Rijo Costa e Viviane Maria Oliveira dos Santos 

257 

MUSICOTERAPIA PARA ANIMAIS DE PRODUÇÃO 

Fernanda Yumi Ueno de Oliveira, Agnês Markiy Odakura, Karine Keysy Lemes Lechuga, 
Daniela de Brito Mandu, Rita Rolim Pietramale e Fabiana Ribeiro Caldara 

261 

NUTRIÇÃO E QUALIDADE DA CARCAÇA E CARNE BOVINA, UMA REVISÃO 

Albiane Sousa de Oliveira, Marina de Nadai Bonin Gomes, Brenda Farias da Costa Leite 
Lopes e Jaqueline Rodrigues Ferreira 

265 

STATUS DA SUSCETIBILIDADE DE RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS AO 
FLUAZURON 

Gabriella Hippy da Rocha, Guilherme Henrique Reckziegel, Mariana Green de Freitas, 
Dyego Gonçalves Lino Borges e Fernando de Almeida Borges 

269 

Outras áreas da Medicina Veterinária  
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CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS COM ENVOLVIMENTO ÓSSEO EM UM 
FELINO DOMÉSTICO 

Nayara Barbosa Romeiro, Elisangela dos Santos Viaes, Fernanda Eline Tiago Pereira, 
Lara Cristine Rosa, Mariana Gomes de Oliveira, Nathalia Cestari Cazali, Stephanie de 
Lima e Alda Izabel de Souza 

284 

CORPO ESTRANHO EM TIGRE D’ÁGUA - RELATO DE CASO 

Nayara Caroline da Silva, Lucas Cazati, Pedro Henrique Pastor dos Santos, Paulo Antônio 
Terrabuio Andreussi, Elizangela dos Santos Viaes, Lucas Delfino Teixeira e Felipe Foletto 
Geller 

288 

CORPÚSCULO DE LENTZ EM LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO DE UM CÃO COM 
CINOMOSE 

Narriman Cristina Feijó, Mariana Gomes de Oliveira, Nayara Barbosa Romeiro, Diego 
Matos da Silva, Stephanie Carrelo de Lima e Alda Izabel de Souza 

292 

EFUSÃO NEOPLÁSICA EM FELINO COM MELANOMA MALIGNO 

Lara Cristine Rosa, Maria Alice Mendes dos Santos, Mariana Gomes de Oliveira, Nayara 
Barbosa Romeiro, Fernanda Eline Tiago Pereira, Nathalia Cestari Cazali, Rodrigo 
Fernandes Kadri e Stephanie Carrelo de Lima 

295 

GLIOBLASTOMA MULTIFORME INTRACRANIANO EM UM CÃO LHASA APSO: 
RELATO DE CASO 

299 



 

 

Igor Matheus Amaral Gauna Zenteno, Ana Clara de Castro, Fernanda Barros Silva, Luísa 
Guedes Freire, Rayane Chitolina Pupin, Thaís Rodrigues, Andrei Kelliton Fabretti e 
Mariana Isa Poci Palumbo 

HEMATOPOIESE EXTRAMEDULAR ESPLÊNICA EM CÃO COM HIPERPLASIA 
ENDOMETRIAL CÍSTICA E LEISHMANIOSE 

Mariana Gomes de Oliveira, Amanda Lopes Boos, Fernanda Eline Tiago Pereira, Lara 
Cristine Rosa, Nayara Barbosa Romeiro, Wanya Xavier Bento e Stephanie Carrelo de 
Lima 

303 

LITÍASE RENAL E VESICAL EM CANINO – RELATO DE CASO 

Lucas Lima Saraiva Ferreira, Fernanda Soares da Silva Utida, Lucas Delfino Teixeira, 
Elisangela dos Santos Viaes, Mariana Isa Poci Palumbo e Felipe Foletto Geller 

307 

RUPTURA DIAFRAGMÁTICA- RELATO DE CASO 

Milena Borges Pereira, Lucas Delfino Teixeira, Elisangela dos Santos Viaes, Camila 
Rodrigues Cavalheiro, Vanessa Regina Freitas, Paulo Antonio Terrabuino Andreussi e 
Felipe Foletto Geller 

311 

SARCOMA HISTIOCÍTICO EM UMA CANINA IDOSA: RELATO DE CASO 

Igor Matheus Amaral Gauna Zenteno, Ana Clara de Castro, Fernanda Barros Silva, Luísa 
Guedes Freire, Thaís Rodrigues, Andrei Kelliton Febretti, Mariana Isa Poci Palumbo 

315 

 



     XIII Mostra Científica FAMEZ & II Mostra Regional de Ciências Agrárias - Campo Grande, MS, 2021  

1 

MOSTRA FAMEZ 2021 – Evento Virtual – 12 de novembro de 2021 

 

FATORES EPIGENÉTICOS QUE DETERMINAM O DESEMPENHO PRODUTIVO 

EM REBANHOS BOVINOS RELACIONADOS À ESTRATÉGIAS NO MANEJO DE 

MATRIZES E TERNEIROS 

 

Talitha Rocha Ferraz¹*, Izadora Santana de Souza¹, Gustavo Guerino Macedo¹ 

 
1Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

(FAMEZ), Campo Grande, MS. *Autor Correspondente: talitha.ferraz@ufms.br 
 

RESUMO: Para atender as demandas de carne no futuro, o estudo de estratégias que aumentem 

a produção e o desempenho animal com o objetivo de melhorar os sistemas produtivos 

de gado de corte se fazem necessários. Desta forma, a eficiência de investir em nutrição e 

manejos reprodutivos estratégicos são cruciais além de serem métodos de produção mais 

sustentáveis. A presente revisão objetiva-se apresentar métodos já documentados e 

comprovados de maior desempenho de produção animal relacionados a fatores epigenéticos 

influenciados pela nutrição adequada e estratégica, além de simples alterações de manejo que 

mostraram resultados superiores aos métodos convencionais. 

PALAVRAS-CHAVE: gado de corte, manejos nutricionais, produtividade. 

 

ABSTRACT: To attend the future meat demands, it is necessary a study that increases 

production and animal performance, with the aim of improve beef cattle production systems. 

That way, the efficiency of invest on strategics reproduction management are the key, besides 

that, it is a sustainable production. The present revision aimed present methods already 

documented and established the biggest animal performance related to epigenetic factors 

influenced by proper and strategic nutrition, and basic management changes that already 

showed superior results compared to conventional methods. 

KEYWORDS: beef cattle, nutritional management, productivity. 

 

INTRODUÇÃO: O manejo nutricional tanto de matrizes quanto de terneiros é essencial para 

o desempenho produtivo dos animais, provocam alterações transitórias e de longo prazo no 

metabolismo do gado e contribuem para o sucesso reprodutivo de novilhas. Além de melhorar 

a qualidade da carcaça de rebanhos de corte. Com isso, estratégias nutricionais são estudadas 

cada vez mais para que aumentem o desempenho dos animais de produção, como na pesquisa 

de Harvey et al. (2021) que analisou o uso do creep feeding em matrizes ainda na fase de 

amamentação, os resultados mostraram maior desempenho produtivo para animais que foram 

expostos a uma alimentação sólida precocemente, quando comparados aos manejos nutricionais 

convencionais sem a introdução do creep feed. Neste sentido, o desenvolvimento de estratégias 

de manejo que aumentem a eficiência da produção animal de forma sustentável e 

consequentemente aumentar a disponibilidade de alimentos no mercado são fundamentais para 

garantir uma segurança alimentar e de inteira responsabilidade da pecuária. Em rebanhos de 

corte, os resultados reprodutivos são ainda componentes vitais devido ao desenvolvimento de 

novilhas de reposição e a manipulação nutricional durante períodos embrionários, fetal e 

neonatal permitem modular o crescimento desses animais e a trajetória de desempenho 

(Koletzko et al., 2017). Esse suprimento de nutrientes afeta permanentemente a estrutura de um 

organismo ou de função dos tecidos devido a variações induzidas na estrutura do órgão, 

alterações do número de células ou taxa de proliferação, seleção clonal e epigenética. Portanto, 

a presente revisão relaciona os fatores determinantes do desempenho produtivo dos animais de 

produção, de acordo com algumas estratégias de manejo de criação adotadas em rebanhos de 

corte, principalmente relacionados à nutrição e à influência da data ao parto. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

1. FATORES EPIGENÉTICOS RELACIONADOS À NUTRIÇÃO MATERNA: 

Funston & Summers (2013), definiram a Epigenética como sendo mudanças na 

expressão gênica resultantes de alterações na estrutura da cromatina, mas não na sequência de 

DNA. Essas modificações genômicas que podem resultar de estímulos internos ou externos, 

levaram à hipótese de que a epigenética é um mecanismo chave que permite plasticidade 

fenotípica em relação ao genótipo fixo. Além disso, relataram que um mecanismo de 

programação fetal em que ocorre estímulos ambientais ao útero afeta o crescimento e a saúde 

fetal não apenas durante a gestação, mas também mais tarde na vida. 

Como estímulo externo para epigenética, a nutrição é um dos mais citados na literatura. 

Du et al. (2010) relata que a disponibilidade de alimentos para nutrição materna durante a 

gestação influencia no número de fibras musculares da progênie, pois esse processo de 

desenvolvimento ocorre do segundo mês de gestação até o oitavo e envolve principalmente  a 

miogênese, a adipogênese e a fibrogênese e seu efeito percorre por longo prazo no crescimento 

e desempenho do terneiro. Já a partir do 5-6 mês de gestação inicia-se a formação dos adipócitos 

intramusculares. 

Desta forma, a restrição de nutrientes durante o meio da gestação reduz o número de 

fibras musculares, mas a restrição durante o final da gestação reduz o tamanho das fibras 

musculares e a formação de gordura intramuscular. 

Sabe-se que, os tecidos musculares fetal são derivados principalmente de Células- 

Tronco Mesenquimais, e mudar o compromisso dessas células, de miogênese para a 

adipogênese, confere maior gordura intramuscular, melhorando o grau de qualidade das carnes 

(Du et al., 2010). No entanto, a desnutrição durante o desenvolvimento fetal irá influenciar 

nesta quantidade de adipócitos intramusculares que fornecem os locais para acúmulo da 

gordura ou formação do marmoreio. E a quantidade de fibras musculares é modificada apenas 

durante a gestação, após o nascimento o número de fibras não se alteram. O que torna a nutrição 

adequada durante o estágio fetal crucial para o desenvolvimento do músculo esquelético (Zhu 

et al., 2004). 

 

1. DATA DO PARTO COMO DETERMINANTE DO DESEMPENHO REPRODUTIVO 

EM FÊMEAS BOVINAS: 

A data do parto está intimamente relacionada ao desempenho reprodutivo e longevidade 

de vacas. Novilhas nascidas no início da estação de nascimentos produzem mais quilos de 

bezerros desmamados em relação aos primeiros seis partos e também permanecem por mais 

tempo no rebanho comparado a animais que nascem mais tarde (Summers et al. 2019). Uma 

pesquisa realizada no Centro de Pesquisa Animal de Carne dos EUA em Clay Center - 

Nebraska, analisou os partos de novilhas nascidas de 1980 a 2000 separando-as em grupos de 

parto com três segmentos (primeiros 21 dias, segundos 21 dias e terceiros 21 dias) e  obteve o 

resultado de que, novilhas que pariram nos primeiros 21 dias foram ainda mais produtivas em 

quilos de bezerros desmamados e permaneceram por mais tempo no rebanho (P<0,05), além 

de terem obtido uma taxa de prenhez maior da segunda estação de monta até a sexta, quando 

comparado a novilhas em que o parto se concentrou no segundo e terceiro 21 dias da estação 

de nascimentos (Cushman et al. 2013). O aumento na taxa de prenhez está relacionado ao maior 

tempo de reparação tecidual e involução uterina pós-parto que as  novilhas paridas no início da 

estação de parto têm até o início da próxima estação de monta comparado com as novilhas 

paridas no final da estação que possuem um intervalo de recuperação menor (Summers et al. 

2019). 
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Esta afirmação de que novilhas parindo nos primeiros 21 dias da estação de nascimento 

serem mais produtivas em quilos de bezerros desmamados até o sexto parto consecutivo 

relatadas por Cushman et al. (2013) foi sustentadas pelo trabalho de Funston et al. (2012), 

onde a diferença de pesos entre o período de nascimento foi ~ 6 e 22 kg (P <0,01) e essa 

diferença de peso percorreu até o fim da vida do animal, pois no abate o peso da  carcaça 

quente foi de 6 a 18 kg maior. Esses dados de maior produtividade e longevidade de vacas 

destacam as vantagens econômicas e de produção de se adotar um período adequado da estação 

de acasalamento para concentrar a parição no início da estação de parto, pois o parto precoce 

na novilha parece ser um dos maiores fatores que influenciam a produtividade geral e 

longevidade da vaca (Summers et al. 2019). 

 

2. DESMAME PRECOCE ALIADO A ESTRATÉGIAS DE NUTRIÇÃO: 

O desmame precoce é uma prática de manejo que reduz a pressão de pastejo nas 

pastagens e diminui a quantidade de nutrientes para as vacas, ele é definido como a separação 

dos bezerros das matrizes com menos de 180 dias de idade (Rasby, 2007). Além da alteração 

das datas de parto, a alteração no tempo de desmame também resulta em melhor desempenho 

do rebanho (Adams et al., 1994). De acordo com Myers et al., (1999), o desmame precoce 

resultou em bezerros mais pesados na época em que ocorreria o desmame normal (>180 dias 

de idade), além de bezerros mais jovens e mais pesados ao abate e com potencial genético 

para produção de gordura intramuscular maximizado. Além do desmame precoce, aliar o 

fornecimento de dietas ricas em nutrientes aos bezerros com mais de 60-90 dias de idade, pode 

otimizar o desenvolvimento desses animais por já poderem adquirir a maior parte de suas 

necessidades nutricionais através de alimentos sólidos (Maddox, 1965). 

Myers et al. (1999) afirma ainda, que efeitos de longo prazo do crescimento e qualidade 

de carcaça em novilhos de corte expostos precocemente a uma dieta rica em  concentrado são 

observados ao relatar que a pontuação de marmoreio foi melhorada para novilhos desmamados 

precocemente e submetidos a dieta de finalização, além de terem obtido menor consumo e 

maior conversão alimentar em comparação com novilhos de desmame convencional e 

submetidos a dieta de finalização e que as vacas de bezerros desmamados precocemente 

aumentaram ainda o escore de condição corporal, o que não se alterou no outro grupo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: As alternativas nutricionais que visam o melhor 

desenvolvimento fetal e ganho de peso dos animais de produção devem ser levadas em 

consideração para produtores que desejam atingir um nível de produção maximizado. Além 

do manejo nutricional, a data do parto que leva ao melhor desempenho dos terneiros ao 

desmame indica que estabelecer uma data de início ideal para a estação reprodutiva dos animais 

é essencial, principalmente quando escolhida nas épocas das águas pela maior oferta de 

alimentos e concentração dos partos no início da estação de nascimento, coincidindo com a 

estação da seca. Neste caso, os fatores epigenéticos de desenvolvimento e as expressões 

fenotípicas modificadas por eles são expressadas através de alternativas nutricionais. Tanto na 

nutrição da matriz durante a gestação, promovendo um maior ganho de peso dos animais ao 

desmame, quanto de desenvolvimento hipertrófico dos bezerros alimentados com creep feeding 

ainda durante a amamentação. Essa alternativa nutricional da oferta de alimentos sólidos 

precocemente dos animais não só leva aos desenvolvimentos das progênies, mas resultam em 

um desmame mais precoce e as vacas se recuperam do período de amamentação mais rápido e 

consequentemente necessitam de uma menor carga nutricional, o que reduz a pressão de pastejo 

e oferece vacas de reposição com melhor escore de condição corporal e maior desempenho 

reprodutivo. 
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RESUMO: A tendência pela substituição dos antimicrobianos como promotores de 

crescimento na nutrição animal é crescente. Os óleos funcionais surgem como uma alternativa 

devido a sua riqueza em compostos bioativos, a biodisponibilidade e preferência dos 

consumidores em adquirir produtos que se alinhem ao conceito sustentável. O presente estudo 

tem como objetivo avaliar o perfil de ácidos graxos do óleo de pracaxi (Pentaclethra 

macroloba). As análises foram realizadas em cromatógrafo gasoso equipado com detector de 

ionização de chama (FID) e coluna capilar CP-Sil 88 (comprimento 60 m, diâmetro interno 0,25 

mm, espessura do filme 0,25 lm). Os resultados analíticos mostraram que o óleo em análise 

apresenta em sua composição química diferentes ácidos graxos: ácido oleico, linoleico, 

araquídico e beênico, que são responsáveis por mais de 90% da composição. Em menor 

porcentagem foram encontrados os ácidos láuricos (0,17%), mirístico (0,09%), palmítico 

(1,49%), esteárico (3,45%) e linolênico (1,39%). Por meio da análise de cromatografia gasosa, 

foi verificado que o óleo de pracaxi é rico em ácidos graxos, sendo fonte importante de obtenção 

do ácido beênico. 

PALAVRAS-CHAVES: fitoterápicos, óleos da Amazônia, pentaclethra macroloba  

 
ABSTRACT: The trend towards replacing antimicrobials as growth promoters in animal 

nutrition is growing. Functional oils emerge as an alternative due to their richness in bioactive 

compounds, bioavailability and consumer preference in purchasing products that align with the 

sustainable concept. This study aims to evaluate the fatty acid profile of pracaxi oil 

(Pentaclethra macroloba). Analyzes were performed in a gas chromatograph equipped with a 

flame ionization detector (FID) and a CP-Sil 88 capillary column (length 60 m, internal 

diameter 0.25 mm, film thickness 0.25 lm). The analytical results showed that the oil under 

analysis presents in its chemical composition different fatty acids: oleic, linoleic, arachidic and 

behenic acid, which are responsible for more than 90% of the composition. In a lower 

percentage, lauric (0.17%), myristic (0.09%), palmitic (1.49%), stearic (3.45%) and linolenic 

(1.39%) acids were found. Through gas chromatography analysis, it was verified that pracaxi 

oil is rich in fatty acids, being an important source of obtaining behenic acid. 

KEYWORDS:, amazon oils, herbal, pentaclethra macroloba 

 
INTRODUÇÃO: A tendência pela substituição dos antimicrobianos como promotores de 

crescimento na nutrição animal é crescente (COSTA et al., 2020). Os óleos funcionais surgem 

como uma alternativa devido a sua riqueza em compostos bioativos, a biodisponibilidade e 

preferência dos consumidores em adquirir produtos que se alinhem ao conceito sustentável 

causando a diminuição dos impactos ao meio ambiente e garantindo o bem-estar animal 

(Stevanovic et al., 2018). A Pentaclethera macroloba, popularmente conhecida como Pracaxi, 

é uma árvore encontrada em diversas regiões, como na Costa Rica, México, Peru, Suriname e 

no Brasil (Cruz e Barros, 2015). As sementes são comestíveis e fornecem de 45 a 48% de óleo 
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(Orwa et al., 2009), sendo é rica em ácidos graxos como o ácido oleico, beênico, linoleico e 

lignocérico (Bezerra et al., 2017), em menor quantidade também são encontrados o ácido 

araquídico, esteárico, láurico, mirístico e palmítico (Costa et al.,                              2014). Ugbogu e Akukwe 

(2009) apontam que o óleo de pracaxi é rico em taninos, flavonoides, esteroides, saponinas, 

fenólicos e alcalóides. Ainda existem poucos estudos sobre suas propriedades, muitas sendo 

desconhecidas, principalmente quando se diz a respeito sobre a sua utilização na nutrição 

animal. Por essa razão, o presente estudo tem como objetivo avaliar o perfil de ácidos graxos 

do óleo utilizado para que se tenha um parâmetro de possíveis níveis de inclusão para animais 

de produção. 

 
MATERIAL E MÉTODOS: A reação de hidrólise dos triglicerídeos foi realizada em um 

Erlenmeyer contendo o óleo de pracaxi ou copaíba, água destilada e 100 mg (10% p/p) de CAL-

B. A reação ficou em incubadora shaker refrigerada (SQ Lab Modelo SL 223) com controle de 

temperatura (100-250 rpm e 30-35 ºC) por 48 h. Após este período, foram adicionados 30 mL 

de hexano e a mistura foi filtrada em funil de Buchner, a pressão  reduzida, para separar a 

biomassa úmida. A fase orgânica foi extraída com acetato de etila, seca com sulfato de sódio 

anidro (Na2SO4) e posteriormente filtrada, o excesso de solvente foi evaporado em rota 

evaporador rotativo e a mistura de ácidos graxos foi pesada e armazenada. Todo o processo foi 

realizado em triplicata. Para realizar a reação de esterificação, a mistura de ácidos graxos foi 

colocada em um frasco juntamente com CAL-B (10% p/p em relação aos ácidos graxos secos) 

e 500 μL de etanol. A reação permaneceu sob agitação constante em incubadora shaker 

refrigerada (SQ Lab Modelo SL 223) à 100-250 rpm e 30-35 ºC por 24 h. Em seguida, a reação 

foi devidamente filtrada, extraída com hexano e seca com sulfato de sódio anidro (Na2SO4), e 

o excesso de solvente foi evaporado em evaporador rotativo. O produto da esterificação foi 

passado por um filtro contendo sílica gel eluído com 2 mL de hexano e em seguida foi 

determinado o rendimento da reação. As análises dos ésteres graxos foram realizadas pela 

técnica de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas (GC-MS). As análises 

foram realizadas em cromatógrafo gasoso equipado com detector de ionização de chama (FID) 

e coluna capilar CP-Sil 88 (comprimento 60 m, diâmetro interno 0,25 mm, espessura do filme 

0,25 lm). As condições operacionais foram as seguintes: hélio foi o gás de arraste a uma taxa 

de fluxo de 0,9 ml/ min, detector FID a 280 C, injetor (razão de divisão 1: 100) a 250 C e volume 

de injeção de 1 L. A  temperatura programada da coluna começou em 175 C por 8 min, seguido 

por 2,0 C / min até 180 C por 28 min e, em seguida, 2,0 C / min até 250 C por 10 min. Os picos 

de ácidos graxos individuais foram identificados comparando os tempos de retenção com os 

ácidos graxos padrão analisados nas mesmas condições operacionais. Os resultados foram 

expressos como porcentagens relativas de ácidos graxos totais, as análises foram realizadas em 

triplicata e a composição dos ácidos graxos foi determinada com base no método de Rodrigues, 

Darnet e Silva (2010). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: A composição dos ácidos graxos presentes na amostra do 

óleo de pracaxi utilizado neste estudo foram determinados por cromatografia gasosa e os 

resultados podem ser verificados na Tabela 1. Os resultados analíticos mostraram que o óleo 

em análise apresenta em sua composição química diferentes ácidos graxos, em especial, o 

ácido oleico, linoleico, araquídico e beênico, que são responsáveis por mais de 90% da 

composição. Em menor porcentagem foram encontrados os ácidos láuricos (0,17%), mirístico 

(0,09%), palmítico (1,49%), esteárico (3,45%) e linolênico (1,39%). 
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Tabela 1 – Composição dos principais ácidos graxos do óleo de Pentaclethra macroloba por 

cromatografia gasosa (%). 

Ácidos Graxos % Simples 

Ácido láurico C12 0,17 

Ácido mirístico C14 0,09 

Ácido palmítico C16 1,49 

Ácido esteárico C18 3,45 

Ácido oleico C18:1 46,37 

Ácido linoleico C18:2 12,05 

Ácido linolênico C18:3 1,39 

Ácido araquídico C:20 11,98 

Ácido beênico C:22 23,01 

 

Uma composição semelhante à apresentada neste estudo foi descrita por Bezerra et al. 

(2017). Enquanto Teixeira et al. (2020) verificou porcentagens maiores de ácido oléico (53%) 

e lignocérico (11%) e porcentagens menores de ácido beênico (16%). Toomer et al. (2019), ao 

avaliarem a inclusão de farinha de amendoim rica em ácido oleico em dietas de galinhas 

poedeiras perceberam que os ovos produzidos pelas aves suplementadas apresentavam maior 

concentração de ácido oleico do que os ovos produzidos pelas demais aves. 

O ácido linoléico pode ser classificado como um ômega 6, essencial para a dieta dos 

animais, em especial as aves, devido a sua ação sobre o metabolismo em participar da formação 

da membrana celular e na produção de hormônios. Entretanto, essa substância não pode ser 

sintetizada e necessita ser fornecida por meio da dieta (Alagawany et al., 2021). A deficiência 

de ácido linoleico em aves pode levar a perda da integridade das membranas, descamação da 

pele, diminuição da resistência a doenças e problemas reprodutivos (SIRRI et al., 2003). 

 
CONCLUSÕES: Por meio da análise de cromatografia gasosa, foi verificado que o óleo de 

pracaxi é rico em ácidos graxos essenciais, sendo uma fonte importante para a obtenção do 

ácido beênico, um ácido graxo de difícil obtenção dos óleos amazônicos. 
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RESUMO: O trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade interna de ovos submetido a três 

tipos de revestimentos: goma laca, fécula de mandioca, resina láctea e sem revestimentos 

(controle), sobre o tempo de armazenamento e capacidade de conservação  de ovos. Foram 

utilizados 120 ovos de galinhas poedeiras comerciais, onde os mesmos foram armazenados em 

temperatura ambiente. As avaliações de qualidade foram divididas em três períodos (30, 60 e 

90 dias) e para cada período foram utilizados 40 ovos. Foram avaliadas a perda de massa e a 

Unidade Haugh (UH). Os resultados mostraram que o tempo de armazenamento afeta a 

qualidade dos ovos e que os revestimentos com goma laca e resina láctea apresentaram uma 

melhor qualidade interna dos ovos, comparadas com a fécula de mandioca e o tratamento 

controle. Assim, observou-se que a aplicação de revestimentos preserva a qualidade interna dos 

ovos, aumentando a vida de prateleira dos mesmos. 

PALAVRAS-CHAVE: avicultura, ambiência, carga térmica, qualidade do ar 

 

ABSTRACT: The objective of this work was to evaluate the internal quality of eggs submitted 

to three types of coatings: shellac, cassava starch, lactic resin and without coatings (control), 

on the storage time and egg conservation capacity. 120 eggs from commercial laying hens were 

used, where they were stored at room temperature. Quality evaluations were divided into three 

periods (30, 60 and 90 days) and for each period 40 eggs were used. The mass loss and the 

Haugh Unit (UH) were evaluated. The results showed that storage time affects egg quality and 

that shellac and dairy resin coatings had better internal egg quality compared to cassava starch 

and the control treatment. Thus, it was observed that the application of coatings preserves the 

internal quality of eggs, increasing their shelf life. 
KEYWORDS: air quality, broiler production, environment, heat transfer 

 

INTRODUÇÃO: O consumo de ovos cresce a cada ano, por ser um alimento de boa qualidade 

e rico em proteína, vitaminas, minerais, gorduras insaturadas e também por ser um alimento 

acessível pelo seu baixo preço no mercado (PASCOAL et al, 2008). O ovo está presente em 

96% dos lares brasileiros e, metade da população, consome ovos quase que diariamente (ABPA, 

2021). De acordo com a associação, o consumo per capita de ovos no Brasil é de 251 unidades 

apresentando um aumento de 9,13%, comparados com o consumo de 230 unidades registradas 

no ano passado. Por serem alimentos de origem animal, são perecíveis e precisam ser 

armazenados corretamente. Após a postura, o ovo já começa a sofrer alterações nas suas 

características e na qualidade. Sendo que a temperatura elevada durante a estocagem determina 

uma redução na qualidade da albumina associada à perda de água e dióxido de carbono durante 

a estocagem (Cruz & Mota, 1996). Ocorre também perda de peso do albúmen, resultando na 

diminuição do peso do ovo (Scott e Silversides, 2000). Portanto, revestir a casca do ovo com 

um material que restrinja as trocas gasosas é um método alternativo e promissor para melhorar 

a qualidade dos ovos (Carvalho, 2013). 

 

MATERIAL E MÉTODOS: O trabalho foi realizado no Núcleo Integrado de Pesquisas 

mailto:joaorodrigues_369@hotmail.com
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Avícolas (NIPA) da Universidade Federal de Santa Maria campus Palmeira das Missões. Os 

ovos foram adquiridos de um produtor local e o período de experimental ocorreu nos meses de 

agosto a novembro de 2019. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, 

compondo 4 tratamentos com 10 repetições por tratamento ao longo dos períodos. Os 

tratamentos foram: Controle (T1); Goma Laca (T2); Fécula de Mandioca (T3) e Resina Láctea 

(T4). 

As avaliações de qualidade dos ovos foram realizadas a cada 30 dias, os ovos foram 

pesados em balança analítica e com auxílio de um paquímetro foram medidas a altura do 

albúmen, para obter a Unidade Haugh. A Unidade Haugh é a equação matemática descrita por 

Stadelman (1999), que correlaciona o peso do ovo com a altura da gema ou albúmen. 

 

H = altura do albúmen denso (mm) e W = peso do ovo (g). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir das análises de diferentes revestimentos em cascas 

de ovos, identificou-se uma diferença significativa (P<0,05) para perda de peso em todos os 

períodos (Tabela 1), sendo que os ovos revestidos com goma laca apresentaram menor perda 

de peso, no período de 30 dias, enquanto que ovos revestidos com fécula de mandioca, resina 

láctea e sem revestimento demostraram maior perda de peso e não apresentaram diferença 

(P>0,05) durante o mesmo período. 

Por outro lado, no período de 60 e 90 dias, os ovos revestidos com fécula de mandioca 

e sem revestimento apresentaram uma perda de peso maior que os ovos revestidos com resina 

láctea, que por sua vez foi maior que o de goma laca. Vários estudos têm apresentado uma 

diminuição da perda de peso com uso de revestimento durante o armazenamento. 

Zeitoune et al. (2019) avaliando a perda de massa dos ovos revestidos com goma laca 

ao longo do período de armazenamento, observou que os ovos revestidos com goma laca 

apresentaram menor porcentagem de perda de peso do que os ovos não revestidos, mostrando 

a eficiência do revestimento. 

Referente a Unidade Haugh (UH) no período de 30 dias, a resina láctea apresentou uma 

melhor eficiência quando comparada com os demais tratamentos, que não diferiram entre  si. 

No período de 60 dias não houve diferença significativa entre os tratamentos, porém foi 

constatado um decréscimo na qualidade dos ovos. No entanto, no período de 90 dias a goma 

laca e a resina láctea se mostraram superiores em relação as demais, com valores próximos a 

fécula de mandioca, que foi similar ao tratamento controle. Lima et al. (2020) avaliando (UH) 

de ovos armazenados observaram que os ovos revestidos com amido de mandioca apresentaram 

valores de (UH) superiores aos tratamentos sem cobertura, indicando que a cobertura de amido 

de mandioca retardou a diminuição da qualidade interna dos ovos. 
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Tabela 1 – altura do albumen (mm), Unidade Haugh (UH) e % de perda de peso de ovos 

armazenados por 30, 60 e 90 dias revestidos com fécula de mandioca, goma laca e resina lactea. 

Tratamento Unidade Haugh (UH) % perda de peso 

 Período 30 dias  

Féc. De Mandioca 49,77b 7,78a 

Goma Laca 49,39b 1,5b 

Res. Láctea 64,52a 3,95a 

*P-valor considerado significativo (P<0,05). 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

CONCLUSÕES: Os revestimentos mostraram-se eficientes na manutenção da qualidade dos 

ovos durante o período de armazenamento, sendo que o revestimento de goma laca e resina 

láctea mostrou ser mais eficiente do que o revestimento de fécula de mandioca. 
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RESUMO: A demanda por proteína de origem animal fez com que houvesse melhora nos 

índices produtivos dos frangos de corte, e, como consequência, aumentou-se as exigências 

nutricionais dessas aves, principalmente em proteína e energia. Para que os animais obtenham 

a dieta balanceada, passou-se a utilizar os aditivos afim de melhorar a absorção dos nutrientes 

e reduzir o custo com a alimentação. Entre os aditivos existentes, os aminoácidos são 

fundamentais, principalmente a metionina, que possui ação na deposição de proteína e 

metabolismo energético. Entretanto, pesquisas recentes têm relacionado a utilização de um 

análogo a metionina, denominado betaína, a sua ação como osmoprotetora e doadora de grupos 

metil, sendo uma alternativa mais barata e que apresenta resultados significativos. A 

metodologia adotada foi o estudo bibliográfico, sendo as informações obtidas em fontes 

documentais. Entretanto, apesar da efetividade dos resultados apresentados, não há a prescrição 

do uso desse aditivo na dieta de frangos de corte, portanto, torna-se necessário a realização de 

mais estudos para melhor elucidar suas ações e desempenho nas aves. 

PALAVRAS-CHAVE: aditivo, aminoácido, avicultura, desempenho 

 

ABSTRACT: The demand for animal protein improvement in the production rates of broilers, 

and, as consequence, the nutritional requirements of these birds, mainly in terms of protein and 

energy, were increased. To the animals obtain a balanced diet, additives were used to improve 

the absorption of nutrients and reduce the cost of food. Among the existing additives, amino 

acids are fundamental, mainly methionine, which has action on protein deposition and energy 

metabolism. However, recent researches have related the use of a methionine analogue, called 

betaine, its action as an osmoprotector and donor of methyl groups, being a cheaper alternative 

and presenting significant results. The methodology adopted was the bibliographic study, with 

the information obtained from documental sources. However, despite the effectiveness of the 

results presented, there is no prescription for the use of this additive in the diet of broilers, 

therefore, it is necessary to carry out more studies to better elucidate its actions and performance 

in birds. 
KEYWORDS: additive, amino acids, broiler production, performance 
 

INTRODUÇÃO: A avicultura Brasileira ocupa lugar de destaque no ranking do Valor Bruto 

de Produção (VBP) do agronegócio, apresentando-se em sexto lugar com R$ 43,9 bilhões de 

faturamento no ano de 2019/2020 (CNA, 2020). O melhoramento genético, condições de 

criação e a melhora nos índices produtivos levou ao aumento da exigência nutricional dos 

animais, principalmente em proteína e energia. Assim, a utilização de aditivos, como os 

aminoácidos industriais apresentou-se promissor por apresentarem diversos benefícios, 

principalmente a metionina por possuir efeito no sistema imune, deposição de proteína, 

metabolismo de lipídeos e no metabolismo energético. Entretanto, pesquisas recentes 

demonstram a importância da utilização de aditivos derivados dos aminoácidos, como a betaína, 

mailto:natalia.pitzschk@ufms.br
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na tentativa de reduzir o custo com a alimentação sem que haja prejuízo no desempenho 

zootécnico. Essa revisão de literatura foi elaborada com o objetivo de demonstrar  os efeitos da 

adição de betaína em substituição parcial ao uso de metionina e seus efeitos na morfologia e 

desempenho produtivo dos frangos de corte. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Definição 

A trimetil-glicina (betaína) foi descoberta por Schielbler em 1869 no suco de beterraba (Beta 

vulgaris) e posteriormente encontrada em diversas espécies vivas, principalmente em plantas 

submetidas a condições de estresse (Craig, 2004). A fórmula química desse composto 

quaternário de amônia encontra-se na figura 1 e seu peso molecular é 117,15. 
 

Figura 1. Fórmula estrutural da betaína. 

Fonte: Guérin M (2000). 

A betaína é um derivado do aminoácido glicina e também é conhecida como aminoácido 

metilado, trimitrilglicina, oxineurina ou amina quaternária. Apresenta baixo peso molecular e 

não é tóxica (Pereira et al.,2010). Os efeitos significativos da betaína vêm sendo estudados na 

nutrição avícola devido a sua estrutura química ser de grande importância para as funções de 

osmoproteção e indiretamente está relacionada a resposta imunitária, já que participa do ciclo 

de remetilação da metionina, considerada como aminoácido essencial para a imunidade celular 

e humoral (Rama Rao et al., 2003; Rama Rao et al., 2011). A utilização da betaína como aditivo 

alimentar tem ação demonstrada em várias pesquisas com bons resultados de produtividade, 

utilizada em diversos animais de produção como aves, suínos e peixes, e vem se destacando em 

virtude da economia que proporciona na formulação da dieta (Eklund et al., 2005). 
 

Ação da betaína como osmoprotetora 

A osmoproteção é toda substância capaz de afetar o movimento da água e, 

organicamente, acumula rapidamente em nível intracelular, sem que haja alteração no 

metabolismo entre mitocôndria e célula, mantendo-se assim a absorção adequada de água e a 

pressão de turgescência celular, contribuindo para manutenção dos processos fisiológicos 

(Holmstrom et al., 2000). Com a adição da betaína às rações, a energia antes gasta para a 

manutenção da osmolaridade celular pode ser destinada a outros processos fisiológicos, como 

os necessários para produção e crescimento. 

A betaína possui capacidade de estabilizar a função metabólica das células sob 

diferentes condições de estresse a um baixo custo energético, sendo as suas propriedades 

osmoprotetoras relacionadas a sua característica bipolar e alta solubilidade em água (Pereira, 

2010). A ambiência no sistema de criação pode alterar os parâmetros fisiológicos da ave e 

desencadear distúrbios no metabolismo e na permeabilidade de membrana devido à mudança 

do pH. Os níveis sanguíneos de sódio, potássio e cloro são importantes indicadores de estresse 

calórico (Furlan et al., 2002). 

 

Ação da betaína como fonte doadora de grupos metil 

A betaína está ligada ao metabolismo de aminoácidos sulfurados, agindo como doador 

de grupamentos metílicos no processo de remetilação da homocisteína à metionina (Santana et 
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al., 2014), além disso participa de processos metabólicos em reação de membranas lipídicas, 

na síntese da própria metionina, de carnitina e creatina e oferece potencial zootécnico 

semelhante nas rações de frangos de corte. 

O peso do fígado é uma variável de grande significância quando as dietas são 

suplementadas com betaína pois todo o catabolismo e aproveitamento desse aditivo ocorre 

nesse órgão (Garcia Neto et al, 2000). Além disso, as dietas suplementadas com betaína tem 

sido benéfica quanto ao ganho de peso quando o intestino está comprometido, principalmente 

por aliviar o prejuízo causado por coccidioses (Kettunen et al., 2001). 
 

Betaína no desempenho de frangos de corte 

Alguns autores relatam que a suplementação de betaína melhora os parâmetros 

intestinais. A suplementação de 0,1% de betaína natural melhora a altura dos vilos, capacidade 

digestiva- absortiva dos nutrientes e foi possível reduzir a inclusão de DL-metionina e de 

cloreto de colina na ração com a suplementação de betaína (Sakomura et al., 2013). Substâncias 

que tenham ação trófica sobre a mucosa intestinal, como a betaína, aumenta a capacidade 

funcional, podendo propiciar melhor desempenho das aves pela maior capacidade de digerir e 

absorver os nutrientes fornecidos na dieta (Maiorka et al., 2003). 

Para composição muscular, baixos níveis de betaína podem ser detectados no músculo 

quando os frangos de corte são suplementados com um nível de aproximadamente 800 ppm na 

ração (Remus, 2001). A redução dos valores nutricionais de metionina+cistina proporcionou 

uma melhor taxa de deposição proteica na carcaça, resultado este que ficou mais evidente 

quando a dieta foi suplementada com betaína, porém, a suplementação com betaína resultou 

em uma maior taxa de deposição de gordura na carcaça (Silva, 2014). 

Apesar dos trabalhos apresentados, o número de pesquisas voltadas aos benefícios da 

betaína na alimentação de frangos de corte ainda é insuficiente, principalmente quando 

relacionado à substituição parcial de DL-metionina nas rações, que implicam no resultado 

dos parâmetros de desempenho desses animais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A betaína apresenta resultados diversos na literatura quanto a 

sua utilização na dieta de frangos de corte, entretanto, mais pesquisas precisam ser realizadas 

para que haja uma recomendação da utilização desse aditivo e seus efeitos para produção 

animal. 
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RESUMO: O estudo foi realizado com o objetivo de avaliar o teor de colesterol em cortes de 

carne de frangos de corte de crescimento lento, abatidos em diferentes idades. A preocupação 

com o que é consumido vem aumentando cada vez mais nos últimos tempos, a busca por 

alimentos que não sejam prejudiciais a saúde tem se tornado algo comum no dia a dia de muitas 

pessoas. Para a realização do estudo foram utilizados 50 pintainhos da linhagem pescoço pelado 

branco, não sexados, distribuídos por meio de delineamento inteiramente casualizado em cinco 

repetições de 10 aves cada. Os tratamentos utilizados foram: avaliação da carne dos cortes peito, 

coxa e sobrecoxa de frangos de corte de crescimento lento abatidos nas idades de 56, 70 e 84 

dias. Foram utilizadas na alimentação dietas a base de milho e farelo de soja formuladas para 

atender as exigências de aves de reposição semipesadas. Aos 56, 70 e 84 dias, duas aves por 

repetição em cada idade foram abatidas e as carcaças armazenadas em câmaras frias para 

posterior determinação do teor de colesterol nos cortes cárneos peito, coxa e sobrecoxa. Os 

valores médios de colesterol encontrados para peito, coxa e sobrecoxa foram, respectivamente 

57,96; 82,53 e 81,31 mg/100g, mostrando que a idade de abate não influenciou no teor de 

colesterol dos cortes cárneos de frangos de corte de crescimento lento. Os cortes cárneos peito, 

coxa e sobrecoxa de frangos de corte de crescimento lento têm baixo teor de colesterol 

independentemente da idade em que os frangos são abatidos. 

PALAVRAS-CHAVE: avicultura, carne de coxa e sobrecoxa, carne de peito, pescoço pelado 

branco. 

 

ABSTRACT: The study was carried out with the objective of evaluating the cholesterol content 

in cuts of meat from slow-growing broiler chickens, slaughtered at different ages. The concern 

with what is consumed has been increasing in recent times, the search for foods that are not 

harmful to health has become something common in the daily lives of many people. To carry 

out the study, 50 unsexed white naked neck chicks were used, distributed in a completely 

randomized design in five replicates of 10 birds each. The treatments used were: meat 

evaluation of breast, thigh and drumstick cuts of slow growing broiler chickens slaughtered at 

the ages of 56, 70 and 84 days. Diets based on corn and soybean meal formulated to meet the 

requirements of semi-heavy replacement birds were used in the diet. At 56, 70 and 84 days, two 

birds per repetition at each age were slaughtered and the carcasses were stored in cold chambers 

for subsequent determination of cholesterol content in breast, thigh and drumstick cuts. The 

mean values of cholesterol found for the breast, thigh and drumstick cuts were, respectively, 

57.96; 82.53 and 81.31 mg/100g, showing that slaughter age did not influence the cholesterol 

content of meat cuts of slow-growing broiler chickens. The breast, thigh and drumstick meat 

cuts of slow-growing broilers are low in cholesterol regardless of the age at which the chickens 

are slaughtered. 
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INTRODUÇÃO: Segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA, 2021), 

a produção de carne de frango no Brasil em 2020 foi de 13.845 milhões de toneladas, onde 31% 

deste montante destinado a exportação, classificando o país como terceiro maior produtor de 

carne de frango do mundo e maior exportador mundial. O estado com maior participação nesses 

índices foi o Paraná sendo responsável por 35,47% da produção nacional. 

O consumo de aves classificadas como de crescimento lento se dá majoritariamente por 

meio de frangos do tipo caipira, contudo, para receber tal caracterização as aves devem, além 

de possuir crescimento lento, ser criadas no sistema semi-intensivo com acesso à área de piquete 

com gramíneas e abatidas com idade mínima de 85 dias (Zanusso & Dionello, 2003). 

As linhagens de frangos de corte do tipo caipira fazem parte da cultura de consumo de 

diversos estados do Brasil, principalmente no meio rural, contudo, tem se criado um nicho de 

mercado composto por pessoas que tem preferência pela carne dessas aves, seja pela questão 

de sabor ou por buscarem animais criados de uma maneira mais orgânica. 

O colesterol é hoje uma das maiores preocupações dos brasileiros em relação à saúde, 

sua ligação direta com enfermidades cardiovasculares contribui para que a busca de alimentos 

com baixos teores de colesterol cresça mais a cada dia. 

Assim, objetivou-se avaliar o teor de colesterol de cortes cárneos de frangos de corte de 

crescimento lento, abatidos em diferentes idades. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: O presente trabalho foi desenvolvido em um galpão 

convencional com cobertura de fibrocimento, onde 50 pintainhos foram distribuídos por meio 

delineamento inteiramente casualizado em boxes de 2,5m², em cinco repetições de 10 aves 

cada. Os tratamentos utilizados consistiam na avaliação da carne dos cortes peito, coxa e 

sobrecoxa de frangos de corte de crescimento lento abatidos nas idades de 56, 70 e 84 dias. 

Foram utilizadas aves da linhagem pescoço pelado branco não sexadas, os boxes onde 

foram alojadas  possuíam piso de terra batida coberto com cama de maravalha de pinus 

reutilizada por dois lotes, sendo que cada box possuía um bebedouro pendular e um comedouro 

tubular, onde água e ração foram fornecidas à vontade durante o período em que as aves 

permaneceram no local. Para a alimentação utilizou-se dietas a base de milho e farelo de soja 

formuladas para atender as exigências de aves de reposição semipesadas. 

Até os 14 dias de idade, para manter as aves aquecidas, foram utilizadas campânulas 

munidas de duas lâmpadas incandescentes de 100W cada. Após os 14 dias somente se utilizou 

a iluminação natural. 

Aos 56, 70 e 84 dias foram abatidas 2 aves por repetição em cada idade, considerando 

o peso corporal entre o intervalo de ±10% do peso médio da unidade experimental. Para o abate 

as aves permaneceram em jejum de sólidos por seis horas para esvaziamento do trato 

gastrointestinal, após, foram pesadas individualmente, insensibilizadas por deslocamento 

cervical e abatidas por exsanguinação, escaldadas, depenadas e evisceradas. O armazenamento 

das carcaças foi feito em câmaras frias (±3°C) por 24 horas. Posteriormente, foram realizados 

os cortes comerciais (peito, coxa e sobrecoxa) que foram desossados e pesados, sendo o teor de 

colesterol determinado pelo teste enzimático-colorimétrico com fator clareante de lipídios 

proposto por Saldanha et al. (2004). Os dados foram submetidos à análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05) utilizando o programa estatístico SAS, versão 

University. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O teor de colesterol dos cortes cárneos de frangos e corte 

de crescimento lento não foi influenciado (P>0,05) pela idade de abate. Os valores médios 

encontrados no presente estudo foram de 57,96; 82,53 e 81,31 mg/100g para peito, coxa e 
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sobrecoxa, respectivamente (Tabela 1), mostrando que o teor de colesterol da carne de frangos 

de corte de crescimento lento é baixo. 

 

Tabela 1- Idade de abate sobre o colesterol da carne de frangos de corte de crescimento lento. 

Idade (dias) Colesterol peito 

(mg/100g) 

Colesterol coxa 

(mg/100g) 

Colesterol sobrecoxa 

(mg/100g) 

56 61,94 85,33 82,29 

70 60,10 84,95 79,91 

84 51,84 84,33 81,74 

Média 57,96 82,53 81,31 

 

Hautrive et al. (2012) corroboram os resultados obtidos para coxa e sobrecoxa neste 

trabalho, uma vez que encontraram valores próximos em seus estudos, observando uma média 

de 75,94 mg/100g de colesterol nesses cortes, algo que não difere muito das médias de 82,53 

mg/100g para coxa e 81,31 mg/100g para sobrecoxa anteriormente citadas. 

Para a carne de peito, Souza et al. (2012) observaram valores muito acima dos 

encontrados neste estudo, o trabalho realizado por eles com frangos de corte mostrou um valor 

de 115 mg/100g para o corte cárneo, bem diferente da média de 57,96 mg/100g mostrada. 

Independente do corte, a carne de frango de corte de crescimento lento pode ser 

considerada saudável em relação ao teor de colesterol, uma vez que a quantidade média 

recomendada para consumo de colesterol para seres humanos é de 300 mg/dia. 
 

CONCLUSÕES: Os cortes cárneos peito, coxa e sobrecoxa de frangos de corte de crescimento 

lento têm baixo teor de colesterol independentemente da idade em que os frangos são abatidos. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão de literatura sobre a o uso de 

complexos multienzimáticos em dietas de frango de corte à base de milho e farelo de soja, 

abordando os polissacarídeos não amiláceos como o principal fator antinutricional. O milho e 

o farelo de soja são os principais ingredientes utilizados para a formulação de dietas para 

frangos de corte, porém, mesmo tendo uma alta digestibilidade, esses ingredientes possuem em 

sua composição o polissacarídeo não amiláceo (PNA’s), que é considerado um fator 

antinutricional. Esses PNA’s não são passíveis de digestão em monogástricos, limitando a 

disponibilidade de nutrientes e consequentemente reduzindo a eficiência da digestão. 

Normalmente, enzimas comerciais são compostas por uma variedade de enzimas, constituindo 

um complexo enzimático. As xilanases e celulases são as principais enzimas que possuem a 

habilidade de degradar os PNA’s e não são sintetizadas pelos monogástricos. A adição de 

complexo multienzimático em dietas de frangos de corte à base de milho e farelo de soja, 

aumenta a eficiência e a digestibilidade dos alimentos. 

PALAVRAS-CHAVE: complexo multienzimático, dieta, frango de corte  

 
ABSTRACT: The objective of this paper is to present a literature review on the use of 

multienzyme complexes in broiler diets based on corn and soybean meal, addressing non-starch 

polysaccharides as the main antinutritional factor. Corn and soybean meal are the main 

ingredients used to formulate diets for broilers, however, even having a high digestibility, these 

ingredients have in their composition the non-starch polysaccharide (NAP's), which is 

considered an antinutritional factor. These NAP's are not digestible in monogastrics, limiting 

the availability of nutrients and consequently reducing the efficiency of digestion. Usually, 

commercial enzymes are composed of a variety of enzymes, constituting an enzyme complex. 

Xylanases and cellulases are the main enzymes that possess the ability to degrade NAPs and 

are not synthesized by monogastrics. The addition of a multi-enzyme complex to broiler diets 

based on corn and soybean meal increases feed efficiency and digestibility. 

KEYWORDS: broiler, diet, multi-enzyme complex 

 
INTRODUÇÃO: A avicultura possui uma evolução constante, que possui o objetivo de buscar 

alternativas para que a formulação de rações seja mais eficiente e econômica, sendo que a 

alimentação constitui cerca de 70% do custo na produção de frango de corte. No Brasil, a 

alimentação para frangos de corte é composta basicamente por milho e farelo de soja, com 

média de 60% e 35% respectivamente, entretanto, seu conteúdo nutricional como um todo não 

é usado. O mesmo acontece com o farelo de soja, pois apresenta substâncias antinutricionais 

como os polissacarídeos não amiláceos (PNAs), limitando seu uso e diminuindo a capacidade 

de aproveitamento dos nutrientes pelas aves (CARDOSO, 2011). O milho e o farelo de soja são 
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alimentos básicos da alimentação na produção avícola, porém apesar de serem ricos em energia 

e em aminoácidos essenciais, eles também possuem os polissacarídeos não-amídicos 

(PNA)(Schutte et al., 1990), que não possui praticamente nenhuma digestibilidade em aves, 

pois elas não produzem enzimas específicas para sua digestão. Dessa forma, essa revisão de 

literatura foi elaborada com o objetivo de abordar o assunto sobre a utilização de complexo 

enzimático em dietas de frangos de corte à base de milho e farelo de soja. 

 
DESENVOLVIMENTO: 
 

PNA’S 

Os principais componentes da alimentação das aves que são o milho e o farelo de soja, 

possuem carboidratos complexos em suas paredes celulares chamados de polissacarídeos não 

amiláceos (PNA). Estes carboidratos são macromoléculas de monossacarídeos, que se unem 

através da ligação glicosídica e apresentam baixa digestibilidade. Os monogástricos, não têm 

a habilidade de digerir os PNA’s (celulose, arabinoxilano, beta-glucanos, pectinas, entre outros) 

(BEDFORD, 1996). 

Fatores antinutricionais limitam a disponibilidade dos nutrientes nos alimentos. Os 

PNAs podem interferir na atividade das enzimas digestivas, atuando como barreira física e 

consequentemente reduzindo sua eficiência da digestão dos nutrientes dos grãos (RIZZOLI, 

2009). 

 
Tabela 1. Composição em PNA’s de alguns ingredientes utilizados em rações de frangos de 

corte 

INGREDIENTES TIPO DE PNA % 

 PNA Total 8,00 

Milho Arabinoxilanos 4,20 
 β-glucanos 0,10 

 PNA Totais 27,00 
Farelo de Soja Polímeros complexos 13,90 

Fonte: Adaptado de Souza (2005) 

 

ENZIMAS 

A enzima é considerada como um aditivo alimentar que é adicionado a alimentação 

dos animais com o objetivo de melhorar a eficiência de produção, aumentando a digestão e 

reduzindo a perda de nutrientes, possibilitando baixar os níveis nutricionais da dieta tendo 

possíveis vantagens econômicas (Flores et al., 1994). 

Por definição, enzimas são proteínas catalisadoras de reações bioquímicas. Essas 

proteínas são formadas por cadeias de aminoácidos que se unem através de ligações peptídicas, 

uma de suas funções é acelerar reações, de acordo com suas especificidades e afinidades 

(Sheppy, 2001). 

De acordo com pesquisas, a adição de enzimas em dietas para aves aumenta a eficiência 

na digestão dos alimentos reduzindo as exigências de energia para mantença. O conhecimento 

da ação enzimática é o fator chave na sua suplementação. 

 

COMPLEXO MULTIENZIMÁTICO 

Por serem específicas, os substratos que só podem ser hidrolisados por uma enzima, 

tornam o benefício de utilizá-las na alimentação insuficiente, a ponto de produzir seu potencial 

máximo. Sendo assim, misturas de enzimas são mais efetivas para o aproveitamento dos 
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nutrientes. Em função disso, o uso de complexos enzimáticos vem sendo utilizados em 

pesquisas (Tejedor, 2001). 

A digestibilidade e o desempenho das aves são melhorados devido à adição de 

complexos multienzimáticos compostos por amilase, protease, xilanase, em dietas à base de 

milho e farelo de soja (Zanella et al., 1999). 

Normalmente, enzimas comerciais que são utilizadas como aditivos não possuem 

apenas uma enzima, e sim uma variedade de enzimas, o que é desejável, uma vez que rações 

são compostas por vários ingredientes e as enzimas são altamente específicas. 

 
XILANASES E CELULASES 

A degradação dos PNA's ocorre principalmente através das enzimas xilanases, celulases 

e as glucanases, que não são sintetizadas pelos monogástricos. Sendo assim, as aves não são 

capazes de produzir enzimas que degradam a fibra, que está presente na maioria dos alimentos 

(a fibra dificulta a digestão). Alguns compostos que estão presentes nos grãos não podem ser 

digeridos pelas aves (como os glucanos que possuem uma ligação beta e as pentosanas), 

entretanto esses compostos podem se tornar solúveis após o processo de digestão, ao qual 

aumenta a viscosidade intestinal (Campestrini, 2005). 

As xilanases e celulases podem liberar os nutrientes que se encontram encapsulados 

pelos PNA’s presentes no milho (Gracia et al., 2003). A xilanase degrada a camada de 

polissacarídeos não amiláceos (PNAs) da membrana celular, facilitando o acesso da fitase ao 

fitato que está localizado na membrana da parede celular; essa ação aumenta o aproveitamento 

do fósforo e consequentemente da energia (Dourado, 2008). 

Apesar do milho e do farelo de soja serem altamente digestíveis, estes também podem 

ser melhorados em termos de digestibilidade através da utilização de enzimas exógenas como 

as celulases e hemicelulases. 

A adição de complexo multienzimático em dietas de frangos de corte à base de milho e 

farelo de soja, aumenta a eficiência e a digestibilidade dos alimentos. Apesar de ter uma 

quantidade satisfatória de estudos relacionados, o tema sobre a utilização do complexo 

enzimático em si nas dietas, estão mais relacionadas com a utilização de alimentos alternativos, 

com isso, mais estudos focados em fatores antinutricionais devem ser mais  realizados. 
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RESUMO: Um dos fatores que afetam a segurança biológica alimentar é a utilização 

desenfreada de químicos contaminantes. Este trabalho objetivou apresentar um breve relato 

histórico bibliográfico sobre a criação e a ação de programas de controle de resíduos e 

contaminantes em produtos de origem animal. O método utilizado foi a pesquisa  bibliográfica. 

Na Roma antiga já era lei a inspeção de carne e quando ela se mostrasse suspeita era confiscada 

e descartada. No Brasil, a vigilância sanitária sobre os alimentos já agia em alguns aspectos 

desde o século XVI. Em 1986, no Brasil, foi criado Plano Nacional de Controle de Resíduos 

e Contaminantes (PNCRC). Tal modelagem só existe atualmente devido as ocorrências 

históricas, políticas e econômicas. Porém, nem todos os componentes fármacos-químicos aos 

quais os animais são expostos podem deixar resíduos ou são prejudiciais a saúde humana. 

PALAVRAS-CHAVE: fármaco-químico, produtos de origem animal, segurança alimentar 

 

ABSTRACT: A factor that to afect the biology security feed is the chemical contaminants 

reinless use. This study aimed to show a short bibliographic history about the creation and 

contaminants residuals control programs in animal products. The method used was the 

bibliographic search. During ancient Rome period there was already a low that inspected the 

meat and when these product showed doubt, the meat was confiscated and discarded. In Brazil, 

the sanitary survaillance acted in same control since XVI century. In the 1989 was created the 

National Plan of Contaminants Residuals Control to Brazilian animal products. This model of 

control just exist because the economics, political and historical ocurrences. Although not all 

chemicals and contaminants that the animals has been exposed, leave residual or can be 

harmful to human health. 

KEYWORDS: animal origin products, chemical-drug, feed security 

 

INTRODUÇÃO: Com a demanda por alimentos cada vez mais intensificada pelas previsões 

de aumento populacional, a inovação da atividade, bem como o controle de produção da mesma, 

tem sido influenciada positivamente. Tais preocupações demonstraram a necessidade de se criar 

uma lei fiscalizasse contaminantes químicos nos sistemas de produção de alimentos. De acordo 

com Pietramale e Godoy (2018), um dos fatores que afetam a segurança biológica alimentar é a 

utilização desenfreada de químicos contaminantes, como defensivos agrícolas e medicamentos. 

Para o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA estes 

componentes, quando utilizados sem controle, podem se tornar um contaminante  ambiental e 

do produto final. Em condições de produção, algumas atividades possuem maior 

susceptibilidade na ocorrência das violações, acontecendo muitas vezes por falta de 

conhecimento técnico sobre os fármacos utilizados (Costa et al., 2017), na tentativa de 

evitar doenças endêmicas que tem atingido planteis de animais de produção em diversos países. 

Tais acontecimentos tornam ainda mais necessário a fiscalização tanto no abatedouro ou 

frigorífico como dentro da propriedade produtora, buscando ainda mais pela segurança 

mailto:thaylamrcarvalho@hotmail.com
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biológica e química dos alimentos de origem animal. Um destes países é a China, que viu seu 

principal produto de consumo despencar em volume de produção devido a peste suína africana 

(PSA). Ao identificar um problema biológico, os níveis de componentes encontrados na carne 

exportada pelo Brasil têm sido controlados radicalmente pelo MAPA através do PNCRC, 

justificando assim a necessidade de estudos como este proposto aqui.  

Diante das afirmações expostas, este trabalho tem como objetivo apresentar como 

aconteceram os primórdios da fiscalização da indústria de alimentos de origem animal, a qual 

deu origem ao PNCRC brasileiro. Além de expor a importância do PNCRC quanto as 

investigações sobre o uso de químicos em produtos de origem animal posicionando-se, através 

da literatura, sobre o impacto que tais ocorrências sobre a exportação de alimentos produzidos 

no Brasil. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Os métodos utilizados foram a pesquisa bibliográfica, onde 

realizou-se pesquisas e análises de publicações científicas de instituições públicas e privadas. 

Além de manuais técnicos da União, como as Instruções Normativas (IN) e informativos do 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA). Também foi necessário 

informações (dados secundários) de relatórios de inspeção sanitária oriundas de unidades 

industriais de abate animal que participam do inventário anual promovido pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que atende à demanda de controle sanitário digitalizado 

em nível nacional. 
 

DESENVOLVIMENTO 

 

História do controle de contaminantes em produtos de origem animal 

A carne consumida até séc. XVIII era considerada um artigo de luxo para a Europa e 

Américas, pois seu consumo era esporádico e era advindo da produção doméstica e da caça. A 

comercialização deste produto ocorria mais nos centros urbanos e eram exclusividade dos 

açougues até meados do séc. XIX quando se iniciou a instituição dos frigoríficos na Europa e 

nas Américas na primeira metade do séc. XX, quando o Estado observou a necessidade de 

intervenções higienistas e condições mais humanas nos sistemas de abates animais (Bosi, 

2014). O autor ainda ressalta que, neste período (séc. XVIII), haviam muitas infecções  causadas 

pelo decorrente consumo de carnes contaminadas ou em estado de putrefação, mas ainda não 

haviam métodos que identificassem estes males. Os abatedouros então, começaram a ser vistos 

como ameaças de contaminação e doenças na população pelos governantes locais. Na Roma 

antiga já era lei a inspeção de carne e quando ela se mostrasse suspeita, era confiscada e 

descartada (Bosi, 2014). Porém, a expansão do termo segurança alimentar no mundo se deu 

apenas após o final da Primeira Guerra Mundial, que foi quando se percebeu que um país 

dominaria outro se fosse possível controlar a produção e a estocagem de alimentos. E então os 

países emergentes, nos quais o Brasil de encaixa, passaram a se  preocupar com a produção de 

alimentos em larga escala e de forma tecnificada, as indústrias químicas se aproveitaram desse 

cenário e passaram a ofertar no mercado pacotes tecnológicos que aumentassem a 

produtividade, o que consequentemente afetou negativamente a segurança  alimentar. No 

Brasil, a vigilância sanitária sobre os alimentos já agia em alguns aspectos desde o século 

XVI, mas somente na década de 1950 que se estabeleceu a primeira lei a qual competia a 

fiscalização sobre os produtos de origem animal (Spisso et al., 2009).  

Mas já no início do século 20, em 1915, havia sido criado o Departamento de Inspeção 

de Produtos de Origem Animal – DIPOA, que veio como uma forma do Governo Federal 

controlar parcialmente os produtos advindos da produção animal brasileira. Segundo Lopes et 

al. (2014), muitos desafios em relação a seguridade dos produtos de origem animal e suas 

dificuldades sobre o controle dos processos geraram a demanda de criação de meios de redução 
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dos riscos de contaminantes químicos e biológicos. No caso do Brasil, sendo o país um 

importante produtor e exportador de alimentos de origem animal, uma forma de atender as 

necessidades do mercado internacional foi exigir e implantar a rastreabilidade na produção 

animal. A sanidade e o bem-estar da humanidade são considerados direitos universais e devido 

a isso tornou-se dever dos governantes a preservação e manutenção destes itens na população 

humana e consequentemente dos animais de produção e selvagens, das culturas e meio 

ambiente (ecossistemas). Para o MAPA um dos fatores que interferem na segurança alimentar 

é o uso indevido de pesticidas e medicamentos destinados aos animais e, também, qualquer 

produto que possa vir a se tornar um contaminante ambiental. De acordo com Borges e Freitas 

(2002), a intensificação e modernização das práticas agrícolas propiciou o aparecimento de 

resíduos químicos e biológicos de alta periculosidade, quando consumidos em excesso, para a 

saúde humana. Sabe-se que o nosso país detém uma grande produção pecuária e por isso tornou-

se um dos parceiros de maior importância no comércio mundial. A junção desses fatores 

comerciais e produtivos exigiu a criação de um controle mais aplicado ao que se utiliza na 

produção de alimentos, principalmente na produção de carne “in natura” (MAPA, 1999). Em 

1986 foi criado Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes (PNCRC) sob a 

Portaria Ministerial nº 51, de 06 de maio, adequado em 1995 sob a Portaria Ministerial nº 527, 

de 15 de agosto de 1995. Também em 1986, houve a implantação da Portaria Ministerial nº 51, 

de 06 de maio de 1986, que proibia a produção, importação e venda de insumos veterinários que 

eram à base de organoclorados, tendo como principais o DDT, Lindane e HCH Total. E desde 

então mudanças tem sido coordenada e aplicada no programa. Em 2006 fora criada a Lei Nº 

11.346, de 15 de setembro de 2006, que consiste no direito da população de ter acesso a 

alimentos de qualidade, regularmente, permanentemente em quantidade suficiente sem que esse 

acesso comprometa as necessidades essenciais, baseando- se na alimentação saudável e 

respeitando a variabilidade cultural, econômica e social, sendo sustentável, como consta no Art. 

3º desta mesma Lei. O que garante um direito imprescindível do ser humano à alimentação 

apropriada. 
 

O que é o PNCRC? 

O PNCRC atua na inspeção de produtos de origem animal, processados ou não, que são 

direcionados à abates ou processamentos em unidades que possuem Inspeção Federal. Na 

inspeção são testados uma ampla lista de medicamentos veterinários autorizadas e proibidas, 

além de agrotóxicos, contaminantes inorgânicos, micotoxinas e dioxinas e, seus níveis. Estas 

análises ocorrem somente em Laboratórios Nacionais Agropecuários – LANAGROS (oficiais 

do MAPA) e outros laboratórios públicos e privados que possuam a acreditação na Norma 

ABNT NBR ISSO/IEC 17025:2005 e que sejam credenciados pelo MAPA. A execução do 

PNCRC/animal e seu planejamento abrangem diferentes unidades da Secretaria de Defesa. 

Agropecuária e, especialmente, o DIPOA, entre outros órgãos públicos que integram o 

programa (MAPA, 2017). O serviço de coleta é feito por profissionais vinculados ao SIF e 

geralmente são realizados em lotes de uma única origem, permitindo assim a rastreabilidade. 

Em caso de violação da norma, facilita a identificação e as causas e aplicação das eventuais 

medidas, tais como lotes de produção fiscalizados minunciosamente por cerca de cinco lotes 

consecutivos (MAPA, 2017). As responsabilidades sobre a fiscalização não caem somente 

sobre o MAPA, mas este divide a função com a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) (Spisso et al., 2009). Tal modelagem só existe atualmente devido as ocorrências 

históricas, políticas e econômicas. Deve ser arguido que nem todos os componentes fármacos- 

químicos aos quais os animais são expostos podem deixar resíduos ou são prejudiciais a saúde 

humana. Mesmo aqueles nocivos e que deixam resíduos na carne ou outro produto de origem 

animal podem ser utilizados na produção animal de forma moderada e/ou controlada e 

respeitando os limites de carência para o abate ou consumo (Mello e Silveira, 2012). 
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CONCLUSÕES: É notável a necessidade de fiscalização sobre os alimentos, principalmente 

quanto a segurança e saúde alimentar da população mundial. O Brasil é um país impactante na 

produção de alimentos mundial, obrigando-se a cumprir normas e diretrizes reconhecidas 

internacionalmente, mantendo-se competitivo no mercado. 
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RESUMO: Objetivou-se avaliar a influência de diferentes idades de abate sobre a força de 

cisalhamento (maciez) de carne de frango de corte de crescimento lento. Foram utilizados 50 

pintainhos da linhagem pescoço pelado branco, não sexados, distribuídos em delineamento 

inteiramente casualizado, com cinco repetições de 10 aves cada. Foi realizada a avaliação da 

carne dos cortes peito, coxa e sobrecoxa de frangos de corte de crescimento lento abatidos nas 

idades de 56, 70 e 84 dias. As dietas atenderam as exigências de aves de reposição semipesadas. 

Nas idades estabelecidas, 2 aves por repetição em cada idade foram abatidas e posteriormente, 

os cortes comerciais peito, coxa e sobrecoxa foram desossados. As subamostras foram 

cisalhadas com lâmina tipo WBsSF de fenda triangular a uma velocidade de 3,3mm/s. Os dados 

foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey. A idade 

não influenciou a maciez da carne de peito. As carnes da coxa e sobrecoxa de frangos que foram 

abatidos aos 84 dias são menos macias, porém atendem à preferência do consumidor. 

PALAVRAS-CHAVE: carne de coxa e sobrecoxa, maciez da carne, pescoço pelado branco 

 
ABSTRACT: The objective was to evaluate the influence of different diets and slaughter 

ages on the shear force (tenderness) of slow-growing broiler meat. The study used 50 unsexed 

white skinned neck chicks, distributed in an entirely randomized design, with five replicates of 

10 birds each. Meat was evaluated from the breast, thigh, and thigh cuts of slow grown broilers 

slaughtered at 56, 70, and 84 days of age. The diets met the requirements of semi-heavy 

replacement birds. At the established ages, 2 birds per replicate at each age were slaughtered 

and subsequently, the commercial breast, thigh, and thigh cuts were deboned. The sub samples 

were sheared with a triangular slit WBsSF blade at a speed of 3.3mm/s. The data were submitted 

to analysis of variance and the means were compared by Tukey's test (P<0.05). Age did not 

influence the tenderness of breast meat. The thigh and super thigh meats from chickens that 

were slaughtered at 84 days are less tender, but meet consumer preference. 

KEYWORDS: thigh and over thigh meat, meat tenderness, white skinned neck 

 
INTRODUÇÃO: Na exportação, a avicultura brasileira continua na liderança do ranking 

mundial, tendo exportado mais de 3 milhões de toneladas de carne de frango (FOREIGN 

AGRICULTURAL SERVICE, 2021). Por obter um excelente desempenho, a avicultura acaba 

refletindo no elevado consumo da carne de frango, tendo uma média de consumo em torno de 

45,27 quilos de carne de frango/brasileiro (ABPA,2020). A criação de linhagens de crescimento 

lento apresenta maior idade ao abate e características sensoriais diferentes das encontradas nas 

linhagens de crescimento rápido (Melo et al., 2015). A carne de frango possui proteínas que são 

ricas em aminoácidos e indispensáveis obtendo um bom valor biológico que pode ser 

comparado ao das outras carnes. É pobre em gorduras, e rica em ferro e vitaminas do complexo 
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B (Venturini et al., 2007). A maciez da carne é um parâmetro prioritário da preferência entre os 

consumidores (Komiyama et al., 2010). Entretanto, geralmente esse parâmetro se torna um 

problema em relação ao peito da carne de frango, devido às alterações nas estruturas 

miofibrilares, que surgem após o rigor mortis, em função do estresse pré abate (Mendes & 

Komiyama, 2011).Outros fatores podem influenciar negativamente a maciez  como, a raça ou 

genótipo, idade, sexo, tipo de corte da carcaça, conteúdo de gordura, quantidade e estado 

químico do tecido conectivo, entre outros (Ramos & Gomide, 2017). O estudo foi realizado 

com objetivo de avaliar a maciez da carne de frangos de corte de  crescimento lento abatidos 

em diferentes idades. 

 
MATERIAL E MÉTODOS: O presente trabalho foi desenvolvido em um galpão 

convencional com cobertura de fibrocimento, onde 50 pintainhos foram distribuídos por meio 

delineamento inteiramente casualizado em boxes de 2,5m², em cinco repetições de 10 aves 

cada. Os tratamentos utilizados consistiram na avaliação da carne dos cortes peito, coxa e 

sobrecoxa de frangos de corte de crescimento lento abatidos nas idades de 56, 70 e 84 dias. 

Foram utilizadas aves da linhagem pescoço pelado branco não sexadas. O alojamento 

foi em galpão convencional, coberto por telha de fibrocimento e dividido em 30 boxes de 2,5 

m2 com piso de terra batida com cama de maravalha de pinus reutilizada por dois lotes. Os 

boxes foram equipados com comedouro tubular e bebedouro pendular. Ração e água foram 

fornecidas à vontade durante todo o período experimental. Para a alimentação utilizou-se dietas 

a base de milho e farelo de soja formuladas para atender as exigências de aves de reposição 

semipesadas (Rostagno et al. 2011). Para o aquecimento foi utilizado campânulas elétricas 

contendo duas lâmpadas incandescentes de 100 W. posteriormente somente luz natural até o 

final do período experimental. 

Aos 56, 70 e 84 dias, foram abatidas por exsanguinação, escaldadas, depenadas e 

evisceradas, 2 aves por período experimental, coletado amostras de peito, coxa e sobrecoxa, 

com o peso corporal entre o intervalo de ±10% do peso médio da unidade experimental, . Antes 

do abate, foi realizado o jejum de sólidos por seis horas, foram pesadas individualmente, 

insensibilizadas por deslocamento cervical. Os cortes comerciais analisados foram o peito, coxa 

e sobrecoxa, os quais foram desossados, pesados e armazenados. 

Para a avaliação da força de cisalhamento os cortes foram assados no dia anterior a 

análise e armazenados em geladeira por 24h. As subamostras foram cisalhadas no seu centro 

longitudinal em texturômetro com lâmina tipo WBsSF de fenda triangular a uma velocidade de 

3,3mm/s, conforme protocolo 8.3 descrito por Ramos & Gomide, 2017. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 

Tukey (P<0,05). Todas as análises foram realizadas por meio do programa estatístico SAS, 

versão University. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: A idade não influenciou a maciez da carne de peito (Tabela 

1). Os maiores valores para força de cisalhamento da carne de coxa e sobrecoxa  foram 

obtidos de aves abatidas aos 84 dias o que indica que aves mais velhas possuem carnes menos 

macias. A característica de carne mais rígida à mastigação é desejável pelos consumidores de 

carnes de frangos de corte tipo caipira cuja carne é obtida de frangos de corte de crescimento 

lento. Embora não diferentes estatisticamente entre os cortes, o valor de força de cisalhamento 

da carne de coxa e sobrecoxa foi maior que os observados para carne do peito. 
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Tabela 1- Idade de 

crescimento lento. 

abate sobre a força de cisalhamento da carne de frangos de corte de 

Idade (dias)  Peito (kgf)  Coxa (kgf) Sobrecoxa (kgf) 

56  1,95  1,95b 1,76b 

70  1,76    2,14ab                 2,11ab 

84  1,86  2,35a 2,37a 

Média  1,86  2,15 2,08 
 

Uma vez que o teste de cisalhamento mede a força necessária para cortar um alimento 

(Ramos & Gomide, 2017), quanto menor for a força aplicada, mais macia é a carne. Foi 

observado que a idade ao abate promoveu diferenças na força de cisalhamento da carne de coxa, 

em que frangos abatidos aos 84 dias apresentaram maior força de cisalhamento em comparação 

aos frangos abatidos aos 56 dias. (Tabela 1). 

Em carnes que são predominantemente constituídas por fibras brancas como o peito, 

esse corte possui uma menor capacidade de reter água no músculo, diminuindo sua maciez 

(Gaya & Ferraz, 2006). 

Cerca de 80% desta água está localizada no músculo e retida entre os filamentos 

miofibrilares (Gomide et al., 2013), e caso não esteja a carne se torna mais exsudativa e 

consequentemente mais dura, como pode ser observado na carne de peito neste estudo em 

relação aos corte de coxa e sobrecoxa. 

Os valores encontrados neste estudo em relação a força de cisalhamento do peito, 1,95; 

1,76 e 1,86 kgf de força de cisalhamento às idades de 56, 70 e 84 dias podem ser considerados 

baixos, demonstrando ser carnes extremamente macias. 

 
CONCLUSÕES: Dessa forma, pode-se dizer que carnes de coxa e sobrecoxa de frangos de 

corte de crescimento lento abatidos aos 84 dias são menos macias, porém atendem à preferência 

do consumidor. O abate de frangos de corte de crescimento lento é recomendado que seja 

realizado aos 84 dias de idade a fim de se obter uma carne que atenda as expectativas dos 

consumidores desse tipo de frango. 
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RESUMO: As infecções do trato gênito-urinário em porcas são altamente prevalentes nos 

atuais sistemas de criação e causam perdas econômicas significativas, principalmente por 

predispor as matrizes a patologias e falhas reprodutivas e redução de sua vida útil, aumentando 

as taxas de descartes. A origem dessas infecções ocorre por bactérias pertencentes 

principalmente à microbiota fecal. Particularidades anatômicas das fêmeas aliadas às condições 

precárias de manejo e instalações favorecem o desenvolvimento destas infecções e apesar de 

todo o conhecimento sobre sua influência negativa no rebanho, observa- se que sua prevalência 

é elevada, o que muito se deve às falhas de diagnóstico, prevenção e tratamento. Deste modo, 

a presente revisão tem por objetivo compilar informações a respeito da prevalência desta 

enfermidade em rebanhos suinícolas e seus efeitos no desempenho  reprodutivo dos plantéis de 

matrizes, etiologia e epidemiologia da doença, bem como diagnóstico e tratamentos mais 

utilizados. 

PALAVRAS-CHAVE: cistite, perdas reprodutivas, prevenção, porcas, tratamentos 

 

ABSTRACT: Genito-urinary tract infections in sows are highly prevalent in current rearing 

systems and cause significant economic losses, mainly by predisposing the sows to diseases 

and reproductive failures and reducing their life cycle, increasing culling rates. The origin of 

these infections occurs by bacteria belonging mainly to the faecal microbiota. Anatomical 

particularities of females combined with precarious conditions of management and facilities 

favor the development of these infections and despite all the knowledge about their negative 

influence on the herd, it is observed that its prevalence is high, which is largely due to failures 

in diagnosis, prevention and treatment. Thus, this review aims to compile information about the 

prevalence of this disease in swine herds and its effects on the reproductive performance of 

sows, etiology and epidemiology of the disease, as well as diagnosis and most used treatments. 
KEYWORDS: cystitis, reproductive losses, prevention, sows, treatments 

 

INTRODUÇÃO: Em sistemas intensivos de produção de suínos, as falhas reprodutivas são 

uma das principais razões de descarte de matrizes e queda nos índices produtivos. A infecção 

urinária (cistite) é considerada importante causas de descarte em fêmeas suínas, por terem 

consequências reprodutivas relevantes e elevarem a taxa de reposição do plantel. As falhas 

reprodutivas decorrentes de infecções no aparelho genitourinário geralmente relacionam-se à 

diminuição no tamanho das leitegadas, aumento da ocorrência de descargas vulvares, retorno 

ao cio, e quadros de mastite - metrite - agalaxia (MMA), além de estar relacionada com casos 

de morte súbita de fêmeas nas fases de gestação e lactação (Dalla Costa e Sobestiansky, 

1999). Na tentativa de controlar estas infecções, a suinocultura tem utilizado de forma rotineira 

o emprego de acidificantes de urina e de tratamentos com antibiótico via ração. Estas terapias 

não têm sido efetivas para prevenir e tratar as porcas enfermas, favorecendo a cronificação do 

problema (Alberton et al., 2011). 
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MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa bibliográfica foi realizada utilizando-se as seguintes 

bases eletrônicas de dados científicos: Periódicos Capes e Google Scholar. Os termos de busca 

utilizados, associados ou não, no plural ou singular, nos idiomas português e inglês, foram: 

matrizes suínas, porcas, cistite, infecção urinária, infecção do trato genito- urinário. Não houve 

limitação de período para a busca. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

Infecção urinária em matrizes suínas 

Entende-se por infecção urinária a penetração e multiplicação de microrganismos nas 

vias urinárias, podendo atingir todo o aparelho urinário ou parte dele e ocorre com maior 

frequência em fêmeas do que em machos, devido principalmente às diferenças anatômicas e 

fisiológicas do aparelho reprodutivo (Sobestiansky et al., 1999). A relação entre infecção 

urinária e presença de transtornos reprodutivos pode existir no momento do parto, uma vez 

que ocorre a abertura da cérvix e a contaminação da bexiga pode ascender ao trato genito- 

urinário. Transtornos reprodutivos ocasionam perdas econômicas devido à queda de índices 

produtivos como aumento nas taxas de retorno ao cio e aborto, queda das taxas de concepção 

e parto, gastos com medicamentos e descarte ou morte de matrizes (Alberton et al., 2011). 

 

Etiologia e Epidemiologia 

De forma geral, a etiologia se dá através de microrganismos da microbiota fecal. Dentre 

eles, aparece com maior frequência a Escherichia coli (E. coli) e Actinobaculum suis (A. suis). 

Nas infecções urinárias pode ocorrer alternância ou troca de agente etiológico, ou seja, ser 

provocada por um agente e posteriormente uma nova infecção por outro microrganismo. Existe 

ainda a possibilidade de uma infecção causada por vários agentes simultaneamente 

(Sobestiansky et al., 1999). Isling et al. (2010) avaliaram o papel etiológico da E. coli em casos 

de pielonefrite em suínos, frequentemente identificadas como complicações decorrentes de 

infecções ascendentes oriundas da bexiga e uretra. Os resultados da cultura bacteriológica 

identificaram contaminação de E. coli em 54% das matrizes examinadas. Ao avaliarem a 

prevalência de infecções urinárias em matrizes suínas em diferentes sistemas de produção, 

Pôrto et al. (2003) identificaram frequência de infecção variando de 28,6% a 75%, sendo a 

bactéria isolada com maior prevalência a E. coli. (45,7%) seguida por A. suis (31,4%). A 

ocorrência de infecção urinária de origem multifatorial pode estar relacionada com a presença 

de fatores de risco, cujas influências sobre os animais são complexas, atuam ao mesmo tempo 

e com efeito cumulativo. Para Sobestiansky et al. (1999), os principais fatores de risco podem 

ser a estrutura anatômica do aparelho urinário, qualidade de higiene das instalações, doenças 

do aparelho locomotor, qualidade e quantidade de água ingerida, situações estressantes, 

manejos durante a gestação, traumatismos, estado fisiológico da matriz, ordem de parto, 

duração do parto e o número de colaboradores. 

 

Diagnóstico e Tratamento 

A infecção urinária geralmente evolui sem manifestações de sinais clínicos evidentes, 

podendo passar despercebida, tornando o diagnóstico ignorado por diversas vezes. Ao 

diagnóstico, primeiramente deve-se procurar saber a prevalência da doença no rebanho. Uma 

amostra significativa de urina deve ser colhida para realização do exame de tira reagente. A tira 

reagente é um exame químico auxiliar para o diagnóstico de forma indireta. Através do uso 

da tira, são consideradas portadoras, amostras que possuam nitrito e/ou sangue. A presença de 

nitrito na urina indica colonização de bactérias que são capazes de reduzir o nitrato em nitrito. 

O A. Suis não é uma bactéria capaz de realizar essa ação.  
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A hematúria é um dos principais sinais clínicos de infecção urinária por A.suis. 

Portanto, a presença de sangue no exame de tira reagente indica uma provável infecção por esse 

agente. Após o conhecimento da prevalência, o próximo passo é realizar exame bacteriológico 

e antibiograma de amostras positivas para a tira reagente, com o intuito de estabelecer os 

agentes etiológicos  e traçar a melhor terapia a ser empregada (Alberton et al., 2011). Alternativa 

utilizada por Kauffold et al. (2010) foi a utilização da ultrassonografia como meio de 

diagnóstico de infecção urinária. No entanto, a ultrassonografia não tem sido utilizada com esse 

propósito em suínos, embora, seja possível a visualização do seu trato urinário. O tratamento 

coletivo via ração é amplamente utilizado, prático e sem necessidade de diagnóstico individual. 

Porém, esse tipo de terapia apresenta consequências negativas para o rebanho, tais como 

inespecificidade do antibiótico, subdosagem do medicamento, sendo todas as porcas tratadas 

simultaneamente, independentemente de serem ou não positivas para IU, podendo acarretar 

ineficácia no tratamento e resistência bacteriana aos antibióticos utilizados. Outra terapia via 

ração é por meio da utilização de medicamentos que reduzem o pH urinário. O cloreto de 

amônio e o ácido cítrico são as drogas mais utilizadas para este fim, porém, com pouca eficácia. 

O ideal é que as matrizes sejam identificadas como positivas para IU e medicadas 

individualmente. Na escolha do antibiótico levar em consideração o espectro de ação do 

produto de acordo com resultados do antibiograma (Alberton et al., 2011). 

 

Influência da infecção urinária sobre o desempenho reprodutivo 

De acordo com Amaral et al. (2000) a IU deve ser considerada como um fator de risco 

potencial para o tamanho da leitegada. O efeito dessa infecção sobre o tamanho da leitegada foi 

de 0,6 leitão a menos quando comparado com o grupo de fêmeas sem infecção, em uma 

prevalência de 26,2% de IU. Possivelmente o processo inflamatório causado pela IU pode 

promover períodos de hipertermia que culminam com falhas na fecundação ou sobrevivência 

embrionária. Lesões no trato urinário provocam reação de dor local, podendo afetar a duração 

do parto, com efeitos negativos tanto para matriz quanto para a leitegada. Pode ser considerado 

fator estressante, afetando o consumo de alimento, a produção de leite e posteriormente o 

desempenho dos leitões. No momento do parto, matrizes que apresentam dor  acentuada, podem 

ter dificuldade em realizar os movimentos de contração para a expulsão do feto, aumentando a 

duração do tempo de parição e predispondo o aparecimento de partos distócicos. Partos com 

duração prolongada (>300 minutos) elevam as taxas de retorno ao estro da primeira 

inseminação pós-desmame (Mainau & Manteca, 2011; Oliviero et al., 2013). Avaliando o 

aparelho reprodutivo e bexiga de matrizes suínas de descarte normal de granjas, Ritterbusch et 

al. (2014) observaram que 40,5% apresentaram diferentes graduações de cistite, 30,4% 

apresentaram alguma inflamação uterina e 11,4% estavam em anestro. Contudo, nessa pesquisa 

não foi constatada associação entre cistite e endometrite, e observou-se forte relação de 

endometrite e anestro. Outro importante fator determinante no desempenho reprodutivo é a taxa 

de mortalidade de matrizes. Os prejuízos estimados com a morte de uma matriz, nas diferentes 

fases de produção impactam devido ao custo de reposição, perda de oportunidade de produção, 

aumento na taxa de reposição de marrãs. Menin et al. (2012) identificaram as principais causas 

de mortalidade suína, por meio de necropsia, exame anatomopatológico, histopatológico e 

microbiológicos. A taxa média de mortalidade observada foi de 7,7%, com maiores índices de 

óbito durante a fase de gestação (53,7%), sendo suas principais causas infecção urinária 

(15,5%), transtornos locomotores (12,8%) e úlcera gástrica (9,6%). 

 

CONCLUSÕES: Infecções urinárias estão entre as principais causas de falhas reprodutivas e 

podem acarretar prejuízos expressivos aos sistemas de produção. Seu correto diagnóstico e 

tratamento, assim como medidas profiláticas devem ser adotados para a mitigação dos 
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problemas decorrentes desta enfermidade. 
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RESUMO: Diante da necessidade de distanciamento social a pandemia do Covid-19 impactou 

a forma como as pessoas se relacionavam, influenciando vários setores da economia, em 

função das quedas brutas de oferta e demanda, gerando incertezas e instabilidades, elevando o 

preço dos principais ingredientes utilizados na nutrição animal, podendo afetar negativamente 

os investimentos nas cadeias do agronegócio. O objetivo deste trabalho foi apresentar dados 

sobre a influência da pandemia Covid-19 sobre os preços do milho e do farelo de soja, 

demonstrando o efeito sobre o custo de produção final das dietas de frangos de corte. Os custos 

com as dietas foram calculados a partir do valor médio pago no milho e no farelo de soja na 

cidade de Campo Grande – MS. Foi denominado como período anterior a pandemia Covid-19 

o valor pago nos ingredientes entre julho a dezembro/2019 e o preço durante a pandemia 

compreendido entre o dezembro de 2020 e julho de 2021, de acordo com a inclusão do 

ingrediente na formulação das dietas. A incerteza decorrente da pandemia do Covid-19, sobre 

a produtividade das principais comodities empregadas na nutrição de frangos de corte, 

influenciou, elevando o custo de produção das dietas de frangos. 
PALAVRAS-CHAVE: avicultura de corte, custo operacional, produção avícola 

 

ABSTRACT: Given the need for social distancing, the Covid-19 pandemic impacted the way 

people interacted, influencing various sectors of the economy, due to the gross drops in supply 

and demand, generating uncertainties and instabilities, raising the price of the main ingredients 

used in animal nutrition, which may negatively affect investments in agribusiness chains. The 

objective of this work was to present data on the influence of the Covid-19 pandemic on corn 

and soybean meal prices, demonstrating the effect on the final production cost of broiler diets. 

Diet costs were calculated from the average amount paid for corn and soybean meal in the city 

of Campo Grande - MS. The amount paid on ingredients between July and December/2019 and 

the price during the pandemic between December 2020 and July 2021 was designated as the 

period before the Covid-19 pandemic, according to the inclusion of the ingredient in the 

formulation of diets. Die onsekerheid as gevolg van die Covid-19- pandemie, oor die 

produktiwiteit van die belangrikste komoditeite wat in braaikuikens gebruik word, het 'n 

invloed gehad op die koste van die produksie van hoenderdriet. 

KEYWORDS: poultry farming, operating cost, poultry production 
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INTRODUÇÃO: A propagação do Coronavírus (Covid-19), no final do ano de 2019 em 

Wuhan (China) rapidamente evoluiu, infectando pessoas de diferentes países, sendo declarada 

em fevereiro de 2020, um problema sanitário mundial e considerado como pandemia em março 

do mesmo ano (Souza, 2021). 

Diante da necessidade de distanciamento social a pandemia impactou a forma como as 

pessoas se relacionavam, influenciando vários setores da economia, em função das quedas 

brutas de oferta e demanda, gerando incertezas e instabilidades (Roscoe & Nobrega, 2021), 

elevando o preço dos principais ingredientes utilizados na nutrição animal, podendo afetar 

negativamente os investimentos nas cadeias do agronegócio (Souza et al., 2021). 

Na nutrição de aves comerciais o milho e o farelo de soja, destacam-se como os 

ingredientes mais utilizados como fonte energética e proteica respectivamente (Rostagno et 

al., 2017) e juntos correspondem a mais de 85% das composições de dietas de frangos de corte, 

demonstrando sua importância na alimentação de aves. Fatores interferentes em suas 

produtividades ou viabilidades, podem impactar no sucesso da produção avícola. 

Com base nesta premissa, o objetivo deste trabalho é apresentar dados sobre a influência 

da pandemia Covid-19 sobre os preços do milho e do farelo de soja, demonstrando o efeito 

sobre o custo de produção final das dietas de frangos de corte. 
 

MATERIAL E MÉTODOS: Os custos com as dietas (Tabela 1) foram calculados a partir do 

valor médio pago no milho e no farelo de soja (R$/KG) na cidade de Campo Grande – MS. 

Foi denominado como período anterior a pandemia Covid-19 o valor pago nos ingredientes 

entre julho a dezembro/2019 e o preço durante a pandemia compreendido entre o dezembro 

de 2020 e julho de 2021, de acordo com a inclusão (%) do ingrediente na formulação das dietas 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Preço pago nos ingredientes (Kg) 

Custo/kg R$/kg antes Covid-19 R$/kg durante Covid-19 % alteração do custo 

Milho 0,75 1,90 253,33 

Farelo de soja 1,75 3,25 185,71 

Óleo de soja 2,58 2,58 - 

Inerte 0,38 0,38 - 

Fosfato bicálcico 6,90 6,90 - 

Calcário 0,40 0,40 - 

Sal 0,80 0,80 - 

DL-Metionina 11,10 11,10 - 

L-Lisina HCl 6,00 6,00 - 

L-Treonina 7,20 7,20 - 

Premix Vitamínico 10,50 10,50 - 

Premix Mineral 4,50 4,50 - 

 

As dietas foram formuladas para atenderem as exigências nutricionais de frangos de 

corte de crescimento lento, seguindo as recomendações de Rostagno et al., (2017), para aves de 

reposição semipesadas. 
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Tabela 2. Composição das dietas 

 

Farelo de Soja         34,41                30,71 24,08 

Óleo de soja         0,05  0,05 0,01 

Inerte         2,29  2,36 0,08 

Fosfato Bicálcico         1,79  1,80 1,62 

Calcário         1,00  0,98 0,91 

Sal         0,42  0,38 0,35 

DL- Metionina         0,27  0,24 0,05 

L-Lisina HCl         0,13  0,07 0,02 
L-Treonina         0,05  0,02 0,01 

Sup. Vitamínico1         0,10  0,10 0,10 

Sup. Mineral2         0,05  0,05 0,05 

Composições Nutricionais 

EM (Kcal/kg)         2850  2850 2930 

Proteína Bruta (%)         20,98  19,50 17,15 

Met+ Cist. dig.(%)         0,842  0,767 0,485 

Lisina dig. (%)         1,138  0,959 0,770 

Treonina dig. (%)         0,762  0,675 0,584 

Cálcio (%)         0,950  0,930 1,212 

Fósforo disp. (%)         0,440   0,430 0,450 
Sódio (%)         0,180   0,170 0,179 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se um crescimento superior a 195% sobre o custo 

de produção das dietas (Tabela 3). Este acréscimo pode ser atribuído principalmente a alteração 

no custo com o milho, demostrando que a volatilidade do preço deste ingrediente no  período 

da pandemia, afeta com maior intensidade, comparada a outros produtos agrícolas (Souza, 

2021). 

 

Tabela 3. Custo das dietas 

                                                         Fase Inicial    Fase de Crescimento             Fase Final 

                                         Antes  

                                      Covid-19 

Durante 

Covid-19 

Antes 

Covid-19 

Durante 

Covid-19 

Antes 

Covid-19 

Durante 

Covid-19 

R$/kg     1,25     2,45       1,20       2,39         1,11       2,31 

Diferença das dietas 

dentro da fase (%) 

 
              195,79 

 
198,88 

 
208,53 

 

Já o incremento sobre o preço do farelo de soja, pode ser atribuído ao aumento nas 

exportações da soja e de seus subprodutos, principalmente para a China diante da valorização 

do dólar (Epagri, 2020). 

Além da exportação, a alta do dólar e a desvalorização do real, a disputa pelos grãos que 

também são empregados na nutrição humana e produção de biocombustível (Revista Rural, 

2021), afetam a disponibilidade destes ingredientes para a produção animal. 

Na continuidade da valorização dos preços dos grãos utilizados na nutrição animal, para 

acompanhar a variação na inflação, existe a expectativa que os custos de produção na avicultura 

Ingrediente              Inicial Crescimento Final 

Milho               59,44    63,23                                              72,72 
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de corte e de postura acompanhe esta elevação de preços (CNA, 2021), para garantir o retorno 

econômico da atividade. 

 

CONCLUSÕES: A incerteza decorrente da pandemia do Covid-19, sobre a produtividade 

das principais comodities empregadas na nutrição de frangos de corte, influenciou, elevando o 

custo de produção das dietas de frangos. 
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RESUMO: O objetivo do trabalho foi avaliar a influência da sazonalidade no desenvolvimento 

populacional (DP) e comportamento higiênico (CH) de colônias de abelhas Apis mellifera 

africanizadas. O experimento foi realizado no município de Terenos - MS, utilizando 10 

enxames entre Agosto 2020 e Julho 2021. Para análise do DP dois quadros de cria fechada 

foram fotografados em um suporte quadriculado. Para avaliação do CH, duas áreas de 100 

células de cria operculadas foram marcadas em cada colmeia mensalmente; uma delas foi 

perfurada com alfinete entomológico e outra não (controle). Vinte e quatro horas após o teste 

os quadros foram fotografados para análise das porcentagens de remoção de cria. Os dados 

obtidos mensalmente para análise do CH de cada colmeia foram analisados por ANOVA. 

Baseado no resultado do comportamento higiênico das colmeias, aquelas que apresentaram 

mais de 80% de remoção de crias foram classificadas como altamente higiênicas. Das 10 

colmeias utilizadas no estudo, 5 apresentaram alto CH (remoção de mais de 80,74% das crias 

perfuradas) e 5 apresentaram baixo CH (menos de 70,82% de remoção), considerando o período 

total do estudo (12 meses). As medianas de área de cria fechada para as colmeias com alto e 

baixo CH, foram, respectivamente, de 840 e 740 cm² no verão; 734 e 596 cm² no outono; 956 

e 1025 cm² na primavera; e de 642 e 756 cm² no inverno (todas com p>0,05). Não houve 

alterações na quantidade de quadros de alimento e quadros ocupados por abelhas nas colmeias 

ao longo do ano. Nas condições do presente estudo, a sazonalidade não influenciou o 

desenvolvimento populacional e o comportamento higiênico das colmeias. 

PALAVRAS-CHAVE: ambiente, apicultura, melhoramento genético, sanidade  

 

ABSTRACT: The objective of this work was to evaluate the influence of seasonality on 

population development (PD) and hygienic behavior (HB) of Africanized Apis mellifera 

colonies. The experiment was carried out in the municipality of Terenos - MS, using 10 colonies 

between August 2020 and July 2021. For PD analysis, two sealed brood combs were 

photographed on a grid support. For HB evaluation, two areas of 100 capped brood cells were 

marked in each hive monthly; one of them was pierced with an entomological pin and the other 

was not (control). Twenty-four hours after the test, the frames were photographed to analyze 

the percentages of brood removal. Data obtained monthly to analyze the HB of each colony 

were analyzed by ANOVA. Based on the result of the hygienic behavior of the hives, those 

with more than 80% removal of pupae were classified as highly hygienic. Of the 10 hives used 

in the study, 5 had high HB (removal of more than 80.74% of perforated pupae) and 5 had low 

CH (less than 70.82% removal), considering the total period of the study (12 months). The 

medians of closed brood area for hives with high and low HB were, respectively, 840 and 740 

cm² in summer; 734 and 596 cm² in autumn; 956 and 1025 cm² in spring; and 642 and 756 

cm² in winter (all with p>0.05). There were no changes in the number of food combs and 

combs occupied by bees in the colonies throughout the year. Under the conditions of the 

present study, seasonality did not influence population development and the hygienic behavior 

of hives. 

KEYWORDS: beekeeping, genetic breeding, sanity, environment 
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INTRODUÇÃO: A criação racional de abelhas melíferas (Apis mellifera) é uma atividade de 

grande importância econômica, social e ambiental. As abelhas africanizadas criadas no Brasil 

apresentam alta resistência a doenças e parasitas, sendo esse mecanismo atribuído ao 

comportamento higiênico (CH) que é determinado geneticamente. Abelhas com elevado 

comportamento higiênico apresentam habilidade natural de detectar e remover crias mortas, 

doentes ou infestadas por ácaros da colmeia, permitindo a manutenção de colônias mais sadias, 

populosas e com maior produção de mel (Gramacho & Gonçalves, 1994; Olinto, 2014). 

A disponibilidade de recursos florais (néctar e pólen) pode apresentar variações sazonais 

em diferentes regiões e isso impacta quantitativamente na população de abelhas operárias 

presentes nas colônias, podendo influenciar em comportamentos associados à resistência desses 

insetos a parasitas e doenças. Colônias com maior número de abelhas jovens apresentam 

melhor comportamento higiênico devido a maior dedicação dessas abelhas a atividades de 

limpeza (Bugalho, 2009). 

O comportamento higiênico varia amplamente em função do local de estudo, da 

genética das populações de abelhas e de fatores ambientais que modulam a população de 

abelhas na colônia (Bugalho, 2009). Apesar da importância do CH para a manutenção da 

sanidade de colônias, poucos trabalhos avaliaram esse comportamento em apiários mantidos 

no Estado de Mato Grosso do Sul e investigaram possíveis alterações nesse comportamento 

ao longo do ano. 

Portanto, os objetivos do presente estudo foram avaliar a influência da sazonalidade no 

desenvolvimento populacional (DP) e comportamento higiênico (CH) de colônias de abelhas 

Apis mellifera africanizadas no apiário Experimental da Fazenda Escola da UFMS – FAMEZ, 

mantido no município de Terenos – MS. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: O presente trabalho foi desenvolvido no apiário experimental da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(FAMEZ – UFMS), localizado na Fazenda Escola, no município de Terenos – MS. Para 

avaliação do comportamento higiênico (CH) das colônias foram realizados testes utilizando o 

método de perfuração de crias, descrito por Gramacho & Gonçalves (1994). 

Quinze dias antes do início da realização dos testes as 10 colônias utilizadas no estudo 

foram equalizadas, para que apresentem o mesmo número de quadros de cria, alimento e 

semelhante população de abelhas. Os testes para avaliação do CH foram realizados 

mensalmente (entre os meses de Agosto/2020 e Julho/2021) da seguinte forma: em cada colônia 

um quadro contendo crias fechadas (operculadas) de operárias com idade de 10 a 14 dias (pupa 

de olho rosa) foi selecionado, e teve duas áreas vizinhas contendo 100 células operculadas (10 

linhas por 10 fileiras) demarcadas e fotografadas. Uma das áreas demarcadas foi perfurada com 

um alfinete entomológico (área A), enquanto a outra área foi utilizada como controle (área B). 

As células vazias nas áreas selecionadas foram contadas para posterior ajuste dos cálculos de 

porcentagem. Vinte e quatro horas após a perfuração das células de cria, os quadros das colônias 

foram retirados e fotografados para análise das  porcentagens de remoção de crias (PINHO et 

al., 2020). 

Para a avaliação do desenvolvimento populacional (DP) foram medidos dois quadros 

da área central do ninho de cada colônia. Estes quadros foram retirados das colmeias, marcados 

e colocados em suportes de madeira com arames esticados, formando quadrados de 3 × 3 cm. 

Os quadros foram fotografados de ambos os lados e posteriormente devolvidos as colônias e as 

imagens analisadas para contagem da quantidade de quadrados com cria fechada e alimento 

(mel e pólen) (Pinho et al., 2020). O número total de quadros de cria e alimento, bem como a 

quantidade total de quadros ocupados por abelhas adultas foi anotado para cada colmeia em 

todas as observações mensais. 
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Após a avaliação mensal do CH de todas as colônias, os dados foram analisados por 

ANOVA, permitindo a separação das colônias em dois grupos: com alto e com baixo CH, 

levando em consideração que colmeias com mais de 80% de remoção de crias apresentam 

elevado CH de acordo com Gramacho & Gonçalves (1994). Posteriormente, os dados para 

verificar diferenças entre as médias de CH, DP e presença de alimento obtidas em cada estação 

em colmeias dos dois grupos foram analisados por ANOVA, seguido do teste de Tukey. As 

diferenças foram consideradas significativas quando p<0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados dos testes de CH realizados nas colmeias do 

apiário são demonstrados na Tabela 1. As análises realizadas mensalmente permitiram a 

separação das colmeias em dois grupos: cinco colmeias com alto CH (mediana de remoção de 

mais de 84,79% das crias perfuradas) e cinco colmeias com baixo CH (mediana de remoção 

das crias menor que 70,82%). Esses resultados são semelhantes às avaliações realizadas 

previamente no mesmo local de estudo (Pinho et al., 2020), destacando que 50% das  colônias 

avaliadas apresentaram CH inferior ao recomendado para manutenção de boa sanidade. 

 

Tabela 01. Porcentagem de remoção de crias em colônias de abelhas Apis mellifera 

africanizadas para avaliação do Comportamento Higiênico (CH) no apiário Experimental da 

Fazenda Es cola da UFMS, em Terenos – MS (Agosto 2020 a Julho 2021). 

  

Colmeias higiênicas Colmeias não-higiênicas 

93,07 (51,28 – 100)* 79,06 (43,3 – 97,10) 

88,31 (45,45 – 100) 78,36 (38,78 – 98,76) 

84,79 (48,21 – 89,69) 74,35 (73,75 – 87,40) 

80,87 (46,27 – 94,97) 63,99 (40,60 – 98,41) 

80,32 (65,96 – 100) 62,67 (62,31 – 89,15) 
*São apresentadas medianas e intervalos interquartis (Q1 – Q3) da análise anual do comportamento higiênico de 

todas as colônias. Os dados foram coletados mensalmente em 10 colmeias, 24h após execução do teste de 

perfuração de crias para avaliação do comportamento higiênico. 

 

Os dados sazonais do CH das colmeias são apresentados na Tabela 02 e demonstram 

que não houve diferença na sua expressão entre as estações. 

 

Tabela 02. Análise sazonal do comportamento higiênico das colmeias com alto e baixo 

Comportamento Higiênico (CH) no apiário Experimental da Fazenda Escola da UFMS, em 

Terenos – MS (Agosto 2020 a Julho 2021). 
Primavera Primavera Verão Alto Verão Outono Outono Inverno Inverno 

Alto CH Baixo CH CH Baixo CH Alto CH Baixo CH Alto CH Baixo CH 

88 80 78 73 88 72 92 80 

(77– 93) (54 – 87) (72 – 94) (67 – 86) (72 – 97) (62 – 78) (85 – 97) (79 – 84) 

Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa 

São apresentadas medianas e intervalos interquartis (Q1 – Q3) para análise sazonal do comportamento higiênico 

das colônias. Letras iguais indicam ausência de diferença estatística entre os grupos e estações (ANOVA com 5% 

de significância). 

No presente trabalho também foi realizada análise dos dados de temperatura, 

precipitação, umidade relativa do ar coletados na região do estudo, entretanto, estes não 

apresentaram nenhuma correlação com o comportamento higiênico das colônias avaliadas. 
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Trabalho realizado por Güler & Toy (2013) também não encontrou correlação entre a remoção 

de crias mortas em testes para avaliação do CH e a temperatura; entretanto, esses autores 

encontraram correlações positivas entre o CH e a produção de mel, cera e população de abelhas 

adultas. 

Os resultados obtidos nesse trabalho demonstraram alterações frequentes no 

comportamento higiênico das colônias das abelhas avaliadas que não foram correlacionados 

ao desenvolvimento populacional, variáveis ambientais ou a sazonalidade. Considera-se 

também que houve elevado número de enxames que apresentaram baixa expressão de 

comportamento higiênico (50% das colônias avaliadas). O estudo realizado demonstra a 

importância da avaliação do comportamento higiênico em abelhas africanizadas em maior 

número de apiários, de forma a implantar programas de seleção e melhoramento genético que 

contribuam para a manutenção da sanidade das colônias. 

 

CONCLUSÕES: A sazonalidade não influenciou o desenvolvimento populacional e 

comportamento higiênico das colmeias de abelhas africanizadas. 
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RESUMO - A tecnologia de bioflocos está baseada na produção intensiva de organismos 

aquáticos através do cultivo de microrganismo que produzem os chamados flocos microbianos, 

proporcionando a manutenção da qualidade da água e consequentemente a menor utilização e 

descarte de recursos hídricos. Além disso, estes flocos acabam sendo uma fonte suplementar de 

alimento constante disponível aos peixes (inclusive bactérias probióticas). Para alcançar 

elevados índices produtivos é necessário o conhecimento da relação carbono:nitrogênio do 

sistema que irá garantir a sobrevivência da biomassa microbiana, além de outras características 

importantes como os ajustes que serão necessários durante e após a formação dos flocos. Os 

resultados indicam o benefício do sistema na reutilização da água, devido a manutenção 

realizada pelos microrganismos presentes. O objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão 

bibliográfica sobre a produção de algumas espécies de peixes nativos atualmente produzidos 

em sistema de bioflocos. 

Palavras-chaves: microrganismos, produtividade, sustentabilidade. 

 
ABSTRACT - Biofloc technology is based on the intensive production of aquatic organisms 

through the cultivation of microorganisms that produce the so-called microbial flakes, 

providing for the maintenance of water quality and, consequently, less use and disposal of water 

resources. Furthermore, these flakes turn out to be an additional source of constant food 

available to fish (including probiotic bacteria). To achieve high production rates, it is necessary 

to know the carbon:nitrogen ratio of the system that will guarantee the survival of the microbial 

biomass, as well as other important characteristics such as the adjustments that will be necessary 

during and after the formation of the flakes. system in the reuse of water, due to maintenance 

carried out by the microorganisms present. The objective of this work is to present a literature 

review on the production of some species of native fish currently produced in a biofloc system. 

Keywords: microorganisms, productivity, sustainability. 

 
INTRODUÇÃO: 

A aquicultura é um ramo da produção animal que engloba uma diversidade de espécies 

utilizadas para cultivo, como por exemplo, crustáceos, macroalgas, moluscos, anfíbios, e 

principalmente a produção de peixes. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira 

de Piscicultura - Peixe BR (2021), a produção de peixes de cultivo no Brasil alcançou 802.930 

toneladas, gerando uma receita de aproximadamente R$8 bilhões em 2020. 

mailto:gabrielly.teodoro@ufms.br
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Estes dados também mostram a categoria de peixes nativos que representou cerca de 33% da 

produção, tendo como destaque o tambaqui. 

Na produção de peixes tem se com maior utilização os viveiros escavados, tanques-redes, 

cultivo em fluxo contínuo (raceway) e cultivo com recirculação de água. O maior desafio destes 

sistemas é a grande quantidade de resíduos gerada, juntamente com a grande demanda de água 

necessária para alta produtividade. A partir disto, diferentes tecnologias foram desenvolvidas 

como alternativa, como a tecnologia Biofloc (Biofloc Technology - BFT). 

A sustentabilidade do sistema Biofloc Technology está baseada na criação de organismos 

aquáticos, como peixes e camarões, em tanques com mínima ou zero renovação de água 

(Kubitza, 2011). Na dinâmica desse sistema consiste na proliferação de microrganismos 

invertebrados, bactérias, fungos, protozoários e microalgas que possuem a capacidade de 

reciclar os compostos inorgânicos gerados através das rações e restos orgânicos em compostos 

proteicos, na forma de pequenos flocos, podendo ser aproveitado como alimento por algumas 

espécies de animais filtradores e onívoros (Kubitza, 2011). 

O objetivo deste trabalho foi realizar uma breve revisão da produção de peixes nativos do 

Brasil em sistema bioflocos, descrevendo como o sistema funciona e avaliar o desempenho 

dos animais submetidos a este sistema de produção. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Para o trabalho foi realizada análises de títulos das publicações 

em relação a temática foram selecionados. Estes estudos encontrados em revistas cientificas 

nacionais e internacionais, disponíveis de forma online em bases de dados como: Google 

acadêmico e Scielo, com período de filtragem até o mês de outubro de 2021. A partir da primeira 

seleção foram analisados 26 trabalhos, através da observação de dados, 15 artigos 

permaneceram para a tabulação, por se correlacionarem com o tema, estes foram 

imprescindíveis para a finalização desta revisão. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A dinâmica do sistema biofloc technology 

O BFT é um sistema no qual tem zero ou mínima renovação de água, sem que ocorra a 

morte dos animais por intoxicação de íons como a amônia e nitrito, relacionados à qualidade da 

água. Isso ocorre devido a presença de microrganismos presentes nos flocos, nos quais 

degradam a matéria orgânica mediante ação das bactérias heterotrófica e, posteriormente, as 

bactérias quimioautotróficas atuam transformando o nitrogênio amoniacal em nitrito e nitrato, 

que juntamente com os outros microrganismos presente possibilitam a manutenção da 

qualidade da água (Emerenciano et al., 2013) 

Para que ocorra toda a dinâmica do sistema de bioflocos é fundamental a manutenção da 

relação carbono/nitrogênio na água, através disso ocorrerá a estimulação do crescimento  de 

bactérias heterotróficas que possibilitam a conversão de compostos nitrogenados, acumulados 

na água, em biomassa microbiana (Avnimelech, 1999). A relação C:N é importante, pois uma 

relação alta promove a competição de oxigênio e espaço entre as bactérias heterotrófica e 

autotróficas e uma relação baixa as autotróficas são favorecidas (Michaud et al., 2006). 

O carbono orgânico advindo da adição suplementar de fontes de carbono, como o melaço, 

glicerol e farinha de vegetais, é assimilado pelas bactérias heterotróficas para formação de 

glicose, composto utilizado para gerar energia nas reações metabólicas (Von Sperling, 1996). 

Através dessa adição suplementar há um aumento na degradação do nitrogênio e formação da 

proteína microbiana (Avnimelech, 1999). A matéria orgânica adicionada aumenta a demanda 

de oxigenação no sistema, já que as bactérias heterotróficas competem com as autotróficas por 

espaço e oxigênio, por isso a importância da oxigenação constante nos tanques de criação 
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(Hargreaves, 2006). 

Os outros microrganismos presentes tais como microalgas, nematóides, rotíferos, 

protozoários ciliados e flagelados, auxiliam nessa comunidade como organismos biológicos de 

degradação, transformação e/ou remoção de contaminantes da qualidade da água, além de 

serem fonte de proteína microbianas (Wasielesky, 2013). A proteína microbiana transformada 

pode ainda ser assimilada por algumas espécies de animais com hábito onívoro e/ou sistema 

digestivo adaptável, servindo de alimentação suplementar, já que esses flocos podem ter até 

atingir níveis de até 50% PB (Rocha et al., 2012). 

 

Resultado da produção de peixes nativos em bioflocos 

Alguns requisitos são necessários na escolha da espécie cultivado em sistema bioflocos, 

sendo eles tolerância a altas densidades de estocagem, capacidade de resistir a acúmulos nas 

brânquias de matéria orgânica, ou seja, deve ser resistente a volumes de sólidos suspensos na 

água, resistência a oscilações de compostos nitrogenados e também deve ter hábito alimentar 

filtrador e/ou onívoro (Emerenciano et al, 2013). 

Os peixes redondos (tambaqui, pacu, pirapitinga e seus híbridos) são um grupo com 

extrema importância na produção de espécies nativas no Brasil. O sistema BFT promove um 

melhor desempenho zootécnico em juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum), podendo 

ainda fornecer em torno de 30%PB de alimento através da disponibilidade integral de proteína 

microbiana (Dos Santos et al., 2021). Em um estudo utilizado larvas da espécie Rhamdia 

quelen, Poli (2013), verificou que houve maior peso e comprimento final (88,6 mg e 21 mm) 

nos animais produzidos em sistema bioflocos comparado com sistema de renovação de água 

(64,9 mg e 19 mm). 

A utilização do sistema bioflocos em algumas espécies pode não promover melhorias nos 

parâmetros de desempenho, mas é um sistema importante para a manutenção da qualidade da 

água e redução da alimentação, conforme observado por Sgnaulin et al. (2018) em Brycon 

orbignyanus. Nobre et al (2019) avaliando a qualidade de água na recria de tambaqui em BFT 

obteve resultados positivos nos parâmetros de qualidade de água, demonstrando a 

sustentabilidade desse sistema para criação de peixes. 

A redução da utilização de água no sistema de bioflocos é de grande importância na 

sustentabilidade e também no aproveitamento do espaço utilizado, devido ao aumento da 

densidade de estocagem. Porém, a tecnologia não é tão empregada devido ao alto custo 

operacional no processo de instalação, mas que pode ser compensada conforme o aumento da 

densidade (Rego, 2016). Ajustando a quantidade de pós-larvas/litro de tambatinga (Colossoma 

macropomum x Piaractus brachypomus) tem se a redução dos custos produtivos do sistema 

BFT, devido a diluição dos custos de produção por unidade animal, obtendo também um maior 

ganho de biomassa final nas densidades de 10 a 20 pós-larvas por litro. (Lira et al., 2021) 

 
CONCLUSÕES: Os resultados indicam a importância do sistema bioflocos na redução da 

utilização de água na criação de organismos aquáticos contribuindo diretamente na diminuição 

na geração de resíduos no meio ambiente. Além disso, alguns trabalhos têm evidenciado 

melhora no desempenho zootécnico com redução quali-quantitativa da ração, além do melhor 

aproveitamento do espaço e maior densidade de estocagem. No entanto, estudos com BFT em 

peixes nativos são muito iniciais, sendo necessário mais pesquisa para validar esta técnica na 

produção das diferentes espécies nativas. 
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RESUMO: Atualmente, a produção avícola brasileira configura o Brasil como o terceiro maior 

produtor mundial de carne de frango e o maior exportador. No entanto, a cadeia possui pontos 

críticos que causam perdas econômicas e refletem no abate, estas são ocasionadas por manejos 

pré-abate mal elaborados, principalmente no momento da apanha e transporte dos frangos de 

corte. Portanto, o trabalho foi realizado com o objetivo de demonstrar os níveis de perdas que 

existem na produção de frangos de corte relacionadas às operações de apanha e transporte. 

Aproximadamente 90-95% dos hematomas encontrados nos frangos de corte durante o abate 

ocorrem durante as 12 horas anteriores ao abate. Destas lesões, normalmente 35% são causadas 

pelo criador, 40% ocorrem durante a apanha das aves e as restantes ocorrem durante o 

transporte, descarga e pendura. Nesse contexto, pode-se dizer que a apanha de frangos de corte 

pelo dorso reduz condenações de carcaça e as longas distâncias de transporte aumentam a 

mortalidade. 

PALAVRAS-CHAVE: avicultura, fratura, hematomas, perdas econômicas 

 
ABSTRACT: Currently, Brazilian poultry production makes Brazil the third largest producer 

of chicken meat in the world and the largest exporter. However, the chain has critical points 

that cause economic losses and reflect on the slaughter, these are caused by poorly prepared 

pre-slaughter management, especially at the time of harvesting and transporting broilers. 

Therefore, the work was carried out with the objective of demonstrating the levels of losses 

that exist in the production of broilers related to harvesting and transport operations. 

Approximately 90-95% of bruises found in broilers during slaughter occur during the 12 hours 

prior to slaughter. Of these injuries, 35% are normally caused by the breeder, 40% occur during 

bird catching and the rest occur during transport, unloading and hanging. In this context, it can 

be said that the capture of broilers from the back reduces carcass condemnations and the long 

transport distances increase mortality. 

KEYWORDS: poultry, fracture, bruises, economic losses 

 
INTRODUÇÃO: O Brasil produziu, em 2020, mais de 13 milhões de toneladas de carne de 

frango, se consolidando o terceiro maior produtor mundial e o primeiro em exportação, já que 

31% de toda sua produção é exportada (Embrapa, 2021). Mas para chegar a este patamar foi 

necessário tomar vários cuidados no transcorrer da cadeia produtiva, como boa genética, 

ambiência adequada, nutrição de boa qualidade e um manejo correto desde a preparação do  

aviário para a chegada dos pintinhos até a retirada do lote, o chamado período pré-abate 

reflete para este alto desempenho (Pereira, 2010). 

Entretanto, o manejo pré-abate, inclusive o transporte dos frangos de corte, está 

relacionado à lesões na carcaça, estresse fisiológico e elevado índice de mortalidade (Nicol & 
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Scott, 1990; Aristides et al, 2007) e, consequentemente, perda no abatedouro. 

Na tentativa de diminuir essas lesões, é necessária a identificação dos problemas 

ocorridos durante as operações pré-abate tornando-se um ponto crucial na otimização dos 

processos de produção e para reduzir as perdas por manejo pré-abate mal feito, deve ser feito 

treinamento e conscientização do tratador e das equipes de apanha e transporte (Aviagen Brief, 

2013). Portanto, o trabalho foi realizado com o objetivo de abordar sobre as perdas que existem 

na produção de frangos de corte relacionadas às operações de apanha e transporte. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Apanha 

Antes que as aves sejam abatidas, elas devem ser capturadas, para depois serem 

carregadas e então transportadas até o abatedouro. Esse processo de captura das aves é chamado 

de “pega” ou “apanha”, e consiste basicamente em “pegar” as aves, colocá-las em caixas de 

contenção e conduzi-las ao caminhão que fará o transporte. 

As fraturas e lacerações nas carcaças são causas frequentes de perdas na linha de abate, 

as contusões costumam ocorrer na apanha, engradamento, transporte, descarga e pendura, na 

qual as pernas e asas são as mais acometidas, se apresentam azuladas, esverdeadas e 

predominantemente avermelhada (Wilson, 2010). O maior índice para fratura e contusões e 

hematomas estão relacionadas à ineficiência na apanha, enganchamento e traumas na 

insensibilização por desuniformidade das aves (Santana et al. 2008). 

A lesão mais comum associada com o manejo incorreto durante a apanha das aves é o 

hematoma. Aproximadamente 90-95% dos hematomas encontrados nos frangos de corte 

durante o abate ocorrem durante as 12 horas anteriores ao abate. Destas lesões, normalmente 

35% são causadas pelo criador, 40% ocorrem durante a apanha das aves e as restantes ocorrem 

durante o transporte, descarga e pendura (Aviagen Brief, 2013). 

Existem dois tipos de apanha: a mecânica ou automatizada e a manual. No primeiro, é 

possível que duas pessoas carreguem por volta de 7200 frangos por hora, no entanto, além de 

seu alto valor, as modificações nas instalações dos aviários, no transporte e plataforma 

inviabilizam seu uso no Brasil. Por isso, a apanha manual é a forma utilizada. Nesse modo, 

são formadas equipes, geralmente de 12 a 14 pessoas, a baixo custo por ave. A equipe é 

coordenada e orientada por um líder (Cony, 2000). 

Há três formas de apanha manual: a apanha pelas pernas, sendo o método que mais causa 

lesão na carcaça e também o menos eficiente; o método de captura pelo pescoço, na  qual as 

aves são pegas três em cada mão e a grande desvantagem são os arranhões no dorso e coxas ao 

introduzir as aves nas caixas, além da alta mortalidade por asfixia (Cony, 2000) e a apanha pelo 

dorso que é a mais utilizada e recomendada, pois é a forma mais fácil de introduzir as aves 

dentro da caixa. 

Observa-se que aves capturadas pelo dorso apresentam menor número de contusões de 

carcaça, ou seja, menos condenações no abatedouro, do que aquelas que são pegas pelo pescoço 

(Leandro et al. 2001) (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Distribuição do número de carcaças com contusões e sem contusões, testadas por 

Qui-Quadrado. 

Tipo de capt Contusões Sem contusões Total 
 Número % Número %  

Pescoço 2.550 1,269 198.393 98,731 200.943 

Dorso 1.917 1,092 173.562 98,908 175.479 
Total 4.467 1,187 372.955 98,813 376.422 

Fonte: Leandro et al, 2001 

 

Transporte 

As estações do ano, as elevadas temperaturas e umidades relativas contribuem 

efetivamente para o estresse térmico durante todas as operações pré-abate. O Brasil é um país 

de clima tropical e os maiores problemas se relacionam a mortalidade das aves no verão 

(Silva et al, 2011). 

Além disso, o clima associado à distância entre aviário e abatedouro pode resultar em 

perdas durante o transporte, assim como o ambiente de espera onde os caminhões ficam 

estacionados até a hora do abate. No período de inverno não se observa influência da distância 

entre aviário e abatedouro na mortalidade (Morte na Chegada ou Dead on Arrival – DOA) dos 

frangos de corte (Silva et al., 2011) (Tabela 1). Entretanto, no verão, tanto em distâncias curtas 

ou longas, a realização de banho (aspersão de água sobre as aves ainda no caminhão de 

transporte), reduziu a frequência de morte antes do abate (Silva et al., 2011) (Tabela 2). 

 
Tabela 1. Mortalidade (DOA) dos frangos transportados no inverno nas distâncias de 15 e 57 

km do aviário ao abatedouro. 

Distâncias (km) Total de frangos DOA (n) DOA (%) 

15 7922 13 0,16 
57 7630 15 0,20 

n= número de frangos de mortos 

*Total de frangos em dois caminhões de transporte. Fonte: Silva et al, 2011 

 

Tabela 2. Mortalidade (DOA) dos frangos dos lotes LSB e LCB transportados no verão nas 

distâncias de 15 e 55 km do aviário ao abatedouro. 

Distância (km Lote Total de frang DOA (n) DOA (%) 

15 LSB 7616 12 0,16 

15 LCB 7570 09 0,12 

55 LSB 7376 20 0,27 
55 LSB 7760 12 0,15 

n = número de frangos mortos; 

LSB = lote que não recebeu banho de água sobre os frangos; LCB = lote que recebeu banho de água 

sobre os frangos; 

*Total de frangos em dois caminhões de transporte.  Fonte: Silva et al, 2011 

 

Dessa forma, considerando o abate diário de 300.000 frangos de corte, verifica-se que os 

índices de mortalidade no verão (Tabela 2), representariam uma perda mínima de 360 e 

máxima de 810 frangos diários. Com o custo de R$ 1,75 para cada quilograma de frango vivo 

(cotação de 09/10/2010), estes valores significam em termos econômicos um prejuízo de no 

mínimo R$ 1.701,00/dia e máximo de R$ 3.827,50/dia ao abatedouro. Portanto, em avicultura 

de corte, devido aos números exorbitantes, investir em práticas de manejo que diminuam a 
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mortalidade, como o banho sobre as aves no verão, é uma alternativa viável para o abatedouro 

(Silva et al, 2011). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Nesse contexto, pode-se dizer que a apanha de frangos de corte 

pelo dorso reduz condenações de carcaça e as longas distâncias de transporte aumentam a 

mortalidade. No verão, recomenda-se a aspersão de água sobre as aves no caminhão para 

reduzir a mortalidade antes do abate. 
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RESUMO: A indústria avícola transita por constantes mudanças que atingem a criação, 

principalmente nos setores de corte, e a nutrição é a grande protagonista dessas evoluções, 

sendo esta, responsável pelos principais estudos no processo produtivo. Essa revisão foi 

elaborada com o objetivo de ressaltar as pesquisas do resíduo de cervejaria como subproduto, 

destacar sua composição, aplicabilidade e avanços obtidos nos últimos estudos, bem como a 

substituição do milho ou da soja que se destaca como uma realidade promissora. 

PALAVRAS-CHAVE: avicultura, indústria avícola, nutrição, subproduto 
 

ABSTRACT: The poultry industry is going through constant changes that affect the creation, 

mainly in the cutting sectors, and nutrition is the main protagonist of these evolutions, being 

this one responsible for the main studies in the production process. This review aims to 

highlight research on brewery waste as a by-product, highlight its composition, applicability 

and advances obtained in recent studies, as well as the replacement of corn or soybeans, which 

stands out as a promising reality. 

KEYWORDS: by-product, nutrition, poultry industry, poultry 

 
INTRODUÇÃO: O constante crescimento da população no mundo aumenta a demanda por 

mais alimento para atender as necessidades nutricionais da população, além disso, há uma 

preocupação com a quantidade de resíduo descartado das produções mundiais. Estudos recentes 

mostram que o uso de resíduo de cervejaria como um substrato para o  crescimento microbiano 

para produzir proteínas de célula única, para aumentar suas propriedades tecno-funcionais, 

e para aumentar seu valor comercial deste subproduto (Connolly et al.2019). Tendo dito isso, 

essa revisão foi elaborada com o objetivo de apresentar a aplicabilidade e benefícios do uso de 

resíduo de cervejaria na ração de frangos de corte tendo em vista que a  inclusão de resíduo de 

cervejaria nas dietas de frangos de corte pode reduzir a utilização dos ingredientes comumente 

utilizados como o milho e o farelo de soja. 

REVISÃO DE LITERATURA: A fabricação de cerveja no país, se dá a partir da germinação 

dos grãos de cevada e conversão do amido em dextrina e açucares redutores. Em seguida a 

cevada é misturada em milho, arroz ou aveia e cozida. O produto desse cozimento é 

diferenciado em parte sólida e outra líquida, no entanto, a parte sólida é o resíduo, em forma de 

massa oriundo da aglutinação da casca com os resíduos do processo de mosturação, 

comercializado na forma úmida, prensada ou seca. (Cabral Filho, 1999). 

Dos resíduos resultantes da produção da cerveja o bagaço de malte, é o primeiro resíduo 

sólido gerado durante todo o processo de fabricação e corresponde a 85% de subproduto fresco 

(Figura 1). 
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Figura 1. Esquema do processo de fermentação da cerveja e produção do resíduo Fonte: Bianco, 

Angela et al (2020) 

 

Após a trituração e solubilização dos grãos de malte, adquire-se um produto de alta 

umidade, que quando desidratado e moído apresenta aproximadamente 89,6% de matéria seca, 

sendo então denominado resíduo seco de cervejaria. A secagem do resíduo de cervejaria é um 

processo que viabiliza a utilização do sub-produto, pois facilita sua adição na ração animal, 

aumentando o tempo de conservação, diminuindo o volume e facilitando o transporte e 

armazenamento. 

Após o processo de secagem e trituração do resíduo úmido de cervejaria, origina-se um 

produto de menor volume e peso e com maior teor de nutrientes por unidade de massa seca e 

consequentemente maior durabilidade (Klagenboech et al., 2011) (Figura 2), cuja composição 

observada é de 25% de proteína bruta; 5,06% de extrato etéreo; 17,8% de fibra bruta; 7,5% de 

cinzas totais e 1,5% de cinzas ácido insolúvel (Swain et al., 2012). Além disso, esse resíduo é 

uma fonte de vitaminas hidrossolúveis (Odunukan et al., 2016) e possui paredes celulares e 

leveduras, que, quando adicionados em dietas de frangos de corte, podem melhorar o 

desempenho e a morfologia intestinal das aves (Li et al., 2016). 

 

Figura 2. Diferenças entre o resíduo seco e úmido Fonte: Bianco, Angela et al (2020) 

As proteínas de uma única célula são novas proteínas saudáveis com baixo impacto 

ambiental. Por ser uma produção sustentável, representa uma das soluções para o problema do 

fornecimento de proteína futuramente (Finnigan et al.2017). O resíduo pode ser utilizado como 

matéria-prima de baixo custo para produzir proteínas de célula única a partir de fungos 

filamentosos não micotoxigênicos de maneira sustentável e econômica. Fungos como Rhizopus 

spp., Trichoderma spp., e Mucor spp. foram utilizados para hidrolisar o resíduo de cervejaria e 

obter fontes de nitrogênio e carbono para o seu crescimento sem a necessidade de pré-

tratamentos caros ou hidrólise enzimática (Bekatorou et al.2015). 
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O resíduo de cervejaria tem sido empregado na ração animal principalmente devido à 

parte extraível com água do resíduo, que inclui arabinoxilanos (Mendis e Simsek 2014) e β- 

glucanos (Steiner et al. 2015) que podem regular a microbiota intestinal, por causa da liberação  

de xilo-oligossacarídeos, arabinoxilanos que promovem o crescimento de bactérias que tem 

efeitos positivos no trato gastrointestinal em humanos. Da mesma forma, os β-glucanos pode m 

aumentar o crescimento e a atividade metabólica de microrganismos benéficos, como 

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, e Bifidobacterium animali subsp. lactis 

(Jayachandran et al. 2018). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O resíduo de cervejaria é um subproduto que é fornecido pela 

indústria em grande quantidade e em baixo custo que está disponível no mercado. É um 

subproduto rico em compostos nutricionais com alto valor alimentar, além disso, apresenta alta 

disponibilidade para ser utilizado em rações na produção de frangos de corte. Sendo assim, a 

utilização de resíduo de cervejaria na alimentação de frangos de corte, gera a expectativa de 

reduzir o custo da ração com alternativa de substituir o milho e farelo de soja sem que haja 

alteração no valor nutricional da mesma. 
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Agnês Markiy Odakura1*, Fabiana Ribeiro Caldara 1, Jaqueline Murback Braz 1, Rita Rolim 

Pietramale, Daniela de Brito Mandu1, Aline da Silva1, Fernanda Yumi Ueno de Oliveira1, 

Sandra Neimaier Meichtry Pietramale1 

 
1 Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) Faculdade de Ciências Agrárias (FCA), Dourados, 
MS. *Autor correspondente: m.odakura@hotmail.com 

 

RESUMO: O desempenho animal está diretamente ligado à nutrição, além das práticas de 

manejo e bem-estar, que compõe os pilares para obtenção de animais saudáveis e mais 

produtivos atingindo resultados econômicos positivos. A inclusão de fibra na dieta de suínos 

vem ganhando espaço no mercado, por apresentar diversos benefícios. As fibras podem ser 

solúveis ou insolúveis, e possuem ação diferenciada no organismo, podendo auxiliar na 

sensação de saciedade para animais monogástricos. A presente revisão da literatura aborda a 

utilização de fibras e seus efeitos para suínos ressaltando seus aspectos positivos e negativos. 

PALAVRAS-CHAVE: fibra insolúvel, fibra solúvel, matrizes, sistema gastrointestinal 

ABSTRACT: Animal performance is directly linked to nutrition, in addition to management 

and welfare practices, which are the pillars for obtaining healthier and more productive animals, 

achieving positive economic results. The inclusion of fiber in the swine diet has been gaining 

space in the market, as it has several benefits. Fibers can be soluble or insoluble, and have a 

differentiated action in the body, and may help in the feeling of satiety for monogastric animals. 

This literature review addresses the use of fiber and its effects for swine, highlighting its positive 

and negative aspects. 
KEYWORDS: insoluble fiber, soluble fiber, sows, gastrointestinal system 

 

INTRODUÇÃO: Na produção intensiva suinícola, a alimentação restrita durante a gestação é 

amplamente adotada para evitar ganho de peso excessivo, associado a problemas de parto e 

locomoção (Meunier et al., 2001). No entanto, a restrição excessiva de alimentação deixa as 

porcas menos satisfeitas, levando à ocorrência frequente de estereotipias, que podem 

influenciar negativamente em seu desempenho reprodutivo (Robert et al., 2002). A inclusão de 

fibra nas dietas de gestação não é apenas um método para promover a saciedade nutricional e 

reduzir a motivação aparente na alimentação de porcas sem fornecer excesso de energia, mas 

também altera a natureza do conteúdo do trato gastrointestinal, que por sua vez afeta a maneira 

como outros nutrientes e produtos químicos são absorvidos (Jarrett and Ashworth, 2018). 

MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa bibliográfica foi realizada utilizando-se as seguintes 

bases eletrônicas de dados científicos: Periódicos Capes e Google Scholar. Os termos de busca 

utilizados, associados ou não, no plural ou singular, nos idiomas português e inglês, foram: 

matrizes suínas, porcas, fibra insolúvel, fibra solúvel, fibra dietética, trato gastrointestinal, fibra 

alimentar, reprodução, modulação intestinal, desempenho reprodutivo. Não houve limitação de 

período para a busca. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Tipos de Fibra Alimentar e sua Importância: A fibra alimentar inclui uma ampla gama de 

carboidratos conhecidos como polissacarídeos não amiláceos, incluindo pectinas, celulose, 

hemiceluloses, β-glucanos e frutanos, além de oligossacarídeos e amido resistentes à hidrólise 

no intestino delgado (Jarrett and Ashworth, 2018). Classicamente, as fibras alimentares foram 

classificadas como fibras solúveis, que se dissolvem na água, ou seja, ocorre a fermentação no 
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cólon para produzir gases e subprodutos fisiologicamente ativos, ou como fibras insolúveis que 

não se dissolvem na água, ou seja, são metabolicamente inertes e fornecem volume à dieta 

(Jarrett and Ashworth, 2018). Os dois tipos de fibras, causam efeitos benéficos no organismo 

de matrizes suínas. A fibra solúvel pode ser facilmente fermentada pela microbiota para produzir 

ácidos graxos voláteis, que são benéficos para a saúde do hospedeiro, além disso, o aumento da 

ingestão de fibras solúveis aumenta a população bacteriana desejável no intestino grosso (Zhang 

et al., 2019). A fibra insolúvel pode se ligar a água, aumentando o volume fecal e promovendo 

movimentos intestinais regulares, que podem ser condutores para diminuir a produção e a 

absorção de endotoxinas (Mudgil, 2013). Portanto, combinar fibra insolúvel e solúvel nas dietas 

pode melhorar os índices de saúde intestinal. A proporção de fibra insolúvel para fibra solúvel 

(FI: FS) pode afetar a utilização geral da dieta e sendo importante na formulação de dietas. 

 

Efeitos da Fibra na Fisiologia Intestinal de Suínos : A fibra alimentar modifica 

significativamente o equilíbrio microbiano no intestino, com impactos positivos ou negativos 

na saúde animal, dependendo da fonte da fibra alimentar e do estado fisiológico dos (Jarrett and 

Ashworth, 2018). Foi sugerido que, com o uso declinante de promotores de crescimento 

antimicrobianos, a inclusão seletiva de fibras nas dietas para suínos poderia alterar o 

microbioma intestinal e promover a saúde intestinal (Lindberg, 2014). Estudos recentes usando 

o suíno como modelo para estudar os efeitos de dietas humanas na microbiota intestinal, 

Heinritz et.al. (2016), demonstraram que dietas ricas em fibras aumentaram o número de 

bactérias 'benéficas', incluindo lactobacilos e bifidobactérias, enquanto as de baixa fibra 

promoveram grupos bacterianos associados ao impacto negativo na saúde intestinal. Acredita-

se que as fibras alimentares e os ácidos graxos de cadeia curta produzidos como consequência 

da digestão das fibras tenham efeitos sobre a estrutura e a função do intestino (Jarrett and 

Ashworth, 2018). Nos suínos, essas alterações incluem aumento do peso do trato 

gastrointestinal (Kass et al., 1980), altura das vilosidades e profundidade das criptas, e número 

de células caliciformes e maior capacidade do intestino para metabolismo oxidativo (Liang et 

al., 2014). 

 

Efeitos da Fibra na Reprodução de Suínos: Os maiores benefícios da alimentação de matrizes 

com dietas ricas em fibras podem ser alcançados por meio de melhores resultados reprodutivos, 

como o aumento de leitões desmamados por porca por ano (Jarrett and Ashworth, 2018). A 

dieta consumida por marrãs e porcas antes da cobertura pode ter efeitos importantes na 

sobrevivência pré-natal subsequente e no tamanho final da ninhada. Acredita- se que isso ocorra 

porque o oócito que se desenvolve dentro do folículo ovariano é muito sensível a alterações na 

ingestão materna de nutrientes, que por sua vez afeta os níveis de hormônios e metabólitos 

circulantes, alterando a função ovariana (Ashworth et al., 2009). Além disso, a maturação dos 

ovócitos é sensível a rupturas e perturbações na saúde e bem- estar maternos (Krisher, 2013). 

Portanto, o fornecimento de dietas ricas em fibras desde o início do ciclo estral pode ter um 

impacto positivo durante esse processo de maturação (Jarrett and Ashworth, 2018). 

 

Efeitos da Fibra no desempenho de Leitões: Estudos de Li et al. (2019) exploraram os efeitos 

da relação fibra insolúvel e fibra solúvel (FI: FS) em dietas, no desempenho reprodutivo das 

porcas e no crescimento dos leitões lactentes, e observaram que o peso dos leitões ao 

desmame foi maior quando suas mães receberam dietas com relação menor de (FI : FS). Por 

sua vez, Cheng et al. (2018) demostraram que o fornecimento de dietas ricas em fibras solúveis 

para porcas em gestação, promoveu, através do leite materno, alteração da microbiota e 

permeabilidade intestinal em leitões, melhorando a função absortiva do intestino e 

consequentemente seu desempenho. Fernández et al. (2013) apontam a importância da 
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transferência da microbiota intestinal materna à prole, através da circulação linfática/sanguínea 

durante a gestação ou, pela glândula mamária por meio do leite à prole durante a lactação.  

No entanto, a ingestão excedida de fibra solúvel pode afetar adversamente o 

desempenho de porcas e leitões (Vestergaard et al.,1998), podendo aumentar a viscosidade da 

digesta, o que pode diminuir a digestão e absorção da dieta (Schneeman et al., 1995). Outro 

estudo constatou que a alta quantidade de fibra pode ser fermentada pela microbiota intestinal 

e produzir uma grande quantidade de gás intestinal, o que influenciaria na função do cólon, 

incluindo flatulência e regularidade (Olson et al., 1988). Deste modo, a quantidade e proporção 

de fibras dietéticas para matrizes em gestação e lactação deve ser baseada em critérios 

adequados e objetivos esperados. 

CONCLUSÕES: A utilização de fibra na dieta para suínos, quando utilizada em quantidade e 

proporção adequada promove melhora no desenvolvimento e microbiota do trato 

gastrointestinal, garante bem-estar por meio de maior sensação de saciedade, além de 

influenciar positivamente o desempenho de matrizes e leitões lactentes. 

 
REFERÊNCIAS 
 

ASHWORTH, CHERYL J.; TOMA, LUIZA M.; HUNTER, MORAG G. Nutritional effects 

on oocyte and embryo development in mammals: implications for reproductive efficiency and 

environmental sustainability. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological 

Sciences, v. 364, n. 1534, p. 3351-3361, 2009. 
 

CHENG C., WEI H., XU C., XIE X., JIANG S., PENG J. Maternal soluble fiber diet during 

pregnancy changes the intestinal microbiota, improves growth performance, and reduces 

intestinal permeability in piglets. Applied and environmental microbiology, v. 84, n. 17, p. 

e01047-18, 2018. 
 

FERNÁNDEZ, L., LANGA, S., MARTÍN, V., MALDONADO, A., JIMÉNEZ, E., MARTÍN, 

R., & RODRÍGUEZ, J. M.; The human milk microbiota: origin and potential roles in health 

and disease. Pharmacological research, v. 69, n. 1, p. 1-10, 2013. 
 

HEINRITZ, S. N.,WEISS,E., EKLUND, M.,AUMILLER, T., HEYER, C. M., MESSNER 

ANDREAS RINGS,SANDRINE LOUIS,STEPHAN

 C.,BISCHOFF,ERAINER 

MOSENTHIN, Impact of a high-fat or high-fiber diet on intestinal microbiota and metabolic 

markers in a pig model. Nutrients, v. 8, n. 5, p. 317, 2016. 
 

JARRETT, SELENE; ASHWORTH, CHERYL J. The role of dietary fibre in pig production, 

with a particular emphasis on reproduction. Journal of animal science and biotechnology, v. 

9, n. 1, p. 1-11, 2018. 
 

KASS, ML, VAN SOEST, PJ, POND, WG, LEWIS, B., & MCDOWELL, RE, Utilization of 

dietary fiber from alfalfa by growing swine. I. Apparent digestibility of diet components in 

specific segments of the gastrointestinal tract. Journal of Animal Science, v. 50, n. 1, p. 175- 

191, 1980. 
 

KRISHER, REBECCA L. In vivo and in vitro environmental effects on mammalian oocyte 

quality. Annual Review of Animal Biosciences, v. 1, n. 1, pág. 393-417, 2013. 
 

LI, Y., ZHANG, L., LIU, H., YANG, Y., HE, J., CAO, M., & WU, D, Effects of the ratio of 



XIII Mostra Científica FAMEZ & II Mostra Regional de Ciências Agrárias - Campo Grande, MS, 2021 
  

MOSTRA FAMEZ 2021 – Evento Virtual – 12 de novembro de 2021 

58 

 

insoluble fiber to soluble fiber in gestation diets on sow performance and offspring intestinal 

development. Animals, v. 9, n. 7, p. 422, 2019. 
 

LIANG, CHEN; GAO, LI-XIANG; ZHANG, HONG-FU. Effect of graded levels of fiber from 

alfalfa meal on nutrient digestibility and flow of fattening pigs. Journal of Integrative 

Agriculture, v. 13, n. 8, pág. 1746-1752, 2014. 
 

LINDBERG, JAN ERIK. Fiber effects in nutrition and gut health in pigs. Journal of animal 

science and biotechnology, v. 5, n. 1, p. 1-7, 2014. 
 

MEUNIER-SALAÜN, M. C.; EDWARDS, S. A.; ROBERT, S. Effect of dietary fibre on the 

behaviour and health of the restricted fed sow. Animal Feed Science and Technology, v. 90, 

n. 1-2, p. 53-69, 2001. 
 

MUDGIL, DEEPAK; BARAK, Sheweta. Composition, properties and health benefits of 

indigestible carbohydrate polymers as dietary fiber: A review. International journal of 

biological macromolecules, v. 61, p. 1-6, 2013. 
 

OLSON, A. C., GRAY, G. M., CHIU, M. C., BETSCHART, A. A., & TURNLUND, J. 

R.Monosaccharides produced by acid hydrolysis of selected foods, dietary fibers, and fecal 

residues from white and whole wheat bread consumed by humans. Journal of agricultural and 

food chemistry, v. 36, n. 2, p. 300-304, 1988. 
 

ROBERT, S.; BERGERON, R., FARMER, C., & MEUNIER-SALAÜN, M. C. Does the 

number of daily meals affect feeding motivation and behaviour of gilts fed high-fibre diets? 

Applied Animal Behaviour Science, v. 76, n. 2, p. 105-117, 2002. 
 

SCHNEEMAN, BARBARA O.; TINKER, LESLEY F. Dietary fiber. Pediatric Clinics of 

North America, v. 42, n. 4, p. 825-838, 1995. 
 

VESTERGAARD, E.-M.; DANIELSEN, V. Dietary fibre for sows: effects of large amounts 

of soluble and insoluble fibres in the pregnancy period on the performance of sows during three 

reproductive cycles. Animal science, v. 67, n. 2, p. 355-362, 1998. 
 

ZHANG, Y., YU, B., YU, J., ZHENG, P., HUANG, Z., LUO, XIANGBING MAO, 

HONGLIN Y., JUN H., DAIWEN C., Butyrate promotes slow-twitch myofiber formation and 

mitochondrial biogenesis in finishing pigs via inducing specific microRNAs and PGC-1α 

expression. Journal of animal science, v. 97, n. 8, p. 3180-3192, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII Mostra Científica FAMEZ & II Mostra Regional de Ciências Agrárias - Campo Grande, MS, 2021 
  

MOSTRA FAMEZ 2021 – Evento Virtual – 12 de novembro de 2021 

59 

 

CARGA PARASITÁRIA DE CORDEIROS EM FUNÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO 

MATERNA E CONDIÇÃO DO PASTO 

 

Jamir Costa Gomes Júnior1, Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo1, Thais Fernanda Farias de 

Souza Arco1, Fernando de Almeida Borges1, Gleice Kelli Ayardes de Melo1, Camila de 

Godoy1, Priscila Bernardo de Andrade1, Evelyn Silva de Melo Soares1 

 
1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia (FAMEZ), Campo Grande, MS. *Autor correspondente: 

Jamircostagomes017@gmail.com 

 

RESUMO: Objetivou-se avaliar a carga parasitária dos cordeiros em função da suplementação 

materna e da condição do pasto. Utilizaram-se 40 matrizes e 51 cordeiros da raça Texel que 

foram distribuídos em função da carga parasitária das matrizes em quatro tratamentos. A carga 

parasitária foi mensurada através da contagem de ovos por grama de fezes (OPG), de maneira 

que os quatro tratamentos apresentaram ovelhas com carga parasitária baixa (0-500 OPG), 

média (500 a 3000) e alta (> 3000). Os tratamentos foram: (1) Fornecimento de 0,5 % do peso 

corporal (PC) de suplementação proteico energética para ovelhas na lactação mantidas em 

pastagens roçadas; (2) Fornecimento de 1,0 % PC de suplementação proteico energética para 

ovelhas na lactação mantidas em pastagens roçadas; (3) Fornecimento de 0,5 % PC de 

suplementação proteico energética para ovelhas na lactação mantidas em pastagens não 

roçadas; (4) Fornecimento de 1,0 % PC de suplementação proteico energética para ovelhas na 

lactação mantidas em pastagens não roçadas. Foi realizada coleta de fezes dos cordeiros aos 30, 

60 e 90 dias de idade para mensurar a carga parasitária através do OPG. A condição da pastagem 

influenciou a carga parasitária dos cordeiros apenas aos 60 dias de vida, os cordeiros mantidos 

em pastagens roçadas com mães suplementadas em 0,5% PC apresentaram carga parasitária 

menor (461) quando comparada aos cordeiros em pastagens não roçadas com mães 

suplementadas em 1,0% PC (1108). Recomenda-se suplementar ovelhas lactantes em 0,5% PC 

independentemente da condição do pasto com fornecimento de creep feeding aos cordeiros 

durante a fase de cria, com objetivo de melhorar a imunidade dos cordeiros e evitar elevada 

contaminação por nematoides gastrointestinais. 

PALAVRAS-CHAVE: ovinos jovens, parasitas, pastos roçados, suplemento 

 

ABSTRACT: The objective was to evaluate the parasite load of lambs as a function of maternal 

supplementation and pasture condition. Forty dams and 51 Texel lambs were used, which were 

distributed according to the parasite load in four treatments. The parasite load was measured by 

counting eggs per gram of feces (FEC), so that the four treatments presented ewes with a low 

parasite load (0-500 FEC), medium (500 to 3000) and high (> 3000). The treatments were: (1) 

Providing 0.5% of body weight (BW) of protein-energy supplementation for lactating ewes 

kept on mowed pastures; (2) Supply of 1.0% BW of protein energy supplementation for 

lactatingewes kept on mowed pastures; (3) Provision of 0.5% BW of protein energy 

supplementation for lactating ewes kept on non-mowed pastures; (4) Supply of 1.0 % BW of 

protein energy supplementation for lactating ewes kept on non-mowed pastures. Lamb feces 

were collected at 30, 60 and 90 days of age to measure the parasite load using FEC. The pasture 

condition influenced the parasite load of lambs only at 60 days of age, lambs kept on grazed 

pastures with mothers supplemented with 0.5% BW had a lower parasite load (461) when 

compared to lambs on pastures not mowed with supplemented mothers in 1.0% BW (1108). It 

is recommended to supplement lactating ewes with 0.5% BW regardless of the pasture 

condition with creep feeding supply to the lambs during the rearing stage, in order to improve 

the lambs' immunity and avoid high contamination by gastrointestinal nematodes. 
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INTRODUÇÃO: A qualidade da forragem é fator determinante para a saúde e produtividade 

de animais criados à base do pastejo. Um pasto em condições ideais é aquele capaz de oferecer 

aos animais nutrientes necessários para um bom desenvolvimento e, dessa forma, elevar o 

potencial de produção do animal (Nascimento et al., 2015). A condição do pasto é de suma 

importância para o produtor, por exemplo; quando roçado, o pasto apresenta vantagens em 

relação ao não roçado, como diminuição de material morto, e a maior taxa de rebrotamento do 

local. Além disso, a adoção de um manejo sanitário com o intuito de minimizar o impacto da 

infecção parasitária na produção se torna essencial, pois conforme descrito por Vieira Júnior et 

al. (2013) existe relação entre a altura da pastagem e o aumento na ingestão de larvas 

infectantes. Normalmente, se observa que pastagens não roçadas antes da entrada dos animais 

apresentam maiores índices de infestações quando comparadas às pastagens roçadas. Neste 

contexto, objetivou-se avaliar o efeito do fornecimento de 0,5 e 1,0% do peso corporal (PC) de 

suplementação proteico energética para ovelhas lactentes e da condição do pasto (cordeiros 

mantidos em pastagens roçadas e não roçadas) sobre a carga parasitária de cordeiros Texel. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: O experimento foi conduzido no Setor de Ovinocultura da 

Fazenda Escola da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), situada no município de Terenos –MS, Brasil. O 

experimento teve início no dia 31 de março de 2020 com o primeiro parto e finalizou no dia 

04  de agosto de 2020 com o desmame dos cordeiros, caracterizando a fase de cria como período 

experimental. Após o parto, 40 matrizes e 51 cordeiros Texel foram distribuídos em função da 

carga parasitária ao parto. 

A carga parasitária foi mensurada através da contagem de ovos por grama de fezes (OPG), de 

maneira que os quatro tratamentos apresentaram ovelhas com carga parasitária baixa (0-500 

OPG), média (500 a 3000) e alta (> 3000).Os tratamentos experimentais foram: (1) 

Fornecimento de 0,5 % do peso corporal (PC) de suplementação proteico energética para 

ovelhas na lactação mantidas em pastagens roçadas; (2) Fornecimentode 1,0 % PC de 

suplementação proteico energética para ovelhas na lactação mantidas em pastagens roçadas; (3) 

Fornecimento de 0,5 % PC de suplementação proteico energética para ovelhas na lactação 

mantidas em pastagens não roçadas; (4) Fornecimento de 1,0 % PC de suplementação proteico 

energética para ovelhas na lactação mantidas em pastagens não roçadas. Todos os cordeiros 

receberam suplementação proteico energética em creep feeding. Ocontrole parasitológico dos 

cordeiros foi realizado por meio de análises de OPG (Gordon and Whitlock, 1939), no 

Laboratório de Parasitologia da FAMEZ. A coleta de fezes dos cordeiros foi aos 30, 60 e 90 

dias de idade. Os cordeiros foram vermifugados quando apresentaram OPG igual ou acima de 

250 com princípios ativos de Albendazon, Triclorfone, Moxidectina e Eprinomectina. Os dados 

de contagem de ovos fecais foram analisados por ANOVA de duas vias, em que os dois fatores 

foram tratamento e idade, seguido do teste de comparações múltiplas de Tukey. Todos os 

resultados foram interpretados ao nível de significância de 0,05. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: As cargas parasitárias dos cordeiros aos 30 e 90 dias de 

idade não foram afetadas pelos tratamentos, com médias de 13 e 541 OPG para os 30 e 90 dias 

respectivamente. Contudo, aos 60 dias de idade, os cordeiros mantidos em pastos roçados com 

mães suplementadas em 0.5% PC apresentaram carga parasitária significativamente menor (461 

vs. 1108) quando comparados aos cordeiros mantidos em pastagens não roçadas com mães 

suplementadas em 1.0% PC, não diferindo estatisticamente dos demais tratamentos (Figura 1). 
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Figura 1. Carga parasitária dos cordeiros aos 30, 60 e 90 dias de idade em função da 

suplementação materna e condição do pasto. 

 

Aos 60 dias de idade os cordeiros mantidos em pastos roçados com as ovelhas suplementadas 

em 0,5% PC apresentaram carga parasitária duas vezes menor que os cordeiros cujas mães 

foram suplementadas em 1,0% PC criados em pastagens não roçadas. Demonstrou- se que a 

condição do pasto apresenta maior interferência na susceptibilidade dos cordeiros do que a 

suplementação materna (Vieira Júnior et al., 2013). Neste caso, as pastagens que não foram  

roçadas apresentaram maior crescimento e consequentemente maior capacidade de causar 

infecção parasitárias nos cordeiros desta faixa etária. Ao contrário, no presente estudo não 

foram observadas diferenças significativas na carga parasitária dos cordeiros aos 30 e 90 dias 

de idade em função da suplementação materna e da condição do pasto (roçado ou não roçado). 

Uma hipótese que pode ser considerada é que todos os cordeiros receberam aporte proteico 

através do creep-feeding e que este incremento possibilitou a estes animais aumento da 

imunidade durante a fase de aquisição às infecções por nematódeos gastrointestinais (Coop & 

Kyriazakis, 2001; Melo et al., 2017; Arco et al., 2021), independentemente da nutrição materna 

e da altura do pasto. 

 

CONCLUSÕES: Recomenda-se suplementar ovelhas lactantes em 0,5% PC 

independentemente da condição do pasto com fornecimento de creep feeding aos cordeiros 

durante a fase de cria, com objetivo de melhorar a imunidade dos cordeiros e diminuir a 

contaminação por nematoides gastrointestinais. 

 

AGRADECIMENTOS: À UFMS, CNPq e Capes 

 

REFERÊNCIAS 
 

ARCO, T.F.F.S.; ITAVO, C.C.B.F.; ITAVO, L.C.V. et al. Effects of supplementation on 

production and age anticipation at first mating of ewe lambs in tropical pastures. Tropical 

Animal Health and Production, v.53, n.481, p.1-13, 2021. 

COOP, R.L.; KYRIAZAKIS, I. Nutrition-parasite interaction. Veterinary Parasitoogy, v.17, 

n.7, p.2083-2091, 2001. 

GORDON, H.M.C.L.; WHITLOCK, H.V. 1939. A new technique for counting nematode 



XIII Mostra Científica FAMEZ & II Mostra Regional de Ciências Agrárias - Campo Grande, MS, 2021 
 

MOSTRA FAMEZ 2021 – Evento Virtual – 12 de novembro de 2021 

62 

 

eggsin sheep faeses. Journal Council for Scientific and Industrial Research, v. 12, p. 50-52, 

1939. 

 

MELO, G.K.A.; ITAVO, C.C.B.F.; MONTEIRO, K.L.S. et al. Effect of creep-fed 

supplement on the susceptibility of pasture-grazed suckling lambs to gastrointestinal helminths. 

Veterinary Parasitology, v.239, p. 26-30, 2017. 

 
NASCIMENTO, A.A.; FERREIRA, M.R.; de OLIVEIRA, A.R. et al. Impacto da qualidade da 
forragem na performance e saúde do animal. IN: III SIMPÓSIO MINEIRO DE PRODUÇÃO 

ANIMAL E X SEMANA DE ZOOTECNIA, 2015, Diamantina, Anais... Diamantina: III 
SIMPÓSIO MINEIRO DE PRODUÇÃO ANIMAL E X SEMANA DE ZOOTECNIA, 2015. 

 

VIEIRA JÚNIOR, L.C.; CABRAL, L.S.; FACTORI, M.A. et al. Características da forragem 

que implicam no comportamento e consumo de ruminantes. Revista Veterinária e Zootecnia, 

v.20, p. 183-192, 2013. 



 

MOSTRA FAMEZ 2021 – Evento Virtual – 12 de novembro de 2021 

63 

 

DESEMPENHO DE CORDEIROS EM FUNÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO MATERNA 

E CONDIÇÃO DO PASTO 

 

Alyne Rodrigues de Matos1*, Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo1, Thais Fernanda Farias 

de Souza Arco1, Évelyn Silva de Melo Soares1, Gleice Kelli Ayardes de Melo1, Camila de 

Godoy1, Priscila Bernardo de Andrade1, Aline Aparecida da Silva Miguel1 

 
1Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Faculdade de Medicina Veterinária e  

Zootecnia (FAMEZ), Campo Grande – MS. *Autor correspondente: alyne_matos@ufms.br 

 

RESUMO: Objetivou-se com o estudo avaliar o efeito da suplementação materna e a condição 

do pasto sobre o desempenho de cordeiros Texel. Foram avaliadas 40 ovelhas e 51 cordeiros 

Texel, sendo as ovelhas distribuídas em quatro tratamentos nutricionais em função da carga 

parasitária ao parto. A carga parasitária foi mensurada através da contagem de ovos por grama 

de fezes (OPG) de maneira que os quatro tratamentos apresentaram ovelhas com carga 

parasitária baixa (0-500 OPG), média (500 a 3000) e alta (> 3000). Os tratamentos foram: (1) 

Fornecimento de 0,5 % do peso corporal (PC) de suplementação proteico energética para 

ovelhas em lactação mantidas em pastagens roçadas; (2) Fornecimento de 1,0 % PC de 

suplementação proteico energética para ovelhas em lactação mantidas em pastagens roçadas; 

(3) Fornecimento de 0,5 % PC de suplementação proteico energética para ovelhas em lactação  

mantidas em pastagens não roçadas; (4) Fornecimento de 1,0 % PC de suplementação proteico  

energética para ovelhas em lactação mantidas em pastagens não roçadas. O desempenho animal 

foi avaliado através do peso aos 30, 60 e 90 dias de idade dos cordeiros. A nutrição materna e 

a condição da pastagem não influenciaram no desempenho dos cordeiros, com médias de 13,45 

kg para o peso aos 30 dias, 22,25 kg para o peso aos 60 dias e 29,19 kg para o peso ao desmame 

(90 dias). Recomenda-se suplementar ovelhas lactantes em 0,5% PC independentemente da 

condição do pasto em que forem mantidas junto aos seus cordeiros, desde que, fornecida 

suplementação em creep feeding aos cordeiros, visando melhorar a produtividade da 

ovinocultura no Cerrado 

PALAVRAS-CHAVE: alimentação materna, ovinocultura, ovinos jovens, suplemento 

 

ABSTRACT: The aim of the study was to evaluate the effect of maternal supplementation and 

the pasture condition in which Texel lambs were reared on their performance. Forty ewes and 

51 Texel lambs were used, the ewes were distributed according to the parasite load at calving. 

The parasite load was measured by counting eggs per gram of feces (FEC), so that the four 

treatments presented ewes with a low parasite load (0-500 FEC), medium (500 to 3000) and 

high (> 3000). The treatments were: (1) Providing 0.5% of body weight (BW) of protein-energy 

supplementation for lactating ewes kept on mowed pastures; (2) Supply of 1.0% BW of protein 

energy supplementation for lactating ewes kept on mowed pastures; (3) Provision of 0.5% BW 

of protein energy supplementation for lactating ewes kept on non-mowed pastures; (4) Supply 

of 1.0 % BW of protein energy supplementation for lactating ewes kept on non-mowed pastures. 

Animal performance was evaluated by weight at 30, 60 and 90 days of age of lambs. Maternal 

nutrition and pasture condition did not influence the performance of the lambs, with averages 

of 13.45 kg for weight at 30 days, 22.25 kg for weight at 60 days and 29.19 kg for weight at 

weaning (90 days). It is recommended to supplement lactating ewes with 0.5% BW regardless 

of the pasture condition in which they are kept with their lambs, provided that supplementation 

in creep feeding is provided to the lambs, in order to improve the productivity of sheep farming 

in the Cerrado. 

KEYWORDS: maternal feeding, sheep farming, supplement, young sheep 
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INTRODUÇÃO: A utilização correta dos manejos nutricionais, genéticos e sanitários levam 

ao melhor desenvolvimento dos animais, pois os fatores ambientais e genéticos influenciam na  

produção ovina (Castro et al., 2012). Sabe-se que as demandas nutricionais das fêmeas ao início 

da lactação aumentam, e quando não atendidas podem provocar redução na produção de leite, 

e consequentemente baixo desenvolvimento dos cordeiros, levando a perdas significativas no 

sistema de produção (Minola & Goyenechea, 1975; Vinõles et al., 2005; Sasa et al., 2011). Os  

problemas sanitários também possuem grande impacto sobre a produção, entre os quais, 

destaca-se o parasitismo gastrointestinal, por ser responsável pela maior perda observada na 

criação de ovinos, devido aos impactos sobre a produtividade dos animais, levando ao baixo 

crescimento, perda de peso e em casos mais graves, a morte do animal (Lopes et al., 2013). 

Nesse contexto o objetivo do estudo foi avaliar a influência da suplementação materna e a 

condição do pasto sobre o desempenho de cordeiros criados em pastagens formadas por 

Brachiaria brizantha. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: O experimento foi conduzido no Setor de Ovinocultura da 

Fazenda Escola da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) da Universidade  

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), situada no município de Terenos –MS, Brasil. O 

experimento teve início no dia 31 de março de 2020 com o primeiro parto e finalizou no dia 04 

de agosto de 2020 com o desmame dos cordeiros, caracterizando a fase de cria como período 

experimental. Após o parto, 40 matrizes e 51 cordeiros Texel foram distribuídos em 8 piquetes 

de Brachiaria brizantha cv. Marandu, com área total de 3,43 ha, sendo dois piquetes por grupo 

experimental. As ovelhas foram distribuídas em função da carga parasitária ao parto. A carga 

parasitária foi mensurada através da contagem de ovos por grama de fezes (OPG), de maneira 

que os quatro tratamentos apresentaram ovelhas com carga parasitária baixa (0-500 OPG), 

média (500 a 3000) e alta (> 3000). Os tratamentos foram: (1) Fornecimento de 0,5 % do peso 

corporal (PC) de suplementação proteico energética para ovelhas em lactação mantidas em 

pastagens roçadas; (2) Fornecimento de 1,0 % PC de suplementação proteico energética para 

ovelhas em lactação mantidas em pastagens roçadas; (3) Fornecimento de 0,5 % PC de 

suplementação proteico energética para ovelhas em lactação mantidas em pastagens não 

roçadas; (4) Fornecimento de 1,0 % PC de suplementação proteico energética para ovelhas em 

lactação mantidas em pastagens não roçadas. O suplemento das matrizes foi fornecido 

diariamente ás 8 horas da manhã e continha 21% de proteína bruta (PB) e 4,27 Mcal de energia 

metabolizável/kg de matéria seca (MS). Todos os cordeiros receberam suplementação proteico 

energética em creep-feeding. O suplemento dos cordeiros continha 25% PB e 3,2 Mcal de 

energia metabolizável/kg MS. O desempenho animal foi avaliado através do peso aos 30, 60 e 

90 dias de idade dos cordeiros e analisados pelo teste Tukey, em nível de 0,05 de significância. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Verificou-se que a suplementação materna e a condição do  

pasto não influenciaram o desempenho dos cordeiros (P>0.05, com médias de 13,45 kg para o 

peso aos 30 dias, 22,25 kg para o peso aos 60 dias e 29,19 kg para o peso ao desmame (Tabela 

1). 
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Tabela 1. Desempenho de cordeiros em função do manejo alimentar materno (% do PC) e da 

condição do pasto (roçado e não roçado) 

Tratamentos 
Peso (P) 0,5% 

Roçado 

0,5% Não 

Roçado 

1,0% 

Roçado 

1,0% Não 

Roçado 

EPM P-value 

P30 dias (kg) 12,71a 13,09a 15,09a 12,92a 0,9099 0,2418 

P60 dias (kg) 20,60a 21,45a 24,11a 22,84a 1,2266 0,2229 
PD (kg) 26,39a 28,82a 31,66a 29,87a 1,5510 0,1518 

a-bMédias seguidas por letra minúsculas distintas, diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 
P30 dias=Peso aos 30 dias; P60 Dias= Peso aos 60 dias; PD=Peso ao desmame; EPM=Erro padrão médio 

 

Estes resultados podem ter ocorrido em função do fornecimento em creep-feeding aos 

cordeiros a partir do primeiro dia de vida que possivelmente supriu as necessidades proteico 

energéticas destes, pois sabe-se que somente o leite materno e o pasto não atendem as 

exigências nutricionais dos cordeiros lactentes, e adicionalmente a produção de leite diminui 

ao longo da lactação (Monteiro, 2016; Melo et al., 2019). Sabe-se que existe uma correlação 

positiva entre altura do pasto e ingestão de larvas infectantes (Vieira Júnior et al., 2013). 

Normalmente, nota-se que pastagens que não foram roçadas apresentam maior crescimento e 

consequentemente maior capacidade de causar infecção parasitária nos animais mantidos nestas 

pastagens. Sabe-se que os nematóides gastristestinais provocam redução no consumo 

voluntário de alimentos, prejudicam a ingestão e absorção dos nutrientes, provocando redução 

no ganho de peso dos animais (Bernardi et al., 2005), apesar disso, não foi constatado no estudo 

prejuizo no desenvolvimento dos cordeiros mantidos em pastagens que não foram roçadas 

antes da ocupação. 

 

CONCLUSÕES: Recomenda-se suplementar ovelhas lactantes em 0,5% PC 

independentemente da condição do pasto em que forem mantidas, desde que, concomitante à 

dieta das matrizes seja fornecida suplementação em creep feeding aos cordeiros, visando 

aumentar o peso ao desmame, e assim melhorar a produtividade da ovinocultura no Cerrado. 
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RESUMO: Objetivou- se avaliar o efeito da inclusão de erva-mate (Ilex paraguariensis) na 

dieta de cordeiros sobre a estabilidade oxidativa da carne. O experimento foi realizado no setor 

de ovinocultura da Fazenda-escola da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – 

FAMEZ localizada no município de Terenos-MS. Foram utilizados 20 cordeiros cruzados 

provenientes de matrizes Texel e reprodutor Ile de France com peso vivo inicial (PI) de 26,00 

kg, com idade média de 90 dias. Os cordeiros foram distribuídos em dois tratamentos: Controle 

(CL) – concentrado sem adição de erva mate e Erva mate (EM) – concentrado com adição de 

erva mate (110 g/dia). A análise de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) foi 

realizada no laboratório de qualidade da carne QualiCarnes da FAMEZ e o delineamento 

utilizado foi o inteiramente casualizado. Os dados obtidos foram submetidos a análises de 

variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05). Verificou-se que os 

tratamentos nutricionais não tiveram efeito na estabilidade oxidativa na carne de cordeiros 

terminados em pasto de capim Marandu. Portanto, a erva-mate não propiciou a redução do 

ranço oxidativo e não melhorou a vida útil da carne cordeiros. 

PALAVRAS-CHAVE: ovinocultura, pastagens tropicais, plantas tóxicas, sistema de produção 

 

ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the effect of including yerba mate 

(Ilex paraguariensis) in the diet of lambs on the oxidative stability of meat. The experiment 

was carried out in the sheep farming sector of the Farm-school of the Faculty of Veterinary 

Medicine and Animal Science – FAMEZ located in the municipality of Terenos-MS. Twenty 

crossbred lambs from Texel and Ile de France breeders were used, with initial live weight (PI) 

of 26.00 kg, with an average age of 90 days. The lambs were distributed in two treatments: 

Control (CL) – concentrate without addition of yerba mate and Yerba mate (EM) – concentrate 

with addition of yerba mate (110 g/day). The analysis of thiobarbituric acid reactive substances 

(TBARS) was carried out in the QualiCarnes meat quality laboratory at FAMEZ and the design 

used was completely randomized. The data obtained were subjected to analysis of variance and 

means were compared by Tukey test (P<0.05). It was found that the nutritional treatments had 

no effect on the oxidative stability of meat from lambs finished on Marandu grass pasture. 

Therefore, yerba mate did not reduce oxidative rancidity and did not improve the shelf life of 

lamb meat. 

KEYWORDS: meat quality, natural antioxidants, sheep, shelf life 

 

INTRODUÇÃO: A carne é um dos alimentos mais importantes na alimentação humana, por 

ter proteínas de alta qualidade, minerais e vitaminas (Paschoal et al., 2019). No entanto, ela é 

fortemente influenciada durante o processo de armazenamento pela deterioração 

microbiológica e oxidação de seus compostos, assim a conservação torna- se importante 

(Oliveira et al, 2012). Desta forma, proporcionar uma carne com cor e sabor agradável, 

prolongando esses aspectos durante a vida do produto na prateleira, bem como, oferecer um 

produto seguro e com menor custo possível é um dos grandes desafios para a indústria da carne. 
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Nesse sentido, manter suas propriedades funcionais é de grande importância para a obtenção de 

um produto final que satisfaça a demanda do consumidor por aparência e composição (Pena- 

Bermudez et al., 2020). Assim sendo, estudos relacionados ao uso de antioxidantes naturais na 

preservação de alimentos têm aumentado (Laguerre et al., 2007). A erva-mate (Ilex 

paraguariensis), planta nativa cultivada em países da América do Sul, está entre os 

antioxidantes naturais já estudados que pode ser utilizada como aditivo alimentar natural 

(Santos et al., 2017). Isto porque ela é conhecida por possuir uma potente capacidade 

antioxidante e maior inibição de radicais livres quando comparada ao chá verde, isto se deve a  

sua alta concentração de polifenóis, como o ácido clorogênico (Colpo et al., 2016). Portanto, o 

presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito da inclusão de erva mate na dieta de 

cordeiros sobre a estabilidade oxidativa da carne. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: O experimento foi realizado no Setor de Ovinocultura da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul na Fazenda Escola da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia - FAMEZ, localizada no município de Terenos - MS, com coordenadas  

geográficas de latitude 20°26’ 34.31’’ sul e longitude 54°50’ 27.86’’ oeste, e está a 530,7m de  

altitude. O período experimental compreendeu 207 dias, com início no mês de novembro de 

2019 e término em junho de 2020. Foram utilizados 20 cordeiros cruzados provenientes de 

matrizes Texel e reprodutor Ile de France, com peso vivo inicial (PI) médio de 26,00 kg, com 

idade média de 90 dias. Os cordeiros foram distribuídos em dois tratamentos alimentares: 

controle (CL) - concentrado sem adição de erva-mate e Erva-Mate (EM) – concentrado com 

adição de erva-mate (110 g/dia). Os cordeiros foram mantidos em pastagens de Brachiaria 

brizantha cv. Marandu em uma área de 3,27 ha, divididos em quatro piquetes com média de 

0,81 ha cada, utilizando – se dois piquetes por tratamento em sistema de pastejo rotacionado, 

com taxa de lotação fixa. As dietas foram fornecidas uma vez ao dia, às 8 horas da manhã, e 

foram formuladas para atender as exigências de mantença dos cordeiros, conforme 

recomendações do NRC, (2007), com consumo de 1,5% do PV. Todos os cordeiros tinham livre 

acesso à água. A análise de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) foi realizada 

no laboratório de qualidade de carne (QualiCarnes - FAMEZ). Foram pesadas 10 g de carne in 

natura e homogeneizadas em Turratec utilizando 50 ml de solução de ácido tricloroacético 

(TCA) a 7,5% durante um minuto a 18000 rpm. Após esse procedimento a solução foi filtrada 

em balão volumétrico de 50 ml com o auxílio de um papel filtro e o volume completado com 

TCA 7,5% até atingir o menisco. Foram pipetados 5 ml do filtrado em três tubos de ensaio e 

adicionados 5 ml de ácido tiobarbitúrico (TBA) a 0,02 M em cada tubo. Posteriormente os tubos 

foram aquecidos em banho maria a 85° C por 35 minutos e, após esse tempo, foram resfriados 

em banho de gelo e água gelada. Após o resfriamento as amostras foram lidas em 

espectrofotômetro a 532 nm para a quantificação do malonaldeído presente na solução. O 

delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado. Os resultados foram 

submetidos análise de variância (ANOVA) e a comparação de médias dos tratamentos foi feita  

pelo teste de Tukey, adotando o nível de significância de 5%. As análises estatísticas foram 

feitas por meio do programa SAS Statistical Analysis Systems (SAS, 2002) versão 9.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os valores para oxidação lipídica apresentaram valores 

médios entre 0,0098 e 0,0096 ± 0,1424 mg de malonaldeído por kg de carne. Além disso, os 

tratamentos alimentares não tiveram efeito significativo sobre esse parâmetro (Tabela 1). 
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Tabela 1. Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

Tratamentos 
 

                                                      CL EM                   CV                          P 

TBARS (mg/kg)                0,0098         0,009               63,15       0,1424  
 

# Médias seguidas por letras minúsculas distintas na mesma linha, diferem         entre si pelo teste F (P<0,05) 

CL=controle; EM=erva-mate; CV = coeficiente de variação (%). 
 

 

 

A oxidação de lipídios está associada à descoloração da carne e ao acúmulo de 

compostos carbonílicos provenientes da oxidação de ácidos graxos insaturados e fosfolipídios 

na carne, que, por sua vez, está correlacionada com a oxidação da mioglobina na carne (Pena- 

Bermudez et al., 2020). 

Ripoll et al. (2011) afirmaram que o limite de aceitabilidade para carne oxidada varia de acordo 

com o animal e com o estudo, e um limite de aceitabilidade de 1 mg de malonaldeído por kg 

parece ser mais adequado para carne ovina do que os limites correlacionados para carne bovina 

(0,6-2,0 mg MDA/kg). Os resultados obtidos neste estudo foram abaixo deste limite, 

apresentando valores inferiores aos estudos de Parvar et al. (2018) e Salami et al. (2019) que 

avaliou o uso de produtos naturais contendo polifenóis. No entanto, apesar dos resultados 

encontrados permaneceram abaixo desse limite e estarem dentro da normalidade, a alimentação 

com erva-mate não proporcionou maior estabilidade oxidativa da carne de cordeiros em 

comparação com a dieta controle, apesar de possuir um maior teor de compostos fenólicos e, 

consequentemente, uma maior capacidade antioxidante da dieta. 

 

CONCLUSÕES: A inclusão de erva-mate na dieta de cordeiros terminados em pasto de capim 

Marandu não foi capaz de reduzir o ranço oxidativo e melhorar a vida útil da carne. 

 

AGRADECIMENTOS: Gostaríamos de agradecer à Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul (UFMS), ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); a 

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato 

Grosso do Sul (FUNDECT); e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  

(CAPES) 

 

REFERÊNCIAS 

 

COLPO, A. C.; ROSS, H.; LIMA, M.A. et al. Yerba mate (Ilex paraguariensis St. Hill.)-based 

beverages: How successive extraction influences the extract composition and its capacity to 

chelate iron and scavenge free radicals. Food Chemistry, v.209, p.185–195, 2016. 

 

LAGUERRE, M.; LECOMTE, J.; VILLENEUVE, P. Evaluation of the ability of antioxidants 

to counteract lipid oxidation: existing methods, new trends and challenges. Progress in Lipid 

Research, v. 46, p. 244-282, 2007. 

 

NRC-NATIONAL RESEARCH COUNCIL 2007. Nutrient requirements of small ruminants: 

sheep, goats, cervids and new world camelids. Washington: National Academy Press, 362p. 

 
OLIVEIRA, R.R; LAGE, M.E.; SILVEIRA NETO, O.J. et al. Antioxidantes naturais em 
produtos cárneos. PUVET. v. 6, n. 10, 2012. 

PARVAR, R.; GHOORCHI, T.; KASHFI, H. et al. Effect of Ferulago angulata (Chavil) 

essential oil supplementation on lamb growth performance and meat quality characteristics. 



 

MOSTRA FAMEZ 2021 – Evento Virtual – 12 de novembro de 2021 

70 

 

Small Ruminant Research. v. 167, p. 48–54, 2018. 

 

PASCHOAL, E.C.; BELTRAMI, J.M.; dos SANTOS, I.C. et al. Estabilidade oxidativa da carne 

e derivados cárneos com o uso de antioxidantes naturais ou sintéticos em artigos publicados na 

base de dados da Scielo: revisão de literatura. Medicina Veterinária (UFRPE). v.13, n. 1, 2019. 

 

PENA-BERMUDEZ, Y.A.; LOBO, R.R.; ROJAS-MORENO, D.A. et al. Effects of feeding 

increasing levels of yerba mate on lamb meat quality and antioxidant activity. Animals. v.10, 

n.9, p. 1-14. 2020. 

 

RIPOLL, G.; JOY, M., MUÑOZ, F. Use of dietary vitamin E and selenium (Se) to increase the 

shelf life of modified atmosphere packaged light lamb meat. Meat Science. v. 87, p. 88–93, 

2011. 

 

SALAMI, S.A.; VALENTI, B.; O´GRADY, M.N. et al. Influence of dietary cardoon meal on 

growth performance and selected meat quality parameters of lambs, and the antioxidant 

potential of cardoon extract in ovine muscle homogenates. Meat Science, v. 153, p. 126–134, 

2019. 

 

SANTOS, F. S.; ZEOULA, L.M; dos SANTOS, G.T. et al. Intake, digestibility and milk 

production and composition of dairy cows fed different levels of Yerba Mate in the diet. Animal 

Feed Science and Technology, 230: 70–76, 2017. 



 

MOSTRA FAMEZ 2021 – Evento Virtual – 12 de novembro de 2021 

71 

 

PERFIL LÍPIDICO DA CARNE DE CORDEIRO SUPLEMENTADOS COM ERVA 
MATE (ILEX PARAGUARIENSIS) 

 
Isabela Toledo Yafusso1*, Vinicius Rôa Baerley1, Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo1, 

Luís Carlos Vinhas Ítavo1, Évelyn Silva de Melo Soares1, Thais Fernanda Farias de Souza 

Arco1, Gleice Kelli Ayardes de Melo1, Camila de Godoy1 

 
1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia (FAMEZ), Campo Grande, MS. Autor correspondente: isabela.toledo@ufms.br 

 

RESUMO: Objetivou-se avaliar o efeito da inclusão de erva mate (Ilex paraguariensis) na 

dieta sobre o perfil de ácidos graxos da carne de cordeiros terminados em pasto de capim 

Marandu. Foram utilizados 20 cordeiros cruzados provenientes de matrizes Texel e reprodutor  

Ile de France, com peso vivo inicial (PI) médio de 26,00 kg, com idade média de 90 dias. Os 

cordeiros foram distribuídos em dois tratamentos: Controle (CL) – concentrado sem adição de 

erva mate e Erva mate (EM) – concentrado com adição de erva mate (110 g/dia). O 

delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, sendo que os dados obtidos 

foram submetidos à análises de variância e as médias foram comparadas pelo teste Tukey 

(P<0,05). Verificou-se que a carne dos cordeiros suplementados com erva-mate apresentou os 

menores teores para o ácido mirístico (C14:0) (1,563 vs. 1,902 mg/g de lipídios totais), 

palmítico (C16:0) (23,669 vs. 25,464 mg/g de lipídios totais) e palmitoléico (C16:1) (0,939 vs. 

1,167 mg/g de lipídios totais) (P<0,05). Porém a suplementação com erva mate aumentou as 

proporções para o ácido linolênico (C18:3N3) (0,248 vs. 0,168 mg/g de lipídios totais), quando 

comparado ao controle. Os resultados sugerem que a inclusão de erva mate na dieta de cordeiros  

terminados em pasto de capim Marandu apresentam um perfil de ácidos graxos na carne 

nutricionalmente mais saudável, uma vez que os cordeiros alimentados com a erva mate 

apresentam os menores teores para o C14:0 e C16:0, visto que estes ácidos são considerados 

ácidos graxos hipercolesterolêmicos e, estão correlacionados aos fatores de risco para doenças 

cardiovasculares. 

PALAVRAS-CHAVE: antioxidantes naturais, ovinos, nutrição e produção de ruminantes 

 

ABSTRACT: The aim was to evaluate the effect of including yerba mate (Ilex paraguariensis) 

in the diet on the fatty acid profile of lamb meat finished in grass pasture Marandu. Twenty 

cross-lambs from Texel breeds and Ile de France breeder were used, with mean live weight (PI) 

of 26.01 kg, with an average age of 90 days. The lambs were distributed in two treatments: 

Control (CL) - concentrate without addition of mate herb and Yerba mate (EM) - concentrate 

with addition of mate herb (110 g/day). The experimental design used was completely 

randomized, and the data got were subjected to analysis of variance and the means were 

compared by the Tukey test (P<0.05). It was found that the meat of lambs supplemented with 

mate had the lowest levels for myristic acid (C14:0) (1,563 vs. 1,902 mg/g of total lipids), 

palmitic (C16:0) (23,669 vs. 25,464 mg/g of total lipids) and palmitoylenic (C16:1) (0.939 

vs.1.167 mg/g of total lipids) (P<0.05). However, the supplementation with yerba mate 

increased the proportions for linolenic acid (C18:3N3) (0.248 vs. 0.168 mg/g of total lipids), 

when compared to the control. The results suggest that including yerba mate in the diet of lambs 

finished in grass pasture Marandu have a nutritionally healthier fatty acid profile in meat, since 

lambs fed with mate herb have the lowest levels for C14:0 and C16:0, since these acids are 

considered hypercholesterolemic fatty acids and are correlated to risk factors for cardiovascular 

diseases. 

KEYWORDS: natural antioxidants, nutrition and ruminant production, sheep 
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INTRODUÇÃO: A carne é um alimento de alta qualidade nutricional, sendo importante fonte  

de proteína e de ácidos graxos poli-insaturados (PUFA) benéficos à saúde humana (Paschoal et 

al., 2019). Nesse sentido, manter a qualidade na produção animal é de grande importância para 

a obtenção de um produto final que satisfaça a demanda do consumidor por aparência e 

composição (Pena-Bermudez et al., 2020). Apesar disso, a carne é fortemente influenciada por 

uma série de fatores, entre eles as características organolépticas (maciez, suculência, sabor, 

aroma e cor), a segurança alimentar e bem-estar animal (Bressan et al., 2001). Desta forma, 

torna-se importante realizar pesquisas que aliem a terminação de cordeiros com dietas que 

proporcionem uma carne ovina dentro dos parâmetros de qualidade desejável ao consumidor 

(Oliveira et al., 2021). Em relação aos produtos advindos de ruminantes, estes requisitos têm 

sido atendidos por meio da modificação do perfil lipídico, através da adição produtos naturais 

com propriedades benéficas, como atividade antioxidante (Santos et al., 2017). A erva-mate 

(Ilex paraguariensis), planta nativa cultivada em países da América do Sul, está entre os 

antioxidantes naturais já estudados que pode ser utilizada como aditivo alimentar natural 

(Santos et al., 2017). Isto porque ela é conhecida por possuir uma potente capacidade 

antioxidante e maior inibição de radicais livres quando comparada ao chá verde, isto se deve a 

sua alta concentração de polifenóis, como o ácido clorogênico (Colpo et al., 2016). Portanto, o 

objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da inclusão de erva mate (Ilex paraguariensis) 

na dieta sobre o perfil de ácidos graxos da carne de cordeiros terminados em pasto de capim 

Marandu. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: O experimento foi realizado no Setor de Ovinocultura da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul na Fazenda-Escola da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia - FAMEZ, localizada no município de Terenos - MS, com coordenadas  

geográficas de latitude 20°26’ 34.31’’ sul e longitude 54°50’ 27.86’’ oeste, e está a 530,7m de  

altitude. O período experimental compreendeu 117 dias. Foram utilizados 20 cordeiros 

cruzados provenientes de matrizes Texel e reprodutor Ile de France, com peso vivo inicial (PI) 

médio de 26,00 kg, com idade média de 90 dias. Os cordeiros foram distribuídos em dois 

tratamentos alimentares: controle (CL) - concentrado sem adição de erva-mate e Erva Mate 

(EM) – concentrado com adição de erva-mate (110 g/dia). Os cordeiros foram mantidos em 

pastagens de Brachiaria brizantha cv. Marandu em uma área de 3,27 ha, divididos em quatro 

piquetes com média de 0,81 ha cada, utilizando-se dois piquetes por tratamento em sistema de 

pastejo rotacionado, com taxa de lotação fixa. As dietas foram fornecidas uma vez ao dia, às 8 

horas da manhã, e foram formuladas para atender as exigências de mantença dos cordeiros, 

conforme recomendações do NRC (2007), com consumo de 1,5% do peso vivo (PV). Todos os 

cordeiros tinham livre acesso à água. A técnica para extração dos lipídios e metilação dos ácidos 

graxos foi adaptada de Hara & Radin (1978). Foram pesadas 5g de amostra de tecido muscular 

e colocou-se em tubo de ensaio largo. Adicionou-se mistura de isopropanol/hexano para 

extração dos ácidos graxos das amostras, obtendo ao final a mistura de lipídios extraídos e 

secos. Para a reação de metilação desses ácidos graxos, pesou-se aproximadamente 40mg de 

amostra, que foi colocada em tubo de ensaio. Adicionaram-se os solventes necessários para a 

reação (metil acetato, metóxido de sódio – 30% em metanol) e solução de ácido oxálico anidro. 

Obtiveram-se as amostras de ácidos graxos esterificadas para a análise por cromatografia 

gasosa. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado. Os resultados 

foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e a comparação de médias dos tratamentos 

foi feita pelo teste de Tukey, adotando o nível de significância de 5%. As análises estatísticas 

foram feitas por meio do programa SAS Statistical Analysis Systems (SAS, 2002) versão 9.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A variação no perfil de ácidos graxos (Tabela 1) depende 
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do tipo de dieta oferecida. Além disso, as proporções de C14:0, C16:0, C16:1 foram maiores 

(P<0,05) para o grupo controle em comparação ao grupo de animais suplementados com EM, 

e o C18:3N3 foi menor (P<0,05) para grupo controle do que para o grupo da EM. 

 

Tabela 1- Ácidos graxos em mg/g de lipídios totais da Carne, 

Tratamentos 
 CL EM CV P 

C14:0 (Ácido Mirístico) 1,902a 1,563b 14,238 0,00118 

C15:0 (Ácido Esteárico) 16,725 17,808 11,328 0,16081 
C16:0 (Ácido Palmítico) 25,464a 23,669b 4,470 0,00022 
C16:1 (Ácido Palmitoléico) 1,167a 0,939b 15,010 0,00072 

C18:1N9C (Ácido Oleico) 44,647 44,378 5,349 0,77037 

C18:2N6C (Ácido Linoleico) 2,393 3,150 36,695 0,06025 

C18:3N3 (Ácido Linolênico) 0,168b 0,248a 23,531 0,00028 
C20:4N6 (Ácido Araquidônico) 0,832 1,166 48,154 0,08698 

# Médias seguidas por letras minúsculas distintas na mesma linha, diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). 

CL = controle; EM = erva-mate; CV = coeficiente de variação (%). 

 

O perfil de ácidos graxos da carne está intimamente relacionado ao seu valor dietético 

e é afetado principalmente pelas estratégias de alimentação aplicadas aos animais (Romero- 

Bernal et al., 2017). Assim sendo, os ácidos graxos encontrados em maior proporção na carne 

de cordeiro foram os ácidos graxos oleico (44,513%), palmítico (24,567%) e esteárico (17,267) 

(Tabela 1). O perfil de ácidos graxos foi influenciado pelo suplemento (P <0,05), este achado é 

semelhante ao encontrado por Bezerra et al. (2016). Segundo Romero-Bernal et al. (2017), o 

ácido mirístico (14: 0) e o ácido palmítico (16: 0) são conhecidos por serem ácidos graxos 

hipercolesterolêmicos e, com isso, aumentarem a síntese de colesterol, promovendo assim o 

acúmulo de lipoproteína de baixa densidade, fator de risco para doenças cardiovasculares. De 

acordo com French et al. (2003), C14: 0 é o ácido graxo mais indesejável; no entanto, de acordo 

com o conteúdo relatado, o efeito do ácido mirístico na carne de cordeiro não implica em níveis 

elevados de colesterol quando comparado com o resto do perfil de ácidos graxos. Por outro 

lado, a porcentagem do ácido linolênico (C18:3N3) foi maior na carne de cordeiros 

suplementados com EM, isto ocorre possivelmente devido a presença dos taninos que  podem 

influenciar na biohidrogenação ruminal, ocorrendo a saturação progressiva do AGPI para 18:0 

e, como consequência, aumento do fluxo de ácidos graxos (18:2 c9 t11 e 18:1 t11, bem como 

outros de outros isômeros) que podem ser absorvidos, posteriormente metabolizados e 

acumulados na carne (Valenti et al., 2020). Nesse sentido, a inclusão de erva mate na dieta de 

cordeiros terminados em pasto de capim Marandu apresenta um perfil de ácidos graxos na carne  

nutricionalmente mais saudável, uma vez que C18:3n-3 é o precursor para a síntese de ácidos 

graxos eicosapentaenóico (C20: 5n ‐ 3) e docosahexaenóico (C22: 6n ‐ 3), sendo que a ingestão  

desses ácidos é recomendada devido aos inúmeros benefícios para a saúde humana (Cadavez et 

al., 2020). 

 

CONCLUSÃO: A inclusão de erva mate na dieta de cordeiros terminados em pasto de capim 

Marandu apresentam um perfil de ácidos graxos na carne nutricionalmente mais saudável, uma 

vez que os cordeiros alimentados com a erva mate apresentam os menores teores para o C14:0 

e C16:0, visto que estes ácidos são considerados ácidos graxos hipercolesterolêmicos e, estão 

correlacionados aos fatores de risco para doenças cardiovasculares. 
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RESUMO: O objetivo do projeto de ensino é inteirar os discentes acerca dos experimentos 

ocorridos no setor e colaborar no desenvolvimento acadêmico, instruindo através de encontros  

quinzenais em horários não conflitantes com outras atividades, organizados pelo Grupo de 

Estudo em Ovinocultura (GEO). Utilizam-se ferramentas tecnológicas tanto no formato híbrido 

quanto presencial, para apresentação de artigos referentes à ovinocultura, em que passam por 

uma pré-avaliação antes de serem entregues e apresentados pelos alunos de forma breve com 

análise crítica. Os debates procedentes as apresentações promovem a interação entre os 

participantes para troca de informações, questionamentos e para pontuar o que deve ser 

melhorado, propiciam o enriquecimento intelectual e garantem o melhor desempenho possível. 

PALAVRAS-CHAVE: aprendizado, avanço estudantil, ovinos, pesquisa  

 

ABSTRACT: The objective of the teaching project is to inform students about the experiments 

that took place in the sector and collaborate in academic development, instructing through 

biweekly meetings at times that do not conflict with other activities, organized by the Study 

Group on Sheep Farming (GEO). Technological tools are used, both in hybrid and face-to-face 

format, for the presentation of articles related to sheep farming, in which they undergo a pre- 

assessment before being delivered and presented by students in a brief manner with critical 

analysis. The debates arising from the presentations promote interaction between the 

participants to exchange information, questions and to point out what should be improved, 

provide intellectual enrichment and ensure the best possible performance 

KEYWORDS: learing, research, sheep, student advancement. 

 

INTRODUÇÃO: Perante a atual situação do agronegócio brasileiro surgem outras alternativas 

de comercialização de produtos animais para suprir as necessidades de alimentação. Diante do  

exposto, os produtos advindos da ovinocultura apresentam-se como uma boa opção, sendo 

nutritivos e de aceitação pelos consumidores. Entende-se que as cadeias produtoras de proteína 

animal no país terão papel fundamental em suprir uma parcela da alimentação da população 

mundial nos próximos anos (MAPA, 2013). Em relação a carne ovina, o consumo mundial está 

projetado para aumentar para 18 Mt durante o período da perspectiva e responder por 6% da 

carne adicional consumida (FAO, 2021). A nível nacional o rebanho nacional de ovinos está 

em cerca de 19,7 milhões de cabeças, segundo o IBGE (2018), confirmando a melhoria e 

aplicação da genética, sanidade e bem-estar animal junto a nutrição adequada que resultam em  

índices satisfatórios na produção. Portanto, os papéis dos grupos de estudos são fundamentais 

para esses avanços na pesquisa e com este intuito, a Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Estudos em 

Ovinocultura (GEO) possibilita o aprofundamento e atualização de temas respectivos à 

ovinocultura adotando técnicas modernas presentes na cadeia produtiva. O projeto de ensino 

conta com a participação ativa de alunos da pós-graduação (sob a supervisão da Coordenadora 

do Projeto, Professora Dra. Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo) para auxiliar os alunos dos 

mailto:emilly.souza@ufms.br
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cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS. 

O plano de ensino tem como objetivo orientar e apresentar elementos no âmbito da 

pesquisa e  extensão em ovinocultura, afim de instigar questionamentos e problematização 

através da leitura crítica de artigos científicos que depende do empenho e análise criteriosa do 

acadêmico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Por semestre ocorrem quatro reuniões, sendo os encontros 

realizados a cada 15 dias (duas vezes por mês) com duração de 1 hora/reunião, totalizando oito  

encontros por ano. Uma semana antes da reunião é indicado o tema técnico-científico que será 

discutido e apresentado acerca do assunto. Os artigos científicos analisados são selecionados 

pelos Coordenadores do projeto, podendo os mesmos aceitar ou não sugestões dos acadêmicos 

participantes. O material é entregue aos acadêmicos com antecedência, para que possam efetuar 

sua leitura e interpretação, previamente à reunião do GEO. Cabe aos Coordenadores a 

distribuição dos textos aos participantes que farão à apresentação oral do artigo. Os membros 

que se propuserem a apresentar algum artigo de interesse particular, voluntariamente, deverão se 

manifestar com antecedência aos Coordenadores, que julgarão se o material condiz com os 

interesses gerais do GEO. As reuniões são realizadas a cada 15 dias, em período não conflitante 

com as atividades discentes, sendo apresentados um artigo por reunião. Para a exposição oral, 

o aluno terá de 25 (mínimo) a 30 minutos (máximo). Caso as reuniões sejam realizadas no 

formato presencial o recurso didático a ser utilizado é o Data Show que é disponibilizado para 

o grupo; no momento, conforme orientação da Direção da respectiva Unidade de Administração 

Setorial (UAS), as reuniões estão sendo realizadas no formato remoto de emergência e está 

sendo utilizada ferramenta de educação à distância, através da plataforma “google meet”. 

Independentemente do formato da reunião a apresentação é feita de acordo com o seguinte 

roteiro: a) Introdução – abordagem geral e sucinta do assunto enfocado no trabalho científico; 

b) Objetivos – definir claramente qual(is) foi(ram) a(s) hipótese(s) proposta(s) pelo(s) autor(es) 

que propiciou(aram) subsídio(s) para a execução da pesquisa; c) Metodologia – definir  

amostragem, técnicas e o delineamento experimental utilizados no experimento; d) Resultados 

– apresentar os resultados de forma objetiva e clara; e) Conclusões – devem ser apresentadas 

sucintamente, contudo, sem prejuízo de seu conteúdo. Após a apresentação oral, os integrantes 

do GEO iniciam a discussão, sob a supervisão da Coordenadora e/ou colaboradores. Durante 

esta etapa, os integrantes do grupo emitem suas opiniões a respeito do tema, buscando colocar 

de forma crítica e construtiva, quais foram os pontos positivos e negativos do trabalho 

analisado, considerando inclusive a própria discussão efetuada pelo(s) autor(es). Sempre é 

discutida qual(is) a(s) aplicação(ões) prática(s) dos resultados apresentados. A avaliação do 

desempenho é e será subjetiva, no decorrer das atividades, considerando o aproveitamento 

individual e do grupo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Incentivar a ter iniciativas e experiências teóricas ou 

metodológicas buscando melhor aproveitamento no decorrer do processo de ensino, buscar 

envolver-se na produção de materiais didáticos, esclarecer as atividades práticas através da 

explicação teórica pontuada durante das reuniões e promover a dinamização dos componentes  

curriculares do projeto pedagógico do curso. No ano de 2021 foram realizados quatro encontros  

remotos (Figura 1), abordando diferentes temas, tais como, a capacidade antioxidante do leite 

de ovelhas alimentadas com erva mate (Ilex paraguariensis) e soja grão; custo de produção na 

criação ovinos de corte; efeitos da suplementação com erva mate no marmoreio da carne ovina 

e ações antioxidantes; preenchimento correto do Currículo Lattes. 
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Figura 1. Reunião do Grupo de Estudos em Ovinocultura (GEO) via Google Meet 

 

Portanto, foi possível sanar as dúvidas dos acadêmicos, levantar questionamentos sobre os 

assuntos abordados, além de prévio preparo para apresentações orais. 

 

CONCLUSÕES: O progresso e entendimento do discente, sobre os assuntos voltados para 

ovinocultura, após as reuniões é evidente e satisfatório, além de contribuir para o avanço do 

setor e incitar à novas pesquisas. 
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RESUMO: Objetivou-se através do projeto de extensão Viva Ovinocultura oferecer inserção 

sócio-profissional por meio da atualização profissional na área de ovinocultura, através dos 

conceitos que se aplicam à produção de ovinos no bioma cerrado, com intuito de melhorar a 

produção e gerar trabalho, e consequentemente aumentar a renda de comunidades rurais, além 

de proporcionar aos acadêmicos e profissionais de ciências agrárias, maior vivência na criação 

de ovinos, através da implementação de métodos eficazes para a atividade da Ovinocultura, 

proporcionando bem-estar animal e desenvolvimento de práticas sustentáveis 

PALAVRAS-CHAVE: bem-estar animal, inserção, ovinocultura, produção,  

 

ABSTRACT: The aim of the Viva Ovinocultura extension project was to offer social and 

professional insertion through professional updating in the field of sheep farming, through 

concepts that apply to sheep production in the Cerrado biome, in order to improve production 

and generate work, and consequently increasing the income of rural communities, in addition 

to providing academics and professionals in agrarian sciences, greater experience in raising 

sheep, through the implementation of effective methods for the activity of sheep farming, 

providing animal welfare and the development of sustainable practices 

KEYWORDS: animal welfare, insertion, production, sheep farming 

 

INTRODUÇÃO: A produção animal é o elo da agroindústria brasileira, e responsável pela 

geração de milhares de empregos diretos e indiretos em diversos segmentos. A indústria de 

criação para animais é impulsionada pela crescente demanda dos setores de produtos de origem 

animal, os quais são co-responsáveis, em conjunto com outros setores do agronegócio 

brasileiro, pelo desenvolvimento do país. A ovinocultura é um setor da pecuária que está em 

expansão no país. De acordo com o IBGE (2018), o rebanho ovino brasileiro cresceu 20% no 

período, passando de 15 milhões para aproximadamente 18 milhões de cabeças. Neste cenário 

o crescimento da atividade produtiva da ovinocultura na região Centro Oeste é exemplo de 

oportunidade que se apresenta aos órgãos de pesquisa e desenvolvimento e demais organizações 

de apoio dessa cadeia, pois, na região, dos anos 1990 a 2006, houve aumento do rebanho de 

151% (Miranda, 2018). Contudo aproximadamente 50% da carne ovina comercializada na 

região Centro-Oeste é oriunda principalmente do Uruguai e outros países (MAPA, 2009), que 

afirma que de 1997 a 2008, a importação de carne ovina passou de US$ 6 milhões para 

aproximadamente US$ 18 milhões. Essa situação pode ser explicada pela falta de acesso a 

tecnologias e conhecimentos que embasem a comercialização de animais com padrão uniforme, 

com constância de oferta e, consequentemente, com entrada regular de recursos financeiros 

para a propriedade, pelo abate informal, que, por muitas vezes, tem sido utilizado para o 

escoamento da produção, e ao mesmo tempo, tem comprometido o crescimento da atividade, já 

que em uma cadeia organizada o abate deve necessariamente ocorrer em uma unidade da 

indústria frigorífica. Atualmente, a alta rentabilidade relacionada ao valor praticado pelos 

frigoríficos na compra de animais (R$150,00; cento e cinquenta reais/arroba), tem impulsionado 

investimentos no setor, com aumento de postos de trabalho em propriedades. 
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MATERIAL E MÉTODOS: O projeto é conduzido na Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia e na Fazenda Escola da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em parceria 

com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e com a Associação Sul- 

Mato-Grossense de Criadores de Ovinos (ASMACO), por um período de 8 meses. Espera-se 

atender 100 através da metodologia de pesquisa-ação ou pesquisa participativa (Embrapa, 

2007), com intuito de obter mudança participativa oriunda da união entre atores e 

pesquisadores. Um sistema de produção sustentável e aplicável no bioma cerrado, que é passível 

de ser realizado nas comunidades de origem, que foi montado na Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, para a realização das 

aulas práticas, abordando temas nas áreas de sanidade e produção animal. As ações ocorrem 

através de aula expositiva teórica e aula prática, no próprio local (sistema instalado), in loco ou 

com parceiros, em módulos, de acordo com a necessidade do grupo a ser  atendido. As ações 

são ministradas pelos extensionistas, com auxílio dos acadêmicos de graduação e pós-

graduação, em interação direta com agricultores familiares, sobre temas nas áreas de produção 

e sanidade animal e economicidade do sistema de produção. Junto  a isso, os acadêmicos 

vivenciam, tanto a parte técnica da ovinocultura, quanto obter contato com agricultores 

familiares e demais membros da comunidade, colocando em prática conceitos vistos em 

disciplinas constantes no projeto pedagógico dos cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

como Extensão Rural, Sociologia Rural, Comunicação e Marketing Rural, Clínica de Pequenos 

Ruminantes, Nutrição e Produção de Pequenos Ruminantes, Projetos Agropecuários, 

Ovinocultura, Forragicultura, Parasitologia, com intuito de formar profissionais competentes, 

que tenham responsabilidade e cidadania social. No outro elo, pessoas têm a oportunidade de se 

inserir profissionalmente na área de ovinocultura por meio do contato com um sistema produtivo 

para criação de ovinos, sustentável e aplicável ao bioma Cerrado, fruto da interação pesquisa-

extensão-agricultura familiar. Os resultados das pesquisas  conduzidas no Setor de Ovinocultura 

com objetivo de buscar um sistema de produção adequado ao bioma Cerrado também são 

apresentados em dinâmicas agropecuárias promovidas pela Embrapa, instituição parceira na 

proposta, o que contribui para interação dos acadêmicos das ciências agrarias com os pequenos 

e médios produtores de ovinos, onde são abordados na teoria e prática assuntos como: Mercado 

da ovinocultura, raças, registro, identificação e controle zootécnico, instalações e avaliação de 

matrizes e reprodutores, descarte e Seleção. Além de manejo de casqueamento, estimativa da 

idade, manejo sanitário e manejo reprodutivo. aplicação de medicamentos e vacinas, coleta de 

sêmen e andrológico. São discutidos assuntos referentes à Ovinocultura de lã, de leite e de corte, 

com atenção ao abate e cortes, manejo de tosquia e avaliação da condição corporal, Famacha e 

OPG, manejo nutricional, índices zootécnicos e avaliação econômica, formulação de dietas e 

também evolução de rebanho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: No projeto de extensão VIVA Ovinocultura (Figura 1), mais 

de 500 pessoas já foram atendidas, sendo o público-alvo formado por pequenos e médios 

produtores, alunos de escolas agrícolas, entre outros, o que se tornou possível por meio do apoio 

concedido pelos institutos através de editais de fomento. 
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(a) (b)     (c) 
 Figura 1. Projeto Viva Ovinocultura, Ovinos do Setor de ovinocultura da Fazenda Escola (UFMS) (a), 

Equipe técnica (alunos graduação e pós-graduação) em atendimento aos produtores (b) e Equipe técnica, 

Coordenadora do Projeto, Profa. Dra. Camila Ítavo com a Parceria do Pesquisador Fernando Reis 

(Embrapa) (c). 

 

CONCLUSÕES: O projeto está cumprindo seu objetivo através da inserção sócio profissional 

com atualização na ovinocultura, com a capacitação técnica dos alunos da graduação e pós 

graduação e também através dos atendimentos já realizados com mais de 500 pessoas assistidas. 

Cumprindo o que é proposto pelo presente trabalho aliado aos protocolos de biossegurança em 

função da pandemia do COVID-19, os atendimentos prosseguirão a pelo menos 100 pequenos 

e médios produtores nos anos de 2021 e 2022. 
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CINÉTICA DE DEGRADAÇÃO DO FENO DO CAPIM-TAMANI COLHIDO EM 

DIFERENTES INTERVALOS DE CORTE 
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RESUMO: Um dos fatores importantes para produzir um bom feno está relacionado à 

maturidade da planta. Plantas com estagio fisiológico mais avançado apresentam valor nutritivo 

comprometido. Entretanto, cortar uma gramínea muito jovem não é vantajoso, pois a planta 

apresenta uma baixa produção de matéria seca e, como consequência, alto teor de água, o que 

compromete a qualidade do material no processo de fenação. Dessa forma, o presente trabalho 

teve como objetivo avaliar a cinética de degradação dos fenos de Panicum maximum cv. Tamani 

em diferentes idades de rebrota no bioma do Cerrado. Observou-se que o feno produzido com 

as idades de corte 21 e 35 dias teve menor produção de gás. Por outro lado, feno colhido aos 49 

dias apresentou maior fermentação do material em um período de incubação mais curto. 

Portanto, afim de obter um material de melhor qualidade recomenda-se corte para fenação 49 

dias. 

PALAVRAS-CHAVE: fenação, forrageiras, Panicum, produção de gás 

 

ABSTRACT: One of the important factors to produce good hay is related to plant maturity. 

Plants with a more advanced physiological stage have a compromised nutritional value. 

However, cutting a very young grass is not advantageous, as the plant has a low production of 

dry matter and, as a consequence, a high water content, which compromises the quality of the 

material in the haymaking process. Thus, this study aimed to evaluate the degradation kinetics 

of hays from Panicum maximum cv. Tamani at different regrowth ages in the Cerrado biome. 

It was observed that hay produced at cutting ages 21 and 35 days had lower gas production. On 

the other hand, hay harvested at 49 days showed greater fermentation of the material in a shorter 

incubation period. Therefore, in order to obtain a better quality material, cutting for 49 days is 

recommended. 

KEYWORDS: forage, gas production, haymaking, Panicum 

 

INTRODUÇÃO: A produção de feno para alimentação de ruminantes é uma alternativa para 

diminuir as perdas na produção devido a estacionalidade da produção de forragem, em que no 

período das águas há grande disponibilidade de forragem e no período da seca uma drástica 

redução na produção. Dessa forma para obtenção de uma fenação boa e de qualidade, deve 

apresentar plantas com características adequadas para fenação e um alto valor nutritivo (Jobim 

et al., 2007). A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária lançou em 2015 uma cultivar que 

foi um cruzamento realizado na Embrapa Gado de corte em 1992 a cultivar BRS Tamani, que 

é o primeiro híbrido de Panicum maximum. O Tamani apresenta porte baixo, alta produção de 

folhas e perfilhos de alto valor nutritivo, elevados teores de proteína bruta e digestibilidade, 

resistência à cigarrinha-das pastagens e facilidade de manejo (Embrapa, 2015). A técnica de 

produção de gás in vitro é um método de avaliação da qualidade nutricional de alimentos para 

o consumo animal (Williams, 2000). O gás é o produto da fermentação total do substrato, 

resultado da fermentação por microrganismos ruminais ao longo do tempo, os gases resultam 

diretamente da degradação dos alimentos por ação microbiana e indiretamente da reação com 

os ácidos gerados pela fermentação. A cinética da fermentação in vitro pode descrever a 

digestibilidade e consequentemente a qualidade da forragem. (Velásquez et al., 2010). No 
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entanto, por ser uma cultivar nova, há poucas informações na literatura sobre cinética de 

degradação do feno de capim-Tamani in vitro. Dessa forma o trabalho teve como objetivo 

avaliar a cinética de degradação dos fenos da gramínea tropical Panicum maximum cv. Tamani 

em diferentes idades de rebrota no bioma do Cerrado. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: O experimento foi conduzido no setor de Forragicultura da 

Fazenda Escola, no município de Terenos, MS, (20°26’34.31’’S, 54°50’27.86’’ W, 530.7 m 

altitude). As análises foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal Aplicada e de 

Forragicultura da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul – UFMS. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com parcelas subdivididas 

no tempo. A gramínea Panicum maximum cv. BRS Tamani foi implantada em 16 canteiros 

experimentais de 3 × 3 m cada, as quais foram distribuídos aleatoriamente os tratamentos, os 

quais consistiam de quatro intervalos de corte (21, 35, 49, 63 dias). 

O equipamento Ankom RF Gas Production System (Ankom Technology, NY, USA) foi 

utilizado para análise da produção cumulativa de gases in vitro (Figura 1). O sistema conta com 

24 frascos equipados com sensores de pressão, ligados via wireless a um computador. As 

amostras (lâmina foliar) moídas a 1 mm, foram incubadas em triplicata. Em cada frasco (310 

mL) foram adicionados 0,5000 ± 0,0005 g de substrato, 100 mL de solução tampão composta 

por: solução tampão A (g/L): 10,0 g KH2P04, 0,5 g MgSO47H2O, 0,5 g NaCl, 0,1 g CaCl22H2O 

e 0,5 g ureia; e solução B (g/100 mL): 15,0 g Na2CO3; 1,0 g Na2S9H2O. As soluções foram 

misturadas na relação B:A de 1:5, afim de obter o valor de pH final de 6.8. A mistura foi pré- 

aquecida a 39°C para receber 25 mL de fluído ruminal. Para proporcionar ambiente anaeróbio, 

antes de acoplar o sensor de pressão ao frasco, o mesmo foi purgado com CO2. Os frascos 

equipados com os sensores de pressão permaneceram em agitação e temperatura constante de 

39°C. A pressão (psi) de cada frasco foi determinada e registrada a cada 5 minutos durante 48 

horas, sendo ao final processadas para produção cumulativa de gases em mL de gás/100 mg de 

MS incubada. 

 

Figura 1. Modelo ilustrativo do equipamento Ankom RF Gas Production System. 
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Os parâmetros da cinética de produção de gás foram obtidos por meio do modelo 

proposto por Ørskov e McDonald (1979): 

𝑌 = A+B*(1-exp(-C*Tempo)) Onde: 

Y = volume total de gás no tempo t (extensão da degradação); A = volume de gás (mL) 

oriundo da fermentação; 

B = taxa de degradação (/hora); 

Lag = tempo de colonização das bactérias (h). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados da cinética de degradação in vitro de feno de 

capim Tamani estão descrito na Tabela 1. Não houve diferença estatística nos itens B e Lag 

(P>0,05), os quais tiveram valores médios de 0,603 (%/hora) e 0,927 (hora), respectivamente. 

Por outro lado, houve o efeito das idades de corte no item A, em que 49 dias foi 38% superior 

em comparação com às outras idades de corte (P =0,01). 

 
Tabela 1. Cinética da degradação in vitro de feno de capim Tamani com três intervalos de 
corte (21, 35, 49 e 63 dias) 

Intervalo de corte (dias) 

Itens 21 35 49 63 EPM P-valor 

A 4,753B 5,092B 12,637A 4,918B 1,1498 0,0154 

B 0,439 0,709 0,849 0,414 0,3359 0,4888 

LAG 1,615 1,608 0,027 0,459 0,8386 0,4809 

A: Volume de gás oriundo da fermentação (mL/100mg MS incubada); B: Taxa de degradação rápida e/ou 

solúvel – (%/hora); LAG: Tempo de colonização (horas). Médias seguidas por letras distintas na linha diferem 

entre si pelo teste Tukey (P < 0,05). EPM = erro padrão da média. 

Ademais, como observado na Figura 2, a qual é referente à produção de gás, as idades 

de corte de 63 e 49 dias foram superiores em relação aos dias 35 e 21 (P= 0,04). A diferença 

observada ficou evidente a partir de 40 horas de incubação. 
 

 

Figura 2. Produção de gás do de feno de capim Tamani com três intervalos de corte. (EPM= 0,4621 e 

P= 0.0398). 

 

A fenação, portanto, é uma garantia do fornecimento de forragem de alta qualidade 

durante o ano todo, além de ser uma técnica de extrema eficiência para o manejo adequado 

das pastagens. Além da escolha das espécies forrageiras, é importante também adotar uma 
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idade de corte que possibilite melhores características nutritivas, como digestibilidade, visto 

que o tempo de colheita da forragem influencia esses parâmetros. 

 

CONCLUSÃO: Recomenda- se o corte do capim BRS Tamani para feno até 49 dias, pois, 

observou-se que proporciona forragens com maior potencial fermentativo ou mais digestíveis, 

tendo como resultado uma maior fermentação do material em um período de incubação mais 

curto. 
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PIBIC e execução da pesquisa. 

 

REFERÊNCIAS  

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Panicum maximum – híbrido BRS 

Tamani. 2015. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/- 

/produto-servico/2000/panicum-maximum---hibrido-brs-tamani> Acesso em out 2021. 

JOBIM, C. C.; NUSSIO, L. G.; REIS, R. A.; SCHMIDT, P. Avanços metodológicos na 

avaliação da qualidade da forragem conservada. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.36, 

suplemento especial, p.101-119, 2007. 

MAcDONALD, A.D.; CLARK, E.A. Water and quality loss during field drying of hay. Adv. 

in Agron. 41:407-437. 1987 

ORSKOV, E.R.; MCDONALD, I. The estimation of protein degradability in the rúmen from 

incubation measure men tsweight edaccording to rate of passage. Journal Agriculture Science, 

v.92, n.2, p.499-503, 1979. DOI: 10.1017/S0021859600063048. 

VELÁSQUEZ, P. A. T. et al. Composição química, fracionamento de carboidratos e proteínas 

e digestibilidade in vitro de forrageiras tropicais em diferentes idades de corte. Revista 

Brasileira de Zootecnia. v.39. n.6. p. 1206-1213. 2010. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1590/S1516-35982010000600007> Acesso out 2021. 

WILLIAMS, B. A. Cumulative Gas-production Techniques for Forage Evaluation. In: 

GIVENS, D. I.; OWEN, E.; AXFORD, R. F. E.; OMED, H. M. (Ed.) Forage Evaluation in 

Ruminant Nutrition. CAB International. 475p. 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-
http://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-


XIII Mostra Científica FAMEZ & II Mostra Regional de Ciências Agrárias - Campo Grande, MS, 2021 
 

                              MOSTRA FAMEZ 2021 – Evento Virtual – 12 de novembro de 2021 

85 

 

PRODUÇÃO E CARACTERÍSTICAS MORFOGÊNICAS DO CAPIM-TAMANI 

EM DIFERENTES INTERVALOS DE CORTE 
 

Jeniffer da Cruz Siqueira1*, Lavínia Correia de Sá1, Eva Nara Oliveira Gomes1, Juliana 

Oliveira Batistoti1, Anderson Ramires Candido1, Fernanda de Kássia Gomes1, Gelson dos 

Santos Difante1, Alexandre Meneses Dias1 

 
1Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) Faculdade de Medicina Veterinária e                        Zootecnia 

(FAMEZ), Campo Grande, MS. *Autor correspondente: Jeniffer.siqueira@ufms.br 

 

RESUMO – A gramínea Panicum maximum cv. BRS Tamani é uma planta forrageira híbrida 

de alta qualidade e porte baixo, com intensa atividade de perfilhamento, lançada em 2015 pela 

Embrapa, a qual apresenta alta produção de folha e pouco desenvolvimento de colmo, os 

quais são curtos. O estudo foi realizado com o objetivo de avaliar o potencial do capim- tamani 

em diferentes intervalos de cortes por meio das características morfogênicas e estruturais. O 

experimento foi conduzido no Setor de Forragicultura da Fazenda Escola da UFMS, localizada 

em Terenos - MS, no período de dois anos agrícolas. A gramínea Panicum maximum cv. BRS 

Tamani foi implantada em 16 canteiros experimentais de 3×3 m. Os tratamentos foram quatro 

intervalos de corte (21, 35, 49, 63 dias) com quatro repetições. Avaliou-se as características 

morfogênicas do capim-tamani em diferentes intervalos de corte (21, 35, 49 e 63). O filocrono, 

a TAlC, a porcentagem do colmo e a porcentagem de material senescente responderam 

linearmente, resultando em aumento no filocrono e redução na TAlF com o avanço do intervalo 

de corte. O intervalo de corte ideal para o uso da cultivar BRS Tamani é 21 dias, pois 

proporcionou alta porcentagem de folhas, menores porcentagens de colmo e material 

senescente. 

PALAVRAS-CHAVE: forragem, morfogênese, Panicum maximum 

 

ABSTRAT: Panicum maximum cv. BRS Tamani is a high-quality and low-sized hybrid forage, 

with intense tillering, launched in 2015 by Embrapa, which has high leaf production and little 

stalk development, which are short. The study was carried out with the aim of to evaluate the 

potential of Tamanigrass at different cutting intervals through morphogenic and structural 

characteristics. The experiment was conducted at the Forage Sector of Farm School of UFMS, 

located in Terenos - MS, during two agricultural years. The grass Panicum maximum cv. BRS 

Tamani was implanted in 16 experimental plots of 3×3 m. The treatments were four cutting 

intervals (21, 35, 49, 63 days) with four replications. Tamani grass morphogenic characteristics 

were evaluated at different cutting intervals (21, 35, 49 and 63). The TALC, stem and 

senescence material percentage increased linearly, resulting in a increase in phyllochron and 

decrease in TALF with advancing the cutting interval. The optimal cutting interval for BRS 

Tamani is 21 days, because it provided a high percentage of leaves, lower percentages of stem 

and senescent material. 

KEYWORDS: forage, morphogenesis, Panicum maximum 

INTRODUÇÃO: No Brasil, os sistemas de produção de ruminantes estão fundamentados em 

pastagens, que consiste na forma mais prática e econômica na alimentação dos ruminantes. 

Entretanto, a produtividade animal nos trópicos é baixa, devido à distribuição sazonal e variação 

qualitativa das forragens. Dentre as gramíneas mais utilizadas no Brasil para a produção animal 

destaca-se aquelas do gênero Panicum, as quais são recomendadas para regiões de solos bem 

drenados em que a precipitação anual varia de 800 a 1800 mm e requer fertilidade do solo 

média a alta (Muir & Jank, 2004). A morfogênese pode ser definida como a dinâmica de 

geração (genesis) e expansão da forma (morphos) da planta no espaço (Lemaire & Chapman, 

1996). Os estudos da morfogênese da forrageira é necessário para a compreensão do 
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crescimento da planta, e assim, obter estratégias racionais de manejo de pastagens (Martuscello 

et al., 2015), já que esta permite melhor entendimento de como acontece o desenvolvimento 

das estruturas da planta e da dinâmica de produção vegetal (Macedo et al., 2010). Assim, o 

conhecimento das características morfogênicas e estruturais das forrageiras garantem a 

longevidade, produtividade e sustentabilidade do ecossistema, devido a identificação e adoção 

de estratégias corretas do manejo da forragem (Pereira et al., 2011). Estudos referentes ao 

potencial produtivo das forrageiras e do comportamento fisiológico dessas plantas são 

necessários para encontrar o intervalo de corte que proporciona o manejo mais adequado. Desta 

forma, a identificação das características morfogênicas e potencial nutritivo do capim-tamani é 

fundamental. Objetivou-se avaliar o potencial do capim-tamani em diferentes intervalos de 

corte por meio das características morfogênicas e estruturais e produção de forragem. 

MATERIAL E MÉTODOS: O experimento foi conduzido no Setor de Forragicultura da 

Fazenda Escola da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), localizada em 

Terenos-MS, no período de dois anos agrícolas. As análises foram realizadas no Laboratório de 

Nutrição Animal e de Forragicultura da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

UFMS. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com parcelas subdivididas 

no tempo, com parcelas subdivididas no tempo. A gramínea Panicum maximum cv. BRS 

Tamani foi implantada em 16 canteiros experimentais de 3 × 3 m cada, as quais foram 

distribuídos aleatoriamente os tratamentos, os quais consistiam de quatro intervalos de corte 

(21, 35, 49, 63 dias). A massa de forragem foi quantificada realizando amostragens de cada 

parcela, utilizando-se um quadrado de 1 m2 e cortadas a 10 cm da superfície do solo, 

aleatoriamente. O monitoramento da altura das plantas forrageiras foi realizado no momento do 

corte (21, 35, 49 e 63 dias de rebrota). Variáveis morfogênicas e estruturais foram avaliadas 

em cinco perfilhos representativos de cada tratamento, totalizando 20 perfilhos medidos. As 

medidas foram realizadas a cada sete dias, por meio de uma régua graduada em centímetros. O 

delineamento aplicado foi o inteiramente casualizado com quatro intervalos de cortes. Os dados 

foram submetidos à análise de variância e análise de regressão para os intervalos de corte, por 

uma análise de variância unidirecional, utilizando o procedimento geral de modelos lineares do 

SAS PROC GLM (SAS Institute, Cary, NC, EUA). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: As taxas de aparecimento e alongamento de folhas foram 

inversamente proporcionais aos intervalos de colheita (21, 35, 49 e 63 dias), e o contrário foi 

observado para CFF e TSF. Esse achado demonstra o potencial de produção de folhas pelo 

perfilho da cv. BRS Tamani sobre produção de caule. Apesar da diminuição observada na 

relação folha:colmo com o aumento do intervalo de colheita, os resultados observados ainda 

foram elevados. Este achado está relacionado a características específicas da grama, que é de 

alto rendimento e cujas porcentagens de folhas e caules finos são altos e baixos, 

respectivamente. 
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Tabela 1. Composição morfológica e características morfogenicas e estruturais de Panicum 

maximum cv. Tamani em diferentes intervalos de corte avaliados em dois anos. 

Intervalo de corte 

  Ano 1   Ano 2  p-
valor 

 

 21 d 35 d 49 d 63 d 21 d 35 d 49 d 63 d L Q 

TAF1 0,12 0,078 0,071 0,069 0,133 0,103 0,079 0,066 <0,001 <0,001 

Filo2 8,664 13,464 17,311 21,33 8,254 10,021 13,623 17,381 <0,001 0,419 

DVF3 33,037 50,514 47,223 46,926 31,699 39,976 41,064 37,964 <0,001 <0,001 

NFV4 4,243 3,741 3,694 2,525 4,173 4,021 2,962 2,649 <0,001 0,003 

TAlF5 1,689 1,512 1,465 1,225 1,248 1,071 0,859 0,603 <0,001 0,016 

TalC6 0,244 0,225 0,206 0,159 0,241 0,24 0,209 0,185 <0,001 0,059 

CFF7 15,564 23,738 34,585 35,05 14,087 18,441 18,747 22,534 <0,001 0,001 

TSF8 0,015 0,347 0,421 0,556 0,032 0,264 0,456 0,476 <0,001 <0,001 

%Folha9 87,45 84,56 84,07 80,50 84,21 82,06 81,95 77,34 <0,001 0,162 

%Colmo10 5,24 7,84 8,63 10,05 6,54 6,86 8,41 10,67 <0,001 0,534 

MS11 7,48 8,27 9,52 10,47 9,55 10,18 11,41 12,45 <0,001 0,372 

F:C12 21,06 18,71 16,76 8,03 12,79 11,40 8,26 7,15 <0,001 0,001 

1 Taxa de alongamento de folha (folhas perfilho-1 dia-1); 2 Filocromo (dias.folha-1.perfilho-1); 3 Duração de 

vida da folha (dias); 4 Numero de folhas vivas (folhas.perfilho-1); 5 Taxa de alongamento da folha (cm dia-1 ); 

6 Taxa de alongamento do colmo (mm perfilho-1 dia-1); 7 Comprimento final da folha (cm); 8 Taxa de 

senescência foliar (cm perfilho-1 dia-1); 9 Material Senescente; 10 Relação Folha: Colmo. 

Y1=0.2308043672+0.0105111875.A-0.0081830688.I+0.0001336934.I2-0.0000007774.I3 (R2=0.94); 

Y2=7.140508813-2.872294375.A+0.260092804.I (R2=0.93) 

Y3=-32.30535377-6.74918106.A+5.74433741.I-0.12099981.I2+0.00081276.I3 (R2=0.87)  

Y4=4.472238069-0.099388625.A+0.005698370.I-0.000528372.I2 (R2=0.86) 

Y5=2.973719234-0.527384125.A-0.054190012.I+0.001171776.I2-0.000010019.I3 (R2=0.97) 

Y6=0.2689728875+0.0104095625.A-0.0016876134.I (R2=0.80) 
Y7=13.75438042-8.78235425.A+0.78255816.I-0.00527889.I2 (R2=0.84) 

Y8=-0.5176307719-0.0275525000.A+0.0334395857.I-0.0002611802.I2 (R2=0.93) Y9=111.0166317-

2.7540216.A-1.7640523.I+0.0439102.I2-0.0003644.I3 (R2=0.79) 

Y10=3.387045650+0.180152000.A+0.104096755.I (R2=0.83) 

Y11=3.949014688+1.960102063.A+0.072030487.I (R2=0.89) 
Y12=25.64907105-6.24477450.A+0.10807128.I-0.00388410.I2 (R2=0.87) 

 

 

CONCLUSÕES: O intervalo de corte ideal para o uso da cultivar BRS Tamani é 21 dias, 

pois proporcionou alta porcentagem de folhas, menores porcentagens de colmo e material 

senescente. 
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RESUMO: O mercado de produtos de origem animal possui destaque na pecuária brasileira. 

Com o crescimento do rebanho comercial a cada ano, o Brasil é um dos protagonistas na 

exportação de carne bovina mundial. Nesse âmbito, o bem-estar desde as formas manejo, 

transporte e abate, os métodos de insensibilização dos bovinos estão em evidência como uma 

preocupação ética e moral dos consumidores e também sua relação com a qualidade final do 

produto a ser consumido. 

PALAVRAS-CHAVE: bem-estar animal, inconsciência, sangria  

 

ABSTRACT: The market for products of animal origin is highlighted in Brazilian livestock. 

With the growth of the commercial herd each year, Brazil is one of the protagonists in world 

beef exports. In this context, welfare from handling, transport and slaughter, the methods of 

stunning cattle are in evidence as an ethical and moral concern of consumers and also its 

relationship with the final quality of the product to be consumed. 

KEYWORDS: animal welfare, bleeding, unconsciousness 

 

INTRODUÇÃO: O mercado da carne possui destaque no agronegócio brasileiro e com o 

crescimento do setor e a necessidade de maior qualidade dos produtos, os estudos dos 

procedimentos ante-mortem até a insensibilização dos animais se tornaram mais importantes 

(Sobral et al., 2015; Carlesci et al., 2014). O termo abate humanitário surgiu com o objetivo de 

minimizar o sofrimento desde o embarque do rebanho na propriedade de origem até a 

insensibilização no frigorífico, esse momento é considerado um ponto crítico do abate (Roça, 

2001) com objetivo de manter o animal inconsciente até o fim da sangria. Com exceção dos 

abates realizados conforme os rituais islâmicos e judaicos, o abate humanitário deve ocorrer em 

todos os animais com a insensibilização sendo aplicada antes da sangria de acordo com a 

Instrução Normativa Nº 3, de 17 de Janeiro de 2000, do Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento. Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo demonstrar os procedimentos 

realizados no abate humanitário e os métodos de insensibilização em bovinos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Para elaboração dessa pesquisa foram selecionados 6 artigos em 

português com disponibilidade em meio eletrônico disponíveis em bases de dados como a 

plataforma Scielo e Google Acadêmico, em 2021. O critério para seleção dos artigos foi a 

seleção de trabalhos completos em periódicos nacionais publicados entre 2001 e 2020. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com intuito de evitar o sofrimento desnecessário e perdas 

econômicas, a Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) determina procedimentos a serem 

realizados para evitar o sofrimento dos animais  e consequentemente o estresse desde o 
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embarque, transporte, desembarque e chegada aos currais, insensibilização e sangria. Vários 

autores já discutiram o conceito de estresse. Segundo Hans Selye (1926), o estresse é um 

conjunto de reações fisiológicas e comportamentais causados por condições artificiais ou 

naturais que necessitam de esforço para adaptação. Para Fowler (1986), os agentes estressantes 

podem ser classificados como somáticos (sons, frio, odores), psicológicos (medo, ansiedade e 

apreensão) comportamentais (disputas hierárquicas, superpopulação) e variados (má nutrição, 

parasitismo e infecções). 

 

Abate humanitário 
O embarque dos animais no caminhão deve ser realizado com a rampa de embarque 

inclinada e antiderrapante para evitar lesões e fraturas e animais debilitados não devem ser 

embarcados (Costa; Spironeli, Quintiliano, 2008). O transporte é um dos momentos mais 

estressantes para os animais devido a privação de água e alimentação e a densidade de carga. 

No Brasil, a densidade de carga deve ser entre 390 a 410kg/m². Os caminhões devem transportar 

20 animais (5 na parte anterior e superior e 10 na parte intermediária). A viagem deve durar 

menos de 12 horas e deve ser realizada nas horas mais frescas do dia por um motorista treinado 

a fim de evitar contusões e fraturas. Em casos de gasto excessivo de glicogênio devido ao 

estresse no transporte, o Ph da carne diminui lentamente após o abate pela baixa produção de 

ácido lático, com isso, a chance de conservação das características desejadas para consumo 

nesse tipo de produto é diminuída (Valsechi, 2001). O desembarque deve ser feito em silêncio 

evitando o uso de objetos pontiagudos ou o choque no manejo dos animais que serão 

encaminhados para o curral de espera. 

 

Segundo o RIISPOA (Regulamento de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem 

Animal) os animais devem ficar 24 horas no curral de espera em jejum com dieta hídrica com 

intuito de reestabelecer as reservas de glicogênio. Nesse período os animais diminuem o 

conteúdo gastrointestinal e é feita a inspeção ante-mortem para identificar animais doentes e 

isolar dos demais (Roça, 2001). No período pré-abate, os animais são conduzidos para um 

corredor que diminui sua largura em sua extensão evitando que os animais andem em grupo 

(seringa), o banho de aspersão nesse momento ajuda a diminuir o estresse causado. 

 

Insensibilização: 
O animal isolado chega ao box de atordoamento onde será realizada a insensibilização. 

O processo deve ser rápido para que ocorra a sangria com o animal sem consciência evitando a 

dor e sofrimentos desnecessários. O profissional treinado deve garantir que o box de 

atordoamento está restringindo os movimentos do animal e utilizará a pistola de dardo cativo 

(de impacto ou penetrante) no centro do “X imaginário” formado pelos olhos e as bases dos 

chifres na testa do animal. Caso a pistola seja do tipo penetrante o tecido cerebral é danificado. 

(Castillo, 2006). Segundo Renner (2006), alguns sinais devem ser observados para garantir que 

o animal não está consciente: globo ocular fixo, língua caída cabeça estendida e mandíbula 

relaxada. Um dos sinais da insensibilização inadequada é a vocalização. O animal cai e é 

conduzido para a praia de vômito onde é preso por um gancho e suspendido para o 

procedimento de sangria (secção da barbela, artéria carótida e veia jugular) e a morte do animal 

por choque hipovolêmico. 

O método Kosher é o método de abate do ritual judaico e é realizado por uma pessoa 

treinada  conhecida como Sochet. Uma lâmina afiada chamada de Chalaf é utilizada para 

secção de traqueia, esôfago, veias jugulares e artérias carótidas em um único corte(Codignoli, 

2014). O Sochet é responsável pela inspeção das vísceras do animal. No método Halal o abate 

é feito segundo o ritual islâmico obedecendo as leis no Alcorão muçulmano realiza a secção 

em um único corte com movimento de meia lua. Em ambos métodos não há insensibilização 
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prévia e são realizados em box rotativo visando a perda da maior parte do sangue. (Dall’Azen 

e Weise, 2014) 

 

CONCLUSÕES: Os métodos de abate com insensibilização quando realizados de forma 

adequada antes da sangria respeitam as práticas de bem-estar animal e tendem a manter a 

qualidade da carne. Com intuito de assegurar a posição do Brasil como um dos principais 

exportadores de carne do mundo, os animais devem ser devidamente manejados desde a 

propriedade rural até o abate com intuito de minimizar o estresse e o sofrimento desnecessário 

além de diminuir as perdas econômicas. 
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RESUMO: O objetivo desta revisão foi abordar de forma clara a utilização da avaliação de 

carcaça por ultrassonografia em bovinos de corte, em seus aspectos técnicos. Enfatizando 

fundamentos e concepções da técnica ao longo do tempo e suas principais mensurações 

realizadas, sendo elas espessura de gordura subcutânea, área de olho de lombo e espessura de 

gordura na picanha. A forma de se realizar este procedimento é de suma importância e tem 

como vantagem ser uma técnica não invasiva, sendo possível realizá-la com o animal vivo, em 

tempo real e mensurar além dos cortes mencionados a identificação do escore corporal. Desta 

maneira podemos concluir que a ultrassonografia de carcaça é uma avaliação vantajosa para a 

predição e mensuração da composição corporal dos animais, além de ser economicamente 

viável, eficiente e de fácil acesso. 
PALAVRAS-CHAVE: área de olho de lombo, carne, marmoreio, qualidade, ultrassom 

 

ABSTRACT: The objective of this review was to clearly address the use of ultrasound carcass 

evaluation in beef cattle, in its technical aspects. Emphasizing the fundamentals and 

conceptions of the technique over time and its main measurements performed, namely the 

thickness of the subcutaneous fat, the rib eye area, and the thickness of the rump steak. The 

way to perform this procedure is of paramount importance and has the advantage of being a 

non-invasive technique, being possible to perform it with the live animal, in real time and to 

measure, in addition to the cuts mentioned, the identification of the body score. Thus, we can 

conclude that carcass ultrasound is an advantageous assessment for the prediction and 

measurement of body composition of animals, in addition to being economically viable, 

efficient, and easily accessible. 

KEYWORDS: rib eye area, meat, quality, marbling, ultrasound 

 

INTRODUÇÃO: O Brasil nos últimos anos tem mostrado grande crescimento na 

pecuária, assim se destacando na produção e comercialização interna e externa do país. Sendo 

responsável nos recentes períodos pelo aumento considerável no crescimento do PIB. No 

último ano (2020) apresentou em média cerca de 29,7 milhões de cabeças abatidas sob 

inspeção, concomitante a isto, houve um aumento na demanda de avaliações de parâmetros de 

qualidade exigido pelos clientes como maciez, suculência, coloração, pH entre 

outros(IBGE,2020). 

Com o intuito de contribuir em todos esses processos, a técnica de avaliação de carcaça 

tem como objetivo fazer considerações quantitativas e qualitativas sobre os conhecimentos da 

produção  de carne, em seus aspectos mais detalhados e aprimorados. 

mailto:gabriela_santos@ufms.br


XIII Mostra Científica FAMEZ & II Mostra Regional de Ciências Agrárias - Campo Grande, MS, 2021 
 

                              MOSTRA FAMEZ 2021 – Evento Virtual – 12 de novembro de 2021 

94 

 

Alguns pontos dessa avaliação são a composição da carcaça, qualidade e quantidade de 

músculos, ossos, gordura animal entre outras características (Rodrigues Filho et al., 2013). 

A utilização da ultrassonografia para avaliação de carcaça animal se apresenta como 

uma opção viável para melhorar a eficiência da produção e obter informações da qualidade de 

produção(Rodrigues Filho et al., 2013). 

Ademais, esta técnica tem sido apreciada pela facilidade e rapidez de utilização, sendo 

ligeiramente obtidas informações em tempo real com exame in vivo dos animais (Suguisawa, 

2002). Portanto, o objetivo desta revisão foi analisar a utilização da técnica de avaliação de 

ultrassonografia de carcaça implantada no mercado. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: Para a pesquisa das informações, foram utilizadas as bases de 

dados Google Acadêmico, Science Direct, Scielo, IBGE, Pubvet, Embrapa, utilizando o método 

de investigação de revisão bibliográfica. Foram empregados na busca, o uso das seguintes 

palavras-chaves: “ultrassom bovinos”, “ultrassonografia em bovinos de corte” 

“ultrassonografia bonivo”, “carcaças bovinas avaliadas por ultrassonografia”, “ultrassonografia 

em carcaças bovinas”, “ áreas avaliadas por ultrassonografia em bovinos”, “resultados obtidos 

através da avaliação com ultrassonografia em bovinos” . 

 

DESENVOLVIMENTO: A utilização da ultrassonografia como forma de avaliação de 

carcaça foi utilizada pela primeira vez por volta de 1950 nos Estados Unidos, empregada na 

Universidade de Cornel (Sainz & Araujo, 2002). Em seguida alguns anos depois começou a ser 

implementada no Brasil, por volta de 1991, no qual o primeiro aparelho de avaliações foi 

adquirido pelo Instituto de Zootecnia da UFRJ, sendo designado primordialmente para as 

avaliações de carcaças de animais como ovinos, bovinos e suínos (Tarouco, 2004). 

Deste modo a técnica de avaliação por ultrassonografia é baseada na propagação de 

ondas sonoras, emitidas através de transdutores compostos por materiais piezoelétricos que 

apresentam substâncias de cristais de quartzo, o qual proporciona a capacidade do aparelho de 

realizar a função de identificação de formas físicas através da emissão de ondas em contato 

com o animal gerando imagens com reflexo parcial ou total dos tecidos, que podem ser 

visualizadas através do aparelho de ultrassom (Morais, 2007). Para a coleta e interpretação das 

imagens é necessário um conhecimento amplo das características avaliadas com relação a 

fisiológia e anatomia do animal. 

Através destas mensurações quantitativas e qualitativas é possível realizar em animais 

vivos avaliações não invasivas com a técnica de ultrassonografia, obtendo resultados das 

características de importância para a cadeia produtiva como avaliações de acabamentos de 

carcaça, avaliações de eficiência reprodutiva para animais direcionados ao melhoramento 

genético tanto em fêmeas como machos, mensuração da espessura de gordura subcutânea, 

gordura intramuscular e determinação de ponto ideal para o abate diminuindo erros e resultando 

em maior quantidade de animais avaliados para diferentes mercados (Faria, 2012). 

Assim o uso de equipamentos de alta tecnologia possibilita com precisão a avaliação 

da composição da carcaça, o que pode não ocorrer no uso de avaliações visuais ou por palpação 

em animais vivos, pois a dependência da avaliação humana pode em casos de falta de 

experiência e conhecimento resultar em avaliações sub ou superestimadas (Houghton e 

Turlington, 1992). 

Desta forma a partir da utilização do ultrassom como meio de avaliação e informações 

com acurácia, é possível realizar a mensuração de algumas áreas específicas do animal, sendo 

as mais comuns no músculo Longissimus dorsi entre a 12ª e 13ª costela do animal, fornecendo 

informações sobre a AOL (área de olho de lombo), EGS (espessura de gordura subcutânea) 

e porcentagem de gordura intramuscular (marmoreio). Já na garupa do animal posicionando o 
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scanner de forma horizontal entre o ílio e o ísquio é possível verificar a EGP (espessura de 

gordura subcutânea na picanha), obtendo a imagem diretamente na união dos músculos 

Gluteosmedius e Bicepsfemoris, devendo ser apresentada em mm (IMA 2010, AVAL, S.D). 

A EGS exerce um papel muito importante na industrialização da carne, pois é essencial 

no processo de resfriamento da carcaça, sendo este também um indicativo de qualidade, pois a 

gordura subcutânea protege a carcaça do animal quando ocorre a queda de temperatura no 

período de resfriamento (Muller, 1987; Mourão et al., 2007). Assim a espessura de gordura 

subcutânea deve ser mensurada a ¾ da altura do músculo Longissumus dorsi, sendo 

considerado como mínimo o acabamento de 3 a 6mm de espessura nas indústrias brasileiras 

(Muller, 1987; Mourão et al., 2007). 

A AOL está diretamente ligada aos cortes de alto valor comercial, sendo caracterizada 

como um indicador de rendimento e também como indicativo do grau de musculosidade do 

animal. A avaliação desta característica é realizada no músculo Longissumus dorsi entre a 12° 

e 13° costelas, onde se contabiliza a área total do músculo em cm², proporcionando a 

identificação de animais com maior musculosidade no rebanho (Luchiari Filho, 2000; 

Suguisawa et al., 2013; Aboujaoude et al., 2013). 

A gordura Intramuscular ou marmoreio, está inteiramente ligada a porcentagem de 

gordura depositada entre as fibras musculares na área do músculo Longissumus dorsi, é avaliada 

entre a 12º e 13ª costela a partir de padrões fotográficos. A gordura intramuscular possui relação 

com fatores como a suculência, sabor e maciez da carne, onde se apresentam como 

indispensáveis no mercado atual pela exigência e procura de qualidade dos consumidores 

(Suguisawa et al., 2013). 

A EGP conhecida como espessura de gordura da picanha é considerada como um 

indicador de precocidade, pois os animais que apresentam a EGP mais cedo ou seja em menor 

tempo e idade, indicam precocidade para o abate (Suguisawa et al., 2013). 

Portanto a predição e identificação da composição corporal de bovinos torna possível 

a realização do abate no momento ideal em que os animais se encontram com porcentagens de 

gordura de cobertura adequada, podendo assim manter o nível de qualidade da carcaça (Silveira, 

2001). 

Já como desvantagens podemos citar a identificação e análise de dados inadequadas, 

seja pela inexperiência do técnico ou pela visão insuficiente do local da mensuração e dos 

aparelhos utilizados incorretamente, além disso a dependência do uso de softwares americanos 

podem gerar custos elevados ao produtor (Waldner et al., 1992). 

 

CONCLUSÃO: Através desta revisão é possível concluir que a ultrassonografia de carcaça é 

uma técnica indispensável para obtenção e coleta de dados de forma rápida e precisa. Pois 

todos esses parâmetros avaliados através da mesma são de extrema importância para a 

qualidade da carcaça e da carne, pois possibilita de forma precisa a uniformidade dos rebanhos, 

e identificação de animais superiores para características de carcaça e qualidade da carne, 

maximizando o rendimento das propriedades e atingindo mercados com alta valorização por 

qualidade. 
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RESUMO: As indústrias frigoríficas demandam carcaças de qualidade para atender o mercado 

consumidor interno e externo, e por isso, alguns atributos de carcaça são avaliados pelos 

frigoríficos, como a gordura de cobertura e o peso final. O objetivo desse estudo foi comparar 

o rendimento de carcaça de bovinos de corte confinados castrados e inteiros da raça Nelore, 

quanto aos seus aspectos de espessura de gordura e peso final. Foram avaliadas 320 carcaças 

de bovinos, sendo 156 castrados e 164 inteiros oriundos de distintas fazendas do Estado de 

Mato Grosso do Sul. O total de animais abatidos rendeu 100.306 kg de carcaça, sendo 295,017 

kg a média por carcaça, ou 19,66 @ (arrobas). Dos 156 animais castrados, a média de peso foi 

de 298,83 kg/carcaça (19,79 @), sendo 32 animais classificados entre 3 (3 a 6 mm) e 4 (6 a 10 

mm) de acabamento de gordura. Dos 164 animais inteiros, a média de peso/carcaça foi de 

293,02 kg e 19,53 @ (arroba), sendo 11 animais classificados entre 3 (3 a 6 mm) e 4 (6 a 10 

mm) de espessura de gordura. Conclui-se que entre as categorias de bovinos avaliadas não 

houve diferença significativa no peso final e, em relação ao acabamento de gordura, os bovinos 

castrados apresentaram resultados melhores que os não castrados. 

PALAVRAS-CHAVE: características de carcaça, castração, frigorífico 

 

ABSTRACT: The slaughterhouses demand quality carcasses to serve the domestic and foreign 

consumer market, and for this reason, some attributes of the carcass are recommended, such as 

fat cover and final weight. The aim of this study was to evaluate the carcass yield of castrated 

and non-castrated male bovines in feedlot, on carcass fat distribution and weight. A total of 320 

carcasses were evaluated, being 156 castrated and 164 not castrated from different farms in the 

State of Mato Grosso do Sul. The total number of slaughtered animals yielded 100.306 kg of 

carcass, with 295,017 kg being the average per carcass. Of the 156 castrated, an average weight 

of 298.83 kg / carcass, with 32 animals classified between 3 (3 to 6 mm) and 4 (6 to 10 mm) of 

fat thickness. Of the 164 not castrated, the average weight/carcass was 293.02 kg, with 11 

animals classified between 3 (3 to 6 mm) and 4 (6 to 10 mm) of fat thickness. It is concluded 

that among the categories of cattle evaluated there was no significant difference in the final 

weight and, in relation to fat finishing, the castrated cattle had better results than the non-

castrated ones. 

KEYWORDS: carcass traits, castration, slaughterhouse 

 

INTRODUÇÃO: O Brasil apresenta o maior rebanho comercial do mundo, está em segundo 

lugar no ranking de produção e é o maior exportador mundial de carne bovina (Abiec, 2021). 

Neste contexto, determinadas características de carcaça são essenciais, como a condição sexual 

dos bovinos machos. A castração em bovinos de corte é uma prática comum, realizada com 

intuito de facilitar o manejo e permitir a produção de carcaças de qualidade (Matta et al., 2017). 

Além disso, permite menor perda no resfriamento da carcaça no frigorífico, pois, o animal 

castrado apresenta maior grau de acabamento de gordura (Freitas et al., 2008). A castração de 

bovinos tem sido exigida pelos frigoríficos, com base na alegação que carcaças de animais 

inteiros são inferiores quando comparadas com as de castrados (Moreira et al., 2015). 

Entretanto, para Moletta et al. (2014), bovinos inteiros detém maior peso ao abate, são 

superiores na conformação e obtém melhores rendimentos de carcaça. Melo et al. (2020) 

mailto:rfialho14@gmail.com
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demonstraram que a condição sexual de bovinos Nelore interferiu no peso de carcaça quente 

com machos inteiros apresentando peso superior em relação aos castrados. Com base no 

exposto, o estudo teve como objetivo comparar o rendimento de carcaça de bovinos de corte 

confinados castrados e inteiros da raça Nelore, em seus aspectos de acabamento de gordura e 

peso final. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: O estudo foi conduzido no município de Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul, em um abatedouro-frigorífico, sob Serviço de Inspeção Federal (SIF), no 

período de setembro de 2017. Foram avaliados 320 bovinos da raça Nelore, machos, sendo 156 

castrados e 164 inteiros para os parâmetros de peso médio por animal, classificação do 

acabamento de gordura e faixa etária. Após os animais serem abatidos, foi feita a estimativa 

da maturidade dos bovinos a partir da cronologia dentária, realizada por meio do exame do grau 

de desenvolvimento dos incisivos (caducos e/ou permanentes) e, em sua função, calculado a 

idade aproximada do animal (Brasil, 2007). Ao final da linha de abate, realizou-se as pesagens 

individuais de cada meia carcaça para obtenção do peso de carcaça quente (PCQ) por meio de 

uma balança de pesagem tendal (Balança Digital Prix Toledo® - Mod.2254 Tendal) dentro da 

sala de matança. Os PCQ foram registrados em planilhas, juntamente com o escore de 

acabamento de cobertura de gordura, realizados por um funcionário treinado de empresa 

terceirizada, classificando com base em padrões fotográficos. O acabamento das carcaças foi 

realizado de acordo com Paes (2006). Após a obtenção e tabulação dos dados, foi realizada a 

estatística descritiva do rendimento de carcaça de bovinos inteiros e castrados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: As 320 carcaças de bovinos de corte da raça Nelore 

avaliadas totalizaram 100.306 kg de peso de carcaça, sendo 295,017 kg a média por carcaça, 

ou 19,66 @ (arrobas). Destes, 156 animais eram castrados, e apresentaram média de peso de 

298,83 kg/carcaça (19,79 @), com 32 (20,5%) animais classificados entre 3 (3 a 6 mm) e 4 (6 

a 10 mm) de acabamento de gordura. Do total de 164 animais inteiros, a média de peso/carcaça 

foi de 293,02 kg e 19,53 @ (arroba), com 11 (6,7%) animais classificados entre 3 (3 a 6 mm) 

e 4 (6 a 10 mm) de acabamento de gordura (Tabela 1). Observando os valores de  média de peso 

por animal dos inteiros em relação aos castrados, pode-se observar que os castrados tiveram 

uma média de 5,82 kg/carcaça a mais que os inteiros. Turini et al. (2015) relataram que os 

bovinos castrados expressam alta correlação entre o peso da carcaça e a espessura de gordura, 

logo, essa categoria detém carcaças mais pesadas e com melhor deposição de gordura 

comparado aos inteiros. Entretanto, estes resultados diferem dos trabalhos de Vittori et al. 

(2006) e Restle et al. (2000), nos quais os nelores inteiros apresentaram pesos maiores que os 

animais castrados. 
 

Tabela 1. Percentual dos parâmetros avaliados em um abatedouro-frigorífico sob Serviço de 

Inspeção Federal de Campo Grande, MS.  
 

Variáveis Categorias 
 Macho Castrado Macho Inteiro 

Número de Animais 156 164 

Média de peso (kg/animal) 298,83 293,02 

Média @ 19,79 19,53 

Acabamento (escore 3 e 4) 32 11 

Idade (meses) 16-26 15-26 
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Todos os animais estavam na faixa etária entre 15 e 26 meses de idade e, por isso, não 

foram categorizados por idade, diferente do trabalho de Restle et al. (1994), que dividiu os 

animais por idade à castração, porém, o autor cita que a idade à castração não altera as 

características na carcaça. Arruda et al. (2016), ao separar as categorias animais por idade para 

avaliar as características de carcaça relataram que não houve diferença significativa (P>0,05) 

no desempenho quanto ao rendimento de carcaça. Em relação ao acabamento de gordura, as 

carcaças dos bovinos castrados apresentaram melhor rendimento, resultados que corroboram 

com diversos outros estudos (Moletta et al., 2014; Moreira et al., 2015; Turini et al., 2015). 

A gordura de cobertura é fundamental, em razão da sua propriedade de isolante térmico, 

que é de grande valia no resfriamento, diminuindo a perda por exsudação e favorecendo o 

aspecto visual da carcaça (Brondani et al., 2006). Nenhum dos animais da avaliação, que não 

se encaixaram nos acabamentos 3 e 4 (padrão desejável), apresentou a categoria 5 (excesso de 

gordura). Carcaças com acabamento de gordura acima de 6 mm são submetidas à toalete, 

processo que retira o excesso de gordura de cobertura antes da pesagem da carcaça, refletindo 

em custo operacional a indústria e menor lucratividade ao produtor devido à perda de peso da 

carcaça (Costa et al., 2002). As carcaças que se classificaram abaixo do padrão desejável (1 ou 

2), representam um problema econômico uma vez que o pecuarista, além de perder com a 

qualidade do produto, não ganha a bonificação da indústria. A gordura subcutânea abaixo de 3 

mm implica em menor remuneração ao produtor por conta das perdas na refrigeração e a 

susceptibilidade ao escurecimento dos músculos mais superficiais da carcaça (Gobbi, et al. 

2014). 

 

CONCLUSÕES: A diferença no peso final entre bovinos nelores castrados e inteiros não foi 

significativa. Entretanto, quanto ao acabamento de gordura, animais castrados apresentam 

melhor rendimento na carcaça. 
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EFEITOS DO SISTEMA DE ASPERSÃO DE ÁGUA GELADA NO 

RESFRIAMENTO DE CARCAÇAS SUÍNAS SOBRE A QUEBRA DE PESO: 

REVISÃO DE LITERATURA 
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RESUMO: O resfriamento pós-abate é uma etapa crucial no processo de produção de carne, 

pois desempenha grande papel na qualidade final da carne, uma vez que a velocidade de 

redução da temperatura na superfície da carcaça e interior da musculatura influencia 

diretamente em suas propriedades físicas e químicas. Quando comparado ao sistema 

convencional de resfriamento por meio de ventilação forçada, o sistema de resfriamento por 

aspersão pode apresentar diminuições nas perdas de peso, além de melhorar a taxa de queda 

de temperatura das carcaças, retardando as reações químicas e atividade enzimática, 

minimizando o crescimento de microrganismos. Deste modo, a presente revisão tem por 

objetivo reunir informações científicas a respeito da utilização do sistema de resfriamento por 

aspersão de água gelada em meias carcaças suínas. 

PALAVRAS-CHAVE: perda por gotejamento, perda de peso, qualidade da carne 

 

ABSTRACT: Post-slaughter cooling is a crucial step in the meat production process, since 

the speed of temperature reduction on the carcass surface and inside the musculature directly 

influences its physical and chemical properties. When compared to the conventional cooling 

system through forced ventilation, the sprinkler cooling system can present decreases in weight 

losses, in addition to improving the carcass temperature drop rate, slowing chemical reactions 

and enzymatic activity, minimizing the growth of microorganisms. Thus, this review aims to 

gather scientific information regarding the use of the chilled water spray cooling system on 

swine half carcasses. 

KEYWORDS: drip loss, weight loss, meat quality 

 

INTRODUÇÃO: A perda de peso durante a etapa de resfriamento das carcaças é um dos 

grandes desafios e está diretamente relacionada a melhora da produtividade e redução das 

perdas das indústrias. O resfriamento por aspersão, também conhecido como “spray chilling” 

tem o objetivo de diminuir as perdas de peso por evaporação que ocorrem durante a fase inicial 

do resfriamento (Prado et al., 2007). Esse sistema é utilizado nos Estados Unidos desde 1987, 

apresentando resultados significativos na redução da perda de peso por evaporação (Jones & 

Robertson, 1988). O processo convencional de resfriamento de carcaças por meio da ventilação 

forçada, com temperaturas variando de 0°C a 4°C por um período médio de 24 horas, ocasiona 

perdas de peso, denominado tecnicamente de “Quebra pelo Frio”. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa bibliográfica foi realizada utilizando-se as seguintes 

bases eletrônicas de dados científicos: Periódicos Capes e Google Scholar. Os termos de busca 

utilizados, associados ou não, no plural ou singular, nos idiomas português e inglês, foram: 

resfriamento por aspersão, carcaças suínas, quebra de peso. Não houve limitação de período 

para a busca. 
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DESENVOLVIMENTO: 
 

Resfriamento de carcaças 

Após o abate as carcaças apresentam temperaturas internas próximas a 39ºC, sendo necessário 

reduzir o mais breve possível a redução da temperatura das mesmas, que é feito através do seu 

acondicionamento em câmaras de resfriamento, que tem por objetivo eliminar o calor corporal 

durante a etapa de resfriamento das carcaças. (Roça, 2008). A redução do calor corporal visa 

inibir a proliferação de microrganismos, que ocorre a partir da redução da temperatura, inibindo 

o desenvolvimento de microrganismos patogênicos e deteriorantes, retardando atividades 

enzimáticas que contribuem para alterações físicas e sensoriais (Lawrie, 2005). 

Sistema de resfriamento por aspersão de água gelada 
O sistema de resfriamento com aspersão consiste em tubos de PVC com bicos aspersores 

dispostos paralelamente aos trilhos, nas câmaras de resfriamento, que fazem a aspersão de água 

sobre as carcaças durante o processo. O sistema automatizado faz a aspersão de água potável 

(entre 0,5 e 1 ppm de cloro) e gelada (não superior a 2°C), com uma programação predefinida 

que controla o tempo total, a duração dos ciclos de aspersão e o intervalo entre os ciclos (Prado 

et al., 2007). O ajuste dos ciclos usados no spray-chilling é determinante para a intensidade da 

perda de peso, sendo que o tempo de pulverização prolongado com ciclos longos pode gerar 

ganhos de peso durante o resfriamento da carcaça (Prado e Felício, 2010). Além disso há 

uma relação linear entre o tempo de pulverização e a redução da perda de peso das carcaças, 

comparando diferentes tempos de duração dos ciclos de aspersão, sendo que o período ideal de 

duração do tratamento deve ser de oito a doze horas, para obter-se redução da perda de peso 

por evaporação sem contudo comprometer a qualidade da carne (Greer & Jones, 1997). 

Legislação sobre o sistema de aspersão de carcaças 

O sistema de aspersão de carcaças com água gelada, inicialmente chamado de Clor-Chil é 

utilizado em diversos países norte-americanos, desde 1980 (Savell et al., 2005). Nos Estados 

Unidos e Canadá, o sistema de aspersão tem sido utilizado em carcaças bovinas desde 1987 

(Jones e Robertson, 1988). No Brasil o uso dessa tecnologia possui legislação específica apenas 

para meias-carcaças de bovídeos pela resolução Nº 02 de 9 de agosto de 2011, instituída pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Na qual especifica a 

necessidade na implantação pelos estabelecimentos, do Programa de Controle de Aspersão de 

Carcaças (PCAC), tendo como objetivo evitar o ganho indevido de peso das carcaças, 

decorrente da aspersão, de modo a evitar a fraude econômica, além de prevenir a introdução de 

perigos microbiológicos por meio da água utilizada. Cujos objetivos são diminuir o tempo de 

quebra da temperatura superficial para 5ºC e reduzir a perda de peso das meias-carcaças devido 

à ventilação forçada (MAPA, 2011), que é o método utilizado e único autorizado no caso de 

meias-carcaças suínas. 

Efeitos da aspersão de água gelada sobre a quebra de peso 
Durante o processo de resfriamento e desumidificação ocorre a troca de calor, onde a carcaça 

(corpo quente) perde calor e massa (evaporação) para o ar (corpo frio). O sistema de aspersão 

de água gelada na fase inicial do resfriamento, promove uma troca de calor por contato e forma 

um filme de aquoso na superfície da carcaça, reduzindo a temperatura superficial, por meio 

de troca térmica de fora para dentro da carcaça, evitando a desidratação e perda de massa. 

(Bridi, 2009). No sistema convencional de resfriamento a perda de peso pode chegar a 2% 

(James, 1996), já no sistema com aspersão essa perda pode diminuir de 0,2 a 1,8% quando 

comparadas as carcaças resfriadas pelo método convencional (Prado e Felício, 2010). Além 

da forma de perda de calor, a taxa de remoção do calor e a velocidade de redução da 

temperatura na superfície e no interior da musculatura das carcaças possuem grande influência 

na perda de peso durante o resfriamento (James, 1996). A utilização da aspersão já se mostrou 
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eficiente na redução significativa da perda de peso por evaporação em carcaças bovinas 

(Mesquita et al., 2003; Unruh et al., 2003). Resultados semelhantes foram encontrados por 

Prado e Felício (2010), que relataram redução significativa de 1,63% na perda de peso por 

evaporação em 48 horas de resfriamento, com ciclos de pulverização de 30 segundos de duração 

e intervalos de 10 minutos durante as 6 primeiras horas de resfriamento. No Brasil, algumas 

pesquisas (Mesquita et al., 2003; Prado et al., 2007) demonstram a eficácia do processo na 

redução das perdas de peso, além de não trazer prejuízos à qualidade microbiológica da carne. 

 

CONCLUSÕES: O processo de resfriamento de carcaças influencia diretamente na qualidade 

final do produto cárneo, a utilização do sistema de resfriamento por aspersão auxilia na 

redução da desidratação e consequentemente na porcentagem de quebra de peso da carcaça. 
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RESUMO: O objetivo do estudo foi avaliar o impacto econômico da intoxicação em cordeiros 

lactentes de diferentes grupos raciais mantidos em pastagens de Brachiaria spp. Foram 

utilizados 68 cordeiros pertencentes a dois grupos raciais distintos (R1: oriundos de cruzamento 

de ovelhas SRD x reprodutor Ile de France e R2: oriundos de cruzamento de ovelhas 

Dorper/Santa Inês e reprodutor White Dorper), distribuídos em dois tratamentos nutricionais: 

Controle (sem suplementação) e Creep-feeding (suplementação proteico-energética em cocho 

privativo). O custo de produção foi calculado sobre o consumo direto de insumos nutricionais 

somados ao período de pastejo e gastos com a internação dos animais. Os custos finais médios 

(R$/cabeça) foram menores com cordeiros sadios em relação aos cordeiros doentes 

independentemente do tratamento nutricional, além disso, os cordeiros que não receberam 

suplementação apresentaram maior custo comparado aos cordeiros do tratamento creep- 

feeding. Em relação ao grupo racial, os animais doentes, principalmente cordeiros do rebanho 

R1 apresentaram maior custo final médio (R$/cab.), em que cordeiros doentes filhos do 

reprodutor Ile de France tiveram 59% de aumento no custo, enquanto cordeiros doentes, filhos 

do reprodutor White Dorper tiveram 7% de aumento, o que mostra relevância do grupo racial 

para a ocorrência da intoxicação. Diante dos resultados, observa-se que a suplementação de 

cordeiros lactentes pode ser considerada uma ferramenta nutricional para redução dos efeitos 

da intoxicação por Brachiaria spp., e a identificação de raças resistentes de ovinos é uma 

alternativa promissora para controle de intoxicação. 

PALAVRAS-CHAVE: ovinocultura, pastagens tropicais, plantas tóxicas, sistema de produção 

 

ABSTRACT: The aim of the study was to evaluate the economic effect of poisoning in 

suckling lambs from different collective racial groups in Brachiaria spp. Sixty-eight lambs 

belonging to two distinct breed groups were used (R1: from crossing SRD ewes x Ile de France 

sire and R2: from crossing Dorper / Santa Inês ewes and White Dorper sire), distributed in two 

nutritional arrangements: Control (without supplementation) and Creep-feeding (protein- 

energy supplementation in a private trough). The production cost was independent of the direct 

consumption of nutritional inputs added to the grazing period and expenses with the 

hospitalization of the animals. Mean final costs (R$ / head) were lower with healthy lambs 

compared to lambs regardless of nutritional treatment, in addition, lambs that did not receive 

supplementation main cost relative to lambs in the creep-feeding treatment. In relation to the 

racial group, sick animals, mainly lambs from herd R1 index higher average final cost (R$ / 

head), where sick lambs from the Ile de France breeder have a 59% increase in cost, while sick 

lambs, sons of the breeder White Dorper had a 7% increase, which shows an example of the 

racial group for the occurrence of intoxication. In view of the results, it is observed that the 

supplementation of lactating lambs can be considered a nutritional tool to reduce the effects of 

poisoning by Brachiaria spp., and the identification of resistant breeds of sheep is a promising 

alternative for poisoning control. 

KEYWORDS: production system, sheep farming, toxic plants, tropical pastures. 
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INTRODUÇÃO: Gramíneas do gênero Brachiaria spp. são as forrageiras de maior 

importância econômica para as criações bovinas e ovinas na região Central do Brasil (Oliveira 

et al. 2019). No entanto, são consideradas tóxicas e responsáveis por perdas diretas e indiretas 

nestes rebanhos, através do menor desempenho produtivo e reprodutivo e pela morte dos 

animais (Tokarnia et al., 2012). Na literatura é apresentado um grande número de informações 

a respeito da intoxicação por Brachiaria spp. (Saturnino et al. 2010, Mustafa et al. 2012, Porto 

et al. 2013), além de estudos sobre novas alternativas para reduzir o impacto sanitário da 

intoxicação (Faccin et al., 2014, Pupin et al., 2016, Castro et al., 2018, Melo et al., 2018). No 

entanto, são raros os estudos sobre os custos da intoxicação e sobre o impacto econômico dos 

animais doentes nos rebanhos. Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi avaliar os 

custos da intoxicação. em cordeiros lactentes de diferentes grupos raciais mantidos em 

pastagens de Brachiaria spp. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: O presente trabalho foi desenvolvido em cordeiros lactentes do 

ao setor de ovinocultura da Fazenda Escola pertencente à Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul (UFMS). 

Os dados foram coletados entre os meses de maio a outubro de 2013 e de março a junho 

de 2014. Após o nascimento, 68 cordeiros foram distribuídos em dois tratamentos nutricionais: 

Controle (sem suplementação) e Creep-feeding (suplementação proteico-energética em cocho 

privativo). Os cordeiros pertenciam a dois grupos raciais distintos. Rebanho 1 (R1 – cordeiros 

oriundos do cruzamento de ovelhas SRD e reprodutor Ile de France); Rebanho 2 (R2 – cordeiros 

oriundos do cruzamento de ovelhas cruzadas Dorper/Santa Inês e reprodutor White Dorper. No 

tratamento Controle haviam 21 cordeiros R1 e 13 cordeiros R2 e no tratamento Creep-feeding 

haviam 26 cordeiros R1 e oito cordeiros R2. 

O cálculo econômico do custo de produção foi realizado sobre o consumo direto de 

insumos nutricionais acrescidos do período de pastejo e dos gastos com a internação dos 

animais. O custo do período de pastejo foi calculado sobre o custo do arrendamento da terra 

sobre os valores praticados em Campo Grande, MS, para bovinos corte, corrigidos para a taxa 

de lotação aferida no projeto com os ovinos. A equação do custo de produção foi a seguinte: 

CT = (CA * DD) + (DD*((CoC*R$/kgC)+(CoCF*R$/kgCF)+(CS*R$/kgS))) + 

(DI*(CoF*R$/kgF)), onde: CT, Custo total; CA, Custo Arrendamento; DD, Dias a desmama; 

CoC, Consumo médio de concentrado matriz; R$/kgC, preço por quilo de concentrado; CoCF, 

Consumo de creep feeding; R$/kgCF, preço por quilo de creep feeding; CS, Consumo de sal 

mineral; R$/kgS, preço por quilo de sal mineral; DI, Dias de internação; CoF, Consumo médio 

de feno; R$/kgF, preço por quilo de feno. 

A fotossensiblização foi o sinal clínico para indicar a intoxicação por Brachiaria spp. e 

caracterizou-se por lesões em áreas restritas da pele, especialmente região da face e orelhas, 

consistindo em alopecia, eritema, formação de crostas, desprendimento e retração cicatricial 

(Melo et al., 2018). Cordeiros com fotossensibilização foram separados do rebanho, juntamente 

com suas mães e colocados em abrigos protegidos do sol. Durante o curso clínico receberam 

insumos nutricionais (sal mineral, feno como volumoso e no tratamento creep-feeding recebiam 

adicionalmente suplementação proteico-energética. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os custos finais médios (R$/cabeça) dos cordeiros sadios 

foram menores quando comparados aos cordeiros doentes independentemente do tratamento 

nutricional ou ano experimental (Tabela 1). Esses dados demonstram que a intoxicação por 

Brachiaria spp. traz prejuízos diretos e indiretos ao rebanho ovino, especialmente em cordeiros 

lactentes (Tokarnia et al., 2012; Melo et al., 2018). Além disso, o aumento dos custos dos 

cordeiros sem suplementação foi maior quando comparado aos cordeiros do tratamento creep- 
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feeding. Portanto, a adição da suplementação na dieta de cordeiros lactentes é uma considerada 

uma ferramenta nutricional que pode ser utilizada para diminuir os efeitos da intoxicação por 

Brachiaria spp. (Melo et al., 2018). 

 

Tabela 1. Custo final médio (R$) e aumento no custo (%) dos cordeiros lactentes nos 

tratamentos Controle e Creep-feeding nos anos de 2013 e 2014 

Ano Tratamento   Custo final médio (R$/cab.)  Aumento % no Custo 
  Sadios Doentes  

2013 Controle R$ 24,34 R$ 49,78 105% 

2013 Creep-feeding R$ 38,56 R$ 55,41 44% 

2014 Controle R$ 26,76 R$ 40,91 53% 
2014 Creep-feeding R$ 39,02 R$ 49,12 26% 

Em relação ao grupo racial o custo final médio (R$/cab.) dos animais doentes foi 

superior aos animais sadios, especialmente nos cordeiros do rebanho R1. O aumento no custo 

(%) dos cordeiros doentes, filhos do reprodutor Ile de France foi de 59% enquanto que nos 

cordeiros doentes, filhos do reprodutor White Dorper foi de 7% (Tabela 2). Observou-se dessa 

forma que o grupo racial foi determinante para a ocorrência da intoxicação. Em Pupin et al. 

(2016) observou-se que a progênie de pais sensíveis à intoxicação por Brachiaria spp. 

apresentou morbidade de 73%, enquanto que em uma progênie contemporânea, mas de pais 

resistentes não foi observado animais doentes. Dessa forma, a identificação de raças resistentes 

de ovinos é uma alternativa promissora para controle de intoxicação. 

 

Tabela 2. Custo final médio (R$) e aumento no custo (%) dos cordeiros lactentes de acordo com 

os grupos raciais 

Grupo Racial   Custo final médio (R$/cab.)  Aumento % no Custo 
 Sadios Doentes 

R1 (Ile de France) R$ 29,77 R$ 47,45 59% 

R2 (White Dorper) R$ 39,14 R$ 41,75 7% 

 

CONCLUSÕES: A suplementação em creep-feeding demonstrou ser uma ferramenta 

nutricional eficaz para diminuir os custos com os animais intoxicados por Brachiaria spp. 

Concomitantemente sugere-se através desse estudo que a utilização de rebanhos resistentes em 

pastagens de Brachiaria spp. é uma ferramenta de seleção útil para diminuir os custos com a 

intoxicação. 
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RESUMO: Os consumidores estão cada vez mais exigentes com a qualidade da carne que irão 

comprar e consumir. Porém, existem diversos padrões cárneos brasileiros. A carne bovina hoje 

é a principal fonte de proteína animal presente na dieta do brasileiro. A cor da carne é o 

principal parâmetro utilizado no julgamento de compra do consumidor e influencia na aquisição 

do produto nas gôndolas dos mercados. A maciez da carne bovina é o parâmetro que fideliza o 

consumidor e está associado à qualidade global do produto, logo, o consumidor está aprendendo 

que o marmoreio influencia diretamente na maciez e suculência da carne, sendo procurado cada 

vez mais por aqueles que entendem de qualidade. A qualidade da carne é uma medida das 

características desejadas e valorizadas pelo consumidor, e pode ser afetada por diferentes 

fatores como alimentação, idade, peso ao abate, genótipo, transporte, armazenamento entres 

outros. Desta forma, esta revisão de literatura visa abordar como o marmoreio influencia na 

qualidade da carne. 

PALAVRAS-CHAVE: maciez, sabor, suculência. 
 

ABSTRACT: Consumers are increasingly demanding about the quality of meat they will buy 

and consume. However, there are several Brazilian meat patterns. Beef is now the main source 

of animal protein present in the Brazilian diet. Meat color is the main parameter used in the 

consumer's purchase judgment and influences the purchase of the product on market shelves. 

The tenderness of beef is the parameter that retains the consumer and is associated with the 

overall quality of the product, therefore, the consumer is learning that marbling directly 

influences the tenderness and juiciness of the meat, being increasingly sought after by those 

who understand quality . Meat quality is a measure of the characteristics desired and valued 

by the consumer, and can be affected by different factors such as food, age, slaughter weight, 

genotype, transport, storage, among others. Thus, this literature review aims to address how 

marbling influences meat quality. 

KEYWORDS: softness, flavor, juiciness. 

 

INTRODUÇÃO: A qualidade da carne bovina é influenciada por vários fatores que podem ser 

controlados nas diversas etapas de sua produção através de manipulação dos fatores 

intrínsecos, como escolha de raças, do sexo e idade e dos fatores extrínsecos ao animal  como 

nutrição e manejo, que afetam a velocidade de crescimento dos animais (Bridi, 2011). A 

maciez e suculência é um dos principais atributos de qualidade da carne: é a característica 

organoléptica de maior influência na aceitabilidade pelos consumidores (Alves et al., 2005; 

Parmigiani & Torres, 2009). A carne produzida no Brasil, principalmente quando se fala dos 

animais zebuínos, é conhecida como uma carne dura, pois os animais são terminados 

geralmente a pasto e atingem o peso de abate a maiores idades (Parmigiani & Torres, 2009). 
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É de grande interesse do consumidor que a carne apresente menores teores de lipídeos 

totais, ácidos graxos saturados e calorias. Todavia, a gordura, tem importante papel no 

desenvolvimento do sabor e do aroma da carne (Luchiari Filho, 2000). Onde, ao comer carne 

com um escore mais alto de marmoreio (gordura intramuscular visível), uma quantidade mais 

notável de suculência da carne, formada pela gordura líquida e pela saliva, é produzida, 

comparada ao comer carnes com baixo teor de marmoreio, o que também altera a percepção 

de sabor, com isso, uma quebra mais rápida dos alimentos, que ocorre na carne com maior 

marmoreio devido à menor quantidade de fibras por porção, irá fazer com que ocorra uma maior 

liberação de sabor e uma maior suculência a se obter um pico maior de concentração de sabor 

(EducaPoint, 2019). Diante das considerações feitas, serão abordados nessa revisão os 

principais fatores associados à maciez e ao sabor da carne bovina. 

 

DESENVOLVIMENTO: Marmoreio é o um dos aspectos que remetem a uma maior 

qualidade de carne, sendo o índice de gordura entremeada na musculatura, este nome é dado 

em referência à distribuição das linhas de gordura em meio à carne que fazem parecer uma 

pedra de mármore. Conhecida por ter baixos valores em porcentagem de marmoreio, a raça 

Nelore (Bos taurus indicus) perde para animais Bos taurus taurus em nível de gordura 

intramuscular (Dos Santos, 2008). 

De acordo com Luchiari Filho (2004) o marmoreio funciona como um lubrificante, 

facilitando a mastigação da carne, influenciando também nas características de palatabilidade 

e suculência da carne. A presença de substâncias flavorizantes na gordura entremeada, que 

volatilizam no momento da mastigação, são perceptíveis pelas células gustativas e agradáveis ao 

paladar. Este fator sofre influência, principalmente, dos sistemas de terminação e idade de abate 

que vão alterar a relação osso/carne/gordura (Costa et al.2008). 

O marmoreio é encontrado com maior frequência em animais das raças britânicas como 

Angus, Hereford, entre outras, e hoje com todo o potencial genético que temos, já é encontrada 

em raças 11 zebuínas como no Nelore, Tabapuã (Chaves, 2017). 

As maiores alterações na porcentagem de marmoreio ocorrem devido ao tipo de 

terminação adotado, sendo que animais terminados em dietas ricas em grãos apresentam maior 

porcentagem de que animais terminados com dietas à base de forragens (George, 2001; Pethick 

et al. 2001). 

 
Figura 1. Padrões de marmoreio. Fonte: Meat Evaluation Handbook (2001). 
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De acordo com Smith (2001), as carcaças de animais bem acabados, com cobertura de 

gordura adequada e com bom grau de marmorização, apresentam carne mais macia quando 

avaliadas por técnicas laboratoriais ou painéis de degustação, onde seu efeito da gordura de 

marmorização na maciez se da pela diminuição da densidade da carne, com a menor tensão 

entre as camadas de tecido conjuntivo, propiciando maior quantidade da proteína pelos lipídios 

e pela capacidade da gordura provocar maior salivação. 

A análise para observar o marmoreio é realizada visualmente no músculo Longissimus 

dorsi, entre a 12a e a 13a costela, onde cada grau de marmorização é dividido em 100 sub- 

unidades, porém os escores de marmorização são expressos em decimais dentro de cada 

classificação. Para a classificação de marmoreio, são usados cartões padrões do USDA, para 

assegurar maior acurácia nas avaliações (Sainz, 2001). Destaca-se a avaliação do marmoreio o 

aumento do valor agregado da carne bovina, sendo um dos coeficientes responsáveis pela 

comercialização da carne brasileira em novos nichos de mercado (Paz & Licchiari Filho, 2000). 

O tipo de alimento ingerido pelos animais, influencia diretamente na porcentagem de 

gordura intramuscular, sendo que animais terminados em dietas ricas em grãos apresentam 

maior porcentagem de gordura de marmoreio que animais terminados com dietas à base de 

forragens (George, 2002; Pethick et al., 2002). 

A deposição de gordura de marmoreio apresentam grandes diferenças entre as raças. 

Raças de origem britânica apresentam reconhecidamente alta capacidade de deposição de 

gordura de marmoreio, enquanto que raças zebuínas e continentais apresentam baixa 
capacidade de deposição de gordura intramuscular, como exemplo, os nossos nelores (Burrow, 

2001). Portanto, Oliveira et al. (2008) diz que não basta ter a melhor genética, uma alta 
produtividade, uma nutrição equilibrada e de boa qualidade, se o manejo com os animais for 

incorreto. Pois não só á qualidade é importante, mas também o bem estar (Lammens et al., 
2007). 

 
CONCLUSÕES: O mercado esta exigindo cada dia que passa uma maior qualidade em seus 

produtos, para atender a demanda da necessidade do consumidor os produtores devem e estão 

buscando uma padronização da carne, melhorando tanto em aparência, cor, suculência e 

maciez, ou seja, carne com maior percentual de marmoreio. Por isso, devem-se assegurar 

procedimentos adequados de transporte, armazenamento, manipulação, exposição e preparo da 

carne, pois a qualidade final da carne resulta do que aconteceu com o animal durante toda a 

cadeia produtiva. 
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RESUMO: Para assegurar a qualidade da proteína animal que chega à mesa do consumidor, 

se faz necessário cuidar dos processos pré-abate para o estabelecimento adequado do pH final 

no músculo. Concedendo assim, a aceitação da carne no mercado em suas propriedades 

organolépticas como coloração, maciez e textura. A presente revisão, tem como finalidade 

elucidar os processos bioquímicos e alterações cárneas post mortem subsequentes de altos e 

baixos níveis de pH. 

PALAVRAS-CHAVE: capacidade de retenção de água, DFD, manejo pré-abate, PSE, proteína 

animal 

 
ABSTRACT: To ensure the quality of animal protein that reaches the consumer's table, it is 

necessary to take care of the pre-slaughter processes for the proper establishment of the final 

pH in the muscle. Thus, granting the acceptance of meat in the market in its organoleptic 

properties such as color, tenderness and texture. The present review aims to elucidate the 

biochemical processes and subsequent post mortem meat alterations of high and low pH levels. 

KEYWORDS: Pre-slaughter management, DFD, PSE, Water holding capacity, Animal 

protein 

 

INTRODUÇÃO: A Adoção de métodos humanitários no abate juntamente com melhorias de 

aparatos tecnológicos e capacitação de profissionais, são primordiais para que a carne possua 

a qualidade exigida pelo consumidor. Assim, o fornecimento de alimentos de origem animal 

com biosseguridade na sua procedência, manifestada pelas práticas corretas de manejo pré- 

abate idealizadas pelas regulamentações, procuram assegurar um pH ideal entre 5,5 e 5,8 na 

mercadoria decorrente e por fim, desempenham um crescimento periódico na exportação de 

proteína animal pelo Brasil (Silva; Guimarães; Ribeiro, 2021).Os consumidores não se 

preocupam apenas com a cadeia produtiva ética nas culturas de corte, mas também com as 

características organolépticas ligadas a fonte proteica fornecida, tais como a cor, maciez e 

suculência que estão fortemente correlacionadas ao pH da carne (Kuhl, 2013). Isto posto, 

diversos estudos são realizados para demonstrar a interferência do pH na qualidade final da 

carne afim de atender adequadamente a demanda internacional com segurança alimentar. Por 

conseguinte, o objetivo desta revisão foi avaliar os efeitos do pH na qualidade da carne 

esclarecendo todos os aspectos ante mortem e post mortem que induzem as variações deste 

parâmetro qualitativo e as respectivas alterações físico-químicas PSE e DFD. 

 

DESENVOLVIMENTO: O manejo pré-abate é uma das fases mais comprometedoras na 

qualidade da carcaça pelas condições adversas proporcionadas ao animal. Há uma tendência de 

ajuste homeostático que causa modificações morfológicas, físico-químicas e comportamentais 

no indivíduo em resposta ao estresse suscitado da fazenda até a chegada no abatedouro 

frigorífico, podendo refletir em perdas comerciais e prejuízos econômicos no produto 

cárneo final (Souza & Ribeiro, 2021; Pereira et al., 2017). 
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Sendo um elemento habitual no deslocamento animal, o transporte rodoviário sob 

altas densidades de carga e privação alimentar em confinamento no veículo motivam sérios 

problemas conformacionais. Contusões e lesões, elevações no pH, mudanças na coloração da 

carne são ocasionadas durante esse período levando a desqualificação das carcaças (Filho, 

2012; Mendonça et al., 2016). 

No caso de bovinos insensibilizados por pistola pneumática de dardo penetrativo  com 

eficácia de 96% em média, a maioria das carcaças avaliadas após 24 horas post mortem 

obtiveram valores intermediários de pH entre 5,83-5,90 o que mostra que irregularidades no 

manuseio pré-abate afligiramna qualidade da proteína animal (Leite et al., 2015). 

Após o procedimento de sangria, uma série de metabolismos fisiológicos acontecem 

na carcaça afim de manter o equilíbrio no organismo, pela grande quantidade perdida de 

sangue. Com a circulação sanguínea cessada não ocorre mais a oxigenação dos tecidos para 

produção energética, levando a adoção de vias anaeróbicas na degradação e biossíntese de ATP, 

sendo o glicogênio a principal fonte de energia utilizada (Lobo, 2019). Em estados anaeróbicos 

o ácido pirúvico é reduzido em ácido lático e este, é acumulado no músculo logo, ocorre 

sequencialmente a diminuição do pH do músculo post mortem gerando a progressiva 

imobilização do complexo troponina e elevando a atividade da Miosina-ATPase. O pH 

decresce até o momento que todas as reservas de glicogênio forem esgotadas ou quando inibir 

as enzimas glicolíticas ficando em torno do pH 5,4-5,5, instituindo-se o sistema de 

transformação da carne em músculo denominado como Rigor mortis (Palma, 2017). 

A rapidez da queda do pH final da carne em cerca de 24 horas, varia bastante refletindo 

na qualidade da proteína animal. Na espécie bovina começa do pH fisiológico 6,8- 7,2 próximo 

a neutralidade, decaindo para pH 6,4-6,8 após 5 horas e por fim, no período de um dia chega 

ao pH de 5,5- 5,9. O processo de acidificação da carne depende da quantidade acondicionada 

de glicogênio nos tecidos musculares pré-abate, em condições adversas o Rigor se estabelece 

agudamente rápido ou lento, podendo então causar alterações no pH final da carne e em 

características intrínsecas a ela como coloração, maciez e capacidade de retenção de água 

(Paulino; Duarte; Oliveira, 2013). O declínio anormal do pH ocasionado pelo estresse prévio 

ao abate leva a formação de carne DFD e PSE (Silva; Guimarães; Ribeiro, 2021). 

A sigla DFD é utilizada para definir uma carne escura, firme e seca com pH acima de 

5,8 sendo uma alteração observada comumente em espécies bovinas (Filho, 2012; Arantes, 

2014). Em valores elevados de pH o ponto isoelétrico da actina e miosina é ultrapassado, 

gerando maior capacidade de reter água no espaço intercelular e deixando a superfície do corte 

mais pegajosa, escura e compactada (Lobo, 2019). 

A principal motivação da ocorrência da carne de corte escuro é o estresse crônico 

antes do abate pelo não acompanhamento das normas do bem estar animal (BEA) associada 

ao manejo inadequado do animal que conduz a exaustão física, com isso acontece a depleção 

das reservas de glicogênio onde o processo de acidificação post mortem é impedido, formando 

quantidades insuficientes de ácido láctico e após o resfriamento da carcaça o pH permanece a 

cima de 6,0 (Palma, 2017). Diversas fontes de injúrias afetam desfavoravelmente o 

comportamento animal tais como ruído, espaço, umidade, temperatura, luz da mesma forma 

que, a resistência do animal ao estresse e herança genética, que irão atuar na degradação de 

glicogênio muscular (Limoni et al., 2017; Silva, 2017). 

A coloração vermelha escura exibida na alteração DFD ocorre devido a dificuldade dos 

tecidos em abranger O2 necessário para originar a oximioglobina, quando a peça está exposta 

a fatores externos, levando a uma impressão negativa do consumidor por aparentar advir de 

animais mais velhos (Arantes, 2014). Já a dureza nessa condição é resultado da menor ativação 

enzimática das calpaínas porque o pH menos ácido é incapaz de ativá-las, impedindo que 

a proteólise para a liberação de tensão muscular ocorra (Filho, 2012). 
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Além da mudança de aspectos sensoriais como coloração e maciez, a carne DFD 

apresenta deficiência em questões sanitárias alcançando índices altos de contaminação 

microbiana o que provoca riscos patogênicos a saúde pública, sendo recomendado consumi-la 

rapidamente. A isenção de glicose superficial nessa carne auxilia a degradação dos aminoácidos 

pela microflora deteriorando-a, promovendo odor desagradável e aumentando a 

susceptibilidade a microorganismos (Muller; Paschoal; Santos, 2012; Souza & Ribeiro, 2021). 

Produtos cárneos com pHs maiores que 5,8 são desclassificados e não podem ser 

exportados, alguns países europeus já multaram produtores rurais pela incidência da baixa 

qualidade nas carcaças, sendo de 30% a 60% alguns desses descontos. No entanto, no mercado 

interno a carne com pH anormal pode ser aproveitada com a produção de industrializados tendo 

como exemplos as emulsões cárneas (Kuhl, 2013; Silva; Guimarães; Ribeiro, 2021). 

A carne PSE é decorrente a um brusco decaimento do pH post mortem gerando uma 

proteína cárnea pálida, flácida e com baixa capacidade de retenção de água (Limoni et. al., 

2017; Souza & Ribeiro, 2021). Este defeito é recorrente principalmente em suínos e frangos 

de corte (Filho, 2012) sendo de grande importância na indústria pelo aumento na produção de 

carne de frango (Muller; Paschoal; Santos, 2012). 

Animais que sofrerem de estresse agudo antes do abate ou suínos submetidos a 

Síndrome de Estresse Suíno estão predispostos a desenvolverem a anomalia PSE. Tais 

perturbações externas com a liberação de adrenalina, favorecem a rápida decomposição de 

taxas glicolíticas e concentrações altas de ácido láctico logo após o abate deixando o pH abaixo 

de 5,8 já na primeira hora post mortem onde este associado a temperaturas musculares acima 

de 35ºC, acarreta a desnaturação das proteínas miofibrilares aumentando a perda por exsudação 

e comprometendo as propriedades funcionais da carne (Caldara, 2012; Muller; Paschoal; 

Santos, 2012; Silva, 2017). 

Este tipo de carne provoca muitas perdas pela indústria já que causam rejeição pelos 

consumidores e perdas nos processos industriais de fabricação por motivos de descoloração, 

baixa capacidade de retenção de água e moleza afetarem nas suas características qualitativas, 

deixando-as menos atrativas ao comprador (Filho, 2012; Palma, 2017; Souza & Ribeiro, 2021). 

Além disso, proteína animal com baixo pH interfere na difusão microbiana facilitando a 

propagação de bactérias lácticas e perda de água (Oliveira, 2017). 

Para evitar a alteração PSE é necessária a adoção de práticas racionais do bem estar 

animal durante todo o manejo pré-abate, evitando o uso de bastões elétricos e respeitando o 

tempo de descanso dos animais no frigorífico (Limoni et al., 2017). 

 

CONCLUSÕES: Observa-se que o pH da carne é um parâmetro imprescindível na avaliação 

de sua qualidade interferindo em atributos funcionais e sensoriais como a cor, maciez e 

capacidade de retenção de água, tendo agente decisivo para a prospecção dessas características 

a velocidade da glicólise anaeróbica post mortem pelo acúmulo de ácido láctico muscular. 
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RESUMO:A carne orgânica é um produto proveniente do pasto sem utilização de agrotóxicos, 

antibióticos e fertilizantes, sendo um tipo de criação diferenciada que proporciona um produto 

de qualidade, onde visa atender os preceitos de bem-estar animal, suprindo a demanda dos 

consumidores que buscam por produtos certificados de qualidade e bem-estar. Sendo assim, 

objetivou-se através deste manuscrito fazer um levantamento bibliográfico de pesquisas 

relevantes sobre a produção da carne orgânica. Foi utilizado a base de dados Science Direct, 

Scielo, e Google acadêmico, para localizar artigos científicos sobre o tema. Desta forma, foram 

selecionados 7 trabalhos, onde foram utilizados critérios de exclusão, para aceitação dos artigos, 

como: artigos completos, com descrição e metodologia e publicados nos últimos dez anos, foi 

adicionado as palavras-chave para busca: carne orgânica, bem-estar animal, produção de 

orgânicos, e para exclusão, a ausência da disponibilidade do texto na íntegra e resumos. O 

consumo da carne orgânica vem ganhando espaço e auxilia nos ganhos econômicos do país, 

porém não é uma produção fácil devido a oferta de insumos naturais, sendo ainda uma cadeia 

de produção deficitária. 

PALAVRAS-CHAVE: carne vermelha, produtos naturais, sustentabilidade 

 

ABSTRACT: Organic meat is a product from the pasture without the use of pesticides, 

antibiotics and fertilizers, being a differentiated type of creation that provides a quality product, 

which aims to meet the precepts of animal welfare, meeting the demand of consumers who seek 

for certified products of quality and well-being. Thus, the aim of this manuscript was to carry 

out a bibliographical survey of relevant research on the production of organic meat. The Science 

Direct, Scielo, and academic Google database were used to locate scientific articles on the 

subject. Thus, 7 papers were selected, where exclusion criteria were used to accept the articles, 

such as: complete articles, with description and methodology and published in the last ten years, 

the search keywords were added: organic meat, well- being animal, production of organics, and 

for exclusion, the absence of availability of the full text and abstracts. The consumption of 

organic meat has been gaining ground and aids in the country's economic gains, however it is 

not an easy production due to the offer of natural inputs, and it is still a deficient production 

chain. 

KEYWORDS: natural products, red meat, sustainability 

 

INTRODUÇÃO: Devido a necessidade de produção intensiva de carne, há preocupação em 

relação ao bem-estar dos animais de produção (Mendes, 2021), e os consumidores estão 

dispostos a pagar por produtos certificados de garantias de bem-estar, e que possua qualidade e 

segurança alimentar que a carne bovina orgânica oferece. A carne orgânica é procedida de um 

sistema produtivo considerado correto e que atende os preceitos de bem-estar animal (Batalha, 
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2012). Neste contexto, a carne orgânica, trata-se de um produto certificado e produzido 

resultante de um sistema produtivo considerado ambientalmente correto, atendendo os preceitos 

de qualidade e possui valores atribuídos, assim, esta revisão bibliográfica visa apresentar os 

principais aspectos da produção da carne orgânica, pela sua importância econômica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Foi utilizado as bases de dados Google Acadêmico, Science 

Direct, Scielo, utilizando o método de investigação da revisão bibliográfica, consistindo em 

analisar os conteúdos de artigos completos dos último dez anos, desta forma, foram utilizados 

os seguintes critérios: para aceitação dos artigos: Artigos completos com descrição e 

metodologia analítica e publicados nos últimos dez anos. Já para exclusão: não disponibilidade 

do texto na íntegra e resumos. Foram empregados na busca, o uso das seguintes palavras- 

chaves: ‘’ carne orgânica’’, ‘’ bem-estar animal’’ ‘’ produção de orgânicos’’. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A aplicação de sistemas intensivos de criação tem como 

objetivo favorecer a produção de bovinos (Macitelli, 2015) em períodos de menor 

disponibilidade de forragens, esses sistemas de produção atualmente caracterizam-se como 

adjuvantes da agricultura, uma vez que aumentam a disponibilidade de áreas para a produção 

de grãos e de outros produtos agrícolas, o que irá otimizar o uso de maquinários e mão de obra, 

além de promover maior aproveitamento dos resíduos. 

Para a produção de carne orgânica, é apenas permitido utilizar a forma natural do bioma, 

sem o uso de produtos químicos para tratar o pasto e o rastreamento do animal, por um outro 

lado, há necessidade de também observar entre o sistema (Bernardino, 2017) convencional e 

orgânico, há diversas diferenças, sendo possível observá-las na tabela 1, além disso, a produção 

orgânica, considera-se melhor, devido as questões de bem-estar animal. 

 

Tabela 1 – Diferença entre os sistemas de produção 
MANEJOS BOVINOCULTURA CONVENCIONAL BOVINICULTURA ORGÂNICA 

Pastagens Permitida a adubação com  

fertilizantes sintéticos; 
Permitido o uso de fogo nas pastagens. 

Permitida somente a adubação 

verde; 
Proibido o uso de fogo nas 

pastagens. 

Animais Suplementação liberada, com exceção de 

produtos de origem animal; 

Sem restrições a alimentos de origem 
transgênica; 

Tratamento veterinário com medicamentos 

convencionais; 

Transferência de embriões permitida; 

Animais podem ou não serem rastreados; 

Não há necessariamente uma preocupação 

com o bem-estar animal. 

Suplementação somente com 

alimentos de origem vegetal e 85% 

deve ser pastagem; 

Proibido alimentos de origem 

transgênica; 

Tratamento veterinário restrito a 

medicamentos  homeopáticos e 

fitoterápicos (com exceção de 

vacinas obrigatórias por lei); 

Transferências  de  embriões 

proibida; 

Animais obrigatoriamente 

rastreados e fiscalizados por órgãos 

responsáveis pela produção orgânica; 

Bem-estar animal: sombreamento  de 

pastagens e currais em formato 
de círculo. 

Adaptado: Matias apud Bernardino (2017). 
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No sistema de produção orgânica, há necessidade de obter conhecimento dos gastos com 

os insumos e serviços em cada fase produtiva, este sistema não é obtido somente na troca de 

insumos químicos por insumos orgânico/biológico/ecológicos, mas visa pelo cuidado com a 

alimentação do rebanho, as instalações e o manejo humanitário, a escolha de animais, a 

sanidade e até os cuidados higiênico/sanitários durante o abate e o processamento do produto 

(Soares et al., 2014). 

Um bom manejo durante todo o sistema de criação possui reflexos diretos na qualidade 

da carne, os prejuízos ocasionados pelo manejo inadequado (Mendes, 2021) irão impactar 

diretamente na qualidade da carne. O estresse animal origina um desajuste generalizado nas 

diferentes funções fisiológicas do animal, e quando há falhas de manejo, horas antes que 

antecedem o abate, irá originar um rápido declínio no pH e consequentemente estressem, 

originando produtos com falhas na sua qualidade final (Terlouw et al., 2008). 

 

CONCLUSÃO: A produção de carne orgânica mundial está em crescimento. O mercado 

consumidor começa a despertar sobre a qualidade de vida, e com isso busca consumir alimentos 

mais saudáveis, alguns mercados ainda não conhecem realmente a produção orgânica e acabam 

deixando-se levar pelo marketing. 
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RESUMO: Animais homeotérmicos são capazes de regular suas temperaturas corporais 

conforme algumas variações ambientais, mesmo que a temperatura ambiental seja variável. 

Entretanto elevadas amplitudes térmicas afetam o organismo, ocasionando diversas reações 

negativas sobre a fisiologia do animal. O Brasil é um país de clima tropical, que apresenta 

elevadas temperaturas e intensa radiação solar durante a maior parte do ano, em quase toda sua 

extensão territorial. Nesse cenário, possui o segundo maior rebanho bovino, sendo a maior parte 

de seu efetivo mantido em sistema a pasto. Isto posto, realizou-se este estudo com objetivo de 

fazer uma análise da interferência ocorrida entre o ambiente termicamente estressante com 

elevadas temperaturas e o comportamento de bovinos criados a campo. 

PALAVRAS-CHAVE: ambiência, bovinocultura, conforto térmico 

 

ABSTRACT: Homeothermic animals are able to keep their body temperatures constant within 

narrow limits, even if the environmental temperature varies. However, high thermal amplitudes 

affect the organism, causing several negative reactions on the animal's physiology. Brazil is a 

country with a tropical climate, which presents high temperatures and intense solar radiation 

during most of the year, in almost all it territorial extension. In this scenario, it has the second 

largest cattle herd, with most of its herd kept in the field. That said, this study was carried out 

in order to analyze the interference that occurred between the thermally stressful environment 

with high temperatures and the behavior of field-raised cattle. 

KEYWORDS: ambience, cattle farming, thermal comfort 

 

INTRODUÇÃO: O conhecimento entre as interações das variáveis climáticas sobre as 

respostas comportamentais, fisiológicas e produtivas dos animais é essencial para o sistema de 

produção. Segundo Encarnação (1989), o conforto térmico para bovinos em regime de 

pastagens é importante para a garantia de boa produtividade do rebanho, evitando o estado de 

estresse, por consequência mudanças no comportamento da espécie. A busca por equilíbrio 

térmico modifica o comportamento ingestivo, reduzindo o tempo de pastejo diurno, 

consequentemente, aumentando o noturno, ocorrendo também a redução do consumo de 

matéria seca, e aumento de ingestão de água, ademais, alterações no tempo de ruminação. 

Diante do exposto, realizou-se o presente trabalho com objetivo de fazer análise da 

interferência ocorrida entre o ambiente termicamente estressante com elevadas temperaturas e 

o comportamento de bovinos criados sob sistema de pastagem. Assim, também abordar 

estratégias e técnicas capazes de se evitar, ou mesmo minimizar problemas com estresse térmico 

e possibilitar maior condições de bem-estar aos animais. 
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MATERIAL E MÉTODOS: O estudo baseou-se na necessidade de melhoria no bem-estar 

animal, quanto ao equilíbrio térmico, para a espécie bovina em sistema extensivo, ocorrendo 

através de um aprofundamento teórico de dados já publicados. Durante a realização do trabalho 

foi realizada análises de títulos e resumos das publicações, os mais aptos que se encaixavam 

nos seguintes critérios: estresse calórico e comportamento natural de bovinos. Estes estudos 

encontrados em revistas cientificas nacionais e internacionais, disponíveis de forma online em 

bases de dados como: Google acadêmico e Scielo, com período de filtragem até o mês de 

outubro de 2021. A partir da primeira seleção foram analisados 25 trabalhos, através da 

observação de dados, resultados quanto a mudanças comportamentais influenciadas pelas 

condições climáticas, 13 artigos permaneceram para a tabulação, por se correlacionarem com o 

tema, estes foram imprescindíveis para a finalização desta revisão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O Brasil está classificado como um dos maiores destaques 

na criação de bovinos no mundo, com a produção majoritariamente voltada para corte. Com a 

crescente necessidade por proteína para a alimentação humana, existe a tendência de aumento 

no consumo, e maximização da produção. Todavia, o mercado está cada vez mais atendo, 

exigindo produção sustentável, que visa o bem-estar dos animais. Em razão disso, o 

investimento em métodos como disponibilidade de água, alimento, espaço e sombreamento 

adequado são fundamentais práticas de garantia na melhora do conforto desta espécie. 

Compreendendo a interação existente entre o ambiente e os animais, é notório que a 

produção destes, a depender do sistema, os submetem a condições estressantes diariamente, 

dentre estas a exposição ao estresse térmico. Segundo Fraser et al. (1975), o estado de estresse 

para um animal ocorre quando existe a necessidade de se alterar sua fisiologia e comportamento 

para que possa se adaptar às circunstâncias do ambiente em que está inserido. No entanto esta 

adaptação envolvendo diversos mecanismos do organismo não é considerada positiva, como 

relatado por Porfírio et al. (2012), em que se tratando de estresse por calor, os excessos térmicos 

obrigam o organismo a aumentarem a necessidade de energia, visto que, parte desta recorrerá 

para a manutenção da homeotermia. Este desvio na utilização da energia resulta em 

consequências negativas para a produção. 

Consoante a Bennet et al. (1985) é habitual que os animais procurem sombras nos 

horários de maior incidência solar, assim, a falta de sombreamento adequado favorece as 

condições mais estressantes para os animais a campo, pela maior incidência solar no decorrer 

do dia, levando o animal a modificar não apenas sua fisiologia, mas seu comportamento. 

A espécie bovina criada a pasto é motivada a explorar o local de vivência, manifestando 

comportamento natural, sua necessidade de ingestão de matéria seca, água, descanso, 

espaçamento e tempo adequado para o pastejo, como também, tempo adequado de ruminação, 

demonstrando uma rotina diária de caminhadas, higiene corporal, ócio, alimentação, interações 

agonísticas, ruminação e o tempo parado no local (Mitlohner et al., 2001). Observado o 

comportamento social dos bovinos a pasto, em sistema silvipastoril e de monocultivo, 

Améndola et al. (2016) descrevem a redução em 62% na frequência de comportamentos 

agonísticos (luta, agressão, fulga, etc.). 

Contudo o estado de equilíbrio térmico afeta diretamente esta rotina, o equilíbrio da 

temperatura corporal é fundamental, por esse motivo mudanças como redução na atividade 

física, o horário de pastejo, são observadas. 

Considera-se comportamento de pastejo quando os bovinos se encontram com a cabeça 

voltada para o solo, em que nesta posição ingere o alimento disponível, ocupando grande parte 

do dia, esta rotina varia em média de 8 a 9 horas por dia. Todavia, influências negativas podem 

alterar esta rotina, como afirmado por Hess e Krysl (1993), em condições estressantes os 

animais realizam o pastejo no período noturno quando as temperaturas estão mais amenas. Estas 

modificações alteram simultaneamente o ciclo de ruminação e o comportamento ingestivo da 
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espécie, conforme Bürger (2000), bovinos a pasto, permanecem longos períodos em 

alimentação, variando entre 4 a 12 horas por dia, seguidas da ruminação. Todavia, quando se 

altera o período de pastejo, o tempo de ruminação diminuirá alterando o metabolismo e ganho 

de nutrientes. 

Contudo, essa alteração no comportamento modifica também a ingestão de água e 

minerais. O desconforto térmico eleva a ingestão de água, com o intuito de estabelecer o 

equilíbrio, visto que, esta é uma forma eficiente de redução de temperatura corporal, pela 

evaporação da água, e através da micção (Habeeb et al., 1992). No caso do consumo de 

minerais, este que devido a hierarquia social dos grupos e todas as suas interações agonísticas 

aumentadas, dificulta o consumo para os animais subordinados, ocorrendo assim a ingestão de 

quantidades menores, corroborando com modificações fisiológicas do organismo, como com a 

presença de maior incidência de acidose ruminal. 

Visando melhorias na qualidade de vida de bovinos a pasto, estratégias para minimizar 

os efeitos do estresse térmico devem ser utilizadas. Sombrites, ou sistemas como os de 

integração lavoura pecuária floresta, sistemas silvipastoris, entre outros são estratégias 

eficientes para minimizar a exposição dos animais a radiação solar direta. Estudos têm 

demonstrando que estas estratégias podem evitar mudanças comportamentais relacionados a 

necessidade de descanso do animal. Assim, reduzem o tempo deitado, uma vez que, na posição 

em pé, há a melhores condições de trocas de calor do organismo com o ambiente, e dessa forma 

diminuir a temperatura corporal. Posto isto, a utilização de sombras auxilia quanto a redução 

de temperatura corporal e frequência respiratória, consequentemente melhorando o conforto do 

animal (Domingos et al., 2013; Gaughan et al.,2010) 

Neste viés, o estudo de Almeida et al. (2009) avaliaram fêmeas Nelore em pastagem 

com presença de árvores, e afirmaram que, o melhor local observado com conforto térmico se 

encontra em pequenos bosques constituídos de árvores de Guajuvira (Patagonula americana 

L), neste local, os valores médios das temperaturas corporais foram os mais adequados para a 

criação de bovinos em pasto. Por sua vez, Souza (2010), avaliando a presença de árvores em 

diferentes alturas nos sistemas silvipastoris, verificou a redução do estresse térmico no ambiente 

pela presença das árvores, visto pelo índice de tolerância ao calor, sendo tanto melhor quanto 

mais altas eram as árvores. Neste estudo foi observado efeito positivo do sistema sobre o 

comportamento ingestivo dos bovinos, porém sem alteração sobre o tempo e frequência de 

ruminação dos animais. 

Pela melhoria no bem-estar animal e a produção animal, o sombreamento, pode ser uma 

solução para a prevenção de estresse calórico em bovinos de corte criados a campo. Deste modo, 

uma linha de pesquisa, seria o estímulo a utilização e manutenção de sombras, estas podendo 

ser naturais e artificiais, no pasto concomitante a oferta de líquidos ad libitum, ademais, a 

propagação de informações sobre a necessidade do bem-estar animal para o desenvolvimento 

do sistema. 

 

CONCLUSÕES: O animal é um ser senciente com percepção do ambiente físico e psicológico 

que o cerca. O oferecimento de um ambiente que propicie condições de conforto e bem-estar é 

essencial tanto do ponto de vista ético quanto produtivo. A utilização de técnicas como uso de 

sombreamento é vantajosa, podendo esta ser natural ou artificial. 
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RESUMO: No presente trabalho foi avaliada a influência dos períodos manhã e tarde sobre as 

repostas fisiológicas de equinos antes e após exercícios físicos. Foram utilizados 18 animais da 

raça Quarto de Milha com delineamento em blocos casualizados, sendo a intensidade de 

treinamento semanal o parâmetro de blocagem. Os animais foram submetidos a 29 minutos 

consecutivos de exercício. Os parâmetros frequência cardíaca e frequência respiratória foram 

aferidos antes e após o exercício, em intervalos de cinco minutos, durante 30 minutos, e aos 60 

minutos da finalização do exercício. Para análise dos dados foi utilizado o Teste T pareado para 

a comparação entre os períodos manhã e tarde com nível de significância de 5% de 

probabilidade. Houve efeito (P<0,05) na frequência cardíaca dos equinos entre os períodos 

manhã e tarde, apenas antes dos exercícios físicos. Não houve efeito do período sobre 

frequência respiratória dos equinos nos tempos avaliados. Conclui-se que o período do dia 

influencia os parâmetros de frequência cardíaca dos equinos, com valores mais elevados no 

período da tarde. 

PALAVRAS-CHAVE: frequência respiratória, frequência cardíaca, homeostase. 

 
ABSTRACT: In the present work, the influence of the morning and afternoon periods on the 

physiological responses of horses before and after physical exercise was evaluated. Eighteen 

Quarter Horses were used in a randomized block design, with weekly training intensity being 

the blocking parameter. The animals were submitted to 29 consecutive minutes of exercise. The 

parameters heart rate and respiratory rate were measured before and after exercise, at five- 

minute intervals, for 30 minutes, and at 60 minutes after the end of the exercise. For data 

analysis, the paired t-test was used to compare the morning and afternoon periods with a 

significance level of 5% probability. There was an effect (P<0.05) on the heart rate of horses 

between the morning and afternoon periods, just before physical exercise. There was no effect 

of period on the respiratory rate of horses in the evaluated moments. It is concluded that the 

period of the day influences the heart rate parameters of horses, with higher values in the 

afternoon. 

KEYWORDS: heart rate, homeostasis, respiratory rate 
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INTRODUÇÃO: Os cavalos apresentam grande potencial para realização de exercícios de alta 

intensidade, porém para um bom desempenho atlético precisam de uma rotina de treinamento 

e condicionamento físico. O condicionamento físico do animal pode ser avaliado por meio de 

testes baseados em parâmetros fisiológicos, como a frequência respiratória e frequência 

cardíaca (Ferraz, 2007). A partir das respostas fisiológicas do animal, é possível estimar o tempo 

de treinamento de cada indivíduo, visando aumentar a sua capacidade de realização de 

determinado exercício, e com isso retardar o início da fadiga, melhorar o condicionamento, bem 

como diminuir os riscos de lesões ou estresse muscular (Pereira, 2015). Além disso, a 

frequência respiratória, e a cardíaca são parâmetros importantes para avaliar o estresse térmico, 

um fator que gera impacto negativo no desempenho esportivo dos cavalos e pode ser observado 

como resposta, ao ambiente que se encontra desfavorável para a dissipação de calor produzido 

(McCutcheon; Geor, 2008). Em vista disso, realizou-se este trabalho para avaliar se ha 

influência dos períodos dos dias sobre as respostas fisiológicas em cavalos submetidos a um 

exercício físico. 

 
MATERIAL E MÉTODOS: O experimento foi conduzido em uma propriedade rural 

localizada no município de Jaraguari – MS. Latitude 20º08'30" S e longitude 54º23'58" O. De 

acordo com a classificação Köppen o clima da região está na faixa de transição entre Cfa e AW 

tropical úmido, precipitação média anual de 1560 mm. 

Foram utilizados 18 equinos da raça Quarto de Milha, sendo 12 machos e 6 fêmeas, com 

idades entre 6 a 10 anos. Os animais foram alojados em galpão de alvenaria, subdividido em 30 

baias individuais de 5m x 4m, com acesso livre ao bebedouro e cocho de alimentação. A 

estrutura conta com uma área externa (pista) de solo arenoso, para treinamento dos animais 

envolvidos na pratica do esporte laço em dupla. 

O delineamento foi em blocos casualizados, sendo a intensidade de treinamento semanal 

o parâmetro de blocagem (animais adaptados ao treinamento uma, duas ou três vezes durante a 

semana). Os tratamentos correspondentes ao período de avaliação - Tratamento 1: exercício 

realizado no período da manhã, e Tratamento 2: exercício realizado no período da tarde. Foram 

avaliados três animais por período (manhã e tarde), onde foram submetidos a exercício com 

duração de 29 minutos consecutivos, e intervalo entre os períodos de 30 horas. 

Os parâmetros frequência cardíaca foi obtido com auxílio de um estetoscópio, onde foi 

contado os batimentos por 30 segundos e anotados em planilha, para posteriormente multiplicar 

por 2. A frequência respiratória foi obtida por observação dos movimentos completo do flanco, 

contado por 30 segundos, anotado em planilha, e posteriormente multiplicado por 2. As 

frequências cardíaca e respiratória foram aferidas antes e após o exercício, em intervalos de 5 

em 5 minutos durante 30 minutos, e aos 60 minutos da finalização do exercício. Os dados foram 

analisados pelo Teste T pareado para a comparação entre os períodos manhã e tarde. O nível de 

significância adotado foi 5% de probabilidade. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Não houve efeito (P>0,05) do período para a frequência 

respiratória dos equinos nos tempos avaliados. Os resultados observados nesta variável 

mostram uma diminuição acentuada nos movimentos respiratórios por minuto nos primeiros 15 

minutos, se estabilizando até os 30 minutos (Tabela 1). Todavia, os animais já apresentavam 

uma frequência mais elevada mesmo antes de iniciar os exercícios, uma vez que, de acordo 

com Cunningham (1999) a frequência respiratória normal em repouso varia de 8 a 16 

respirações por minuto. 
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Tabela 1. Valores de frequência respiratória (número/minutos) de cavalos da raça Quarto de 

Milha submetidos a exercícios físicos pela manhã e tarde. 

 

Variáveis 
 

Período de exercício 
 

CV, % 
 

Valor-P 

Manhã Tarde 

FR0 21±5 25±9 31,45 P>0,05 

FR1 73±3 76±3 33,84 P>0,05 

FR5 47±2 40±2 47,96 P>0,05 

FR10 35±2 36±2 44,42 P>0,05 

FR15 30±1 33±2 47,64 P>0,05 

FR20 28±9 30±2 46,53 P>0,05 

FR25 24±8 33±2 44,13 P>0,05 

FR30 27±9 31±1 40,87 P>0,05 

FR60 28±8 30±1 38,97 P>0,05 
FR0 – frequência respiratória antes do exercício; FR1 - frequência respiratória imediatamente após o exercício; 

FR5 - frequência respiratória 5 minutos após o exercício; FR10- frequência respiratória 10 minutos após o 

exercício; FR15 - frequência respiratória 15 minutos após o exercício; FR20 - frequência respiratória 20 minutos 

após o exercício; FR25 - frequência respiratória 25 minutos após o exercício; FR30 – frequência respiratória 30 

minutos após o exercício; FR60 – frequência respiratória 60 minutos após o exercício. Médias seguidas de letras 

distintas diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste t pareado. 

 
Houve diferença (P<0,05) na frequência cardíaca dos equinos entre os períodos manhã e 

tarde, apenas no tempo zero, ou seja, antes dos animais entrarem em atividade (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Valores de frequência cardíaca (batimentos/minutos) de cavalos da raça Quarto de 

Milha submetidos a exercícios físicos pela manhã e tarde. 

Variáveis Período de exercício CV, % Valor-P 

Manhã Tarde 

FC0 37±1b
 42±9a

 23,79 P<0,05 

FC1 85±1 86±2 17,62 P>0,05 

FC5 64±1 61±1 19,90 P>0,05 

FC10 57±1 52±1 20,61 P>0,05 

FC15 47±9 48±9 17,77 P>0,05 

FC20 42±5 45±9 17,26 P>0,05 

FC25 40±1 42±6 22,28 P>0,05 

FC30 39±8 42±7 19,38 P>0,05 

FC60 36±5 40±7 16,69 P>0,05 

FC0 – frequência cardíaca antes do exercício; FC1 - frequência cardíaca imediatamente após o exercício; FC5 - 

frequência cardíaca 5 minutos após o exercício; FC10- frequência cardíaca 10 minutos após o exercício; FC15 - 

frequência cardíaca 15 minutos após o exercício; FC20 - frequência cardíaca 20 minutos após o exercício; FC25 - 

frequência cardíaca 25 minutos após o exercício; FC30 – frequência cardíaca 30 minutos após o exercício; FC60 

– frequência cardíaca 60 minutos após o exercício. Médias seguidas de letras distintas diferem entre si a 5% de 

probabilidade pelo teste t pareado. 

 

De acordo com Cunningham (1999) nos equinos, a frequência cardíaca normal em 

repouso pode variar entre 32 a 44 batimentos por minuto (bpm). Para Dukes (2006) nos equinos 

os valores encontram-se entre 28 e 40 bpm, podendo se elevar linearmente até atingir 240 bpm 
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de acordo com o aumento da velocidade e intensidade do exercício. 

 

CONCLUSÕES: Conclui-se que nessas condições houve influência do período sobre o 

parâmetro frequência cardíaca, sendo que no período da tarde os animais apresentaram 

frequência cardíaca mais elevada. 
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RESUMO: No decorrer do tempo, o bem-estar animal dos animais de produção ganhou 

destaque e está evoluindo de forma a aprimorar o conhecimento sobre os processos fisiológicos 

e comportamentais. Isso é de grande importância, pois, a maioria dos bovinos encontra-se em 

sistema extensivo, a pasto, resultando em exposição desses animais aos fatores ambientais, 

consequentemente causando um estresse calórico. Com isso, houve o desenvolvimento do 

método dos cinco domínios com o objetivo de melhor avaliar o bem-estar animal como um todo 

em sistema de produção. Realizou-se esse trabalho com objetivo de discorrer sobre os estudos 

científicos voltados ao bem-estar de bovinos à campo, ressaltando a importância das definições 

de bons manejos, tanto nos cuidados sanitários, quanto no fornecimento de alimentos e nos 

fatores físicos do ambiente, mantendo os animais em boas condições de vida. 

PALAVRAS-CHAVE: ambiência, bovinocultura, fatores climáticos, produção animal 

 

ABSTRACT: Over time, the animal welfare of farm animals has gained prominence and is 

evolving in order to improve knowledge about physiological and behavioral processes. This is 

of great importance, as most cattle are found in extensive system, on pasture, resulting in 

exposure of these animals to environmental factors, consequently causing heat stress. With this, 

there was the development of the method of the five domains with the objective of better 

evaluating the animal welfare as a whole in the production system. This is work was carried 

out with the aim of discussing scientific studies aimed at the welfare of cattle in the field, 

highlighting the importance of definitions of good management, so much in health care, as in 

the food supply and in the physical factores of the environmet, keeping the animals in good 

living conditions. 

KEYWORDS: animal production, cattle farming, climatic factors, environment 

 

INTRODUÇÃO: De modo histórico, o bem-estar animal, principalmente dos animais de 

produção, foi ofuscado pela prioridade de melhorar os índices zootécnicos. Como relatado por 

Paranhos da Costa (2000), que nos últimos anos os conceitos de bem-estar animal passaram a 

ser mais evidente dentro do cenário da produção animal, especialmente na definição dos 

procedimentos de protocolos de boas práticas de manejo, em vista de fornecer produtos de 

qualidade superior, atendendo as exigências dos consumidores e mercados de exportação. 

Algumas questões associadas ao manejo de bovinos demonstraram alterações 

significativas no decorrer dos últimos 50 anos, acarretando aprimoramento de conhecimento s e 

associações fisiológicas, comportamentais e de bem-estar animal. Com a melhora do bem- estar 

dos animais, foi capaz de proporcionar aperfeiçoamento da produção, entretanto, embora seja 

reconhecida a importância de respeitar os animais, ainda há uma ausência de conhecimentos de 

como aferir ou identificar as situações em que os animais são criados (Broom; Frasier, 2010). 
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Para avaliar o bem-estar são empregadas algumas alterações corporais, como os 

parâmetros fisiológicos (temperatura, pressão arterial, condição corporal, frequências cardíaca e 

respiratória), os imunológicos (referentes a dor, enfermidade e lesões) e os bioquímicos 

(hormônios relativos ao estresse e enzimas) (Fraser, 2008). 

Segundo Webster (2016), para que se possa atingir o bem-estar, é necessário que o 

método das cinco liberdades seja aplicado, uma vez que haja demanda de avaliação da presença 

do bem-estar animal, sendo elas, liberdade comportamental, sanitária, ambiental, fisiológica e 

psicológica, desta forma, sendo livre para expressar seu comportamento natural, de medo e 

angústia, de doenças, sede e fome, desconforto e dor, relativamente. 

Conforme Luna (2008), tem-se avançado os estudos do bem-estar animal, estimulando  o 

senso crítico de utilização da prevenção e tratamento da dor nos animais. Fraser (2008), destaca 

que não deve haver justificativa moral para que a dor em animais seja considerada menos 

importante do que a dor humana. 

 

DESENVOLVIMENTO: 
Ambiência e bem-estar animal: Em ambientes pastoris, a ambiência e o bem-estar animal são 

elementos de grande importância, pois, a ambiência se trata da relação entre o animal e o 

ambiente, ou seja, refere-se à capacidade que o animal tem de se adaptar às condições que ele é 

exposto. 

Conforme Paranhos da Costa (2000), o ambiente é composto por um meio físico e um 

psicológico preparado para o exercício da atividade dos animais que nele vivem. Desse modo, os 

fatores físicos do ambiente incluem espaço, arquitetura da pastagem, luz, som e equipamentos. 

Os fatores psicológicos compreendem o medo, a ansiedade em consequência de interações 

sociais interespecífico (interação humano-animal) e intraespecíficas que incluem a taxa de 

lotação, o comportamento e a ordem de dominância, ocasionando disputas por recursos ou 

espaço (Ewing et al., 1999). 

 
Figura 1: Relação entre bem-estar e ambiência 

Fonte: Alves, Fabiana Villa; Porfírio-da-Silva, Vanderley; Karvatte Junior, N. (2019, p.212). 

 

Fatores climáticos e o bem-estar animal: Segundo Curtis (1983), a temperatura, umidade 

relativa do ar, o movimento do ar (ventos) e a radiação, são elementos fonte de estresse agudo 

ou crônico. O ambiente térmico do animal é composto por elementos como a temperatura, 

velocidade e umidade do ar e ainda a radiação solar. Muitas vezes, esses componentes ocorrem 

em valores extremos afetando de forma negativa a resposta produtiva ou até mesmo a 

sobrevivência do animal. De todos os fatores ambientais (luz/radiação, calor, ruídos e atmosfera 

circunstante) que podem interferir diretamente ou indiretamente sobre o bem-estar animal, a 

temperatura do ar (calor/frio) e radiação solar são os que mais influenciam os animais criados 

em sistemas a pasto, nas regiões tropicais. 



XIII Mostra Científica FAMEZ & II Mostra Regional de Ciências Agrárias - Campo Grande, MS, 2021  

                              MOSTRA FAMEZ 2021 – Evento Virtual – 12 de novembro de 2021 

129 

 

 

Efeito do clima tropical sobre os bovinos: A produção de bovinos no Brasil em sua maioria 

é realizada em sistema aberto, ou seja, a pasto, o qual expõe os animais a condições em que há 

influência do ambiente, podendo provocar mudanças fisiológicas nesses animais e 

consequentemente ocasionando estresse térmico. 

O estresse calórico, principalmente em regiões tropicais é responsável por grandes 

perdas econômicas, tendo efeitos sobre a produção de leite, produção de carne e na fisiologia 

da reprodução. 

Segundo Silanikove (2000), animais homeotérmicos, como os bovinos tentam manter 

sua temperatura corporal dentro de uma zona de termoneutralidade, chamada de zona de 

conforto térmico, em que o animal consegue expressar seu máximo potencial genético, com 

mínimo custo energético. Fora da zona de conforto térmico, os animais acionam seus 

mecanismos adaptativos na tentativa de manterá homeotermia, assim, procuram sombra, elevam 

o consumo de água, a frequência respiratória e também pode-se observar redução na ingestão 

de alimentos. Embora seja um processo eficiente para regulação da temperatura corporal, existe 

uma limitação e dependência em relação a temperatura do ambiente (figura 2). 

 
Figura 2: Representação esquemática da termorregulação em bovinos. 

 

Fonte: Alves, Fabiana Villa; Porfírio-da-Silva, Vanderley; Karvatte Junior, N. (2019, p.213). 

 

Bem-estar animal e os “Cinco Domínios”: Mellor & Beausoleil (2015), Mellor (2016) e 

Mellor (2017) determinaram um tipo de sistema onde, 4 domínios definem os estados físicos- 

funcionais ou internos do animal, sendo eles: domínio 1: nutrição; domínio 2: ambiente; 

domínio 3: saúde; domínio 4: comportamento. A relação dos domínios físicos (1 e 4) deduzem 

experiências afetivas que estão ligados ao domínio 5: mental. 

O sistema dos “Cinco Domínios”, conforme exposto, do 1 ao 4 interfere diretamente no 

domínio 5 (estado mental), onde as experiências sentimentais negativas que os animais sentem, 

como a dor, medo e frustração pelo fato de não terem a liberdade de escolhas. Este sistema 

dispõe de uma visão integrada sobre riscos envolvendo os 5 domínios dos animais, em situações 

que circundam restrições de espaços, como por exemplo, em confinamentos dos bovinos, 

procedimentos dolorosos como marcação com ferro e mochação. Embora incluir todos os 

fatores que constituem os sistemas produtivos com suas respectivas combinações, é evidente 

que há riscos de envolvimento do bem-estar animal nas circunstâncias descritas (BRAGA et 

al., 2018). 

 

CONCLUSÕES: As experiências e pesquisas voltadas ao bem-estar animal fazem um bom 

alicerce para que ocorra ainda mais o seu desenvolvimento no Brasil. A pecuária, de certa maneira, 
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necessita da incorporação do bem-estar, pois há preocupações éticas vindas da própria sociedade 

brasileira, gerando grandes desafios, porém, aplicando os conceitos básicos de bem-estar à campo, 

começando com pequenas alterações de manejo, instalações e fatores físicos do ambiente, podem elevar 

o padrão e produção não só dos animais como do bem-estar deles. 
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RESUMO: Com a procura dos consumidores por produtos naturais e com características 

sensoriais diferenciadas, tem se um aumento significativo na criação de aves sob o sistema 

semi-intensivo, pois nesse tipo de produção de aves caipira, tem-se animais em condição de 

bem-estar, saudáveis, com carne de elevado valor nutricional e isenta de contaminantes. A 

linhagem que mais se adapta a esse tipo de criação são as linhagens de frango de corte de 

crescimento lento. Além da diferença no desempenho essas são mais ativas, mais resistentes a 

doenças e menos susceptíveis a transtornos metabólicos. Mesmo sendo linhagens mais 

adequadas para esse tipo de produção o estudo e conhecimento do comportamento desses 

animais mostra sua importância pois através dele é possível inferir qual os animais são mais 

adequados. Dessa forma a presente revisão tem como objetivo exemplificar e relatar o 

comportamento de aves de crescimento lento criados em sistema semi-intensivo. 

PALAVRAS-CHAVE: aves, bem-estar, criação-alternativa, galinha-caipira 
 

ABSTRACT: With the demand of consumers for natural products and with differentiated 

sensory characteristics, there has been a significant increase in the creation of birds under the 

semi-intensive system, because in this type of production of free-range birds, there are animals 

in a state of well-being, healthy, with meat of high nutritional value and free of contaminants. 

The strain that best suits this type of rearing are the slow-growing broiler strains. In addition to 

the difference in performance, they are more active, more resistant to disease and less 

susceptible to metabolic disorders. Even though the strains are more suitable for this type of 

production, the study and knowledge of the behavior of these animals shows its importance 

because through it is possible to infer which animals are more suitable. Thus, this review aims 

to exemplify and report the behavior of slow-growing birds raised in a semi-intensive system. 

KEYWORDS: alternative creation; hicken chicken; poultry;  welfare 
 

INTRODUÇÃO: Nos últimos anos tem se notado a procura dos consumidores por produtos 

naturais, que apresentem características sensoriais diferentes, dessa forma temos o surgimento 

das formas alternativas de produção de frango de corte, como a do tipo caipira. Sistemas que 

busquem o bem estar animal, respeitando o ritmo de crescimento da linhagem e os aspectos 

qualitativos do produto final, com expectativa de chegar ao mercado com um preço de três a 

quatro vezes superior ao frango convencional (Dos Santos et al., 2012). Pois a carne destes 

animais possui menor teor de gordura e coloração mais avermelhada, proporcionando sabor 

diferenciado ao produto final (Takahashi et al., 2006). 

A linhagem que mais se adapta ao sistema semi-intensivo são as linhagens de frango de 

corte de crescimento lento, caracterizadas por aves cujo ganho de peso vivo é inferior as 

linhagens de frangos de corte de crescimento rápido, essas linhagens são conhecidas como aves 

caipiras ou coloniais, além da diferença no desempenho essas são mais ativas, mais resistentes 

a doenças e menos susceptíveis a transtornos metabólicos (Dos Santos et al., 2018). 
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Mesmo sendo uma linhagem que se adapta ao tipo de sistema esses animais ainda têm 

necessidades comportamentais específicas e são capazes de mudar seu comportamento para 

fazê-lo. Dentre as variáveis climáticas, a alta temperatura ambiente, a umidade e a luz solar 

direta são as principais responsáveis por causar o desconforto fisiológico que leva os animais a 

adotarem ações fisiológicas e comportamentais para manter a temperatura corporal, e na 

maioria das vezes podem causar a diminuição do desempenho produtivo (Souza, 2010). 

Desta forma estudar o comportamento desses animais é tão importante quanto pesquisar 

as necessidades nutricionais ou o conforto térmico de temperatura, pois através do 

comportamento é possível identificar qual linha genética é mais adequada a cada sistema de 

criação e identificar possíveis falhas tanto nas instalações como no manejo (Gonçalves, 2020). 
 

SISTEMA DE CRIAÇÃO SEMI-INTENSIVO: No sistema semi-intensivo em sua fase 

inicial, as aves são alojadas em instalações para proteção contra intempéries climáticas e 

predadores, recebendo rações balanceadas. Nas fases juvenil e adulta, as aves são soltas durante 

o dia, tendo à disposição ração e acesso à área para pastejo e/ou ração verde (Bento, 2009). 

Permitindo que as aves tenham livre acesso às áreas de pastejo, proporciona-se que estas 

expressem seus comportamentos naturais, resultando em diferenças particulares na qualidade 

da carne, quando comparadas com as aves   criadas confinadas (Fanatico et al., 2007; 

Mikulski et al., 2011). 

No sistema de produção de aves caipira e/ou orgânico, buscam-se animais com melhor 

condição de bem-estar, saudáveis, com carne de elevado valor nutricional e isenta de 

contaminantes (Arenales, 2003). 
 

LINHAGENS DE CRESCIMENTO LENTO: As aves de crescimento lento se adaptam ao 

sistema alternativo de criação, são mais ativas, isto é, tendem a exibir com mais frequência o 

comportamento de ciscar e explorar a área, apresentam menor taxa de anormalidades nos 

membros, são mais resistentes a doenças, e não apresentam problemas metabólicos (Hubbard, 

2006; Nielson et al., 2003). 

Além disso linhagens de crescimento lento portadoras do gene Naked Neck (Na_), 

determinante na redução do empenamento, possuem maior resistência ao estresse térmico em 

relação à linhagem de empenamento normal (nana), (Silva et al., 2001). 

As principais linhagens de crescimento lento criadas no Brasil são a Isa Label (Naked 

Neck), de origem francesa, a Embrapa 041, produzida pelo Centro Nacional de Pesquisa em 

Suínos e Aves da Embrapa, em Concórdia - SC, a Paraíso Pedrês, produzida pela granja aves 

do Paraíso, de Itatiba - SP, a 7P e Caipirinha, produzidas pela ESALQ/USP, em Piracicaba - 

SP. Internacionalmente, outras linhagens comerciais de crescimento lento são conhecidas como 

a Sasso (considerada a típica “Label Rouge”), Hubbard Isa, Master Gris, Farm Q entre outras 

(Fanatico & Born, 2002; Blagojevic et al., 2009; Dos Santos, 2018). 
 

COMPORTAMENTO DAS AVES: O comportamento animal é o conjunto resultante do 

funcionamento dos animais tanto individual, como coletivamente. Também constitui o meio 

que o animal interage dinamicamente com o entorno animado e inanimado (Fraser, 1980; 

Sales,2014). No caso dos animais domésticos, este meio será o ambiente de criação. 

As aves apresentam uma alta motivação inata para bicar, que está associada ao 

comportamento ingestivo e apetitivo (como por exemplo, puxar para rasgar a grama com o 

bico). O comportamento apetitivo, correspondentemente, está consideravelmente desenvolvido 

e assume um papel muito importante. Ele inclui componentes de locomoção, envolvendo 

movimentos do bico e das patas, que realizam vários processos de trabalho no substrato e sobre 

as partículas de alimentos grandes (Fraser,1980). A ingestão de água pode ocorrer até 40 vezes 

ao dia, portanto  ela deve ser oferecida permanentemente, sempre fresca e de boa qualidade 

(Sales,2014). 
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Também é possível observar o comportamento exploratório, atividade que tem como 

função buscar novos alimentos. Essa busca por alimentos faz com que elas caminhem grandes 

distâncias e revirem o solo descobrindo insetos, minhocas e sementes. Elas também exploram 

o ambiente em busca de locais adequados para o banho de terra e para o ninho (Sales,2014) O 

comportamento de ciscar está envolvida em outras duas formas de comportamento, junto ao 

comportamento alimentar e junto ao banho de terra (espojamento) na procura por alimentos, as 

aves frequentemente ficam em um lugar, alternando bicadas e ciscagem, formando com isso 

um buraco. Os movimentos de ciscar do comportamento do banho são realizados na posição de 

postura. A cada movimento de ciscar, o material do solo ou da cama é removido com os pés. Os 

animais ciscando deixam a cama solta e, desta maneira, o material é continuamente misturado 

e aerado (Sales, 2014). 

O banho de terra consiste no comportamento que as galinhas possuem de formar buracos 

no chão ou na cama com as patas, sentar-se ou deitar-se nele e espojar-se, fazendo com que o 

material solto penetre em sua plumagem. Após o banho, elas sacodem o corpo, eriçando as 

penas para soltar a terra. Esse comportamento também contribui para a eliminação de 

ectoparasitos da pele e das penas (Sales, 2014). Segundo Kilgour e Dalton (1984), as galinhas são 

mais eficientes na limpeza e no alisamento das penas que os galos. Elas também expressam mais 

o comportamento de lubrificação das penas, utilizando o óleo da glândula uropigiana, mais 

frequentemente que os machos. 

Outro comportamento natural exercido por essas aves é o banho de sol onde as aves 

sentam-se na posição lateral delicadamente, e no lado irradiado, esticam a asa e o pé na direção 

da fonte de luz (Sales, 2014). 

As aves tendem a manter uma hierarquia social, exibindo comportamentos de 

dominação ou de subordinação, que repercutem na ordem em que uma bica a outra dentro do 

grupo. Essa hierarquia determina também a ordem em que as aves se alimentam, e consiste em 

bicadas agressivas entre si, sendo que existe uma ave que domina todas (Fraser,1980; Sales, 

2014). 
 

CONCLUSÕES: De acordo com a literatura os animais criados em sistemas semi-intensivos, 

conseguem exercer comportamentos naturais estando em bem-estar, porém ainda é necessário 

atenção ao impacto da temperatura do ambiente na produção. 
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RESUMO: Este trabalho foi realizado para avaliar a correlação entre temperatura corporal 

obtida por termografia infravermelha, e a temperatura retal de equinos atletas submetidos à 

exercícios físicos nos períodos da manhã e tarde. Foram utilizados 18 animais da raça Quarto 

de Milha com delineamento em blocos casualizados, sendo a intensidade de treinamento 

semanal o parâmetro de blocagem. A temperatura retal foi colhida com termômetro retal digital 

de uso clínico veterinário. As imagens de termografia infravermelha foram colhidas por meio 

de câmera da marca Testo 875®. As imagens, e a temperatura retal foram obtidas antes e após 

o exercício, em intervalos de cinco minutos durante 30 minutos da finalização do exercício. 

Para análise de correlação entre as variáveis utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson 

com 5% de probabilidade. Foram observadas correlações positivas (P<0,05) com valores 

moderados entre as temperaturas retal e corporal nos períodos da manhã e tarde, e menor 

ocorrência de correlações entre essas variáveis no período da tarde. Conclui-se que o uso da 

termografia infravermelha pode ser usada para obtenção da temperatura corporal de equinos 

atletas, no término do exercício por ser um método não invasivo, e por apresentar moderada 

correlação com a temperatura de núcleo do animal. 

PALAVRAS-CHAVE: condicionamento, homeostase, imagem termográfica 

 

ABSTRACT: This work was carried out to evaluate the correlation between body temperature 

obtained by infrared thermography and the rectal temperature of athlete horses submitted to 

physical exercises in the morning and afternoon periods. Eighteen Quarter Horses were used in 

a randomized block design, with weekly training intensity being the blocking parameter. Rectal 

temperature was taken with a digital rectal thermometer for veterinary clinical use. Infrared 

thermography images were collected using a Testo 875® camera. Images and rectal 

temperature were obtained before and after exercise, at intervals of five minutes during 30 

minutes after the end of the exercise. For the analysis of correlation between the variables, the 

Pearson correlation coefficient with 5% probability was used. Positive correlations (P<0.05) 

were observed with moderate values between rectal and body temperatures in the morning and  

mailto:carolinebini@hotmail.com


XIII Mostra Científica FAMEZ & II Mostra Regional de Ciências Agrárias - Campo Grande, MS, 2021 
 

                              MOSTRA FAMEZ 2021 – Evento Virtual – 12 de novembro de 2021 

136 

 

afternoon, and less occurrence of correlations between these variables in the afternoon. It is 

concluded that the use of infrared thermography can be used to obtain the body temperature of 

athlete horses, at the end of the exercise, as it is a non-invasive method, and because it presents 

a moderate correlation with the animal's core temperature. 
KEYWORDS: conditioning, homeostasis, thermographic image 

 

INTRODUÇÃO: O estresse térmico gera impacto negativo no desempenho esportivo dos 

cavalos, e pode ser observado como resposta a ambientes desfavoráveis para a dissipação de 

calor produzido, podendo ocasionar a elevação da temperatura corporal a níveis críticos 

(McCutcheon; Geor, 2008). A temperatura retal é considerada uma variável comum e prática 

para determinação o estresse térmico, no entanto esse método apresenta desvantagens, por ser 

invasivo (Rekant et al., 2015), e muitas vezes necessitar contenção do animal. Devido a 

crescente preocupação com o conforto e bem-estar animal na atualidade, métodos alternativos, 

não destrutivos e não invasivos para a obtenção de dados confiáveis têm sido explorados. A 

termografia infravermelha é um método que atende as expectativas, pois não provoca respostas 

estressantes devido não ter contato direto, sendo assim indicado com potencial de aplicação na 

produção animal (Leão, 2015). Uma das vantagens da verificação de imagens termográficas é o 

acompanhamento de provas esportivas de equinos, onde se pode observar com maior exatidão 

a influência do ambiente no desempenho destes animais, assim como as variações de 

temperatura da superfície corporal ou de apenas algumas regiões do corpo. Nesse sentido, 

realizou-se este trabalho para avaliar a correlação entre temperatura corporal obtida por 

termografia infravermelha e a temperatura retal de equinos submetidos à exercícios físicos nos 

períodos da manhã e tarde. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: O experimento foi conduzido em uma propriedade rural 

localizada no município de Jaraguari-MS. Latitude 20º08'30" S e longitude 54º23'58" O. De 

acordo com a classificação Köppen o clima da região está na faixa de transição entre Cfa e AW 

tropical úmido, precipitação média anual de 1560 mm. 

Foram utilizados 18 equinos da raça Quarto de Milha, sendo 12 machos e 6 fêmeas, com 

idades entre 6 a 10 anos. Os animais foram alojados em galpão de alvenaria, subdividido em 

30 baias individuais de 5m x 4m, com acesso livre ao bebedouro e cocho de alimentação. A 

estrutura conta com uma área externa (pista) de solo arenoso, para treinamento dos animais 

envolvidos na pratica do esporte laço em dupla. 

O delineamento foi em blocos casualizados, sendo a intensidade de treinamento semanal 

o parâmetro de blocagem (animais adaptados ao treinamento uma, duas ou três vezes durante a 

semana). Os tratamentos correspondentes ao período de avaliação - Tratamento 1: exercício 

realizado no período da manhã, e Tratamento 2: exercício realizado no período da tarde. Foram 

avaliados três animais por período (manhã e tarde), onde foram submetidos a exercício com 

duração de 29 minutos consecutivos, e intervalo entre os períodos de 30 horas. 

A temperatura retal foi colhida com uso de termômetro retal digital, específico para uso 

clínico veterinário. As imagens de termografia infravermelha foram colhidas por meio da 

câmera termográfica por infravermelho (Testo 875®) direcionada sobre o pelame do animal à 

uma distância de 1m, com emissividade ajustada em 0,98 (Figura 1). As imagens e a 

temperatura retal foram colhidas antes e após o exercício, em intervalos de 5 em 5 minutos 

durante 30 minutos. 

Para análise de correlação entre as variáveis de temperatura retal e temperatura corporal 

obtidas por termografia utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson, com 5% de 

probabilidade. 



XIII Mostra Científica FAMEZ & II Mostra Regional de Ciências Agrárias - Campo Grande, MS, 2021 
 

                              MOSTRA FAMEZ 2021 – Evento Virtual – 12 de novembro de 2021 

137 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram observadas correlações positivas (P<0,05) com 

valores moderados entre as variáveis temperatura retal e temperatura corporal por termografia 

nos períodos da manhã e tarde (Tabela 1). Todavia, é possível verificar um maior número de 

correlações obtidas durante a manhã, provavelmente devido à menor incidência de radiação 

solar característico neste período, fato que permite menor interferência na avaliação. Segundo 

Jansson et al. (2020), ao observarem fatores que influenciam a temperatura obtida por 

termografia infravermelha em condições de campo, devem ser evitadas medições ao ar livre, 

onde o vento e a carga solar não podem ser controlados adequadamente. 

A temperatura coletada por termografia logo após o exercício no período da manhã 

apresentou-se como o melhor momento para se obter correlações com a temperatura retal dos 

animais. Esse fato é relevante, pois o manejo para obtenção de temperatura retal é estressante, 

além disso, o uso da termografia possibilitaria praticidade para obtenção da informação, 

demandaria menor tempo e mão de obra para o processo (Rekant et al., 2015). 

 

Tabela 1. Correlações entre as variáveis temperatura retal e temperatura termográfica corporal 
de cavalos submetidos a exercícios nos períodos da manhã e tarde. 

Variáveis TR0 TR1 TR5 TR10 TR15 TR20 TR25 TR30 

TTermog0 -0,03 0,17 0,14 0,12 0,22 0,17 0,19 0,25 

TTermog 1 0,41 0,64* 0,67* 0,69* 0,58* 0,50* 0,52* 0,38 

TTermog 5 0,22 0,42 0,42 0,41 0,40 0,33 0,34 0,20 

TTermog 10 0,23 0,40 0,38 0,32 0,26 0,27 0,24 0,22 

TTermog 15 -0,10 0,37 0,26 0,15 0,35 0,24 0,30 0,25 

TTermog 20 -0,50* -0,42 -0,40 -0,40 -0,23 -0,22 -0,43 -0,46 

TTermog 25 -0,48* -0,55* -0,56* -0,55* -0,41 -0,28 -0,62* -0,61 

TTermog 30 -0,16 -0,25 -0,33 -0,25 -0,10 -0,06 -0,33 -0,34 

Tarde         

TTermog 0 0,29 0,22 0,42 0,41 0,19 0,19 -0,03 0,04 

TTermog 1 0,30 0,29 0,42 0,47* 0,22 0,21 0,11 0,21 

TTermog 5 0,47* 0,11 0,23 0,29 0,14 0,01 -0,03 0,07 

TTermog 10 0,31 0,19 0,35 0,54* 0,33 0,21 0,11 0,17 

TTermog 15 0,35 -0,07 0,07 0,06 0,07 0,08 -0,08 0,01 

TTermog 20 0,44 0,23 0,30 0,48* 0,41 0,29 0,24 0,29 

TTermog 25 0,51* 0,13 0,21 0,34 0,26 0,09 0,08 0,10 

TTermog 30 0,49* 0,28 0,36 0,48* 0,37 0,20 0,19 0,25 

* Correlações entre as variáveis (P<0,05). 
 

CONCLUSÕES: Conclui-se que o uso da termografia infravermelha, principalmente no 

período da manhã e imediatamente após o exercício, é recomendado para obtenção de 

temperatura corporal de cavalos atletas de forma não invasiva. 
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RESUMO: Esta revisão bibliográfica tem como objetivo elucidar tópicos relevantes 

relacionados ao impacto do estresse sobre o bem-estar de equinos em treinamento. Atividades 

equestres relacionadas a performance esportiva, como treinamento e exercícios físicos, podem 

resultar em uma resposta aguda de estresse devido a alteração na homeostase. Durante essas 

atividades além do estresse físico em função da movimentação, os cavalos são expostos a novos 

estímulos, situações e ambientes, capazes de induzir a neofobia e consequentemente gerar um 

estresse psicológico considerável. Situações em que o animal é exposto a diversos estressores 

ou a um estressor por períodos prolongados podem ter um impacto negativo no bem-estar do 

animal, logo, a avaliação do estresse se tornou um dos principais tópicos de pesquisa na ciência 

da equitação. Diante desse cenário, a redução do estresse pode ser considerada uma via para 

otimizar a qualidade de vida e bem-estar dos equinos. 

PALAVRAS-CHAVE: cavalos, ciência da equitação, homeostase 

 

ABSTRACT: This literature review aims to elucidate relevant topics related to the impact of 

stress on the welfare of horses in training. Equestrian activities related to sport performance, 

such as training and physical exercise, can result in an acute stress response due to alteration 

in homeostasis. During these activities, in addition to physical stress due to movement, horses 

are exposed to new stimuli, situations and environments, capable of inducing neophobia and 

consequently generating considerable psychological stress. Situations in which the animal is 

exposed to various stressors or to a stressor for prolonged periods can have a negative impact 

on the animal's welfare, therefore, stress assessment has become one of the main research topics 

in equitation science. Given this scenario, stress reduction can be considered a way to optimize 

the quality of life and welfare of horses. 

KEYWORDS: equitation science, homeostasis, horses 

 

INTRODUÇÃO: Cerca de 6.000 anos atrás, as primeiras evidências da domesticação do 

cavalo começaram a aparecer na Ucrânia, Egito e Ásia Ocidental (Mcgreevy, 2018). Cavalos e 

seres humanos interagiram por meio da caça por milênios, todavia com a domesticação estes 

animais passaram a ser designados a diferentes atividades como o transporte, guerra, agricultura 

e, mais recentemente, esporte e lazer (Mcgreevy; Mclean, 2007). Desde o início da 

domesticação, várias técnicas de treinamento foram desenvolvidas. Embora novos métodos 

preconizando a utilização do reforço positivo estejam ganhando visibilidade, atualmente o 

principal meio utilizado para moldar comportamentos ainda é o reforço negativo, que consiste 
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em ensinar os animais a realizar ações a fim de evitar algum estímulo aversivo (Hanggi, 2005; 

Mclean; Christensen, 2017). É necessário considerar com atenção o impacto da equitação pois 

envolve um tipo de exploração diferente em relação a outras espécies domésticas que são 

confinadas em gaiolas ou currais, uma vez que o treinamento do cavalo envolve obter controle 

completo sobre a mobilidade do animal (Mclean; Mcgreevy, 2010). Além disso, a equitação 

traz desafios etológicos, incluindo intervenções que causam distresse social e ambiental 

(Mcgreevy et al., 2018). Nesse sentido, esta revisão bibliográfica tem como objetivo elucidar 

tópicos relevantes relacionados ao impacto do estresse sobre o bem-estar de equinos em 

treinamento. 

 

DESENVOLVIMENTO: 
Estresse físico e psicológico em atividades equestres: Existe uma classe significativa de 

estressores para cavalos domésticos que está relacionada ao treinamento. O estresse físico pode 

ser induzido durante atividades equestres em função da movimentação e suporte do cavaleiro, 

resultando em uma resposta aguda de estresse devido a alteração na homeostase (Bartolomé; 

Cockram, 2016). Durante o exercício físico extenuante, o equino pode elevar sua taxa 

metabólica em até 60 vezes, para o transporte de oxigênio, água, eletrólitos, nutrientes e 

hormônios para os músculos em contração (Mccutcheon e Geor, 2008). 

Além dos aspectos ligados ao estresse físico é necessário o considerar o estresse 

psicológico, pois os cavalos são expostos a novos estímulos, situações e ambientes, capazes 

de induzir a neofobia (König; Visser; Hall, 2017). Especialmente em situações em que repostas 

de fuga são incitadas pelos treinadores através da utilização de estímulos posturais e auditivos 

aversivos, em que já foi sugerido que cavalos façam associações entre seus estados de medo e 

a presença do ser humano no meio do redondel (Goodwin et al., 2009; Henshall; Mcgreevy, 

2014). 

Quando um estímulo é percebido como ameaçador, ou seja, um estressor, pelo sistema 

nervoso central a defesa biológica consiste em uma combinação de reações de estresse 

comportamentais, autonômicas e neuroendócrinas. Os dois principais sistemas acionados pelo 

estresse são: o sistema nervoso simpático e o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (Hyyppä, 2005). 

 

Impacto do estresse sobre o bem-estar animal: As reações de estresse são adaptativas 

ideais para superar os estressores agudos, como um ataque de um predador, já que são os tipos 

de estressores aos quais a maioria dos organismos estão expostos em seu ambiente natural. 

Nestas circunstâncias a energia é mobilizada e fornecida aos músculos e órgãos vitais, a 

percepção da dor diminui e processos anabólicos considerados onerosos em termos energéticos 

são suprimidos até que a situação de emergência chegue ao fim (Mcgreevy et al., 2018). 

Todavia, em condições em que o animal é exposto a diversos estressores ou a um 

estressor continuamente, possíveis efeitos prejudiciais em várias funções fisiológicas, incluindo 

crescimento, reprodução, metabolismo e imunocompetência podem ocorrer, pois o organismo 

não consegue repor seus recursos biológicos, acumulando custos biológicos e prejudicando o 

bem-estar (Moberg; Mench, 2000; Tsigos et al., 2000; Etim et al., 2013). 

 

Indicadores de estresse: A avaliação do estresse se tornou um dos principais tópicos de 

pesquisa na ciência da equitação, sendo as informações sobre os níveis de estresse 

extremamente relevantes para uma avaliação correta do bem-estar (König Von Borstel et al., 

2011). Diferentes medidas fisiológicas são usadas para avaliar os níveis de estresse em cavalos, 

todavia a avaliação de uma resposta ao estresse é mais precisa usando uma combinação de 

parâmetros comportamentais e fisiológicos. 

Com relação a parâmetros fisiológicos a avaliação da frequência cardíaca ou 

variabilidade da frequência cardíaca (Becker-Birck et al., 2013; Erber et al., 2013), níveis de 
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cortisol (Rivera et al., 2002; DE Graaf-Roelfsema et al., 2007), bem como, mais recentemente, 

a temperatura do olho avaliada através da termografia infravermelha (Yarnell; Hall; Billett, 

2013; Fenner et al., 2016) são comumente estudados e utilizados como indicadores de estresse 

em equinos. 

Já os parâmetros comportamentais podem ser avaliados com o auxílio de um etograma 

para o registro da frequência e ocorrência de comportamentos ligados ao estresse (Hall; Heleski, 

2017). Durante reações de estresse é comum serem expressos comportamentos de conflito, 

esses comportamentos podem ocorrer em função de motivações conflitantes, especialmente 

quando as respostas de fuga ou evitação são frustradas. Comportamentos de conflito, que 

variam de aumento do tônus muscular e tensão corporal à agressão, e representam um risco 

tanto para o próprio animal quanto para as pessoas envolvidas no manejo e treinamento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante deste cenário, práticas para reduzir o estresse de em 

cavalo em treinamento são necessárias para melhorar seu bem-estar e saúde e aumentar a 

segurança humana, já que os comportamentos relacionados ao estresse podem ser 

consideravelmente perigosos. 
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RESUMO: Realizou-se este trabalho com objetivo de avaliar se há influência dos períodos 

manhã e tarde sobre a temperatura corporal superficial de equinos, antes e após exercícios 

físicos. Foram utilizados 18 animais da raça Quarto de Milha com delineamento em blocos 

casualizados, sendo a intensidade de treinamento semanal o parâmetro de blocagem. As 

imagens de termografia infravermelha foram colhidas por meio da câmera termográfica por 

infravermelho (Testo 875®). As imagens foram colhidas antes do exercício e aos 60 minutos 

da finalização do exercício. Para análise dos dados foi utilizado o Teste T pareado para a 

comparação entre os períodos manhã e tarde, com nível de significância de 5% de 

probabilidade. A temperatura superficial avaliada por termografia infravermelha foi 

significativamente superior (P<0,05) no período da tarde, na avaliação imediatamente antes do 

exercício, e aos 60 minutos da finalização do exercício físico. Conclui-se que equinos atletas 

apresentam temperatura superficial superior no período vespertino independente do exercício 

da atividade física aplicada. 

PALAVRAS-CHAVE: cavalo, esforço físico, estresse térmico 

 

ABSTRACT: This work was carried out to evaluate whether there is an influence of the 

morning and afternoon periods on the surface body temperature of horses, before and after 

physical exercise. Eighteen Quarter Horses were used in a randomized block design, with 

weekly training intensity being the blocking parameter. Infrared thermography images were 

collected using an infrared thermographic camera (Testo 875®). Images were collected before 

the exercise and 60 minutes after the end of the exercise. For data analysis, the paired t-test was 

used to compare the morning and afternoon periods, with a significance level of 5% probability. 

The surface temperature assessed by infrared thermography was significantly higher (P<0.05) 

in the afternoon, in the assessment immediately before exercise, and 60 minutes after the end 

of the exercise. It is concluded that athlete horses have a higher surface temperature in the 

afternoon, regardless of the exercise of the applied physical activity. 

KEYWORDS: heat stress, horse, physical effort 

 

INTRODUÇÃO: Os cavalos são usados em várias competições e esportes, sendo expostos a 

treinos e exercícios próximo ao limite de esforço suportável pelo organismo, o que requer uma 

aplicação adequada dos programas de treinamento e condicionamento físico, explorando  

melhor a sua capacidade atlética e ressaltando as suas habilidades. Porém, há alguns desafios a 
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serem enfrentados, como o estresse térmico, sendo este um fator de grande impacto negativo 

no desempenho dos animais (McCutcheon; Geor, 2008). A termografia infravermelha é uma 

técnica moderna, não invasiva, e segura de visualização do perfil térmico recomendada para 

detectar níveis de estresse térmico em equinos submetidos a esforços intensos (Silva et al., 

2018). O uso desta tecnologia se torna de extrema relevância, pois possibilita o 

acompanhamento das variações de temperatura na superfície corporal de forma prática, assim 

como permite melhor compreensão da influência do ambiente sobre o desempenho dos animais. 

Portanto, realizou-se este estudo com o objetivo de avaliar se há influência do período do dia 

sobre a temperatura superficial de cavalos Quarto de Milha submetidos a exercícios físicos nos 

períodos da manhã e tarde, mensurados por termografia infravermelha. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: O experimento foi conduzido em uma propriedade rural 

localizada no município de Jaraguari – MS. Latitude 20º08'30" S e longitude 54º23'58" O. De 

acordo com a classificação Köppen o clima da região está na faixa de transição entre Cfa e AW 

tropical úmido, precipitação média anual de 1560 mm. 

Foram utilizados 18 equinos da raça Quarto de Milha, sendo 12 machos e 6 fêmeas, 

com idades entre 6 a 10 anos. Os animais foram alojados em galpão de alvenaria, subdividido 

em 30 baias individuais de 5m x 4m, com acesso livre ao bebedouro e cocho de alimentação. A 

estrutura conta com uma área externa (pista) de solo arenoso, para treinamento dos animais 

envolvidos na pratica do esporte laço em dupla. 

O delineamento foi em blocos casualizados, sendo a intensidade de treinamento 

semanal o parâmetro de blocagem (animais adaptados ao treinamento uma, duas ou três vezes 

durante a semana). Os tratamentos correspondentes ao período de avaliação - Tratamento 1: 

exercício realizado no período da manhã, e Tratamento 2: exercício realizado no período da 

tarde. Foram avaliados três animais por período (manhã e tarde), onde foram submetidos a 

exercício com duração de 29 minutos consecutivos, e intervalo entre os períodos de 30 horas. 

As imagens de termografia infravermelha foram colhidas por meio da câmera 

termográfica por infravermelho (Testo 875®) direcionado sobre o pelame do animal à uma 

distância de 1m, com emissividade ajustada em 0,98 (Figura 1). As imagens foram colhidas 

antes do exercício e aos 60 minutos da finalização do exercício do lado esquerdo dos animais. 
 

Figura 1. Imagem de termografia infravermelha 

 

Durante o período de experimental, com auxílio de termo higrômetros digitais (modelo 

HT-500, marca Instrutherm®) inseridos em abrigos meteorológicos, foram monitoradas as 

seguintes variáveis climáticas: temperatura de bulbo seco do ar (Tbs, °C), temperatura de bulbo 

úmido do ar (Tbu, °C), temperatura de globo negro (Tbn, °C), temperatura do solo (Ts, °C), 

velocidade do vento (Vv, m/s), umidade relativa do ar (UR%) e a radiação solar. Para a 

temperatura de globo negro, foi utilizado o mesmo modelo de termo higrômetro encapsulado  

em bolas plásticas de PVC (0,15 cm de diâmetro), externamente pintadas com tinta de cor preto 
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fosco, de acordo com Souza et al. (2002). 

O Índice de Temperatura de Globo e Umidade (ITGU), foi calculado como proposto por 

Buffington et al. (1981), conforme a equação: ITGU= TGN + 0,36 TPO + 41,5 em que: TGN: 

Temperatura de globo negro em °C; TPO: Temperatura de ponto de orvalho em °C. 

Os dados foram analisados pelo Teste T pareado para a comparação entre os períodos 

manhã e tarde. O nível de significância adotado foi 5% de probabilidade. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO: Durante a realização dos exercícios na pista o ITGU médio 

foi de 73,37 no período da manhã, e 75,86 durante a tarde. De acordo com a escala de Baêta e 

Souza (2010) no período da tarde os animais estiveram mais tempo em estresse moderado a 

alto. 

A temperatura superficial dos equinos, avaliada por termografia infravermelha foi 

superior no período da tarde (P<0,05) no tempo zero, e aos 60 minutos da finalização do 

exercício quando comparado os períodos, manhã e tarde (Tabela 1). Porém não foi possível 

detectar significância para a temperatura dentro do período avaliados, tanto na manhã quanto 

da tarde. Esse efeito também foi observado por Oliveira (2018). 

No período tarde foram observados níveis maiores de estresse térmico por calor, com 

valores elevados de temperatura superficial do corpo tanto antes quanto após o exercício. A 

incidência de radiação direta e indireta sobre a superfície corporal de animais homeotérmicos 

(Art Lekeux, 2005) somada ao calor advindo da atividade metabólica (Rodrigues, 2006), 

regulados por mecanismos sensíveis e latentes de dissipação de calor, promove o acúmulo de 

calor retido necessário para manter em mínima amplitude de variação da temperatura de núcleo 

do animal durante a noite (Ferreira, 2005; Jodkowska et al., 2011). 

 

Tabela 1. Valores de temperatura da superfície corporal (ºC) de cavalos antes do exercício 

(TS0) e aos 60 minutos da finalização do exercício (TS60) nos períodos da manhã e tarde. 

Variáveis   Período de exercício  CV, % Valor-P 

 Manhã Tarde   

Temperatura Superficial por termografia infravermelha 

TS0 29,3±1,8b 31,8±3,2a 9,28 P<0,05 

TS60 31,9±1,6b 33,2±0,9a 4,93 P<0,05 
Médias na linha seguidas de letras distintas diferem entre si a 5% de probabilidade pelo Teste T pareado. 

 

CONCLUSÃO: Conclui-se que equinos atletas apresentam temperatura superficial corporal 

superior no período vespertino independente do exercício da atividade física aplicada. 
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RESUMO: A termografia é uma técnica que utiliza medição da energia de radiação dos corpos 

no campo dos raios infravermelhos, para mensurar ou observar padrões diferenciais de 

distribuição de temperaturas através da troca ou perda de calor de um componente, com o 

objetivo de propiciar a formação de imagens térmicas (Van Hoogmoed e Snyder, 2002). O seu 

princípio de atuação na produção animal se baseia em que todo ser vivo emite raios 

infravermelhos e estes podem aumentar ou diminuir em diferentes circunstâncias. Animais sob 

situações de estresse ou acometidos por patologias possuem metabolismo alterado e as reações 

bioquímicas que envolvem a tentativa de retomada de homeostasia produzem calor, que pode 

ser detectado por meio de câmeras termográficas. Deste modo, a presente revisão foi realizada 

com objetivo de compilar informações sobre a aplicabilidade da termografia infravermelha em 

diferentes áreas da produção animal e medicina veterinária. 

PALAVRAS-CHAVE: bem-estar, calor metabólico, estresse, temperatura 

 
ABSTRACT: Thermography is a technique that uses the measurement of the radiation energy 

of bodies in the field of infrared rays, to measure or observe differential patterns of temperature 

distribution through the exchange or loss of heat from a component, with the objective of 

enabling the formation of images thermal (Van Hoogmoed and Snyder, 2002). Its operating 

principle in animal production is based on the fact that every living thing emits infrared rays 

and these can increase or decrease under different circumstances. Animals under stress 

situations or affected by pathologies have altered metabolism, and the biochemical reactions 

that involve the attempt to resume homeostasis produce heat, which can be detected using 

thermographic cameras. Thus, this review was carried out with the aim of compiling 

information on the applicability of infrared thermography in different areas of animal 

production and veterinary medicine. 

KEYWORDS: well-being, metabolic heat, stress, temperature 

 
INTRODUÇÃO: Ao longo dos anos muitas tecnologias foram desenvolvidas na produção 

animal, com o intuito de acompanhar assim o crescimento de mercado e visando sempre 

correlacionar uma alta produtividade com o bem-estar animal. Uma tecnologia que vem sendo 

muito utilizada é de câmeras termográficas, que tem como objetivo avaliar temperaturas 

superficiais do corpo de animais de forma não invasiva, podendo assim identificar possíveis 

alterações fisiológicas neste animal, desde contusões até estresse ocasionado por altas 

temperaturas, que quase sempre é a causa do seu menor desempenho produtivo. A análise 

termográfica surgiu como um mapeamento da temperatura superficial de animais 

principalmente por ser uma forma não invasiva (Nascimento, 2011), essa técnica consiste no 

conceito de que todos os corpos são formados de matéria e emanam certa carga de radiação 

infravermelha proporcional a sua temperatura, podendo então ser capturada e analisada através 

de imagens termográficas (JBV Roberto, 2014). 
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MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa bibliográfica foi realizada utilizando-se as seguintes 

bases eletrônicas de dados científicos: Periódicos Capes e Google Scholar. Os termos de busca 

utilizados, associados ou não, no plural ou singular, nos idiomas português e inglês, foram: 

termografia infravermelha, produção animal, bem-estar, diagnóstico, suínos, bovinos, equinos, 

avicultura. Não houve limitação de período para a busca. 

DESENVOLVIMENTO: 

Termografia infravermelha 

A termografia infravermelha é uma técnica não invasiva realizada com o auxílio de um sistema 

infravermelho, para a medição de temperaturas ou observação de padrões diferenciais de 

distribuição de calor. O infravermelho é uma frequência eletromagnética naturalmente emitida 

por qualquer corpo, com intensidade proporcional à sua temperatura. Assim, pelo termovisor, 

torna-se possível a localização de regiões de diferentes temperaturas, através da interpretação 

dos termogramas que fornecem imagens, em faixas de temperatura que podem cobrir de - 40 a 

1500 º C (Matias, 2002). Após a captação da imagem a radiação emitida pela fonte de calor é 

convertida em um mapa de imagem de temperaturas, formado por diferentes cores que 

diferenciam as temperaturas da superfície observada (Griffith, Türler e Goudey, 2002). A 

termografia infravermelha é empregada para diversos fins, porém vem ganhando espaço na 

monitoria de atividades metabólicas dos animais através da avaliação de sua temperatura 

corporal em determinadas situações da vida produtiva, por meio de observações quantitativas 

do calor emitido pelo corpo do animal e nesse âmbito apresenta vantagens em relação a outros 

métodos utilizados, uma vez que, reduz consideravelmente o risco de propagação de infecção, 

pois não há contato com o meio, além de exibir em tempo real a distribuição de temperatura 

superficial (Soerense e Pedersen, 2015). 

 

Termografia infravermelha na avaliação de saúde e bem-estar animal 

Estudos utilizando a termografia infravermelha na produção animal relatam correlações entre a 

temperatura superficial dos animais e suas condições de saúde e bem-estar. Por esta técnica o 

corpo todo do animal pode ser explorado observando-se imagens que variam nos tons do 

vermelho ao verde, tons de azul, de branco e de amarelo. As modificações de temperatura de 

certas zonas do organismo estão diretamente ligadas à irrigação sanguínea e um tecido 

lesionado, por exemplo, está mais fortemente irrigado do que um normal, pois há uma 

inflamação aguda presente no local. A utilização de imagens termográficas também é um 

excelente método para auxiliar nos estudos de termorregulação, pois, a quantificação mais 

precisa da temperatura corporal e de suas oscilações é de fundamental importância para a 

estimativa do ambiente térmico adequado. Utilizando a termografia como ferramenta para o 

diagnóstico de mastite subclínica, Polat et al. (2010) observaram correlação existente entre a 

temperatura apresentada pela glândula mamária do animal e o número de células somáticas e 

Califórnia Mastitis Test (CMT). Por sua vez, Rainwater-Lovett et al. (2009) analisaram por 

meio da termografia infravermelha cascos de vacas infectadas com o vírus da febre aftosa e 

observaram aumento acentuado na temperatura do casco em animais acometidos pela doença, 

antes dos sintomas clínicos aparecerem. Na suinocultura a termografia tem sido usada para 

detecção de claudicações em porcas gestantes (Amezcua et al., 2014), na avaliação do estado 

térmico de leitões neonatos (Caldara et al., 2014), respostas vacinais febris (Cook et al., 2018) 

e detecção precoce de estro (Sikes et al., 2012). A termografia infravermelha foi utilizada para 

verificar a eficácia de sistemas de aspersão de água em rebanhos de suínos nas pocilgas de 

descanso pré-abate, na manutenção da temperatura corporal dos animais e consequentemente 
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no conforto térmico (Caldara et al., 2014). Machado et al. (2016) utilizaram a termografia 

infravermelha para estudar o conforto térmico de matrizes e leitões alojados em galpões com 

diferentes tipos de cobertura, telhas de barro e fibrocimento e concluíram que o material 

utilizado influenciou a temperatura superficial dos leitões. Esta técnica aliada aos 

conhecimentos de medidas de propriedades físicas de materiais de construção, microclima local 

e índices zootécnicos de produção são informações úteis para definição de um índice de 

eficiência térmica para as construções, que além da readequação do ambiente, permite o estudo 

da dinâmica de trocas térmicas pelos animais (Pandorfi et al., 2012). 

 

Termografia infravermelha e Temperatura ocular 

A temperatura superficial de determinadas áreas corporais, como orelhas, ombro, flanco e 

úbere, vem sendo utilizada para prever respostas fisiológicas e de estresse em animais de 

produção (Zaninelli et al., 2018). Entretanto, a temperatura ocular, devido à sua proximidade 

com o cérebro, é considerada um bom indicador da temperatura central, especificamente a 

temperatura de pequenas áreas em torno da margem da pálpebra e a carúncula lacrimal (Johnson 

et al., 2011). Através da atividade simpática e fluxo sanguíneo ocular, mesmo respostas leves 

ao estresse podem ser detectadas como mudanças na temperatura ocular. Alterações da 

temperatura ocular já foram relacionadas a picos de estresse em diversos estudos. 

Weschenfelder et al. (2013) utilizaram termografia ocular para avaliar condições fisiológicas 

de suínos antes do abate e para prever variações da qualidade da carne e constataram que a 

temperatura de superfície ocular obtida pode ser um indicador de temperatura de superfície 

corporal e também do estado de bem-estar dos animais. Trabalhando com equinos, Cook et al. 

(2001) encontraram correlação significativa entre a temperatura ocular e as concentrações 

salivar e plasmática de cortisol, concluindo que alterações na temperatura ocular podem estar 

associadas à ativação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal. Ao utilizarem a temperatura ocular 

como forma de estudar emoções em ovinos, Cannas et al. (2018) concluíram que a termografia 

infravermelha, em associação à estudos comportamentais, é uma ferramenta muito útil para 

avaliar o grau de estresse e inferir sobre emoções negativas em ovelhas. 

 
CONCLUSÕES: A termografia infravermelha é uma ferramenta importante e eficaz na 

avaliação da saúde e bem-estar de animais, podendo auxiliar em diagnósticos precoces de 

enfermidades e na correção de fatores de estresse no ambiente de criação. 
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RESUMO: A anestesia locorregional em pequenos animais está em crescente utilização como 

forma de promover analgesia para procedimentos cirúrgicos, através de um bloqueio reversível 

da condução do impulso nervoso. Objetivou-se relatar o uso do bloqueio locorregional no 

plano serrátil associado ao bloqueio locorregional do plano transverso do abdômen visando à 

insensibilização da musculatura em região de cadeia mamária para um procedimento cirúrgico 

de mastectomia unilateral total, além de avaliar a eficácia do bloqueio através da resposta 

comportamental e fisiológica do paciente no pós-cirúrgico por meio da escala de dor da 

Universidade de Melbourne. Uma cadela, da raça lhasa apso com 11 anos, foi encaminhada 

para a mastectomia unilateral total direita, com a presença de nódulos em M2 e M5. Os 

bloqueios foram realizados com a paciente em decúbito dorsal, utilizado bupivacaína a 0,25%. 

Foram realizados o bloqueio do Plano Serrátil – SP Block e o bloqueio do Plano Transverso 

do Abdômen - TAP Block. A paciente foi monitorada durante todo procedimento e seus 

parâmetros foram anotados a cada 10 minutos em uma ficha de avaliação anestésica. Com o 

animal em recuperação foi realizada a avaliação de dor aguda através da escala de dor da 

Universidade de Melbourne. A associação do TAP block com o SP block apesar de recente na 

medicina veterinária é eficiente em promover analgesia para procedimentos de mastectomia 

total unilateral. 

PALAVRAS-CHAVE: analgesia, cirurgia, TAP block, SP block,  

 

ABSTRACT: Locoregional anesthesia in small animals is in increasing use as a way of 

promoting analgesia for surgical procedures, through a reversible block of the conduction of 

the nervous impulse. The objective of this study was to report the use of locoregional block in 

the serratus plane associated with locoregional block of the transverse abdominal plane, aiming 

to numb the musculature in the region of the mammary chain for a surgical procedure of total 

unilateral mastectomy in addition to evaluating the effectiveness of the blockade through the 

patient's behavioral and physiological response after surgery using the University of 

Melbourne pain scale. A 11 years old, Lhasa Apso, female dog was referred for total right 

unilateral mastectomy, with nodules in M2 and M5. The blocks were performed with the 

patient in dorsal decubitus, using 0.25% bupivacaine. Transversus abdominis plane block and 

serratus plane block were performed. The patient was monitored throughout the procedure 

and the parameters were recorded every 10 minutes in an anesthetic evaluation form. With the 

animal in recovery, acute pain was evaluated using the pain scale of the University of 

Melbourne. The association of TAP block with SP block, although recent in veterinary 

medicine, is efficient in promoting analgesia for unilateral total mastectomy procedures. 

KEYWORDS: analgesia, surgery, TAP block, SP block,  

 

INTRODUÇÃO: Para o controle de dor em procedimentos de mastectomia existem algumas 

possibilidades, entre elas, a associação do bloqueio locorregional do plano serrátil (SP block) 

com o bloqueio locorregional do plano transverso do abdômen (TAP block) em cães (Teixeira, 

mailto:gabriellymoreira255@gmail.com


XIII Mostra Científica FAMEZ & II Mostra Regional de Ciências Agrárias - Campo Grande, MS, 2021 
 

 
                              MOSTRA FAMEZ 2021 – Evento Virtual – 12 de novembro de 2021 

152 

 

2018). Ambas as técnicas são recentes na medicina veterinária com poucos estudos e em sua 

grande maioria em cães, porém existem estudos de TAP block em felinos (Otero et al, 2021) 

e uma variação, o TAP block subcostal em equinos (Freitag et al, 2021), mostrando que as 

técnicas estão em ascensão. 

Para bloquear a inervação que percorre a parede torácica, o Bloqueio do plano Serrátil - SP 

block envolve a deposição de um anestésico local no plano neurofascial entre o músculo 

serrátil ventral e o músculo intercostal externo, com o auxílio de um ultrassom. O Bloqueio 

do Plano Transverso do Abdômen - TAP block visa bloquear a inervação da parede abdominal 

anterior, através da deposição de um anestésico local no plano neurofascial, causando o 

bloqueio da inervação que supre a parede abdominal anterior. Essa deposição é realizada entre 

o músculo oblíquo interno e o músculo transverso do abdômen com o uso de ultrassom 

(Teixeira et al., 2018). 

A associação de ambas as técnicas apresentam eficácia no bloqueio anestésico das 

paredes torácica e abdominal, sendo sugerido por Teixeira (2018) e Freitag (2019) em suas 

pesquisas, a inclusão das técnicas nos protocolos de analgesia multimodal para procedimentos 

de mastectomia. Visto isso, objetivou-se relatar o uso do bloqueio locorregional no plano 

Serrátil associado ao bloqueio locorregional do plano transverso do abdômen visando à  

insensibilização da musculatura em região de cadeia mamária para um procedimento cirúrgico 

de mastectomia unilateral total, além de avaliar o sucesso do bloqueio por meio da resposta 

comportamental e fisiológica do paciente no pós-cirúrgico utilizando a escala de dor da 

Universidade de Melbourne. 

 

RELATO DE CASO: Foi encaminhado para o setor cirúrgico do Hospital Veterinário da 

Universidade Católica Dom Bosco, localizada na cidade de Campo Grande, MS, uma cadela 

da raça Lhasa Apso, com 11 anos 6,450 kg e castrada. O animal foi encaminhado para 

mastectomia unilateral direita para tratamento de um nódulo aderido em M2 e nódulo não 

aderido em M5. Ambos possuíam diagnóstico sugestivo de neoplasia de células epiteliais com 

moderado grau de malignidade. 

Após a avaliação pré-anestésica foi realizada a medicação pré-anestésica – MPA com 

Acepromazina na dose 0,03 mg/kg IM e Metadona na dose de 0,2 mg/kg IM. Após a 

cateterização da veia cefálica com cateter 22G foi realizada a indução anestésica com propofol 

na dose de 4 mg/kg IV e ketamina na dose de 4 mg/kg IV. A paciente foi intubada e acoplada 

ao circuito anestésico em sistema aberto sem reinalação de gases e mantida sob anestesia 

inalatória com isofluorano em vaporizador universal. Durante todo o procedimento o animal 

recebeu fluidoterapia com Ringer Lactato na taxa de 5 ml/kg/h. 

O bloqueio do plano serrátil foi realizado com o paciente em decúbito dorsal e com o 

uso de um ultrassom e um transdutor linear posicionado no tórax sob a quarta e quinta costela, 

foi possível identificar as fáscias dos músculos latíssimo do dorso, serrátil ventral e intercostal 

externo. Após a identificação da região um cateter 20G (Descarpack®) conectado  a um 

extensor de equipo (Medical company ®) e uma seringa contendo bupivacaína 0,25% foi 

introduzido no sentido caudocranial entre o músculo serrátil ventral e o músculo intercostal 

externo e após a confirmação do local correto, foi injetado 1,2 ml da solução de bupivacaína a 

0,25%. Após essa aplicação, o mesmo procedimento foi realizado no lado oposto do tórax. 

O bloqueio do plano transverso do abdômen foi realizado após o Sp block, com o 

paciente em decúbito dorsal. Com o uso do ultrassom e do transdutor linear posicionado entre 

o aspecto caudal da última costela e cranial a crista ilíaca foi possível identificar as fáscias dos 

músculos oblíquo abdominal externo, oblíquo abdominal interno e transverso do abdômen. 

Após a identificação da região o cateter utilizado anteriormente foi inserido em uma 

abordagem “em plano” nas camadas externas da parede abdominal em direção ao plano 
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fascial entre o músculo oblíquo abdominal interno e o transverso do abdômen. Quando 

confirmado o espaço foi injetado 1,2 ml de solução bupivacaína a 0,25 % no plano fascial. 

Após essa aplicação, o mesmo procedimento foi realizado no lado oposto do abdômen.  

No total foram utilizados 2mg/kg de bupivacaína a 0,25% para a realização de todo o 

bloqueio com quatro pontos de aplicação. 

  
 

Figura 1. Bloqueio do Plano Serrátil (A e B) e Bloqueio do Plano Transverso do Abdômen (C e D). A: Imagem 

de ultrassom apresentando as fáscias musculares antes do bloqueio (LD: Músculo latíssimo do dorso; SV: 

Músculo serrátil ventral; IE: Músculo intercostal externo); B: Imagem de ultrassom apresentando as fáscias 

musculares após o bloqueio (Círculo vermelho: Anestésico local entre as fáscias SV e IE); C: Imagem de 

ultrassom apresentando as fáscias musculares antes do bloqueio (OE: Músculo oblíquo externo; OI: Músculo 

oblíquo interno; TA: Músculo transverso do abdômen); D: Imagem de ultrassom apresentando as fáscias 

musculares após o bloqueio (Círculo vermelho: Anestésico local entre as fáscias OI e TA; Seta azul: Cateter). 

 

Durante o procedimento cirúrgico os parâmetros foram monitorados e anotados a cada 

10 minutos. Após o procedimento com o animal em recuperação foi realizada a avaliação de 

dor aguda através da escala de dor da Universidade de Melbourne, as avaliações foram 

realizadas em três momentos, sendo eles no pós-operatório imediato no qual a paciente 

apresentou 2 pontos pela escala, com uma hora pós-procedimento e com uma hora e meia pós-

procedimento, os quais a paciente apresentou 1 ponto pela escala em ambos os momentos, 

não sendo necessário realizar resgate analgésico. 

 

DISCUSSÃO: Na medicina veterinária a associação de TAP block e SP block é pouco 

documentado por ser recente, Freitag (2019) e Teixeira (2018) realizaram ambas as técnicas 

em seus trabalhos, para procedimentos de mastectomia, com variações nas técnicas. Assim, 

Teixeira (2018) realizou o chamado serrátil profundo, com a aplicação de bupivacaína 0,25% 

entre o músculo serrátil ventral e o músculo intercostal externo com dois pontos de aplicação 

no 4º e 9º espaço intercostal. O TAP block foi realizado entre o músculo oblíquo interno e o 

transverso do abdômen, também em dois pontos de aplicação, sendo eles caudal a última 

costela e cranial a crista ilíaca.  

Em seu trabalho não houve a necessidade de realizar resgate analgésico transcirúrgico. 

A LD 

IE SV 
B 

C 
OE 

OI 

TA 

D 
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Freitag (2019) em seu trabalho preferiu realizar o chamado serrátil superficial, sendo 

depositado ropivacaína a 0,5% sob a 4º e 5º costela, entre os músculos latíssimo do dorso e 

serrátil ventral com uma única aplicação sob a justificativa de não haver necessidade de 

realizar dois pontos de aplicação como o realizado por Teixeira (2018), pois segundo o autor 

no 9º espaço intercostal não existe mais a musculatura do serrátil ventral. O TAP block foi 

realizado entre o músculo obliquo interno e o transverso do abdômen, com uma única 

aplicação entre a última costela e a margem anterior da crista ilíaca. Em seu trabalho foi 

realizado resgate analgésico em três animais. 

Diferente do realizado em ambos os trabalhos, no presente trabalho foi realizada uma 

associação e modificação de ambas as técnicas, sendo realizado o serrátil profundo, com 1 

aplicação sob 4º e 5º costela bilateralmente, utilizando bupivacaína 0,25%. E o TAP block foi 

realizado como o realizado por Freitag (2019) com uma única aplicação utilizando bupivacaína 

a 0,25%. A associação e variação das técnicas se mostraram eficientes, não sendo necessário 

resgate analgésico durante e pós-procedimento durante as primeiras uma hora e meia de 

avaliação, assim como Teixeira (2018) e diferente de Freitag (2019), o qual realizou o primeiro 

resgate analgésico uma hora após o procedimento. 

 

CONCLUSÕES: Com base nos parâmetros observados no presente estudo, sugere-se que a 

associação de SP Block profundo com um ponto de aplicação bilateral com o TAP Block com 

um ponto de aplicação bilateral foi eficiente para analgesia trans e pós-operatória de 

mastectomia unilateral total, no caso relatado no presente trabalho. 

 

REFERÊNCIAS 
 

FREITAG, F. A. V. Associação do bloqueio do plano transverso do abdomên (TAP-block) 

com o bloqueio do plano serrátil (SP-block) em cadelas submetidas a mastectomia. 2019. 

64 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias) - Setor de Ciências Agrárias, 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 
 

FREITAG, F. A. V.; Jr, D. S. A.; MUEHLBAUERA, E.; DORNBUSCHA, P. T.; 

MACHADO, M.; MONTIANI-FERREIRA, F.; FARIAS, E. L. P.; VALVERDE, A. 

MORENO, J. C. D. Ultrasound-guided modified subcostal transversus abdominis plane block 

and influence of recumbency position on dye spread in equine cadavers. Veterinary 

Anaesthesia and Analgesia, v. 48, n. 4, p. 596-602, 2021. 
 

OTERO, P. E.; ROMANO, M.; ZACCAGNINI, A.S.; FUENSALIDA, S.E.; VERDIER, N.; 

SANCHEZ, F.; PORTELA, D.A. Transversus abdominis plane block in cat cadavers: 

anatomical description and comparison of injectate spread using two- and three-point 

approaches. Vet Anaesth Analg. v. 48, n.3, p. 432-441, 2021. 
 

TEIXEIRA, L. G., PUJOL, D. M., PAZZIM, A. F., SOUZA, R. P., FADEL, L. Combination 

of transversus abdominis plane block and serratus plane block anesthesia in dogs submitted to 

mastectomy. Pesq. Vet. Bras. v. 38, n. 2, p. 315-319, 2018. 



XIII Mostra Científica FAMEZ & II Mostra Regional de Ciências Agrárias - Campo Grande, MS, 2021 
 

 
                              MOSTRA FAMEZ 2021 – Evento Virtual – 12 de novembro de 2021 

155 

 

CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS EM FELINO- RELATO DE CASO 

 
Ana Clara de Castro*¹, Fernanda Barros Silva¹, Igor Matheus Amaral Gauna Zenteno¹, Luísa 

Guedes Freire¹, Paulo Henrique de Affonseca Jardim², Thaís Rodrigues*³, Andrei Kelliton 

Fabretti4. 

 
¹Graduandos do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS), Campo Grande, MS; *Autor Correspondente: ana_clara@ufms.br  

²Médico Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS);  

³Mestranda pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)   
4Docente da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 

 
RESUMO: O Carcinoma de Células Escamosas (CCE) ou Carcinoma Espinocelular é um 

tipo de neoplasia maligna cutânea comum em felinos e tem como principal fator de risco a 

exposição solar prolongada, sendo os animais de pelagem clara mais predispostos quando 

comparados aos pigmentados. A maioria das lesões surge em cavidade nasal, região de face, 

olhos, pálpebras e orelhas, com caráter invasivo e proliferativo. O diagnóstico precoce é 

fundamental para um bom prognóstico, além de existirem diversas alternativas de tratamento, 

como a cirurgia, criocirurgia e quimioterapia, podendo ser utilizados também a radioterapia e 

eletroquimioterapia. Há duas apresentações mais comuns de lesões, as ulcerativas e 

proliferativas, que se diferem em forma e invasibilidade. O objetivo deste trabalho é relatar 

um caso clínico de uma paciente felina submetida à cirurgia de enucleação e blefaroplastia 

como tratamento oncológico de CCE. Foi realizado exame histopatológico com presença de 

margens livres. 

PALAVRAS-CHAVE: felinos, histopatológico, neoplasia facial, tecido epitelial 

 
ABSTRACT: Squamous Cell Carcinoma (SCC) is a type of malignant cutaneous neoplasm 

common in felines and its main risk factor is prolonged sun exposure, with light-haired animals 

being more predisposed when compared to pigmented ones. Most lesions appear in the nasal 

cavity, face, eyes, eyelids and ears, with an invasive and proliferative nature. Early diagnosis 

is essential for a good prognosis, in addition to the existence of several treatment alternatives, 

such as surgery, cryosurgery and chemotherapy, radiotherapy and electrochemotherapy can 

also be used. There are two most common presentations of lesions, ulcerative and proliferative, 

which differ in form and invasiveness. The aim of this paper is to report a clinical case of a 

feline patient who underwent enucleation and blepharoplasty surgery as an oncological 

treatment for SCC. Histopathological examination was performed with the presence of free 

margins. 

KEYWORDS: epithelial tissue, facial neoplasm, feline, histopathological. 

 
INTRODUÇÃO: O carcinoma de células escamosas (CCE) é uma neoplasia maligna de 

origem epitelial, sendo o tipo de câncer de pele mais comum em felinos. Animais com pelagem 

clara e com exposição prolongada à luz solar são mais predispostos. A evolução é lenta e 

progressiva, de caráter invasivo, levando a deformidade facial. Para um prognóstico favorável 

é de extrema importância a realização de diagnóstico precoce, que se baseia na anamnese, 

exame físico, citologia oncológica, biópsia excisional e histopatológico para estabelecer o 

diagnóstico definitivo. Pacientes com tumor primário pequeno inferior a 2cm tem prognóstico 

favorável com tratamento cirúrgico excisional, com margens livres de células neoplásicas na 

histologia. Nesse tipo de neoplasia não é comum a ocorrência de metástases, porém, o 

mailto:ana_clara@ufms.br


XIII Mostra Científica FAMEZ & II Mostra Regional de Ciências Agrárias - Campo Grande, MS, 2021 
 

 
                              MOSTRA FAMEZ 2021 – Evento Virtual – 12 de novembro de 2021 

156 

 

comprometimento local de via aérea ou cavidade oral, é suficiente para debilitar o paciente. 

Frequentemente é associado ao CCE quadros de imunossupressão provocados por doenças 

virais como FIV e FELV, contribuindo para um prognóstico ruim. Existem duas apresentações 

clínicas do Carcinoma de Células Escamosas, a proliferativa e ulcerativa. A primeira apresenta 

aspecto de couve-flor com placas firmes e avermelhadas com massas papilares de diversos 

tamanhos. A segunda, caracteriza-se por lesões crostosas ou ulcerativas, que evoluem, com o 

passar do tempo, para profundas e crateriformes. Na macroscopia é comum encontrar eritema, 

úlcera, placa e aumento de volume. O objetivo deste trabalho é descrever um caso clínico de 

uma paciente felina acometida por um carcinoma de células escamosas na pálpebra, 

salientando a importância do diagnóstico da neoplasia maligna, do tratamento oncológico 

clínico-cirúrgico e a conclusão do diagnóstico definitivo por meio da histopatologia. 

 
MATERIAL E MÉTODOS: Foi atendida no HOVET- FAMEZ uma paciente felina SRD, 

não castrada, 4 anos, 3,5kg, com lesão de 8 cm, aproximadamente, localizada na pálpebra 

esquerda que não cicatrizava. A evolução era de 7 meses, com cultura fúngica e bacteriana 

negativas e tratamento prévio com antibiótico sem resultado satisfatório. O animal apresenta 

pelagem clara e histórico de exposição solar prolongada. No exame físico não foram 

encontradas outras alterações significativas. Na anamnese a tutora relatou que a paciente não 

apresentava alterações comportamentais. Estabeleceu-se como suspeita clínica CCE e 

esporotricose, sendo realizados os exames de perfil básico (hemograma, função hepática e 

renal), teste rápido de FIV e FELV, duas modalidades de citologia (punção aspirativa por 

agulha fina) PAAF da lesão e imprint. Os exames de sangue apresentavam valores dentro da 

referência para a espécie e na citologia foi confirmado o diagnóstico prévio de CCE. A paciente 

foi submetida à blefaroplastia com enucleação do globo ocular para exame histopatológico, 

que confirmou definitivamente o CCE e apresentou margens livres de células neoplásicas. No 

pós-operatório foi prescrito cefalexina 30mg/kg/bid/10 dias, meloxicam 0,1mg/kg/sid/3 dias, 

dipirona 25mg/kg/sid/5 dias e clorexidina 1% tópico. A paciente retornou após 10 dias para 

retirada dos pontos, sendo orientada a retornar ao hospital mensalmente para acompanhamento 

oncológico, porém, não retornou. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Animais com pelagem clara e com histórico de exposição 

solar prolongada são considerados mais predispostos a adquirir neoplasias de pele como o CCE 

(Daleck, De Nardi e Rodaski, 2008). Existem fatores que podem apresentar-se associados ao 

CCE e até favorecem sua evolução, como a imunossupressão induzida por vírus da FIV e 

FELV (Ferreira, 2006). A paciente testou negativo para essas doenças. O exame citológico 

estabeleceu o diagnóstico prévio de CCE, confirmado pelo histopatológico com margens 

livres. A cirurgia teve, portanto, caráter curativo no caso dessa paciente, embora ela 

apresentasse uma lesão extensa em torno de 8 cm. Segundo Crystal (2004), a cura pelo 

tratamento clínico-cirúrgico é alcançada em casos onde os tumores não ultrapassam 2 cm, 

devido ao baixo índice metastático e alta infiltrabilidade local. O tratamento quimioterápico 

com cisplatina em caninos tem resposta satisfatória, porém, não é indicado para felinos devido 

à sua toxicidade nessa espécie (Kraegel, 2004; Ferreira, 2009). Em casos onde não há 

possibilidade de remoção cirúrgica da porção afetada, a radioterapia pode ser empregada 

(Cunha, 2007). A criocirurgia tem sido utilizada com resultado satisfatório, porém, por não ser 

seletiva para área neoplásica, causa edema, inflamação e necrose de tecidos adjacentes 

(Ferreira, 2006). Em pacientes com lesões de acometimento ósseo, o prognóstico é 

considerado reservado (Fineman, 2004; Withrow, 2007). Felizmente a paciente do relato 

apresentava apenas comprometimento de tecidos moles, sem lesões infiltrativas em vasos 
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sanguíneos, linfáticos e tecidos ósseos. Recidivas podem ocorrer, principalmente, em pacientes 

que são expostos à luz solar prolongada, sendo recomendável a aplicação contínua de filtro 

solar (Otrubova, 2006). 

 
CONCLUSÕES: O carcinoma de células escamosas é uma neoplasia de fácil diagnóstico e 

com várias possibilidades de tratamento. Existe uma relação direta entre diagnóstico precoce 

e prognóstico favorável, com objetivo de proporcionar a cura e aumento da taxa de sobrevida, 

visando qualidade e bem-estar. É uma neoplasia com baixo índice metastático e alto grau de 

invasibilidade local, gerando aos animais, condições deformantes e muitas vezes debilitantes 

por acometer, na maior parte dos casos, a região de face, cavidade oral e nasal. Contudo, há 

medidas preventivas que devem ser empregadas como controlar a exposição solar e incentivar 

o uso contínuo de filtro solar. 
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RESUMO: O objetivo é relatar um caso de carcinoma urotelial (UC) em um felino. O UC 

é um tumor maligno que, embora pouco frequente em gatos, é o tipo mais comum de neoplasia 

maligna vesical dessa espécie. Os sinais clínicos apresentados pelo animal eram de disúria, 

estrangúria, obstrução uretral parcial, vômito e apatia, assim como as alterações vistas no exame 

físico de desidratação e massa palpável em vesícula urinária, condizem com as manifestações 

descritas em literatura. Na ultrassonografia, a localização da massa no trígono vesical é tida 

como a mais comum em estudos. A hematúria e proteinúria evidenciadas pela urinálise também 

foram concordantes com os estudos de casos de felinos com UC. No hemograma, a anemia 

presente, pode ser explicada pela intensa hematúria. O animal veio ao óbito e, na histopatologia, 

foi evidenciada a presença de células neoplásicas epiteliais malignas infiltrativas na bexiga, 

confirmando o diagnóstico de carcinoma urotelial de alto grau (grau 3). O alto grau, o    

diagnóstico tardio e a idade provavelmente culminaram para não haver uma maior sobrevida.  

PALAVRAS-CHAVE: neoplasia de bexiga, oncologia felina, tumor maligno 

 

ABSTRACT: The objective is to report a case of urothelial carcinoma (UC) in a feline. UC is 

a malignant tumor that, although uncommon in cats, is the most common type of malignant 

vesical neoplasm of this species. The signs marked by the animal were dysuria, stranguria, 

partial urethral obstruction, vomiting and apathy, as well as changes seen in the physical 

examination of dehydration and a palpable mass in the urinary vesicle, consistent with the 

remaining manifestations in the literature. On ultrasound, the location of the mass in the vesical 

trigone is considered the most common in studies. Hematuria and proteinuria evidenced by 

urinalysis were also in agreement with case studies of UC felines. Without blood count, an 

anemia present can be explained by intense hematuria. The animal died and histopathology 

showed the presence of malignant epithelial neoplastic cells infiltrating the bladder, confirming 

the diagnosis of high-grade urothelial carcinoma (grade 3). The high degree, late diagnosis and 

a probable age resulted in not having a longer survival. 

KEYWORDS: bladder neoplasm, feline oncology, malignant tumor 

 

INTRODUÇÃO: As neoplasias de bexiga são as mais comuns do trato urinário inferior dos 

carnívoros domésticos, sendo mais frequente em cães do que em gatos (Carvalho et al., 2016), 

correspondendo de 0,38 a 0,56% das doenças malignas felinas (Shinoda et al., 2010). O 

carcinoma urotelial (UC), é um tumor maligno derivado do urotélio, podendo ocorrer em 

qualquer lugar da pelve renal e uretra, embora a bexiga urinária seja o local mais comum. O 

UC, especificamente, é tido como o tipo mais comum de neoplasia maligna da bexiga felina 

(Meuten e Meuten, 2017). As neoplasias vesicais apresentam sinais clínicos semelhantes aos 

observados em outras enfermidades do trato urinário inferior, como hematúria, polaquiúria e 

incontinência urinária. Além disso, quando a massa tumoral impede a passagem de urina por 

obstrução, o paciente pode apresentar retenção urinária, estrangúria e disúria (Carvalho et al., 

2016). Exames de imagem como radiografia contrastada, ultrassonografia e citoscopia são de 
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maior importância para o diagnóstico. Entretanto, a urinálise pode revelar hematúria, 

leucocitúria, proteinúria e, ocasionalmente, bacteriúria (Carvalho et al., 2016). A terapia médica 

multimodal, incluindo excisão cirúrgica, administração de antiinflamatórios não esteroidais 

(AINE´s) e quimioterapia antineoplásica, parece aumentar o tempo médio de sobrevida (Knapp 

et al., 2016). O objetivo do presente trabalho é relatar um caso de carcinoma urotelial em um 

felino, com ênfase nas manifestações clínicas e laboratoriais, necropsia e histopatologia. 

 

MATERIA E MÉTODOS: A revisão de literatura foi realizada na base de dados Google 

Acadêmico, sendo procurado por “Carcinoma urotelial em felinos” e “Carcinoma de células 

transicionais em felinos”. Também foram consultados os livros “Oncologia de cães e gatos” 

(2016) e “Tumors in Domestic Animals” (2017). Para o atendimento e realização dos 

procedimentos e exames complementares do paciente, foram utilizadas as dependências do 

Hospital Veterinário da UFMS (HV-UFMS). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Um felino macho, SRD, 16 anos, castrado, foi atendido no 

HV-UFMS com queixa de disúria, estrangúria, vômito e apatia, além de histórico de duas 

desobstruções uretrais recentes. No exame físico, foi observado desidratação de 8% e, à 

palpação, massa irregular em vesícula urinária, além de uretra parcialmente obstruída. Em 

estudo retrospectivo, a idade média dos felinos que apresentam UC foi de 15 anos, não houve 

predisposição sexual, entretanto, entre os machos (54/118), 100% eram castrados (Griffin et al., 

2020). Os sinais clínicos apresentados condizem com os relatados em literatura. De acordo com 

Carvalho et al., (2016), disúria e estrangúria podem estar presentes quando a massa tumoral 

impede a passagem da urina por obstrução e, vômito, apatia e desidratação, podem ser indícios 

de uremia aguda, também resultado da obstrução. Em estudo, a estrangúria esteve presente em 

48,6% (57/118) dos felinos com UC, apatia em 22% (26/118) e vômito em 19,5% (23/118) 

(Griffin et al., 2020). Quanto à obstrução, o estudo de Griffin et al. (2020) também mostrou que 

sua apresentação não é incomum em felinos com UC, sendo observado em 10,2% dos gatos 

(12/118). 

Mediante o quadro, foi realizado sondagem uretral e o animal foi desobstruído. Como 

exames complementares, foram solicitados ultrassonografia abdominal, hemograma, 

bioquímica sérica e urinálise. Com exceção do exame de imagem, os demais foram repetidos 

após 4 dias, quando também foi solicitado a urocultura e a gasometria. 

No exame ultrassonográfico, foi observado a bexiga com uma massa projetada para o 

lúmen, localizada no trígono vesical. Em estudo, entre os felinos com massa na bexiga 

detectável, uma única massa esteve presente em 86,4% (95/110) dos casos e, quanto a 

localização da neoplasia, o trígono vesical foi o mais comum, ocorrendo em 27,1% (32/118) 

dos felinos com UC (Griffin et al., 2020), assim como no felino relatado. De acordo com Knapp 

et al. (2016), isso acontece devido ao trígono ser o local onde a urina passa mais tempo e, da 

mesma maneira, carcinógenos entram em contato mais prolongado com o urotélio. 

Na urinálise, foi visto intensa hematúria, proteinúria e UP/C elevada (1,30), 

evidenciando que a proteinúria era de origem renal. Quando repetido o exame, as alterações 

se  mantiveram, porém com aumento maior da UP/C (2,87). As alterações vistas convergem 

com as relatadas na literatura, que descreve a hematúria como o sinal clínico mais comum de 

neoplasias de bexiga em gatos domésticos (Schwarz et al., 1985), estando presente, segundo 

estudo de Griffin et al. (2020), em 62,7% (74/118) dos felinos com UC. Estudos apontam que 

a proteinúria também é comumente vista na urinálise em animais com UC (Carvalho et al., 

2016; Schwarz et al., 1985). 

No primeiro exame hematológico, foi visto uma discreta diminuição de hemoglobina e 

volume globular. No segundo, anemia microcítica hipercrômica foi evidenciada, e pode ser 
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justificada pela intensa hematúria, como apontado em estudo (Schwarz 1985).  

No exame bioquímico, os valores de creatinina e fósforo estavam acima dos valores de 

referência (7 e 10,2 mg/dL, respectivamente). No segundo exame, os valores de creatinina e 

fósforo estavam ainda mais acentuados (13,4 e 20,7 mg/dL, respectivamente), ademais, também 

foram solicitados outros parâmetros, sendo demonstrado hipoalbuminemia, que pode ser  

resultado da perda de proteína na urina. De acordo com Carvalho et al. (2016), o aumento sérico 

da creatinina e fósforo pode ser consequência da obstrução e, em estudos, esse aumento foi 

apontado em 30,4% (31/102) dos felinos com UC (Griffin et al., 2020). Na urocultura não 

houve crescimento bacteriano. De acordo com a literatura, a infecção bacteriana pode estar 

presente (Schwarz 1985), ocorrendo, em estudo retrospectivo, em apenas 14,9% dos gatos com 

UC (10/67) (Griffin et al., 2020). 

Na gasometria, evidenciou-se a presença de hipercalemia (5,6 mmol/L), que pode ser 

devido a diminuição da excreção urinária causada pela obstrução (Carvalho et al., 2016). 

No mesmo dia do retorno, em que foram feitos os demais exames, o animal estava 

novamente obstruído e bastante debilitado. Para desobstrução, foi feito cateterização 

transuretral, entretanto, o paciente não retornou da anestesia, indo ao óbito. O cadáver foi 

encaminhado para necropsia e histopatologia. Na necropsia, foi constatado a presença da 

massa firme na região de trígono vesical, medindo 1,7x2,2x1,1 cm, hidronefrose e hidroureter. 

Segundo Carvalho et al. (2016), a hidronefrose e o hidroureter podem ocorrer devido ao 

acúmulo de urina anterior à obstrução pela massa. 

A histopatologia mostrou a presença de células neoplásicas epiteliais malignas 

infiltrativas, na mucosa e na camada muscular, organizadas em ilhas e por vezes em pequenos 

ninhos separados por um acentuado estroma fibroso, com formato colunar a poligonal, com 

citoplasma moderado, levemente eosinofílico, de limites indistintos, cromatina frouxa e 

nucléolo grande fortemente eosinofílico. No centro dos ninhos, frequentemente foi observado 

áreas de necrose. Presença de anisocitose, anisocariose e pleomorfismo celular de moderados 

a  acentuados foi revelada. Contou-se uma média de 2,5 mitoses por campo de maior aumento, 

sendo observados figuras de mitoses bizarras.  

Na histopatologia de amostras de felinos com UC em estudo, o formato das células 

neoplásicas vistas era tipicamente poligonal, com quantidade pequena a moderada de 

citoplasma eosinofílico, e a organização celular foi apresentada em diferentes padrões, como 

papilar, cordões, ilhas e ninhos, desta maneira, fica evidenciado que as características 

histopatológicas da massa tumoral avaliada condizem com os dados em literatura (Weyden et 

al., 2021). Ademais, a presença de estroma fibroso, chamado de desmoplasia, também é descrita 

em felinos com UC, sendo uma resposta estromal ao carcinoma invasivo e observada em 

28,9% (11/38) das amostras de gatos em estudo recente (Weyden et al., 2021), embora também 

já tenha sido relatado em outros estudos (Schwarz et al., 1985).  

As áreas de células necróticas vistas também estiveram presentes em 52,6% (20/38) das 

amostras em estudo de Weyden et al. (2021), resultado semelhante ao encontrado em outro  

estudo com gatos-pescadores (Prionailurus viverrinus), em que 60% (6/10) das amostras 

apresentaram tal alteração (Landolfi e Terio, 2006). Quanto à taxa mitótica, em estudo de 

Weyden et al. (2021), foi altamente variável entre os casos, com presença de mitoses bizarras, 

assim como visto no relato em questão. É comum metástases em casos de UC, com a literatura  

indicando que pode ocorrer em 12-50% dos felinos diagnosticados, principalmente para 

nódulos linfáticos regionais e pulmões (Schwarz et al., 1985; Griffin et al., 2020; Carvalho et 

al., 2016), entretanto, não havia no animal relatado. 

Para classificação do carcinoma urotelial, de acordo com a descrição histopatológica, 

pode-se classificá-lo como de grau 3, portanto, de alto grau (Carvalho et al., 2016). Para o 
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estadiamento dos tumores malignos é possível utilizar a classificação TNM (Carvalho et al., 

2016), entretanto, não foi realizada radiografia torácica para procura de metástase à distância e, 

dessa forma, não é possível fazer o estadiamento clínico do animal. 

 

CONCLUSÃO: O carcinoma urotelial é um tumor comumente maligno. Fica evidente que, 

como os sinais clínicos são semelhantes a quaisquer distúrbios do trato urinário, é necessário 

sempre ter o carcinoma urotelial como diagnóstico diferencial nesses casos, principalmente 

tratando-se de felinos idosos. 

 Para diagnóstico do UC, hemograma, urinálise, bioquímica sérica  e urocultura podem auxiliar, 

porém, os resultados são inespecíficos. A ultrassonografia é útil para visualização da massa na 

vesícula urinária, caso essa esteja visível, porém, para diagnóstico definitivo de UC é 

necessário ser feito o exame histopatológico. No felino relatado, o alto grau e provavelmente o 

diagnóstico tardio e a idade do animal culminaram para não haver  uma maior sobrevida, não 

havendo tempo para instituição de terapia. 
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RESUMO: O Carcinoma de Corpo Aórtico é uma neoplasia rara com origem 

neuroectodérmica, derivada de corpo aórtico ou carotídeo, relatado com maior frequência em 

humanos e cães, estes braquicefálicos, machos e com idade superior a 6 anos. O presente relato 

refere-se a uma cadela, shih tzu, 7 anos, com histórico de dispneia, cianose, edema ventral do 

pescoço com evolução de um mês. Durante o exame físico foi constatado presença de 

abafamento pulmonar bilateral, sugerindo efusão torácica. Nos exames laboratoriais 

(hemograma, creatinina, ALT e albumina) não foram encontradas alterações significativas, 

apenas a albumina estava elevada. O animal veio a óbito durante a toracocentese, após a 

drenagem de 500ml de efusão quilosa, sendo enviado para necropsia. Os achados 

macroscópicos mais importantes foram: hemorragia no tecido subcutâneo próximo as 

jugulares, atelectasia pulmonar, presença de uma massa ao redor da base do coração com 

envolvimento da traqueia. Através do exame histopatológico foi possível estabelecer o 

diagnóstico de Carcinoma de Corpo Aórtico com invasão da artéria pulmonar, sendo 

insuficiência cardiorrespiratória a causa da morte. 

PALAVRAS-CHAVE: cães, histopatológico, neoplasia rara, neuroectoderme 
 

ABSTRACT: The Aortic Body Carcinoma is a rare type of neoplasm with neucoectodermal 

origin, derived from the aortic or carotid body, reported more frequently in humans and dogs, 

these being brachycephalic, males and older than 6 years. The present report refers to a canine, 

shih tzu, 7 years old, with a history of dyspnea, cyanosis, and ventral neck edema that had 

lasted for one month. During physical examination, the presence of pulmonary choking was 

found, suggesting chest effusion. In laboratory tests, (blood count, creatinine, ALT and 

albumin) no significant changes were found, only albumin was high. The animal died during 

thoracentesis, after draining 500ml of chylous effusion, and was sent for necropsy. The most 

important macroscopic findings were: hemorrhage in the subcutaneous tissue close to the 

jugular veins, pulmonary atelectasis and presence of a mass around the base of the heart with 

involvement of the trachea. Through the histopathological examination it was possible to 

establish the diagnosis of Carcinoma of the Aortic Body with invasion of the pulmonary artery, 

being the cause of death cardiorespiratory failure. 

KEYWORDS:, dogs, histopathological, neuroectoderm, rare neoplasm 

 

INTRODUÇÃO: A respiração e a circulação são controladas por diversos quimiorreceptores, 

que monitoram parâmetros do sangue como pH, níveis de O2 e CO2 e estão em comunicação 

constante com o tronco encefálico (Headley, 2009). O tecido quimiorreceptor está presente  em 

corpo aórtico e carotídeo, pâncreas, gânglio nodoso do nervo vago, na jugular interna, gânglios 

ciliares da órbita e glomo jugular, sendo os mais importantes o corpo aórtico e carotídeo 

(MuzzI et al., 2006). Os quemodectomas são tumores que se iniciam na rede de tecidos 

quimiorreceptores, pertencentes ao sistema paraganglionar, por isso, podem receber  também 

o nome de paraganglioma (Davidovic et al., 2005).  
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Esse tumor ocorre com maior  frequência em machos, braquicefálicos e com idade 

superior a 6 anos, sendo mais comum em corpo aórtico do que em carotídeo (Muzzi et al., 

2006). A maioria são benignos, com crescimento lento, sendo apenas 2% malignos, por essa 

razão, quemodectomas malignos são considerados raros. (Muzzi et al., 2006). Os animais 

acometidos podem ser assintomáticos e a neoplasia ser encontrada apenas na necropsia ou 

como achados em raio-x de tórax, mas alguns pacientes podem apresentar sinais de 

instabilidade hemodinâmica devido a quadros de hemorragia, tosse e dispneia progressiva 

(Hamilton, 2003). A hematologia e bioquímica sérica normalmente não apresentam alterações, 

sendo os exames de imagem como raio-x e ultrassom mais indicados para diagnóstico prévio 

(Paltrinieri, 2003). 

A citologia e a biópsia excisional ou aspirativa acompanhadas do exame 

histopatológico são de suma importância para o diagnóstico definitivo (Paltrinieri, 2003). A 

alta vascularização, localização tumoral em região nobre próxima de estruturas vitais e com 

grande ocorrência de invasão de vasos sanguíneos e linfáticos importantes, contribuem para o 

prognóstico reservado (Headley, 2004). Podem ser empregadas no tratamento a radioterapia e 

a ressecção cirúrgica completa da massa tumoral com sobrevida de até 15 meses. Ainda não 

foi descrito na literatura um protocolo quimioterápico padrão para esse tumor (Hamilton, 

2003). O objetivo deste trabalho é descrever um caso clínico de uma paciente canina acometida 

por um carcinoma de corpo aórtico que apresentava sintomatologia respiratória caracterizada 

por dispneia, cianose, ausculta pulmonar abafada que veio a óbito durante  toracocentese, 

recebendo diagnóstico post mortem através do exame histopatológico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Foi atendida no HOVET- FAMEZ uma paciente canina shih 

tzu, sete anos, com histórico de cianose, ortopneia, dispneia, edema ventral do pescoço, com 

evolução de um mês, com histórico tratamento anterior com prednisona e exame de raio-x de 

tórax citado pela tutora sem alterações. No exame físico apresentou abafamento da ausculta 

pulmonar bilateral, estabelecendo-se como suspeita clínica efusão torácica com diferencial 

para neoplasia pulmonar. Foram realizados os exames: hemograma, ALT e creatinina, com 

parâmetros normais, albumina, que se apresentou elevada, raio-x torácico que evidenciou 

neoformação em região de base do coração em torno de 5 cm com envolvimento da aorta e 

ultrassom abdominal sem alterações. Durante o procedimento de toracocentese após a 

drenagem de 500ml de efusão quilosa, a paciente veio a óbito, sendo enviado para necropsia. 

As principais alterações encontradas na macroscopia foram atelectasia pulmonar, hemorragia 

de tecido subcutâneo na região das veias jugulares e presença de uma massa tumoral na região 

da base do coração com envolvimento da traqueia, artéria pulmonar e aorta. No exame 

histopatológico estabeleceu-se o diagnóstico definitivo de carcinoma de corpo aórtico com 

invasão de artéria pulmonar, tumor conhecido também por quemodectoma maligno. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O animal relatado apresentava sete anos e pertencia à raça 

shih tzu, de origem braquicefálica, como relatado por Muzzi et. al. (2006) e indicado por 

Daleck (2009), para perfil com maior frequência desse tumor idade superior à 6 anos, macho 

e  de raça braquicefálica, diferindo apenas no sexo. Os sinais clínicos são comuns a diversas 

doenças do sistema cardiovascular e apesar de ser de ocorrência rara, os quemodectomas 

devem ser incluídos como diagnóstico diferencial, sempre que sinais como tosse, dispneia e 

cianose estiverem presentes, concordando com Araújo (2005). 

Segundo Ware (2002), os nódulos de corpo aórtico são mais frequentes, como este que  

foi relatado. Assim como foi apontado por Hamilton (2003) os exames laboratoriais não 
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apresentarão alterações significativas e o exame de imagem foi crucial para a identificação da 

massa na base do coração. O exame histopatológico foi fundamental para o estabelecimento  

do diagnóstico definitivo, Paltrinieri (2003) afirma que por meio da biópsia aspirativa é 

possível estabelecer ao menos um diagnóstico prévio a fim de planejar o tratamento.  

Conforme Hamilton (2003) o tratamento cirúrgico com remoção completa da massa 

tumoral podendo ser associado a radioterapia pode promover uma sobrevida de até 15 meses 

ao paciente. 

 

CONCLUSÕES: O prognóstico é considerado reservado devido à região em que se 

desenvolve o tumor, cercado por grandes vasos e estruturas vitais como pulmão e coração, 

gerando grande perda da capacidade cardiorrespiratória. O quemodectoma é uma neoplasia de  

difícil diagnóstico, por promover sinais clínicos inespecíficos e comuns a outras doenças do 

sistema cardiovascular dificultando o planejamento clínico-cirúrgico mais adequado a cada 

caso. 
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RESUMO: O objetivo foi relatar o caso de uma gata que desenvolveu carcinoma mamário, 

para reforçar a importância do tratamento completo na sobrevida do paciente. O primeiro 

atendimento do animal foi realizado em fevereiro de 2020, onde foi constatado um nódulo 

ulcerado em região torácica ventral com cinco meses de evolução. Foi realizado exame 

citopatológico do nódulo e os achados foram sugestivos de neoplasia epitelial maligna. No mês 

seguinte foi realizada mastectomia unilateral e o nódulo mamário foi submetido a exame 

histopatológico, que concluiu se tratar de um carcinoma mamário tubular grau lll com extensa 

invasão linfática. Após dois meses, o animal retornou à clínica pois havia um novo nódulo na 

cadeia mamária remanescente, porém o tutor não deu continuidade ao tratamento proposto. 

Após quatro meses, o paciente retornou à clínica pois estava ofegante há três dias e com 

hiporexia. O animal foi internado e submetido a exame radiográfico de tórax, cujos achados 

levaram à suspeita de efusão pleural por metástase pulmonar. O paciente foi submetido a 

drenagem e análise da efusão, cujos achados sugeriram se tratar de efusão neoplásica 

carcinomatosa. O animal foi levado para casa, mantido com tratamento paliativo. Após duas 

semanas, o paciente veio a óbito e o tutor levou o corpo para a clínica, onde assinou o termo de  

autorização para liberação do corpo. Realizou-se a abertura do tórax para análise macroscópica  

e coleta de fragmentos pulmonares, que foram submetidos a análise histopatológica, a qual 

concluiu   o   diagnóstico   de   metástase    de    carcinoma    mamário.  

PALAVRAS-CHAVE: efusão, felino, neoplasia  

 

ABSTRACT: The objective was to report the case of a female cat who developed breast cancer, 

to reinforce the importance of complete treatment in the patient's survival. The animal's first 

care was carried out in february 2020, where an ulcerated nodule was found in the ventral 

thoracic region with five months of evolution. A cytopathological examination of the nodule 

was performed and the findings were suggestive of malignant epithelial neoplasia. In the 

following month, a unilateral mastectomy was performed and the breast nodule underwent 

histopathological examination, which concluded that it was a grade III tubular breast carcinoma 

with extensive lymphatic invasion. After two months, the animal returned to the clinic because 

there was a new nodule in the remaining mammary chain, but the tutor did not continue the 

proposed treatment. After four months, the patient returned to the clinic because he had been 

panting for three days and had hyporexia. The animal was hospitalized and submitted to a chest 

X-ray, whose findings led to the suspicion of pleural effusion due to pulmonary metastasis. The 

patient was submitted to drainage and analysis of the effusion, whose findings suggested that it 

was a carcinomatous neoplastic effusion. The animal was taken home, maintained with 

palliative treatment. After two weeks, the patient died and the guardian took the body to the 

clinic, where he signed the authorization form for the release of the body. The chest was opened 

for macroscopic analysis and collection of lung fragments, which were submitted to 

histopathological analysis, which concluded the diagnosis of metastasis from breast carcinoma. 

KEYWORDS: effusion, feline, neoplasm 
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INTRODUÇÃO: As neoplasias mamárias representam o terceiro tipo de tumor mais comum 

em felinos, depois dos tumores de pele e tumores hematopoiéticos (Overley et al., 2005). 

Constituem 17% de todos os tumores em felinos, sendo 12% dos tumores malignos e 10% dos 

tumores não hematopoiéticos (Hayes; Mooney, 1985). Na maioria das vezes, além de  

serem malignos, possuem grande capacidade de criar metástases. Segundo Borrego (2009), as 

glândulas mamárias abdominais parecem ser afetadas com maior frequência. Há três fatores  

principais que contribuem com o aparecimento destas neoplasias: idade - geralmente entre 10 

e 12 anos em felinos - raça - siameses e short hair, principalmente - e influência hormonal - 

exposição prolongada a progestágenos e estrógenos, sendo estes endógenos ou exógenos 

(Daleck; De Nardi, 2016; Hayes; Mooney, 1985; Bruyette, 2020). Cerca de 80% dos tumores 

mamários são malignos e os órgãos mais acometidos por metástases destas neoplasias são: 

fígado, rins, linfonodos regionais, pulmões, glândulas adrenais, baço, útero, ovários, diafragma 

e pleura (Cassali et al., 2018).  

A maioria dos tumores mamários em felinos corresponde aos carcinomas, os quais são 

malignos e frequentemente fazem metástase para linfonodos regionais e pulmão (Overley et 

al., 2005). O diagnóstico presuntivo dos tumores mamários felinos é realizado através de 

hemograma completo, perfil bioquímico, urinálise, radiografia torácica e ultrassom abdominal. 

São exames importantes para avaliar o estado geral do paciente e também pesquisar a 

presença de metástases (Bruyette, 2020). O diagnóstico definitivo é dado por meio de exame 

histopatológico (Daleck; De Nardi, 2016). O tratamento geralmente se baseia na excisão 

cirúrgica das massas tumorais, mastectomia bilateral e quimioterapia no pós-operatório 

(Daleck; De Nardi, 2016). A castração antes dos 6 meses de idade reduz em 91% as chances 

de o animal desenvolver neoplasias mamárias, quando realizada entre 7 e 12 meses estas 

chances caem para 86%, já entre 12 e 24 meses há uma queda brusca para 11% e, na idade adulta 

não há mais fator protetor (Cassali et al., 2018). 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Foi atendido na Clínica Pronto Dog & Cat, Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul, em fevereiro de 2020, um felino sem raça definida, fêmea, com 

aproximadamente 1 ano e 6 meses de idade, resgatada da rua há 6 meses, apresentando um 

nódulo ulcerado em região torácica ventral há cinco meses e otite crônica bilateral de origem 

fúngica. Foram realizados ensaio imunoenzimático para FIV/FeLV, hemograma, perfil 

bioquímico, urinálise e ultrassonografia abdominal. O teste para FIV/FeLV teve resultado 

negativo. No hemograma havia trombocitopenia e hemácias em rouleaux, no perfil bioquímico 

ureia 68 mg/dl (ref.: 20-60mg/dl).  

Na urinálise havia cristais de estruvita, 1-2 células epiteliais por campo, três cruzes de 

leucócitos e duas cruzes de bactéria. os achados ultrassonográficos sugeriram cistite/cristalúria. 

Foram aplicados cefovecina sódica e fluralaner; receitou-se piroxican, ômega 3, Surosolve® e 

Auritop®. Foi marcado retorno para o décimo dia após a consulta, a fim de realizar exame 

citopatológico do nódulo mamário. Os achados citológicos deste exame foram sugestivos de 

neoplasia epitelial maligna. No mês seguinte, foi realizada mastectomia unilateral e, no 

momento da cirurgia, constatou-se que o animal já era castrado. O nódulo cutâneo ulcerado 

foi encaminhado ao laboratório veterinário VETPAT (Campinas, SP) para exame 

histopatológico, o qual concluiu se tratar de carcinoma mamário tubular grau lll com extensa 

invasão linfática. 

Após dois meses, o tutor retornou à clínica se queixando de que a neoplasia surgiu 

novamente, desta vez na cadeia mamária remanescente. Ao exame físico, foi possível observar 

uma massa na primeira mama e outra massa na mama de número quatro, ambas esféricas e 

avermelhadas. Foram recomendados hemograma, perfil bioquímico, urinálise, radiografia 
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torácica e mastectomia da cadeia mamária direita. Na radiografia foi visualizado discreto 

aumento difuso de radiopacidade em campos pulmonares de padrão intersticial e bronquial, o 

que levou a suspeitar de bronquite ou doença pulmonar intersticial. No hemograma, proteínas 

totais em 8,6 g/dL (ref.: 6 – 8 g/dL), trombocitopenia e linfócitos reativos. No perfil 

bioquímico, creatinina em 1,9 mg/ dL (ref.: 0,8 – 1,8 mg/dL) e gama glutamil transferase em 

6,3 UI/L (ref.: 1,3 – 5,1 UI/L). A urinálise evidenciou três cruzes de proteína, três cruzes de 

leucócitos, ph 8,0 e 15 a 20 hemácias por campo. A análise bioquímica da urina mostrou que 

creatinina, ureia e a relação entre proteína e creatinina urinária  estavam dentro da normalidade. 

A cultura encontrou Staphylococcus spp. (Coagulase Negativa). O antibiograma mostrou 

sensibilidade a doxiciclina, gentamicina, marbofloxacino, sulfazotrim, ciprofloxacino e 

tobramicina. O tutor não retornou para dar continuidade ao tratamento, no qual seria realizada 

mastectomia da cadeira mamária remanescente em associação a quimioterapia. Após quatro 

meses, o paciente retornou à clínica pois o tutor observou que o mesmo estava ofegante há três 

dias e com hiporexia. No dia anterior a consulta, notou que o animal não comeu nada e que 

estava ainda mais ofegante. Durante a inspeção, foi possível perceber que as mucosas estavam 

congestas. 

No exame físico, observou-se intensa dispneia, presença de nódulo em mama inguinal 

direita de coloração enegrecida e não ulcerado, crepitação à ausculta pulmonar e ausculta 

cardíaca abafada. O animal foi internado e submetido a exame radiográfico de tórax. Os achados 

radiográficos levaram à suspeita de efusão pleural por metástase pulmonar. O paciente foi 

submetido a drenagem da efusão, guiada por ultrassom, com envio de amostras ao laboratório 

da Clínica Pronto Dog & Cat para análise de efusão. Os achados citológicos da análise 

sugeriram se tratar de efusão neoplásica carcinomatosa. O animal foi levado para casa, onde foi 

mantido com tratamento paliativo. Passadas duas semanas, o paciente veio a óbito em sua 

residência e o tutor levou o corpo para a clínica, onde assinou o termo de autorização para 

liberação do corpo. Realizou-se a abertura do tórax para análise macroscópica e coleta de 

amostras para exame histopatológico. Com relação ao aspecto macroscópico, foram 

encontrados vários nódulos de coloração esbranquiçada, as vezes coalescentes, com tamanhos 

variando entre 0,1 e 0,5mm, espalhados pelas duas paredes torácicas e pulmões, sendo que os 

pulmões eram de consistência firme e apresentavam áreas multifocais de cor branca. 

Fragmentos pulmonares foram encaminhados ao laboratório de Anatomia Patológica da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul para análise histopatológica, a qual concluiu o 

diagnóstico de metástase de carcinoma mamário. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Segundo Bruyette (2020), o risco de surgirem neoplasias 

mamárias em felinos aumenta entre 6-14 anos de idade, com pico de incidência de 10-12 anos. 

Apesar de o risco ser menor antes dos 6 anos, o felino deste relato já apresentava nódulos 

neoplásicos mesmo sendo aparentemente jovem, com sua idade estimada em 1 ano e 6 meses. 

O fato de já ter sido castrada antes mesmo de ser resgatada corrobora a afirmação de 

Hayes e Mooney (1985), os quais dizem que embora castração precoce reduza o risco de 

aparecimento dos tumores mamários, não o elimina por completo. Mediante os achados 

citológicos, foi possível concluir se tratar de um carcinoma com extensa invasão linfática e, 

segundo Daleck e De Nardi (2016), é comum que as neoplasias mamárias em felinos assumam 

este tipo de comportamento. Por se tratar de um câncer maligno, surgiram novos nódulos na 

cadeia mamária  remanescente, por isso a importância de se realizar a mastectomia bilateral 

(Daleck; DE Nardi, 2016). Também por ser maligna, esta neoplasia é altamente metastática, 

sendo que metástase pulmonar é o achado mais frequente (Overley et al., 2005), assim como 

ocorreu neste caso.  

As neoplasias estão entre as causas mais comuns de efusão pleural em felinos, porém  
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dentre elas as mais frequentes são timoma, linfoma mediastinal e neoplasia broncopulmonar 

(Beatty; Barrs, 2010). Felinos com neoplasia mamária maligna possuem uma média de 

sobrevida em torno de 8-12 meses após o diagnóstico (Dagher et al., 2019), sendo que os 

pacientes com a doença já avançada têm uma média de sobrevidade 4-6 meses quando a terapia 

consiste apenas na remoção cirúrgica (Bruyette, 2020). Segundo Cassali et al. (2018), a 

quimioterapia deve ser incluída no tratamento de neoplasias com grau histológico lll, como era 

o caso do paciente em questão.  

 

Neste caso, o animal teve uma sobrevida de cerca de 7 meses, uma vez que o tutor optou 

por não dar continuidade ao tratamento. 

 

CONCLUSÃO: Os tumores mamários em felinos são relevantes, sendo um dos mais comuns 

encontrados nesta espécie, principalmente aqueles com comportamento maligno. A castração 

pode reduzir o risco de desenvolvê-los, porém não o elimina por completo. Além disso, há o 

risco de terem sido administrados progestágenos ao animal pois, uma vez que ele era de rua, 

nada se sabia sobre seu passado até ser adotado. Por se tratar de um câncer maligno, o 

prognóstico que já é desfavorável, quando aliado a um tratamento incompleto se torna pior. A 

sobrevida do animal poderia ter sido um pouco maior caso o tutor optasse por dar continuidade 

ao tratamento, mas, mesmo assim, o óbito era um destino iminente. 
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RESUMO: A neoplasia prostática em cães é uma desordem relativamente incomum. Em geral, 

as neoplasias com maior prevalência na próstata de cães são os carcinomas. O objetivo deste 

estudo foi relatar o caso clínico de carcinoma prostático em um cão castrado, de meia-idade, e 

que apresentava sinais clínicos característicos de comprometimento do sistema urinário. Na 

avaliação ultrassonográfica observou-se próstata com superfície irregular e imagem 

heterogênea, além de bexiga com parede espessada, com conteúdo anecogênico e com presença 

de uma discreta quantidade de estruturas lineares hiperecogênicas. Ao longo do exame, não se 

observou alterações sugestivas de doença metastática nos demais órgãos avaliados. Durante a 

prostatectomia, foi identificado uma possível infiltração neoplásica na bexiga. Fragmentos da 

neoplasia em bexiga e próstata foram encaminhados para a realização de exame 

histopatológico, no qual detectou-se alterações indicativas de carcinoma urotelial. Devido ao 

seu caráter agressivo e um diagnóstico, na maioria das vezes, tardio, o carcinoma prostático é 

uma doença grave e com prognóstico desfavorável. Nos casos de neoplasias prostáticas, o 

exame ultrassonográfico pode ser uma boa ferramenta para avaliação da próstata. Por fim, para 

a realização do diagnóstico definitivo de carcinoma prostático são necessários a coleta de 

tecido e a execução do exame histopatológico. 

PALAVRAS-CHAVE: neoplasia, próstata, ultrassom 

 

ABSTRACT: Prostatic neoplasia in dogs is a relatively uncommon disorder. In general, the 

most prevalent neoplasms in the prostate of dogs are carcinomas. The aim of this study was to 

report a clinical case of prostatic carcinoma in a middle-aged neutered dog that presented 

characteristic clinical signs of urinary system involvement. Ultrasonographic evaluation 

revealed a prostate with an irregular surface and heterogeneous image, in addition to a bladder 

with a thickened wall and an anechogenic content, with the presence of a slight amount of 

hyperechogenic linear structures. Through the examination, there were no suggestive 

alterations of metastatic disease in the other organs evaluated. During the prostatectomy, a 

possible neoplastic infiltration in the bladder was identified. Fragments of the neoplasm in the 

bladder and prostate were send for histopathological examination, in which characteristic 

alterations indicative of urothelial carcinoma were detected. Due to its aggressive character and 

a diagnosis, in most cases, late, prostate cancer is a serious disease with an unfavorable 

prognosis. In cases of prostate cancer, ultrasound examination can be a good tool for evaluating 

the prostate. Ultimatly, to make a definitive diagnosis of prostatic carcinoma, tissue sampling 

and histopathological examination are required. 

KEYWORDS: neoplasm, prostate, ultrasound 

INTRODUÇÃO: A neoplasia prostática em cães é uma desordem relativamente incomum 

(Zachary, 2017). O diagnóstico precoce dessa doença é raro e a detecção ocorre, muitas vezes, 

quando há metástase do tumor para o trato urinário ou órgãos adjacentes (LeRoy, 2009). Em 

geral, as neoplasias prostáticas podem ocorrer em cães castrados e não castrados, normalmente  

de meia-idade ou idosos e principalmente em raças médias e grandes (Barr & Gaschen, 2011).  
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As neoplasias com maior prevalência na próstata de cães são os carcinomas (Barr & 

Gaschen, 2011), tendo origem dos ductos prostáticos e apresentam fenótipos como: carcinomas 

escamosos (carcinoma de células escamosas), glandulares (adenocarcinoma), de transição 

(carcinomas de células transicionais) e mistos. Diante disso, tentativas de fenotipar 

precisamente esses carcinomas são mal sucedidas e, portanto, adota-se o termo carcinoma da 

próstata como termo geral de preferência (Zachary, 2017). 

Os carcinomas prostáticos são considerados neoplasias potencialmente agressivas 

(Ravicini et al., 2018) e possuem uma taxa metastática superior a 40%, com propagação 

ocorrendo principalmente nos linfonodos locorregionais, pulmão, fígado, baço e tecido ósseo 

(Coenell, 2000). Por isso, geralmente o prognóstico dos carcinomas de próstata são 

desfavoráveis (Zachary, 2017). 

Os sinais clínicos apresentados envolvem o comprometimento do trato urinário, como 

hematúria, estrangúria e incontinência. Também pode-se observar tenesmo devido ao aumento  

da próstata, bem como, sinais decorrentes do envolvimento do sistema musculoesquelético e 

sinais de doença sistêmica como perda de peso e anorexia (Coenell, 2000). 

Nos casos de neoplasias prostáticas, a imagem ultrassonográfica evidencia a próstata 

aumentada assimetricamente e cápsula interrompida pela neoplasia. Também é possível 

encontrar o parênquima prostático muito heterogêneo, lesões cavitárias, além de focos 

hiperecóicos com sombra acústica distal sugestivos de mineralização (Barr & Gaschen, 2011). 

De acordo com Feeney et al., (1987) pacientes com carcinoma prostático apresentam a próstata  

com contornos irregulares ou até mesmo com descontinuidades. Devido a capacidade desses 

tumores de realizarem metástase para a bexiga, é possível observar uma parede espessada e 

irregular (Barr & Gaschen, 2011). 

Embora não haja características ultrassonográficas específicas apenas de neoplasias de 

próstata, o aumento desta em machos castrados, especialmente quando há focos mineralizados, 

é um fator fortemente sugestivo de neoplasias na próstata (Barr & Gaschen, 2011). Entretanto, 

para a realização do diagnóstico definitivo é necessário a coleta de tecido por citologia por 

agulha fina ou biópsia. Ademais, a aspiração por agulha fina se mostrou capaz de diagnosticar  

carcinomas prostáticos em 50% dos casos, e a biópsia em 89% (Lisciandro, 2014). 

O objetivo deste estudo foi relatar o caso de carcinoma prostático em um cão. 

 

RELATO DE CASO: Foi encaminhado para o Hospital Veterinário da Universidade Federal 

do Mato Grosso do Sul um cão da raça Lhasa Apso, macho, castrado, pesando 7.700 kg, e que  

possuía 9 anos e 11 meses de idade. 

De acordo com a tutora, cerca de três meses antes da consulta ela observou polaciúria 

e hematúria. Além disso, a tutora também relatou ocorrência de vômito esporádico e disúria. O 

paciente possui leishmaniose e já apresentou atopia e prurido em região perianal. Além disso, 

o paciente é vacinado anualmente com a Leish-Tec e a vacina polivalente, e a administração de 

vermífugos está atualizada. Segundo a tutora, o paciente também faz uso contínuo de Apoquel, 

suplemento vitamínico de Omega 3, Cataflan (1/2 comprimido de 75 mg), Gabapentina (BID 

40 mg), e Omeprazol. 

No exame físico realizado, o cão estava com temperatura retal de 38.3 ºC, frequência 

cardíaca de 96 bpm, frequência respiratória de 30 mpm, tempo de preenchimento capilar de 

aproximadamente dois segundos, e sem sinais de desidratação. O paciente também apresentava 

estado de consciência alerta, comportamento dócil, escore corporal magro, escore muscular 

normal, mucosas rosadas, pulso arterial regular. Igualmente, não foi notada a presença de 

ectoparasitas, a postura e movimentação corporal não estavam alteradas, e olhos, orelhas, pele 

e anexos estavam normais. Foram detectadas alterações na cavidade oral, com presença de 

doença periodontal acentuada e foi observado gotejamento quando o animal tentava urinar. 
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Os exames hematológico e de bioquímica sérica não apresentaram alterações dignas de 

nota. Contudo, na urinálise (método de colheita por cistocentese) foi observado densidade de 

1,048, proteinúria (3+), bilirrubinúria (1+), sangue oculto (4+), células de descamação com 

presença de 3 a 6 células por campo de grande aumento (cga), eritrócitos em campo cheio (cga), 

e leucocitúria com presença de 5 a 10 leucócitos (cga). 

O animal foi conduzido ao setor de Diagnóstico por Imagem, onde foi realizada uma 

avaliação ultrassonográfica abdominal. Com as imagens da próstata, observou-se topografia 

habitual, contornos definidos, superfície irregular, formato preservado, ecogenicidade                

diminuída e ecotextura heterogênea, medindo 2,75cm x 2,55cm. As alterações observadas eram  

compatíveis com neoplasia prostática, prostatite, e hiperplasia prostática benigna. 

Nas imagens de bexiga, observou-se pouca repleção, parede medindo aproximadamente 

0,15 cm, com margens internas lisas e conteúdo anecogênico e com presença de uma discreta 

quantidade de estruturas lineares hiperecogênicas (coágulo/fibrina). Essas alterações sugeriram 

um processo inflamatório em bexiga. As demais estruturas da cavidade abdominal não 

apresentavam alterações dignas de nota. 

O paciente foi conduzido para prostatectomia. Durante o procedimento foi identificado 

uma possível infiltração neoplasia na bexiga. Por conseguinte, encaminhou-se para o setor de 

Anatomia Patológica diversos fragmentos de próstata e da região do trígono vesical para a 

realização de exame histopatológico. Os fragmentos de próstata eram irregulares, firmes a 

friáveis que iam de 0,3 cm de diâmetro a 1 x 0,7 x 0,6 cm e com coloração castanho claro a 

escuro. Um dos fragmentos de bexiga possuía 0,6 x 0,7 x 0,5 cm, e outro de 0,9 x 0,5 x 0,3 cm, 

ambos firmes a elásticos, e com coloração castanho claro a escuro. No exame histopatológico 

foram observados que ambos os fragmentos apresentavam alterações características indicativas 

de carcinoma urotelial. Diante disso, orientou-se que o paciente fosse encaminhado para um 

atendimento oncológico especializado e não houve retorno ao Hospital Veterinário da UFMS. 

 

DISCUSSÃO: Os sinais clínicos relacionados ao trato urinário que foram observados neste 

caso: hematúria, disúria, e polaciúria já haviam sido descritos como frequentes (Coenell, 2000). 

Tenesmo relacionado ao aumento da próstata e perda de peso também foram observados. 

Entretanto, diferentemente do descrito por Coenell (2000), sinais relacionados ao 

comprometimento do sistema musculoesquelético ou coluna vertebral não foram observados 

no paciente deste relato. 

Segundo Thrall et al., (2012), 1+ de bilirrubina em urina concentrada, sobretudo de 

cães machos, é considerado um valor normal. Além disso, proteinúria (3+), sangue oculto 

(4+), e presença de eritrócitos em campo cheio caracterizam hematúria, a qual tem como 

uma das causas principais as neoplasias no trato urinário, justamente como no paciente 

deste relato. Também segundo o autor, a presença de mais de 5 leucócitos por campo de 

grande aumento (cga) pode indicar inflamação na bexiga, algo evidenciado também no exame 

ultrassonográfico. 

Por fim, a urina do cão também indicou presença de 3 a 6 células de descamação por 

campo de grande aumento. De acordo com Thrall et al., (2012), as células epiteliais podem ser 

escamosas, transicionais, renais ou neoplásicas, estas últimas, ocorrem sobretudo nos casos de 

carcinoma de células transicionais, exatamente como neste caso. Entretanto, urinas podem 

apresentar um valor de até 4 células de descamação (cga) e, neste caso, esse valor não foi 

excedido consideravelmente, não é possível fazer uma correlação indubitável entre o aumento 

dessas células e o carcinoma de células transicionais especificamente. 

Na avaliação ultrassonográfica da próstata, além da imagem hipoecogênica e 

heterogênea medindo 2,75cm x 2,55cm, foi possível observar apenas a superfície irregular da 

cápsula dentre os achados comumente encontrados segundo a literatura (Barr & Gaschen, 2011 
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& Feeney et al., 1987). Nas imagens, não se observou aumento assimétrico da próstata, lesões 

cavitárias ou cápsula interrompida pela neoplasia, e nem focos sugestivos de mineralização 

como descrito por Barr & Gaschen (2011). 

Ademais, assim como sugerem Barr & Gaschen (2011), as imagens de bexiga 

evidenciaram parede espessa, porém, não foi possível visualizar durante o exame 

ultrassonográfico os focos de neoplasia encontrados durante o procedimento cirúrgico. 

Também segundo Barr & Gaschen (2011), tais focos de neoplasia são achados comuns em cães 

com carcinoma de próstata. Além disso, diferentemente do descrito em trabalhos precedentes 

(Coenell, 2000), não foram evidenciadas alterações sugestivas de doença metastática nos 

demais órgãos avaliados durante o exame ultrassonográfico. 

Assim como sugere a literatura (Lisciandro, 2014), o diagnóstico definitivo da neoplasia  

foi realizado a partir de biópsia pelo exame histopatológico. Como descrito por LeRoy (2009), 

o diagnóstico foi tardio, e realizado quando já havia extensão local do tumor para o trato 

urinário. No cão deste relato, tratava-se de um carcinoma urotelial, também conhecido como 

carcinoma de células transicionais. 

 

CONCLUSÕES: Conclui-se que, devido ao seu caráter agressivo e um diagnóstico, na maioria 

das vezes, tardio, o carcinoma prostático é uma doença grave e com prognóstico desfavorável. 

Nos casos de neoplasias prostáticas, o exame ultrassonográfico pode ser uma boa ferramenta 

para avaliação da próstata. Por fim, para a realização do diagnóstico definitivo de carcinoma 

prostático é necessário a coleta de tecido e a execução do exame histopatológico. 
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RESUMO: Os colangiocarcinomas são neoplasias hepáticas malignas, originárias do epitélio 

dos ductos biliares. Nesse resumo será relatado o caso de um canino, de 14 anos, atendido no 

Hospital Veterinário da UFMS em 2019. Inicialmente, a cadela apresentava anorexia, 

hipoglicemia, desidratação, êmese, melena, taquipneia e respiração abdominal, além de 

linfoadenomegalia e sensibilidade no abdômen. Após a avaliação clínica e exame físico da 

paciente, foram solicitados exames de radiografia e ultrassonografia, que revelaram a presença 

de nódulos hepáticos, além de efusão pleural e edema pulmonar, possivelmente associado a 

massa pulmonar. Devido ao insucesso do protocolo farmacológico prescrito 

(antibioticoterapia, analgesia, suporte gastrointestinal e fluidoterapia) e significativa piora do 

quadro clínico, foi realizada a eutanásia e o cadáver foi encaminhado ao Laboratório de 

Anatomia Patológica da FAMEZ. O exame histopatológico indicou células pleomórficas 

organizadas em ductos irregulares e individualizadas em meio ao colágeno abundante, além 

de focos de necrose intratumoral. Assim, o diagnostico resultou em carcinoma colangiocelular  

com metástase ampla no organismo. Essa neoplasia, apesar de rara, é extremamente agressiva, 

o que justifica sua significância. O objetivo desse trabalho está em relatar e apresentar os 

aspectos clínicos e histopatológicos dessa enfermidade, assim como difundir o conhecimento 

acerca dessa condição, a fim de aprimorar seu diagnóstico e, dessa forma, contribuir para o 

maior tempo de sobrevida dos animais afetados. 

PALAVRAS-CHAVE: cão, carcinoma colangiocelular, neoplasia hepática 

 

ABSTRACT: Cholangiocarcinomas are malignant liver neoplasms, originating from the 

epithelium of the bile ducts. This resume will report the case of a 14-year-old canine, treated 

at the UFMS Veterinary Hospital in 2019. Initially, the dog presented anorexia, 

hypoglycemia, dehydration, emesis, melena, tachypnea and abdominal breathing, in addition 

to lymphadenomegaly and sensitivity in the abdomen. After clinical evaluation of the patient, 

X-ray and ultrasound examinations were requested, which revealed the presence of liver 

nodules, in addition to pleural effusion and pulmonary edema, possibly associated with a 

pulmonary mass. Due to the failure of the prescribed pharmacological protocol (antibiotics, 

analgesia, gastrointestinal support and fluid therapy) and significant worsening of the clinical 

condition, euthanasia was performed and the corpse was sent to the Laboratory of Pathological 

Anatomy at FAMEZ. Histopathological examination indicated pleomorphic cells organized in 

irregular ducts and individualized among abundant collagen, in addition to focus of 

intratumoral necrosis. Thus, the diagnosis resulted in cholangiocellular carcinoma with 

extensive metastasis in the body. This neoplasm, although rare, is extremely aggressive, 
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which justifies its significance. The objective of this paper is to report and present the clinical 

and histopathological aspects of this disease, as well as to spread the knowledge about this 

condition, in order to improve its diagnosis and, thus, contribute to the longer survival time of 

affected animals. 

KEY-WORDS: canine, cholangiocellular carcinoma, liver neoplasm, 

 

INTRODUÇÃO: Colangiocarcinoma é uma neoplasia maligna proveniente do epitélio dos 

ductos biliares, que representam menos de 1% das neoplasias em cães (Mcgavin & Zachary, 

2007), sendo mais comum em animais com mais de dez anos de idade (Patnaik et al, 1981). 

Essa neoplasia apresenta padrão fortemente invasivo de crescimento e alto índice metastático 

(60 a 80% dos casos) (Maclachlan; Cullen, 1998), com potencial de disseminação para os 

lobos hepáticos adjacentes, para os linfonodos regionais e também para outros sítios distantes, 

como pulmões, coração, baço, glândulas adrenais, pâncreas, rins e medula espinal (Daleck, 

2016). 

Segundo Patnaik (1981), os sinais clínicos dessa enfermidade são inespecíficos, 

apresentando  sintomas comuns a uma hepatopatia, como letargia, fraqueza, anorexia e vômito. 

Além disso, podem ser observados, com menor frequência, diarreia, dispneia e melena. São 

relativamente raros, de fenótipo agressivo, prognóstico desfavorável e com baixa possibilidade 

terapêutica. Diante das informações supracitadas, evidencia-se a necessidade de disseminar 

conhecimento  acerca dessa modalidade neoplásica, a fim de acelerar o diagnóstico e, dessa 

forma, aumentar a possibilidade de tratamento e o tempo de sobrevida do animal. Assim, 

este resumo se objetiva em relatar um caso de colangiocarcinoma canino, com ampla 

metástase, diagnosticado no Laboratório de Anatomia Patológica da Universidade Federal de 

Mato  Grosso do Sul. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Uma cadela, fêmea, inteira, sem raça definida, 14 anos, 23 kg, 

foi atendida no Hospital Veterinário da UFMS no ano de 2019. Na anamnese clínica e exame 

físico, foi constatado que a paciente apresentava anorexia, hipoglicemia, desidratação, apatia, 

êmese, melena, taquipneia e respiração abdominal, linfoadenomegalia, assim como 

sensibilidade no abdômen. O raio X torácico revelou uma efusão pleural e edema pulmonar, 

possivelmente associado a massa pulmonar. Já o ultrassom abdominal evidenciou a presença 

de nódulos hepáticos, além de um espessamento na parede da vesícula biliar. 

Farmacologicamente, foram realizados antibioticoterapia (metronidazol 10mg/kg/iv; 

amoxiciclina 20 mg/kg/iv), analgesia (dipirona 25 mg/kg/sc), assistência gastrointestinal 

(omeprazol 1mg/kg/iv; ondasetrona 0,5 mg/kg/iv; bromoprida 0,2mg/kg/iv), aplicação de 

furosemida (2 mg/kg/sc) e fluidoterapia (soro fisiológico 500 ml), com glicose (10 ml) e 

potássio (3 ml), na tentativa de reestabelecer a hidratação e corrigir a hipoglicemia. 

No entanto, a cadela retornou no dia seguinte apresentando piora no quadro clinico, já incapaz 

de caminhar. Estava anoréxica e com êmese intensa, além de taquipneia e acentuada 

respiração abdominal. Diante às circunstâncias, o animal foi submetido a eutanásia e 

encaminhado para o Laboratório de Anatomia Patológica (LAP) da FAMEZ, onde foi 

necropsiado. Os órgãos foram colhidos, fixados em formol a 10%, processados pela técnica  

de impregnação em parafina e corados pela Hematoxilina-Eosina, para que fossem analisados 

microscopicamente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na necropsia, foi constatada hepatomegalia e, ao corte, 

observou-se, em todos os lobos, a presença de massas amareladas e macias, levemente 

friáveis, que variavam de poucos milímetros a aproximadamente 5cm de diâmetro. Além disso, 

constatou-se a presença de uma massa pedunculada no lobo hepático medial direito, de 
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7x5x5cm, macia, com área cística contendo líquido vermelho-escuro e a rugosidade da serosa 

da vesícula biliar. Os linfonodos hepático, mesentéricos e mediastínicos estavam 

discretamente aumentados de volume. Na cavidade torácica, haviam mensurados 600 ml de 

líquido livre, turvo e avermelhado. 

Ao se realizar a avaliação histopatológica do fígado, observou-se a proliferação de 

celulas pleomórficas, sustentadas por tecido fibrovascular maduro e abundante, organizadas 

em ductos irregulares e individualizadas em meio ao colágeno.  

Nessa região, células neoplásicas foram frequentemente observadas no lúmen de vasos 

linfáticos e sanguíneos, o que sugere a disseminação dessas células por via hematógena ou 

linfática (Gusmão et al, 2015). Havia ainda extensos focos de necrose intratumoral, comuns 

nesse tipo de neoplasia (McGavin & Zachary, 2007), além de acentuadas anisocitose e 

anisocariose, 

Os colangiocarcinomas podem se apresentar como uma massa única ou múltiplos 

nódulos dentro do fígado (McGavin & Zachary, 2007), que atingem todos os lobos hepáticos, 

como relatado nesse caso. Histopatologicamente, carcinomas bem diferenciados são 

organizados em um arranjo tubular ou acinar, não encapsulados, podendo ser encontrados entre 

massas sólidas de células neoplásicas (Gusmão et al, 2015), como descrito nessa paciente. 

Segundo McGavin (2007), são margeados por sítios múltiplos de invasão local por células 

tumorais oriundas do parênquima hepático circundante, bem como sítios múltiplos de necrose 

hepática no parênquima adjacente. O tecido conjuntivo fibroso é responsável pela separação 

dos componentes epiteliais das neoplasias. No entanto, nesse tipo de neoplasia, existe uma 

deposição abundante de colágeno, cujo nome é resposta esquirrosa, sendo relativamente 

comum e responsável pela textura firme das massas. 

Foi observado a presença de êmbolos em pulmão, vesícula biliar, intestino, ovários, 

estômago, glândulas adrenais, pâncreas, rins, coração e encéfalo. Em microscopia, foi 

revelado que os êmbolos encontrados nos órgãos descritos anteriormente eram neoplásicos - 

com células de aspecto semelhante às descritas no fígado- e correspondiam a metástase de 

colangiocarcinoma, que ocorreu também para os linfonodos hepático, mesentéricos e do 

mediastino. Nessas localidades, alguns vasos estavam obliterados, circundados por 

fibroblastos em lamelas concêntricas e, ocasionalmente, com o lúmen completamente 

obstruído por colágeno. 

Outrossim, foi constatada hemorragia na pleura parietal em ambos os lados, assim 

como leve edema no mediastino, relacionadas a presença de êmbolos pulmonares. Ademais, 

eram notáveis a hiperplasia nodular focal presente no pâncreas exócrino, comum nessa 

modalidade de neoplasias, e a endocardiose, pelo espessamento da valva atrioventricular 

esquerda devido a presença de nódulos brancacentos e elásticos, que levou a um quadro de 

degeneração mixomatosa. 

 

CONCLUSÕES: A partir da análise patológica dos achados macroscópicos e microscópicos  

e comparação com os dados presentes na literatura acerca do tema, foi constatado o diagnóstico 

de colagiocarcinoma, com múltiplos focos de metástase em sítios extra-hepáticos, além de 

adenoma hepatocelular, que permaneceu restrito ao fígado.  

Assim, confirma-se a agressividade dessa neoplasia quanto seu alto índice metastático, 

que determina sua brutalidade sobre o organismo afetado. Dessa forma, é evidente a 

necessidade de difusão de conhecimento acerca dessa condição na rotina da clínica de 

pequenos animais, a fim de acelerar o diagnóstico e, por conseguinte, aumentar a sobrevida e 

o bem-estar do animal atraves de tratamentos paliativos. 
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RESUMO: O defeito do septo ventricular é definido como uma comunicação entre os 

ventrículos, permitindo a troca de sangue entre os ventrículos esquerdo e direito. O 

diagnóstico é baseado principalmente na ecocardiografia, radiografia e eletrocardiografia. As 

consequências hemodinâmicas, bem como a necessidade de tratamento são determinadas pela 

localização e extensão da comunicação. Relata-se um caso de comunicação interventricular 

em um felino, macho, sem raça definida, apresentando quadro de dispneia intensa. No exame 

clínico foi observado sopro cardíaco mitral classificado em grau V. O animal foi encaminhado  

para realizar radiografia torácica, a qual evidenciou cardiomegalia, e ecocardiografia, que 

constatou a comunicação interventricular. O paciente veio a óbito aproximadamente 6 meses 

após a primeira consulta e foi submetido à necropsia, onde observou-se a presença do defeito 

do septo ventricular e sinais de insuficiência cardíaca congestiva. 

PALAVRAS-CHAVE: cardiopatia congênita, defeito do septo ventricular, gato  

 

ABSTRACT: Ventricular septal defect is defined as a communication between the ventricles, 

allowing the exchange of blood between the left and the right ventricles. Diagnosis is mainly 

based on echocardiography, radiography and electrocardiography. The hemodynamic 

consequences, as well as the need for treatment are determined by the location and extent of 

communication. A case of ventricular septal defect is reported in a feline, male, mixed breed, 

with severe dyspnea. On clinical examination, a cardiac murmur evaluated in grade V was 

observed. The animal was submitted for chest radiography, which showed cardiomegaly, and 

echocardiography, which revealed the interventricular communication. The patient died 

approximately 6 months after the first consultation and underwent necropsy, which showed 

the presence of a ventricular septal defect and signs of congestive heart failure. 

KEYWORDS: cat, congenital heart, disease ventricular septal defect 

 

INTRODUÇÃO: A comunicação interventricular (CIV) é uma doença cardíaca congênita 

que consiste na falha da formação do septo interventricular resultante do desenvolvimento 

incompleto ou desalinhamento do septo durante o período embrionário, originando uma  

comunicação entre os ventrículos direito e esquerdo e tornando possível o desvio de sangue 

entre as circulações sistêmica e pulmonar (Medeiros, 2018). Em um único estudo, o defeito 

do septo ventricular correspondeu a uma das más-formações cardíacas congênitas mais 

comuns em gatos, representando 15% dos casos (Abbott, 2015). É mais comum que na CIV 

observe-se desvio de sangue da esquerda para a direita no nível das vias de saída, durante a 

sístole (Filho et al., 2015). Dessa forma, há aumento no volume de sangue ejetado através da 

artéria pulmonar, resultando em hiperperfusão pulmonar e aumento na pré-carga do lado 

esquerdo do coração, e consequente hipertrofia excêntrica, com dilatação das câmaras 

cardíacas esquerdas. Além disso, o aumento na pressão hidrostática nos capilares pulmonares 

pode levar ao edema pulmonar (Pereira & Larsson, 2015). 

Gatos com desvio do septo ventricular geralmente apresentam sopro quando jovens. 

Os sinais clínicos de insuficiência do ventrículo esquerdo incluem dispneia, intolerância a 
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exercícios, síncope e tosse (Abbott, 2015).  

A passagem de sangue por um orifício pequeno produz grande aumento na velocidade 

do fluxo e turbulência, ocasionando um sopro de intensidade elevada, que é sistólico e melhor 

audível em hemitórax direito, próximo ao bordo esternal. Por outro lado, pacientes com 

defeitos maiores podem apresentar sopro de menor intensidade, uma vez que há menor 

aceleração e turbulência no fluxo através do orifício (Pereira & Larsson, 2015). 

O diagnóstico do defeito do septo ventricular deve ser baseado no histórico do animal, 

sinais clínicos, exame físico e  exames  complementares como

 ecocardiograma, eletrocardiograma e radiografias torácicas (Filho et al., 2015). O 

tratamento depende do tamanho do desvio (Rishniw, 2015) e muitos gatos com CIV não 

requerem terapia, visto que na maioria das vezes o defeito é pequeno ou restritivo, 

sugerindo que há preservação das pressões normais dos ventrículos direito e esquerdo 

(Scansen et al., 2015). Normalmente o tratamento é reservado aos casos com evidente ICC, 

sendo que, em geral, é prescrita terapia padrão com diuréticos e inibidores da enzima 

conversora da angiotensina (ECA) (Rishniw, 2015). O prognóstico para defeitos menores é 

excelente, porém se o defeito for grande ou houver defeitos cardíacos adicionais, o 

prognóstico torna-se reservado (Scansen et al., 2015). O presente trabalho teve

 como  objetivo relatar um caso de comunicação interventricular em 

um gato, enfatizando os sinais e a evolução clínica apresentados pelo 

animal. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Felino, sem raça definida, macho, com dois a três anos de idade, 

não castrado, foi atendido no Hospital Veterinário (HV) da UFMS no dia 02/02/2021 pelo 

setor de Emergência com queixa principal de prolapso de reto há 1 dia. Durante avaliação 

física, verificou-se ausculta respiratória com sons abafados, dispneia mista, pulso circulatório 

fraco, pressão arterial sistólica de 90 mmHg, desidratação de 7% e mucosas pálidas. Os outros 

parâmetros encontravam-se dentro dos valores de referência. 

Na radiografia torácica, constatou-se a presença de cardiomegalia e edema pulmonar 

intenso em lobos caudais. Foi instituído tratamento ambulatorial com Butorfanol (0,2 

mg/kg/IM) e infusão de Ringer Lactato (3 mL/kg/h), e prescreveu-se Lactulose (0,5 

mL/kg/BID/4 dias). Foi realizado o reposicionamento do reto e sutura em bolsa de tabaco. 

O animal passou por nova consulta com o setor de Clínica Médica somente 20 dias 

após dar entrada no HV, para avaliação cardiológica, onde tutor relatou que o animal 

apresentava dificuldade respiratória desde filhote, com piora do quadro em momentos 

estressantes. Durante avaliação física, observou-se dispneia mista, pressão arterial sistólica de 

80 mmHg, ausculta respiratória com crepitação bilateral discreta, ausculta cardíaca com sopro 

grau V com foco em valva mitral. Não foram realizados radiografia de tórax e 

eletrocardiograma, pois o animal apresentou piora do quadro respiratório durante a 

manipulação, optando-se por realizar tais exames após estabilização do quadro clínico. Foi 

instituído tratamento ambulatorial com Furosemida (2 mg/kg/IM/aplicação única) e prescrito 

Benazepril (0,3 mg/kg/SID/até novas recomendações) e Furosemida (2 mg/kg/SID/até novas 

recomendações), e requisitado retorno após 5 dias. 

No dia 05/03/2021, foi realizado ecocardiograma que detectou a comunicação 

interventricular em região membranosa, porém não especificou a medição do defeito, assim 

como a direção do desvio de fluxo (sugestivo de desvio esquerda-direta). O exame 

ecocardiográfico ainda identificou insuficiência de válvula mitral, relação átrio esquerdo 

(AE)/Aorta (Ao) aumentada (2,14 cm, ref.: 0,83-1,40 cm), além de presença de fluxo contínuo 

em artéria pulmonar, sugestiva de persistência do ducto arterioso (PDA). 

No retorno, 22 dias após a consulta cardiológica, ao exame físico, foi observada  
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dispneia inspiratória, frequência respiratória de 60 mrpm, frêmito cardíaco bilateral e pressão 

arterial sistólica de 100 mmHg. Foi realizada radiografia torácica, que revelou silhueta 

cardíaca com aspecto globoso, deslocamento dorsal e à esquerda da traqueia torácica, com 

calibre luminal preservado, aumento amorfo da radiopacidade pulmonar em região hilar de 

padrão alveolar e hiperinsuflação pulmonar. Nesse momento, foi mantida prescrição de 

furosemida e benazepril conforme proposto anteriormente, até novas recomendações. 

O animal passou por nova consulta no dia 06/08/2021, na qual foi relatado que houve 

piora considerável do quadro cardiológico e sistêmico há 5 dias, com queixa de apatia  extrema, 

hiporexia, aquezia e adipsia. Ao exame físico, verificou-se frequência respiratória de 104 

mrpm, frequência cardíaca de 166 bpm, desidratação de 7%, TPC de 3 segundos, nível de  

consciência deprimido, mucosas pálidas, pulso arterial irregular, pressão arterial 100 mmHg, 

taquidispneia mista, sopro em mitral grau V com frêmito, abdome distendido e palpação 

abdominal sugestiva de organomegalia. Foi realizado hemograma completo, o qual revelou 

trombocitopenia (124.000 mm3, ref.: 300.000-800.000 mm3) e plasma ictérico; e bioquímica 

sérica, na qual observou-se hipoalbuminemia (2,2 g/dL, ref.: 3,3-4,3 g/dL), 

hiperbilirrubinemia (10,1 mg/dL; ref.: 0-0,1 mg/dL), hiperglobulinemia (5,8 g/dL, ref.: 2,9- 

4,7 g/dL) e hiperproteinemia (8,4 g/dL, ref.: 5,4-7,8 g/dL). Nesse momento, foi mantida 

prescrição de Furosemida (1,6 mg/kg/SID/até novas recomendações), e adicionados à 

prescrição Ração úmida Reabilty e Hiclato de Doxiciclina (5 m/kg/BID/28 dias). Devido ao 

fato de o HV da UFMS não funcionar aos finais de semana, foi realizado encaminhamento do 

animal para internação e monitoração em UTI, porém o animal veio a óbito no dia 07/08/2021. 

Foi realizada necropsia, que constatou moderada quantidade de líquido avermelhado 

em cavidade torácica, pulmão não colabado, com a superfície elástica e brilhante, 

hipocrepitante, com áreas multifocais de coloração vermelho escura; átrio esquerdo com 

dilatação e adelgaçamento da parede, havendo comunicação entre ventrículo direito e 

esquerdo, medindo 1,7 cm de diâmetro, em região membranosa; ventrículo direito com a 

parede espessada e diminuição da câmara ventricular, artérias e veias pulmonares dilatadas; 

traqueia com moderada quantidade de espuma esbranquiçada; baço aumentado, com bordos 

arredondados e superfície capsular difusamente enegrecida; fígado difusamente alaranjado e 

com padrão lobular evidente. As alterações histopatológicas de coração e pulmão sugeriram 

características de insuficiência cardíaca congestiva esquerda. Não foi visualizado defeito de 

persistência de ducto arterioso, como sugeriu o exame ecocardiográfico anterior. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A comunicação interventricular pode ser definida como a 

falha na formação do septo ventricular, originando uma comunicação entre os dois 

ventrículos, tornando possível a mistura de sangue entre as circulações sistêmica e pulmonar 

(Pereira & Larsson, 2015). Um desvio amplo pode resultar em vasculopatia pulmonar, 

hipertensão pulmonar e inversão do desvio (desvio reverso ou síndrome de Eisenmenger), 

porém isso é raro em pequenos animais (Abbott, 2015). 

O paciente deste relato apresentava dispneia e cansaço fácil, concordando com 

Medeiros (2018), que descreve que os sinais clínicos mais observados são tosse, intolerância 

ao exercício e dispneia, muitas vezes relacionada com o quadro de edema pulmonar. O defeito  

restritivo do septo ventricular resulta em sopro sistólico, que é tipicamente alto, em formato 

de bandas e mais bem auscultado sobre o hemitórax direito (Abbott, 2015). No animal em 

questão, foi observado sopro sistólico grau V, porém em foco de mitral, diferindo 

parcialmente das observações de Abott (2015). 

A abordagem diagnóstica deste felino foi realizada conforme a literatura, por meio de 

radiografia torácica e ecocardiografia, não sendo realizado eletrocardiograma por questões 

financeiras. A radiografia torácica do animal estudado revelou cardiomegalia de câmaras 
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esquerdas, assim como descrito por Scansen et al. (2015). A confirmação do diagnóstico de  

CIV baseou-se nos achados ecocardiográficos, que revelaram a presença de defeito do septo 

ventricular em região membranosa, concordando com Scansen et al. (2015), que descreve que 

os defeitos no septo membranoso são os mais comuns em animais, provavelmente como 

consequência do padrão de desenvolvimento do septo interventricular, que se desenvolve a 

partir do ápice até a base do coração, sendo que a entrada e as porções membranosas são as 

últimas a se fecharem. O tratamento prescrito para o quadro cardiológico do paciente foi feito 

de acordo com literatura, utilizando diuréticos e inibidores da ECA. 

O paciente deste estudo apresentou sinais de ICC constatados pela primeira radiografia 

torácica, que revelou edema pulmonar cardiogênico, e pelos achados de necropsia e 

histopatologia, corroborando com Medeiros (2018), que afirma que o edema pulmonar 

cardiogênico se caracteriza pelo acúmulo de líquido no parênquima pulmonar em função do 

aumento da pressão hidrostática intravascular venosa e da redução da complacência venosa. 

Os pacientes com ICC evidente podem viver de 6 a 18 meses com o tratamento clínico (Abbott, 

2015). No caso apresentado, desde o diagnóstico de CIV o animal apresentou sobrevida de 

aproximadamente 6 meses, apesar de o tutor não manter o tratamento prescrito por grande 

parte desse período. 

 

CONCLUSÕES: A comunicação interventricular, assim como outras cardiopatias 

congênitas, deve ser incluída como diagnóstico diferencial de dispneia em gatos jovens. 

Destaca-se a importância da avaliação cardíaca precoce e a realização de exames  

complementares de imagem para o diagnóstico das anomalias cardiovasculares, permitindo 

adequado tratamento e melhor qualidade de vida ao animal. 
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RESUMO: Condrossarcoma é um tipo de neoplasia maligna de origem mesenquimal, 

acometendo tecidos esqueléticos, principalmente, ossos longos, pelve, vértebras, dígito, 

costela e extra esqueléticos como pulmão, coração, omento, baço, traqueia, laringe, glândula 

mamária e fígado, correspondendo a cerca de 10% das neoplasias em cães, sendo o segundo 

tipo de tumor primário mais comum. Apresenta evolução tumoral lenta e com incidência de 

metástase baixa na maioria dos casos. Os sinais clínicos mais comuns de neoplasias ósseas 

são claudicação e palpação dolorosa do membro, sendo indicado ressecção cirúrgica da porção 

acometida. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de condrossarcoma em cão submetido 

à cirurgia de amputação do membro pélvico direito na altura do fêmur, ressaltando a 

importância do tratamento clínico-cirúrgico, e da histopatologia para conclusão do diagnóstico 

oncológico definitivo. 

PALAVRAS-CHAVE: cães, histopatológico, neoplasia óssea, tecidos cartilaginosos 

 

ABSTRACT: Chondrosarcoma is a type of malignant neoplasm of mesenchymal origin, 

affecting skeletal tissues, mainly long bones, pelvis, vertebrae, digit, rib and extraskeletal 

muscles such as lung, heart, omentum, spleen, trachea, larynx and liver, corresponding to about 

10% of neoplasms in dogs, being the second most common type of primary tumor. It has a 

slow tumor evolution and low incidence of metastasis in most cases. The most common 

clinical signs of bone neoplasms are lameness and painful palpation of the limb. Surgical 

resection of the affected portion is indicated. The aim of this paper is to report a case of 

chondrosarcoma in a dog undergoing amputation surgery of the right pelvic limb at the level 

of the femur, emphasizing the importance of clinical-surgical treatment and histopathology 

for concluding the definitive oncological diagnosis. 
KEYWORDS: bone neoplasm, cartilage tissue, dogs, histopathological. 

 

INTRODUÇÃO: O condrossarcoma é uma neoplasia maligna originária de tecido  

mesenquimal, caracterizada pelo acometimento de tecidos esqueléticos, como cavidade nasal, 

costela, membros, ossos longos, vértebras, pelve, dígitos e osso peniano (Carvalho et al., 

2013). 

Podendo ocorrer também em regiões extra esqueléticas como pulmão, pericárdio, átrio, 

válvula mitral, omento, baço, aorta, traqueia, laringe, tecido subcutâneo, fígado, parede 

abdominal, uretra e glândula mamária (Andrade, 2013). São tumores com evolução lenta e 

com baixa incidência de metástase, cerca de 18% e com os seguintes órgãos-alvo: rins, 

coração, fígado, esqueleto e bulbo ocular (Prestes, 2017). 

Os sinais clínicos mais comuns são claudicação e palpação dolorosa do membro  

afetado, sendo indicado excisão cirúrgica da região acometida sempre que possível 

(Hernández-Guerra et al., 2007). As raças mais predispostas são boxer, pastor alemão e golden 

retriever com idade média de 7 anos (Andrade, 2013). O objetivo desse relato é descrever 
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um caso clínico de uma paciente canina acometida por um condrossarcoma em membro 

pélvico direito salientando a importância do diagnóstico da neoplasia maligna, do tratamento 

oncológico clínico-cirúrgico e a conclusão do diagnóstico definitivo por meio da 

histopatologia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Foi atendida no HOVET- FAMEZ uma paciente canina, SRD, 

5 anos, 13kg, com histórico de dor à palpação no membro pélvico direito, com citologia  

prévia da lesão indicando neoplasia de origem mesenquimal. O membro apresentava aumento 

de volume em região de articulação tíbiotársica, não ulcerado, com consistência firme, com 

aproximadamente 13cm, com evolução de 1 mês. 

Ao exame físico a paciente apresentou todos os parâmetros dentro da normalidade 

para a espécie, sendo instruído a tutora a necessidade do tratamento cirúrgico de amputação 

total do membro, sendo estabelecido como suspeita diagnóstica condrossarcoma, 

osteossarcoma e fibrossarcoma. Foram coletados exames de sangue, perfil básico 

(hemograma, função hepática e renal), com valores dentro do padrão de referência. Procedido 

exérese cirúrgica do membro pélvico direito com amputação alta na região da cabeça do fêmur, 

o membro retirado foi encaminhado para exame histopatológico. 

Foi prescrito no pós-operatório cefalexina 30mg/kg/bid/10 dias, meloxicam 

0,1mg/kg/sid/5 dias, cloridrato de tramadol 4 mg/kg/tid/10 dias, dipirona 25mg/kg/tid/10 dias, 

curativo tópico dos pontos com clorexidina 1% bid/10 dias. Após 10 dias a paciente retornou 

para a retiradas dos pontos, sendo orientada a comparecer para retorno e acompanhamento 

mensalmente. 

O exame histopatológico confirmou o diagnóstico de Condrossarcoma. No entanto, a 

paciente e a tutora não compareceram aos retornos mensais, somente após 8 meses da cirurgia 

retornaram ao hospital com queixa de quadro neurológico com evolução de u m dia, com 

histórico de vômito, anorexia, prostração e convulsão. Ao exame físico apresentou pressão 

arterial sistólica (PAS) 160mmHg, frequência cardíaca (FC) 60 bpm, frequência respiratória 

(f) 26mpm, tempo de preenchimento capilar (TPC) 2s, midríase bilateral não responsiva à luz, 

em quadro de estupor, sendo realizado tratamento emergencial a fim de estabilizar o quadro 

clínico com a administração de ondansetrona 0,5 mg/kg/sc, atropina 0,02mg/kg/sc, furosemida 

2mg/kg/sc, fenobarbital 4mg/kg/sc e fluidoterapia com ringer lactato 5ml/kg/h. A paciente foi 

encaminhada para internação em clínica veterinária devido ao hospital não apresentar 

internação 24hs. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O exame citológico prévio realizado pela tutora em uma 

clínica veterinária indicava neoplasia maligna de origem mesenquimal, sendo instituído 

suspeita clínica de condrossarcoma, osteossarcoma e fibrossarcoma. 

Ao exame físico, a paciente apresentava aumento de volume em região tíbio-társica de 

aproximadamente 13 cm com palpação dolorosa. Segundo Hernández-Guerra et. al. (2007), 

esse fato é um achado comum dos relatos de condrossarcomas. A idade média dos pacientes 

acometidos é de 7 anos, e as raças mais predispostas são golden retriever, pastor alemão e 

boxer (Andrade, 2013). 

A paciente desse relato é da raça srd e apresentou a doença aos 5 anos de idade. O 

diagnóstico envolve exame físico, ortopédico, exames de sangue em que se pode observar na 

maioria dos casos elevação de FA, raio-x com lise óssea, citologia, exame importante para 

diferencial de osteomielite, afecções bacterianas e fúngicas, por fim, histopatológico para 

conclusão do caso (Dernell, et al., 2007). 

No presente caso os exames laboratoriais estavam dentro da normalidade e a citologia 

confirmou a suspeita de neoplasia maligna, e no histopatológico a conclusão do diagnóstico 

de condrossarcoma. A biópsia óssea pode ser empregada como alternativa para casos em que 
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a citologia não demonstre resultado satisfatório (Keyle, et al., 2012). 

Sendo realizado como tratamento a amputação total do membro, com potencial 

curativo na ausência de metástases, conforme Kleiner & Silva, (2003).  

No histopatológico foi constatado a presença de margens livres de células neoplásicas. 

Em locais que não há possibilidade de exérese cirúrgica da lesão, a quimioterapia tem 

indicação como tratamento paliativo (MEOHAS, 2003). A incidência de metástase é baixa, 

em torno de 18%, com os seguintes órgãos-alvo rins, coração, fígado, esqueleto e bulbo ocular 

(Prestes, 2017). 

No paciente deste relato não foi possível esse acompanhamento, pois a tutora retornou 

apenas após oito meses do procedimento cirúrgico para atendimento emergencial, com queixa  

de quadro neurológico: anorexia, êmese, stupor, convulsão, prostração e midríase bilateral 

não responsiva à luz, sendo realizado o tratamento com o objetivo de estabilizar a paciente, 

procedido de encaminhamento para internação em clínica veterinária 24hs, visto que, o 

hospital conta apenas com internação diurna, estabeleceu-se como suspeita clínica metástase. 

Sugiro que para a elucidação do caso por completo, seria recomendado que houvessem sido 

realizados exames de imagem como raio-x de tórax e ultrassom abdominal para verificar 

presença de metástase em órgãos-alvo, exame clínico neurológico completo com objetivo de 

determinar o local da lesão e demais procedimento necessários. 

 

CONCLUSÕES: O diagnóstico precoce da neoplasia é fundamental para o planejamento do 

tratamento clínico e cirúrgico, a fim de proporcionar ao paciente a cura e um aumento da 

sobrevida, visando qualidade e bem-estar nesse período. A cirurgia de amputação para esta 

paciente teve caráter curativo, pois no exame histopatológico apresentava margens livres de 

células neoplásicas. 

A tutora não retornou para acompanhamento mensal da doença, como fora solicitado 

no dia da alta do procedimento cirúrgico, sendo realizado somente um atendimento 

emergencial oito meses após o procedimento cirúrgico, com encaminhamento do paciente 

para internação em clínica veterinária 24hs, visto que, o hospital apresentava apenas internação 

diurna. 
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RESUMO: A Dermatite atópica (DA) é uma das causas mais frequentes de prurido de caráter 

alérgico em cães. O uso de corticoides tópicos no tratamento da DA permite muitas vezes evitar  

ou reduzir o tratamento sistêmico e, consequentemente, seus efeitos colaterais. Os corticoides 

diésteres são metabolizados in situ em moléculas inativas, o que diminui sua disponibilidade 

plasmática quando comparado aos corticoides tópicos convencionais. O objetivo do presente 

trabalho é destacar os benefícios e segurança do aceponato de hidrocortisona (HCA) 0,0584% 

(Cortavance®, Virbac) em cães com dermatite atópica. O uso do spray de HCA causa melhoras  

no prurido, lesões, barreira cutânea e inibe reações de hipersensibilidade em cães com DA e 

seu uso por 84 dias é bem tolerado, enquanto seu uso proativo aumenta o período sem recidivas. 

Seus benefícios são comparáveis ao uso de Ciclosporina oral e sua associação com o O clacitinib 

é benéfica. Não houve efeitos colaterais sistêmicos e em apenas um estudo houve efeitos 

cutâneos adversos. Dessa forma, o uso do spray de HCA se mostrou altamente eficaz e seguro. 

PALAVRAS-CHAVE: antipruriginoso tópico, corticoide tópico, dermatopatia alérgica 

 

ABSTRACT: Atopic dermatitis (AD) is one of the most frequent causes of allergic pruritus in 

dogs. The use of common corticosteroids in the treatment of AD often makes it possible to 

avoid or reduce systemic treatment and, consequently, its associated side effects. The diester 

steroids are metabolized in situ into inactive molecules, which makes them available in plasma 

when compared to common steroids. The aim of the present work is to highlight the benefits 

and safety of 0.0584% hydrocortisone aceponate (HCA) (Cortavance®, Virbac) in dogs with 

atopic dermatitis. The use of HCA spray improves skin, barrier, reduces pruritus and inhibits 

hypersensitivity reactions in dogs with AD and its use for 84 days is well tolerated, while its 

proactive use increases the period without relapses. Its benefits are comparable to the use of 

oral cyclosporine and its association with Oclacitinib is beneficial. There were no systemic side 

effects and only one study had adverse skin effects. Therefore, the use of HCA spray is highly 

effective and safe. 

KEYWORDS: allergic dermatopathy, corticosteroid topic, topical antipruritic 

 

INTRODUÇÃO: A Dermatite atópica (DA) é a segunda dermatopatia mais prevalente nos 

cães e é uma das causas mais frequentes de prurido de caráter alérgico. O prurido intenso é o 

sintoma predominante, ocorrendo principalmente em face, patas, orelhas e região ventral 

(Larsson e Lucas, 2016). Os corticoides tópicos são agentes antinflamatórios e antipruriginosos 

eficazes no tratamento de áreas mais localizadas, especialmente na inflamação de regiões 

corporais de difícil controle (Nuttall et al., 2008).  

O uso desses fármacos permite muitas vezes  evitar ou reduzir o tratamento sistêmico e, 

consequentemente, seus efeitos colaterais (Nuttall et al., 2008). Embora o uso de corticoides 

tópicos convencionais também possa causar efeitos adversos, os glicocorticoides da “nova 

geração”, os duplos ésteres, possuem drástica redução do potencial de efeitos adversos. Essa 
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redução é conferida por serem compostos lipofílicos não- halogenados, o que garante um nível 

superior de distribuição e penetração cutânea associado a uma baixa disponibilidade 

plasmática,  

 

uma vez que são metabolizados in situ em moléculas inativas (Nuttall et al., 2009; Olivry e 

Bizikova, 2013). Dessa forma, com os corticoides diésteres foi possível substituir compostos 

que eram potentes, por outros igualmente potentes com menor propensão para efeitos adversos 

sistêmicos (Nuttall et al., 2009; Olivry e Bizikova, 2013). O spray de aceponato de 

hidrocortisona é um corticoide diéster não equivalente à hidrocortisona e, devido a suas 

propriedades químicas, tem uma alta potência antiinflamatória (Nuttall et al., 2009). O objetivo 

do presente trabalho é destacar os estudos clínicos que avaliaram o uso de spray de aceponato 

de hidrocortisona (HCA) 0,0584% (Cortavance®, Virbac) em cães com DA, com ênfase nos 

benefícios e segurança do seu uso. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: A revisão de literatura foi realizada na base de dados Google 

Acadêmico, sendo procurado por “uso do aceponato de hidrocortisona em cães”. Ademais, foi 

consultado o livro “Tratado de Medicina Externa – Dermatologia Veterinária” (2016). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Alguns dos métodos que podem ser utilizados para avaliar 

os benefícios do spray de HCA são: a escala visual analógica do prurido (PVAS), a perda 

transepidérmica de água (TEWL), e o índice de extensão e gravidade da DAC (CADESI- 

3/CADESI-4). O PVAS varia de 0 a 10, sendo 0 ausência de prurido e 10 prurido extremo, e 

é avaliado pelos tutores (Takahashi et al., 2020). O TEWL é um método para avaliar a função 

da barreira cutânea (Nam et al., 2012). O CADESI-3 avalia 62 subdivisões corporais, de zero 

a cinco, conforme o grau de quatro fatores: eritema, liquenificação, escoriação e alopecia 

autoinduzida (Olivry et al., 2007). O CADESI-4 é mais atual e é uma versão simplificada que 

avalia 20 subdivisões corporais, de zero a cinco, conforme o grau de três fatores: eritema, 

liquenificação e escoriação/alopecia autoinduzida (Olivry et al., 2014). 

Na avaliação do uso de spray de HCA 0,0584% diariamente por 14 dias em cães, o 

CADESI-3 realizado pelos médicos veterinários e os valores da PVAS avaliada pelos tutores 

foram reduzidas a partir dos valores basais em uma média de 54,63% e 60,57%, 

respectivamente. Para avaliação dos efeitos sobre a barreira cutânea, foi feita medição de 

valores TEWL, sendo apontado uma melhoria de 47,43% (Nam et al., 2012). 

Outro estudo analisou o uso diário de spray de HCA ou placebo por 42 dias, quando a 

frequência, a depender do CADESI-3, era reduzida para dias alternados ou mantida diariamente 

e, após 56 dias, também a depender do CADESI-3, a frequência era alterada para dias 

alternados, duas vezes por semana ou mantida diariamente. Houve reduções médias 

significativas nos valores de CADESI-3 e PVAS, nos dias 14 e 28 do estudo (Tabela 2). Nos 

dias 0, 28 e 70 do estudo foram realizados exames hematológicos, bioquímicos e o teste de 

estimulação por ACTH, sem alterações (Nuttall et al., 2009). 

 

Tabela 1. Reduções médias nos valores de CADESI-3 e PVAS após uso de spray de HCA. 
 

 CADESI-3 PVAS 

Spray de HCA Placebo Spray de HCA Placebo 

Dia 14 50,5% 24,4% 26,9% 17,6% 

Dia 28 61,4% 13,4% 38,8% -57,6% 

 

Lourenço et al. (2016) avaliou a terapia proativa em cães com DA, na fase de remissão 

da doença, com a frequência de uso do spray de HCA 0,0584% de duas vezes por semana. Os 
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resultados obtidos mostraram que, enquanto em cães que receberam spray de placebo o tempo 

médio de recidiva foi de 33 dias, em cães que receberam spray de HCA foi de 115 dias. Mais 

especificamente, enquanto no grupo placebo 85% dos cães tiveram a recaída em até 50 dias, no 

grupo que recebeu spray de HCA, 80% tiveram em até 180 dias. 

Em outro estudo foi avaliada a terapia combinada de Oclacitinib e spray de HCA em 
cães com DA. Os animais receberam Oclacitinib duas vezes por dia durante 14 dias e, após, 

uma vez ao dia até o dia 28. Concomitantemente, foi aplicado o spray de HCA a 0,0584% ou 
de placebo, uma vez ao dia durante os primeiros 14 dias e, depois, a cada 2 dias até o final do 

estudo, aos 28 dias. Nas avaliações do CADESI-3 e PVAS nos dias 7 e 14, não houve diferenças 
entre a associação e a monoterapia com Oclacitinib, não sendo possível confirmar o efeito 

aditivo do spray de HCA 0,0584% ao Oclacitinib em frequência de duas vezes ao dia. 
Entretanto, na avaliação dos dias 21 e 28, foram obtidas reduções médias positivas para a 

associação do spray de HCA 0,0584% e Oclacitinib (Tabela 2). Não houve efeitos adversos à 

terapia, nem anormalidades no teste de estimulação por ACTH (Takahashi et al., 2020). 

 
Tabela 2. Reduções médias no CADESI-4 e PVAS na associação de HCA e Oclacitinib. 
 

 CADESI-4 PVAS 

HCA + 
Oclacitinib 

Placebo + 

Oclacitinib 

HCA + 
Oclacitinib 

Placebo + 

Oclacitinib 

Dia 21 52,0% 34,1% 59,6% 27,6% 

Dia 28 56,0% 30,5% 54,1% 30,8% 

 
Nuttall et al. (2011) avaliou a eficácia do spray de HCA 0,0584% comparada ao uso da 

Ciclosporina oral, cães com DA foram tratados com um ou outro diariamente durante 28 dias, 

depois, a frequência foi reduzida para dias alternados e, por fim, do dia 56 ao dia 84, a 

frequência foi reduzida para duas vezes por semana. A porcentagem de cães com redução de 

mais de 50% no CADESI-3 e PVAS foi semelhante entre os dois grupos (Tabela 3). Ademais, 

nenhum efeito adverso foi atribuído ao uso do spray de HCA 0,0584%, enquanto no grupo 

Ciclosporina foi observado vômito, diarreia e anorexia (Nuttall et al., 2011). 

 

Tabela 3. Porcentagem de cães com redução maior de 50% no CADESI-3 e PVAS após uso de 

spray de HCA ou Ciclosporina oral. 

 Redução > 50% no CADESI-3 Redução > 50% no PVAS 

Spray de HCA Ciclosporina Spray de HCA Ciclosporina 

Dia 28 58,3% 57,1% 33,3% 38,1% 

Dia 56 70,8% 81,0% 62,5% 57,1% 

Dia 84 75,0% 86,7% 66,6% 57,1% 

 
Os efeitos inibitórios do spray de HCA 0,0584% nas reações de hipersensibilidade de 

fase imediata e tardia em cães com aplicações de IgE e histamina, em ambos os lados do corpo, 

foram testados em estudo de Bizikova et al., (2010). Todos os cães tiveram respostas positivas  

para IgE e histamina em biopsia pré-intervenção medicamentosa e, em biopsia após 7 dias após  

o tratamento diário com spray de HCA 0,0584%, os resultados foram satisfatórios (Tabela 4). 

A aplicação adicional do spray por mais 7 dias aumentou o número de resultados negativos em 

ambos os lados do tórax e para ambos os tipos de injeção. Histologicamente, o uso do spray de 

HCA 0,0584% foi capaz de induzir uma diminuição significativa da espessura dérmica após 14 

dias de tratamento (Bizikova et al., 2010). 
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Tabela 4. Percentual dos resultados positivos das biopsias pré-tratamento e no sétimo dia de 

tratamento após aplicações de histamina e IgE. 

 Lado tratado Lado não tratado 

positivo IgE positivo Histamina positivo IgE positivo Histamina 

Pré-trat. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Dia 7 10,0% 0,0% 60,0% 50,0% 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O uso do spray de HCA 0,0584% (Cortavance®, Virbac) é 

eficaz como agente único no alívio do prurido associado à dermatite atópica por até 84 dias e 

no tratamento profilático, para prolongar o tempo sem recidivas. Sua aplicação tem 

equivalência clínica a Ciclosporina oral, além de trazer benefícios para a barreira cutânea. O 

spray de HCA pode ser útil para prevenir a exacerbação do prurido ao reduzir a frequência do 

Oclacitinib. A segurança do spray de HCA se mostrou alta, com apenas um estudo apontando 

atrofia cutânea histologicamente detectável. Não houve indícios de hipercortisolismo 

iatrogênico, provavelmente devido à baixa ação sistêmica do spray de HCA. 
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RESUMO: A ruptura traqueal pode ter várias causas, entre elas atropelamento, ferimentos 

por arma de fogo e iatrogênico. Uma das consequências da ruptura traqueal é o enfisema 

subcutâneo que se caracteriza pela acumulo de gás ou ar nos tecidos subcutâneos por baixo da 

pele. Entre os principais sinais clínicos estão a dispneia, apatia, inchaço generalizado. Os 

exames de imagem se fazem necessário para um diagnóstico eficiente da causa primária do 

enfisema pulmonar. O presente trabalho tem como objetivo relatar caso de um cão, fêmea, 

adulta, SRD, atendida no setor de emergência no Hospital Veterinário da UFMS com queixa 

de dispneia e inchaço. 

PALAVRAS-CHAVE: emergência, enfisema, ruptura, traqueia 

 

ABSTRACT: Tracheal rupture can have several causes, including being run over, gunshot 

wounds, and iatrogenic. One of the consequences of tracheal rupture is subcutaneous 

emphysema, which is characterized by the accumulation of gas or air in the subcutaneous 

tissues under the skin. Among the main signs are dyspnea, apathy, generalized swelling. 

Imaging tests are necessary for a diagnosis of the primary cause of pulmonary emphysema. 

The present work aims to report the case of a dog, female, adult, SRD, attended in the 

emergency department at the UFMS Veterinary Hospital with complaints of dyspnea and 

swelling. 

KEYWORDS: emergency, emphysema, rupture, trachea  

 

INTRODUÇÃO: Lesões penetrantes no pescoço causados por mordidas de animais ou balas 

frequentemente resultam em danos extensos as estruturas do animal. Danos as estruturas 

profundas incluem perfuração larínge a e traqueal, laceração esofágica, lesão nervosa e 

vascular e ruptura muscular e cutânea (Wendell Nelson, 2003) (Nikahval et al. 2015). O 

enfisema subcutâneo pode ocorrer de forma localizada ou generalizada (Franco, 2017). A 

forma localizada pode ocorrer na cabeça, pescoço e no tronco deixando o animal com 

aparência grotesca, ocasionado pela entrada de ar para tecidos subcutâneos que é visto nas 

radiografias como áreas opacas por baixo da pele (Ettinger et al., 2005). Na ruptura traqueal 

há perda de continuidade do lúmen da traqueia e contorno irregular das suas margens, assim 

como aumento de volume preenchido por ar dorsalmente ao sítio de ruptura (Kealy et al. 2012). 

O tratamento para paciente com enfisema subcutâneo deve ser direcionado a causa primária 

que levou a enfermidade. O presente relato tem por objetivo descrever um caso de enfisema 

subcutâneo progressivo decorrente de uma laceração traqueal. 

 

RELATO DE CASO: Foi atendo no setor de Emergência do Hospital Veterinário da 

FAMEZ/UFMS, um cão, fêmea, não castrada, sem raça definida, adulto, apresentando 

dispneia e inchaço na região da traqueia superior. Tutora relata que o animal convive com 

outros cães e havia suspeita de episódios de mordedura após briga decorrente com outro cão, 

não se alimentava há mais de 24 horas e administrou dipirona e anti-histamínico para o cão. 

mailto:mauro.moura@ufms.br
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Ao exame físico, foi constatado uma perfuração em região cervical cranial (possível 

mordedura) com dor/desconforto na mesma, além de enfisema subcutâneo progressivo. O 

animal apresentava frequência cardíaca de 140bpm, frequência respiratória de 20mpm, 

dispneia, padrão respiratório lento e profundo de tipo torácico. Tempo de preenchimento 

capilar (TPC) 3 segundos, mucosas hipocoradas, pulso forte e sincrônico, desidratação 8% e 

nível de consciência deprimido. 

Foi administrado inicialmente dipirona 25mg/kg/IV, meloxicam 0,1mg/kg/IV, 

Metronidazol 15mg/kg/IV e amoxicilina 22mg/kg/SC. Ao exame radiográfico, as imagens 

sugeriram trauma de partes moles cervicais acompanhado de enfisema subcutâneo com 

processos infecciosos e inflamatórios que poderiam estar associados. Os exames 

hematológicos apresentaram uma leucopenia severa 2.400mm³ (ref.: 6.000 - 17.000mm³) e 

exame bioquímico com albumina 2,0 g/dL (ref.: 3,2 – 4,1g/dL), o resto dos parâmetros 

seguiram dentro da normalidade. Após resultado dos exames hematológicos, como o animal 

não apresentou resultados satisfatórios para que houvesse intervenção cirúrgica, foi iniciado 

um tratamento paliativo, através do uso de ataduras e administração de Soroglobulin® Max 

afim de reduzir o enfisema regressivo, entretanto o animal apresentou aumento de dispneia 

ocasionado pelo estresse que estava sendo submetido. Dessa maneira, optou-se por e 

encaminhado para o setor de cirurgia do Hospital para correção da região lacerada em caráter 

emergencial. 

No trans cirúrgico foi confirmado a ruptura de laringe e feito a correção necessária. 

Após 5 dias foi feito outro exame hematológico que apresentou anemia, eritrócitos 4,27 

(ref.:5,5- 8,5 106 /µL), hemoglobina 8,9 (ref.: 12-18 g/dL), volume globular 25,5% (ref.: 37 

– 55%), intensa leucopenia 2,200 mm³ (ref.: 6000 a 17000m³) e trombocitose 566.000 mm³ 

(ref.: 200.000 a 500.000 mm³). Para intervir na intensa leucopenia foi prescrito o uso de 

Infervac 1-2mL/kg/IV. O animal foi acompanhado e 7 dias depois foi realizado outro exame 

hematológico que apresentou eritrócitos 3,34 106u/l (ref.: 5,5 - 8,5 106/ul), hemoglobina 7,4 

g/dL (ref.: 12 a 18 g/dL), volume globular 22,7% (ref.: 37 - 55%), leucopenia, leucócitos 

5.500 mm³ (ref.: 6.000 – 17000 mm³) e trombocitose 773.000 mm³ (ref.: 200000 a 500000 

mm³). No exame bioquímico apresentou albumina 2,9 g/dL (ref.: 3,2 – 4,1 g/dL), ALT 112,9 

UI/L (ref.: 17 – 95 UI/L), creatinina 2,1 (ref.: <1,4). Como terapêutica foi solicitado que o 

animal fizesse uso de suplemento: FerroFood ®, Apevitin ® ou Hemolitan Gold®. 

Após 2 semanas do último exame hematológico e bioquímico, todos os exames foram 

refeitos para investigação. Foi apresentado uma anemia persistente, eritrócitos 3,77 106/µL 

(ref.: 5,5 a 8,5 106/µL), hemoglobina 8,3 g/dL (ref.: 12 a 18 g/dL), volume globular 25,5 % 

(ref.: 37 a 55%), no exame bioquímico, FA - Fosfatase Alcalina 216,6 UI/L (ref.: 7 a 115 

UI/L), creatinina 3,6 mg/dL (ref.: <1,4 mg/dL). Foi realizado uma contagem de reticulócitos 

no qual apresentou uma anemia não regenerativa com baixíssimo grau de regeneração. 7.540 

(ref.: 0-10.000 células/uL) 

O animal foi encaminhado para o setor de Clínica Médica do Hospital Veterinário da 

UFMS para investigação de outras comorbidades que possivelmente estariam levando a 

anemia e leucopenia persistente. Foi solicitado a tutora um exame de mielograma, PCR 

Ehrlichia, Leishmaniose e perfil renal, porém, por conta de questões financeiras, os exames 

não foram realizados. 

 

DISCUSSÃO: O diagnóstico de enfisema subcutâneo progressivo foi esclarecido 

principalmente dos achados de anamnese, exame clínico, sinais clínicos e exames 

radiográficos. A sua origem pode ser traumática, iatrogênica ou espontaneamente (Nikahval 

et al. 2015), neste caso foi devido a uma briga com outro cão que causou uma laceração na 

traqueia e que permitiu a entrada de ar para o mediastino e em seguida para o tecido  

subcutâneo, deixando o animal com aparência de "inchado" e dispneico. A dispneia ocorre 
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pela incapacidade do pulmão em distender pelo acumulo de ar no mediastino (Scott et al. 

2006). Estrangulamento, mordedura de cachorro e ferimentos por arma de fogo são 

responsáveis pela maioria dos traumas laríngeos extrínsecos (Manus, 1965). A ruptura da 

árvore traqueobrônquica é uma causa comum de enfisema subcutâneo e deve ser suspeitada 

em qualquer animal com enfisema subcutâneo generalizado (Bauer et al., 1988; Hardie et al., 

1999). Porém, no caso em questão, não havia evidencias de perfuração traqueal, sendo 

confirmado no trans cirúrgico. A técnica se mostrou satisfatória e uma ótima opção em casos 

de pequenas lacerações. 

O tratamento da ruptura traqueal pode ser cirúrgico ou conservador. A terapia de 

suporte no tratamento conservador inclui restrição de espaço e atividade, oxigenoterapia e 

drenagem intermitente ou contínua em caso de pneumotórax associado. Essas manobras  

permitem manter o animal estável até a cicatrização da lesão, porém a resolução poderá ser 

mais tardia, levando de 2 a 10 dias. (Scott et al. 2006). A escolha de tratamento para o animal 

em questão foi a cirúrgica, ainda não havia evidencias de perfuração traqueal, sendo 

confirmado no trans cirúrgico. A técnica se mostrou satisfatória e uma ótima opção em casos 

de lacerações com tamanhos consideráveis. 

 

CONCLUSÕES: A evolução do enfisema ocorreu de forma progressiva rápida. O exame de 

imagem foi fundamental para escolha terapêutica cirúrgica. O prognóstico para o caso foi bom, 

não sendo possível concluir se a ruptura traqueal levou a uma anemia persistente ou se já era 

pré-existente no cão. Se faz necessário o apoio do tutor para a realização de exames e 

tratamento para outras enfermidades existentes no animal. 
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RESUMO: Hemangiossarcoma (HSA) é uma neoplasia maligna com grande potencial 

metastático, oriunda de células do epitélio vascular e que pode se manifestar na forma visceral 

(na maioria das vezes esplênica), ou não visceral (forma cutânea). Sua incidência é maior em 

cães de grande porte, machos e de idade entre 8 e 13 anos. A suspeita da neoplasia é dada pela 

junção de dados epidemiológicos com sinais clínicos, hemograma e exames complementares 

como a ultrassonografia e ecocardiograma. Porém, o diagnóstico conclusivo e a definição de 

um prognóstico, ocorre pela realização do exame histopatológico que identifica, 

especificamente, o tecido e as células que compõem a neoformação. O tratamento de eleição 

mais apropriado, nesses casos, é a intervenção cirúrgica e o prognóstico vai depender da 

localização da neoplasia, possível metástase e as consequências sistêmicas que trará ao 

animal. Esse trabalho tem como objetivo relacionar o caso de uma cadela Pitbull de 13 anos 

de idade com diagnóstico de hemangiossarcoma esplênico, inguinal e em membros pélvicos 

que foi submetida à nodulectomia e esplenectomia como tratamento de eleição, com o que se 

descreve na literatura e trabalhos já publicados sobre determinada neoplasia. 

PALAVRAS-CHAVE: cutânea, esplênico, histopatologia, neoplasia maligna  

 
ABSTRACT Hemangiosarcoma is a malignant neoplasm with great metastatic potential, 

arising from vascular epithelium which can manifest in visceral form (generally splenic) or 

not visceral (cutaneous form). It’s higher incidence happens in male large dogs, of age 

between 8 and 13 years old. The neoplasm suspicion occurs by epidemiological data, clinical 

evidences, blood counts, complementary exams like ultrasound and echocardiogram. 

Although, the final diagnosis and prognosis depends on histopathological examination, which 

identifies, especially, tissue and cels of neoformation. The most appropriate treatment, in these 

cases, is cirurgical intervention and the prognosis will depends on neoplasm location, 

metastasis and systemic consequences that will commit the animal. This project aims to relate 

the case of a female dog, a 13 years old pitbull with splenic, inguinal and pelvis members 

hemangiosarcoma, which underwent nodule and spleen removal surgery, as elective 

treatment, to what is described in literatura and published works about these neoplasm. 

KEYWORDS: cutaneous, histopathology, esplenic, malignant neoplasm 

 

INTRODUÇÃO: Hemangiossarcomas são neoplasias malignas, de alto potencial invasivo e 

metastático que se originam em células do endotélio vascular e se disseminam pela via 

hematógena, acometendo qualquer órgão de maior vascularização. Sendo assim, casos de 

hemangiossarcoma esplênico são mais comuns (Bergman, 2005; Guberman et al., 2015) e 

podem acometer cães de idade entre 8 e 13 anos (Schultheiss, 2004). 
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A neoplasia pode se apresentar de duas formas: a visceral e não visceral (Schultheiss, 

2004), sendo a visceral mais frequente em cães machos (Thamm, 2007) de grande porte, como 

Pastor Alemão, Golden Retriever e Labrador Retriever; e pode acometer, não só o baço-

neoplasia esplênica- como pulmões, fígado, átrio direito e rins (Fernandes & De Nardi, 2016). 

A grande maioria dos pacientes (aproximadamente 80%) apresenta  metástases no momento 

do diagnóstico de HSA visceral. A HSA não visceral se apresenta de forma cutânea, podendo 

ser infiltrativa ou não (o que dita seu poder metastático) e as raças com maior predisposição 

são as de pouca pigmentação, pelos claros e curtos e expostos a radiação solar, como Pitbulls, 

Beagle, Dalmatas (Camboim et al., 2017; Filgueira et al., 2012; Soares et al., 2017). Sua 

manifestação é mais comum em regiões abdominal, prepucial e membros pélvicos (Fernandes 

& De Nardi, 2016). 

Os sinais clínicos de acometimento visceral são inespecíficos como: anorexia, 

fraqueza, distensão abdominal, aumento do pulso e da frequência respiratória, mucosas 

hipocoradas (anemia) e, em casos mais graves, choque hipovolêmico (Bergman, 2005; 

Thamm, 2007). Também, Fossum (2015) expôs que mais de um terço dos cães apresentando 

sangue em cavidade abdominal de forma não traumática recebem diagnóstico para 

hemangiossarcoma visceral. Em casos de HSA cutâneo nota-se massas de coloração vermelho-

escurecida a púrpura, com aspecto flutuante e macio (Morrison, 2002). Também, apresentam 

ulceração (Ward et al., 1994), podendo ser confundida e até tratada como trauma e feridas por 

leigos. 

Na macroscopia, os HSA viscerais podem apresentar diferentes tamanhos, variando de 

cinza claro a vermelho escuro, de aspecto nodular e macio (Fernandes & De Nardi, 2016). 

Também, no histopatológico é encontrado células neoplásicas de origem endotelial com áreas 

de hemorragia e necrose, circunscritos, não encapsulados e frequentemente aderidos às 

estruturas adjacentes (Fosmire et al.,2004). 

A esplenectomia é o tratamento de eleição para animais com HSA esplênico, mesmo 

tendo evidências de metástase ou falência de outro órgão, visto que, não anulam os benefícios  

da remoção do baço aumentado ou rompido. (Fossum, 2015). Ademais, cirurgia em cães com 

HSA cutâneo pode ser curativa na maioria dos casos quando preservadas as margens 

adequadas de 2 cm na incisão (Fernandes & De Nardi, 2016). E, o prognóstico para 

hemangiossarcoma, principalmente visceral, é reservado, visto que é bastante agressivo e 

dependerá do tipo celular que o compõe e a evolução do quadro do paciente (Bertazzolo et al., 

2005; Martins et al., 2013). 

Portanto, esse trabalho tem intuito de relatar um caso de uma cadela acompanhada 

pelo Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ-UFMS) 

possuidora de ambos tipos de hemangiossarcoma (visceral e não visceral). 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizado um estudo retrospectivo em busca de prontuários 

na secretaria do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul- FAMEZ/UFMS que possuíssem casos de  

oncologia veterinária no ano de 2020. Dentre os casos coletados, foi escolhido o de uma cadela 

portadora de hemangiossarcoma esplênico e histórico de hemangiossarcoma cutâneo. 

Cão, fêmea, da raça PitBull, 13 anos de idade, castrada, foi atendida na clínica  

veterinária em 2019 com nódulo em região inguinal e membros pélvicos direito e esquerdo. A 

ulceração inguinal proporcionou uma miíase e o tratamento foi realizado em casa pela tutora; 

não apresentava apatia e nenhum outro sinal clínico significativo. No exame físico dos nódulos, 

a coloração era vermelho enegrecido, sem dor à palpação, ulcerados e de consistência firme e 

macia, constava também linfoadenomegalia dos poplíteos. Foi feita  nodulectomia para 

avaliação histológica e ultrassonografia para busca de possíveis  metástases, o que foi 



XIII Mostra Científica FAMEZ & II Mostra Regional de Ciências Agrárias - Campo Grande, MS, 2021 
 

                              MOSTRA FAMEZ 2021 – Evento Virtual – 12 de novembro de 2021 

198 

 

descartado com o resultado. No diagnóstico histopatológico constou hemangiossarcoma 

cutâneo com presença de proliferação de células neoplásicas malignas de origem endotelial, 

não encapsulada e infiltrativa. Após o diagnóstico, não houve o retorno do animal à clínica. 

Um ano depois, em 2020, retornou ao hospital e a tutora relatou apatia persistente por 

duas semanas.  

No exame físico, o abdome estava distendido, a frequência respiratória aumentada 

ofegante) e batimentos cardíacos arrítmicos. Foi feito ultrassonografia abdominal que 

diagnosticou nódulo esplênico e efusão abdominal, sugestivo de hemoperitônio. Como 

tratamento foi realizada a esplenectomia e o material foi encaminhado para a histopatologia, 

diagnosticando hemangiossarcoma; presença de múltiplas áreas substituídas por áreas pobres, 

não encapsuladas e com células neoplásicas malignas de origem endotelial. Apresentava  

também áreas multifocais com formação de trombos. 

Uma semana depois, retornou ao hospital ofegante, com tosse improdutiva, cansaço e 

arritmia cardíaca. Após a estabilização do paciente, a tutora não compareceu mais ao HV. 

 
DISCUSSÃO: O animal foi atendido em 2019 com nódulos ulcerados, vermelho escuros e de 

consistência firme e macia em região pélvica e inguinal, achados descritos por Morrison (2002) 

e Ward et al. (1994) para explicar o aspecto físico do hemangiossarcoma não visceral cutâneo. 

Ademais, o diagnóstico foi confirmado por meio do exame histopatológico que apresentou 

proliferação de células neoplásicas malignas de origem endotelial, não encapsulada e 

infiltrativa (Fosmire et al., 2004). Fosmire et al. (2004) também pode explicar o diagnóstico 

histopatológico do HSA esplênico que apresentou múltiplas áreas substituídas, não  

encapsuladas e com células neoplásicas malignas de origem endotelial. Apresentava também 

áreas multifocais com formação de trombos. 

Baseando-se em Bergman (2005), Thamm (2007) e Fossum (2015), os sinais clínicos 

de distensão abdominal, apatia e aumento da frequência cardíaca; juntamente com efusão 

abdominal encontrada na ultrassonografia direcionariam o clínico para um diagnóstico de 

hemangiossarcoma e intervenção cirúrgica antes mesmo de realizar o histopatológico. Por fim, 

não se conhece o desfecho do caso por falta de informações, porém, devido ao alto poder 

metastático da neoplasia diagnosticada e o retorno do animal à clínica com comprometimento 

respiratório e cardíaco, o prognóstico seria reservado (Bertazzolo et al., 2005; Martins et al., 

2013). 

 
CONCLUSÃO: Conclui-se que o conhecimento do que se descreve na literatura, é 

indispensável para o diagnóstico e prognóstico de hemangiossarcomas, visto que, os achados 

clínicos e histopatológicos, nesse caso, foram condizentes com o que ja foi estudado pelos 

autores. 
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RESUMO: Os discos intervertebrais agem como amortecedores de choque durante o 

movimento, presente entre todas as vértebras, caracterizando como a degeneração do núcleo 

pulposo (Hansen tipo I) ou anel fibroso (Hansen tipo II). Cães são comumente acometidos pela 

doença degenerativa dos discos intervertebrais, sendo as Extrusões de Hansen tipo I 

rotineiramente mais encontradas em cães de raças pequenas. Pacientes com extrusão de disco 

toracolombar apresentam como os principais sinais clínicos relacionados com sensações 

dolorosas ou a vários graus de fraqueza nos membros pélvicos, claudicação, além do início 

agudo de paraparesia ou paraplegia sem deambulação. À vista disso, utiliza-se o diagnóstico 

por imagem para suspeita de extrusão/protusão de disco, além da anamnese bem detalhada. A 

ressonância magnética e a tomografia computadorizada simples ou com contraste, são 

modalidades mais recomendadas. O presente trabalho tem por objetivo relatar a 

hemilaminectomia tardia após extrusão do disco aguda em cão, abordando os principais sinais 

clínicos e o tratamento cirúrgico desta doença. 

PALAVRAS-CHAVE: claudicação, discos intervertebrais, degeneração, paraplegia, 

tomografia computadorizada 

 

ABSTRACT: Intervertebral discs act as shock absorbers during movement, present between 

all vertebrae, characterized as degeneration of the nucleus pulposus (Hansen type I) or fibrous 

ring (Hansen type II). Dogs are commonly affected by degenerative intervertebral disc disease, 

and type I Hansen Extrusions are more routinely found in small breed dogs. Patients with 

thoracolumbar disc extrusion present as the main clinical signs related to painful sensations or 

to varying degrees of weakness in the pelvic limbs, lameness, in addition to the acute onset of 

paraparesis or paraplegia without walking. In view of this, imaging diagnosis is used for 

suspected disc extrusion/protrusion, in addition to a well-detailed anamnesis. Magnetic 

resonance imaging and plain or contrast-enhanced computed tomography are the most 

recommended modalities. This paper aims to report late hemilamineectomy after acute disc 

extrusion in a dog, addressing the main clinical signs and surgical treatment of this disease. 

KEYWORDS: intervertebral discs, degeneration, lameness, paraplegia, computed 
tomography 

 

INTRODUÇÃO: Os discos intervertebrais agem como amortecedores de choque durante o 

movimento, presentes entre todas as vértebras, exceto no espaço entre a C1 e C2 e nas vértebras 

sacrais (Carlton, 1998). A doença do disco intervertebral é a degeneração do núcleo pulposo 

(Hansen tipo I) ou anel fibroso (Hansen tipo II). Cães são comumente acometidos pela doença 

degenerativa dos discos intervertebrais, sendo a degeneração condroide o tipo I em que  o 

núcleo pulposo gelatinoso sofre degradação dos componentes glicosaminoglicanos, podendo 

sofrer calcificação. Já o tipo II é a degeneração fibroide, em que há espessamento progressivo 

do anel fibrosos dorsal e, consequentemente, após um período prolongado, este sobressai 

dorsalmente no canal vertebral (Fossum, 2014). Além disso, o prolapso de qualquer dos tipos de 

Hansen ocorre mais comumente nas regiões toracolombar e cervical (Carlton, 1998).  

As Extrusões de Hansen tipo I são rotineiramente encontradas em cães de raças 

pequenas, especialmente as condrodistróficas (Dachshund, Beagle, Basset Hound, Shih Tzu, 
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Pequinês e Lhasa Apso), sendo a raça Dachshund a mais afetada por estas extrusões (Fossum, 

2014; Carlton, 1998; Santos, 2016; Silveira, 2020).  

Ademais, cães com três anos de  idade ou mais são tipicamente diagnosticados por esta 

doença, tangendo especificamente idades  de picos em animais pequenos de três a seis anos 

(Fossum, 2014) ou de três a sete anos, segundo Santos (2016). A doença do disco na região 

toracolombar é diagnosticada com mais regularidade do que a doença de discos cervicais, 

assim, as disfunções de discos craniais ao espaço discal T10-T11 incomuns. A extrusão do 

Tipo I é geralmente encontrada na região de  T11 e L3 (Fossum, 2014; Silveira, 2020). Como a 

parte dorsal do anel fibroso é mais fina, a maior parte dos deslocamentos ocorre dorsal ou 

dorsalmente (Santos, 2016). 

Pacientes com extrusão de disco toracolombar apresentam como os principais sinais 

clínicos relacionados com sensações dolorosas ou a vários graus de fraqueza nos membros 

pélvicos, claudicação, além do início agudo de paraparesia ou paraplegia sem deambulação 

(Fossum, 2014; Santos, 2016). No exame neurológico, caso o animal apresentar resposta 

comportamental quando há o pinçamento de pele suave no dígito, julga-se que há sensação da 

dor superficial e profunda. A ausência da dor superficial ao pinçar o dígito, sugere que há uma 

lesão/compressão mais profunda nas vias transmissoras nociceptivas (Fossum, 2014). Quando 

há lesão na região lombossacral, os sinais neurológicos são apresentados nos membros  

pélvicos, bexiga e cauda (Nascente, 2017). 

Utiliza-se diagnóstico por imagem para suspeita de extrusão/protusão de disco 

(Fossum, 2014), além da anamnese bem detalhada (Nascente, 2017). As radiografias simples 

da coluna são limitadas, com isso a ressonância magnética e a tomografia computadorizada 

simples ou com contraste, são modalidades mais recomendadas, uma vez que fornecem detalhes 

anatômicos superiores em animais com doença de disco intervertebral. Quando há compressão 

da medula espinhal, a hemilaminectomia é uma das técnicas mais comuns para a 

descompressão (Fossum, 2014), sendo mais vantajoso em relação a manutenção da integridade 

estrutural e mecânica da coluna vertebral, já que é menos traumática em relações à outras 

técnicas (Silveira, 2020). O presente trabalho tem por objetivo relatar a hemilaminectomia 

tardia após extrusão do disco aguda em cão. 

 

RELATO DE CASO: Foi recebido no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS), um cão, da raça Dachshund de 7 anos de idade, macho com o histórico 

de ter parado de andar subitamente há, aproximadamente, 20 dias. Ao exame físico, o animal 

apresentava-se em bom estado geral, temperatura corpórea normal, alimentando e defecando 

normalmente, urinando com dificuldade e outros parâmetros, como frequência cardíaca, 

frequência respiratória, mucosas e hidratação normais. Ao exame neurológico, o paciente 

apresentava os nervos cranianos sem alterações e os exames de propriocepção dos membros 

torácicos normais, além dos reflexos patelares e perineal e dor profunda presentes. Contudo, 

havia ausência de propriocepção nos membros pélvicos e de dor superficial. Pela avaliação 

geral, foi identificado que o animal apresentava uma localização de lesão toracolombar. 

Foi solicitado a tomografia (Figura 1 e Figura 2) computadorizada na qual observou 

grande quantidade de material de atenuação mineral heterogêneo, de limites definidos e 

irregulares no interior do canal vertebral, localizado a altura do forame intervertebral de T11- 

12, ventralmente em relação à medula. Com isso, houve a compressão e deslocamento medular 

dorsal. Ainda no exame tomográfico, havia mineralização dos discos intervertebrais avaliados  

em diferentes graus. Os corpos vertebrais, pedículos, lâminas, processos espinhosos, articulares 

e transversos, apresentavam-se com textura e morfologia normais, além do eixo da coluna 

vertebral preservado. Com os achados da tomografia, foi indicado uma hemilaminectomia. 

Devida a hérnia de disco estar ventralmente, sem nenhuma posição lateral, foi definida 

a abertura do lado esquerdo do paciente. Na técnica cirúrgica utilizada, o paciente foi colocado 
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em decúbito esternal. Criou-se uma incisão cutânea lateral à linha média dorsal para a 

abordagem lateral. Incisou-se pele, subcutâneo e através da gordura subcutânea e fáscia para 

atingir a fáscia toracolombar até expor uma segunda camada subjacente de gordura e a 

musculatura toracolombar. Houve a identificação e dissecção sem corte entre os fascículos dos 

músculos iliocostais expondo a cabeça do processo transverso. Limpou-se a musculatura do 

pedículo, retração dos músculos iliocostais com os afastadores de Gelpi. Com a abordagem 

dorsolateral, separou-se sem cortes  os músculos longuíssimos lombar e multífido lombar no 

septo entre estes à direção craniomedial até que os tendões dos músculos longuíssimos ficassem 

em relevo. Elevou-se a musculatura para fora da região de exposição visada. O processo 

articular da vértebra T11 foi retirado com uma goiva e, através do uso de um drill cirúrgico, 

retirou-se a lâmina lateral para expor o canal  medular. Ao acessar o espaço em questão, retirou-

se a maior parte do material mineralizado que estava causando a compressão e fechou-se a 

incisão de maneira habitual. 

No pós-operatório do paciente, foi prescrito cefalexina 20 mg a cada 8 horas durante 10 

dias, dipirona 25 mg a cada 8 horas por 7 dias, meloxicam 0,1 mg a cada 24 horas por 7 dias, 

tramadol 4 mg/kg a cada 8 horas por 7 dias. Além disso, foi recomendado curativos locais e 

repouso relativo, sendo encaminhado para a fisioterapia. Após 14 dias do procedimento 

cirúrgico, o paciente já era capaz de se manter em estação com o auxílio do tutor e do avaliador, 

porém, ainda não era capaz de deambular. Após 30 dias, o paciente conquistou a capacidade de 

deambular, com discreta ataxia proprioceptiva, mas sendo já capaz de correr e ter uma qualidade 

de vida satisfatória. 
 

Figura 1. Imagem de tomografia computadorizada em corte sagital evidenciando a presença de material 

de atenuação mineral de limites definidos e irregulares de T11-12, ventral à medula. 
 

Figura 2. Imagem de tomografia computadorizada em corte axial evidenciando a presença de grande 
quantidade de material de atenuação mineral heterogêneo de T11-T12. 

 

DISCUSSÃO: Como abordado em literatura, as extrusões do disco são mais frequentes em 

animais de raças pequenas e com idade de três a sete anos, corroborando com o relato, já que 
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o paciente em questão pertence a raça Dachshund de sete anos de idade. Animais com extrusão 

apresentam sinais clínicos relacionados a sensações dolorosas podendo evoluir para paraplegia, 

conforme Fossum (2014) e Santos (2016), concordando com o caso do cão, já que encaminhado 

para hospital veterinário com histórico de ter parado de andar subitamente. A presença de dor 

profunda em animais com patologias de disco é extremante importante, uma vez que é o 

prognóstico em relação a chance do animal voltar a andar ou não (Fosssum, 2014), assim, 

como o paciente apresentava dor profunda, a chance de recuperação era alta, apesar do 

atendimento do paciente ter sido tardio. 

De acordo com Fossum (2014), os exames de imagem mais indicados são a tomografia 

computadorizada e a ressonância magnética. No caso do relato, foi realizado a tomografia 

computadorizada e como animal apresentava compressão e deslocamento medular dorsal, este  

foi encaminhado para uma hemilaminectomia, como é recomendado na literatura. Vários 

estudos apontam que a hora ouro para realizar a descompressão cirúrgica é até 48 horas da 

paraplegia. Quanto mais tempo passar após o trauma, o prognóstico do animal diminui. 

Contudo, este paciente foi indicado a realização da cirurgia após 21 dias do trauma, mesmo 

tendo passado a hora-ouro, sendo que o mesmo apresentou recuperação da deambulação. 

 

CONCLUSÕES: Diante do resultado obtido, pode-se concluir que: o tratamento cirúrgico 

pode promover a recuperação funcional satisfatória em paciente apresentando compressão 

medular com presença de dor profunda, mesmo que o procedimento não seja realizado em até 

48 horas da paraplegia. 
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RESUMO: Os tumores uterinos são raros e geralmente são de crescimento lento, não invasivos 

e não metastáticos. Este resumo tem por finalidade relatar dois casos independentes de cadelas 

diagnosticadas com leiomioma uterino, além de ressaltar os aspectos do caso em consonância 

e divergência com a literatura. A idade das cadelas de meia idade a avançada e a forma 

incidental do diagnóstico de ambos os casos condizem com a literatura. Em uma cadela relatada, 

a localização do leiomioma foi no corno uterino e na outra na tuba uterina, sendo que em ambos 

a massa era pobremente delimitada e não encapsulada, com presença de células neoplásicas 

benignas, e em um dos casos também foi encontrado edema de bolsa ovariana. O tratamento 

cirúrgico por ovariohisterectomia é o de eleição e é curativo. A possível associação do  

leiomioma com edema de bolsa ovariana necessita de outros estudos para demonstrar se há uma 

relação ou se os ocorridos são independentes. 

PALAVRAS-CHAVE: edema de bolsa ovariana, piometra, tumor uterino 

 

ABSTRACT: Uterine tumors are rare and are usually slow growing, non-invasive, and non- 

metastatic. This summary aims to report two independent cases of female dogs diagnosed with 

uterine leiomyoma, in addition to highlighting the aspects of the case in line with and diverging 

from the literature. The age of middle-aged to advanced bitches and the incidental form of 

diagnosis of both cases are in agreement with the literature. In one female, the leiomyoma was 

located in the uterine horn and the other in the fallopian tube, and in both the mass was poorly 

delimited and not encapsulated, with the presence of benign neoplastic cells, and in one of the 

cases, edema of the ovarian pouch was also found. Surgical treatment by ovariohysterectomy 

is the choice and is curative. The possible association of leiomyoma with ovarian pouch edema 

needs further studies to demonstrate whether there is a relationship or whether the occurrences 

are independent. 
KEYWORDS: ovarian pouch edema, pyometra, uterine tumor 

 

INTRODUÇÃO: Os tumores uterinos são raros, representando de 0,3% a 0,4% de todos os 

tumores em cães (Withrow et al., 1986). O leiomioma é um tumor de caráter benigno, 

mesenquimal e o mais comum dos tumores uterinos, ficando à frente dos leiomiossarcomas, 

fibroma, fibrossarcoma, hemangiosarcoma, angiolipoleiomioma, linfoma e lipoma (Herron, 

1983; McEntee, 1976). Geralmente são de crescimento lento, não invasivos e não metastáticos 

(Herron, 1983). Ocorrem em animais intactos, mas também podem surgir de cotos uterinos após 

ovariohisterectomia (OHE) incompleta (Wenzlow et al., 2009). Incomumente ocorrerá sinais 

clínicos relacionados a tumores uterinos, por isso a maioria é descoberta acidentalmente. 

Porém, quando a massa tumoral atinge um tamanho consideravelmente grande, pode ocorrer 

a presença de distensão abdominal (Herron, 1983). Outros alterações e patologia podem estar 

associadas, tais como: ciclo estral irregular, corrimento vaginal, estranguria, constipação, 

piometra, poliúria, polidipsia, vômito e perda de peso (Grooters, 1998). Para descartar a 

possibilidade de metástases loco-regionais e à distância, deve ser realizado o estadiamento 

completo por meio de radiografias torácicas e abdominais, além da ultrassonografia. A cirurgia 

de OHE é o tratamento de eleição e o prognóstico, por se tratar de um tumor uterino de caráter 

benigno, é bom e a cirurgia é curativa (Saba e Lawrence, 2012). Este resumo tem por finalidade 
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relatar dois casos independentes de cadelas diagnosticadas com leiomioma uterino (em tuba 

uterina e corno uterino), além de ressaltar os aspectos do caso em consonância e divergência 

com a literatura. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Foram atendidos dois casos de leiomioma uterino em cadelas 

nas dependências do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

– Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (HV-FAMEZ/UFMS) e realizada uma revisão 

de literatura sobre o tema nos livros Withrow & MacEwen`s Small animal clinical oncology 

(2012) e Oncologia em Cães e Gatos (2016) e, também na base de dados Google Acadêmico, 

utilizando as palavras: “leiomioma uterino em cadelas” e “leiomioma associado a piometra em 

cadelas”, de dados dos anos de 1976 a 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: No primeiro caso, foi encaminhada ao setor de Ginecologia 

e Obstetrícia do HV-FAMEZ/UFMS, uma cadela, sem raça definida (SRD), com idade de 10 

anos e 9 meses, pesando 6,750 quilogramas, que apresentava histórico de tumores mamários 

em mama abdominal caudal esquerda e mamas inguinais direita e esquerda. Além disso, foi 

relatado queixa, por parte da tutora, a respeito de aumento abdominal no animal que 

desenvolveu desde filhote e não houve evolução de tamanho. Ademais, um laudo 

ultrassonográfico que constou aumento de tamanho do útero, medindo 2,93 centímetros de 

diâmetro, parede espessa com presença de múltiplas áreas anecogênicas/císticas dispersas por 

todo o órgão, padrão de ecogenicidade mista e sem conteúdo intrauterino significativo, com 

diagnóstico sugestivo de hiperplasia endometrial cística (HEC) e por isso foi encaminhada para 

cirurgia terapêutica de OHE. Durante o transoperatório, foi observado uma possível 

neoformação em ovário esquerdo e alteração em bolsa ovariana (repleta de conteúdo gelatinoso) 

(Figuras 1 e 2). Com isso, foi encaminhado cornos uterinos e ovários para realização do exame 

de histopatologia. 

 

  
Figura 1 - Cornos uterinos e alteração 

em bolsa ovariana esquerda. 

                Figura 2 - Ovário esquerdo com alteração  

em bolsa ovariana (aproximação). 
 

 

Já ao exame histopatológico, macroscopicamente, foi observado que em cornos uterinos direito 
e esquerdo houve expansão da camada mucosa por edema e hemorragia multifocal, moderada, além de 
dilatação glandular focal, moderada em corno direito. Já no ovário esquerdo, observou-se extensa área 
de edema em bolsa ovariana, que não foi relatado anteriormente seu aparecimento e/ou associação com 

leiomioma em literatura. Em tuba uterina esquerda observou-se um crescimento expansivo, 
pobremente delimitado, não encapsulado. Microscopicamente, composto por acentuada 
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população de células neoplásicas de músculo liso, benignas. As células estavam dispostas em 

grandes feixes multidirecionais e por vezes em pequenos grupamentos separados por uma fina 
camada de tecido fibroso. Apresentavam formato fusiforme a poligonal, citoplasma moderado, 

levemente eosinofílico de limites pouco distintos. O núcleo era oval a alongado, de cromatina 

finamente pontilhada e nucléolos inconspícuos. Presença de raras mitoses, anisocitose e 
anisocariose moderadas. Pleomorfismo celular moderado a acentuado e o diagnóstico 

morfológico foi de leiomioma. 

No segundo caso, foi encaminhada ao setor de Ginecologia e Obstetrícia do HV- 

FAMEZ/UFMS, uma cadela, SRD, com idade de 12 anos, pesando 17,400 quilogramas, que 

apresentava laudo ultrassonográfico com diagnóstico sugestivo de piometra. Por isso, foi 

encaminhada para realização da cirurgia de OHE terapêutica. A veterinária responsável pelo 

caso solicitou exame de radiografia de tórax nas projeções latero-lateral esquerda e direita e 

ventro-dorsal, do qual não foram observados focos metastáticos, mas houve a presença de 

aumento de volume em partes moles, localizado em região de articulação escapuloumeral 

direita e não atingindo tecido ósseo, com diagnóstico sugestivo de lipoma/neoformação. Após 

o procedimento cirúrgico de OHE, fragmentos do corno uterino esquerdo que continham a 

presença de uma massa em lúmen foram encaminhados para o exame histopatológico. 

Macroscopicamente, em corno esquerdo expandindo a camada muscular, havia massa 

pobremente delimitada e não encapsulada. Já microscopicamente, havia presença de células de 

origem mesenquimal benigna, dispostas em feixes multidirecionais e sustentadas por escasso 

estroma fibrovascular. Além disso, as células eram fusiformes, com citoplasma eosinofílico 

discreto, de limites indistintos, com núcleo alongado, terminações abruptas (“cigar shape”) e 

hipercromático, com nucléolos inconspícuos. Havia presença de anisocitose e anisocariose 

leves. Não foram observadas figuras de mitose. De forma focalmente extensa em meio a massa, 

havia área de necrose e áreas multifocais de hemorragia. Na mucosa, observou-se moderado 

infiltrado inflamatório multifocal de plasmócitos em meio a glândulas do endométrio, que estão 

levemente dilatadas e revestidas por epitélio cuboidal baixo. O diagnóstico morfológico foi de 

leiomioma. 

A idade das cadelas, de ambos os casos foram compatíveis com o observado por Klein 

(2001), em que os animais de meia-idade a avançada são os mais acometidos por esse tipo de 

neoplasia. Em casos de leiomiomas em útero, raramente a doença está relacionada a algum sinal 

clínico, por isso é muitas vezes detectada incidentalmente. Porém, sinais decorrentes de 

compressão de outras vísceras, aumento de volume abdominal, secreção vaginal e piometra 

podem estar presentes, como ocorreram no primeiro e no segundo caso, respectivamente (Klein, 

2007). Além disso, os tumores uterinos, como leiomioma, podem obstruir o colo do útero, 

causando piometra, o que pode ter justificado o desenvolvimento da mesma no segundo caso, 

uma vez que a massa se localizava em região do lúmen do corno uterino. (Nak et al., 2009). 

Nos casos relatados não foram citados o uso de hormonioterapia, mas a administração de 

hormônios exógenos tem sido associada ao desenvolvimento de tumores epiteliais do 

endométrio na cadela (Payne-Johnson et al., 1986). O tratamento de eleição é a cirurgia de OHE 

e o prognóstico para pacientes com neoplasias benignas é excelente e, em geral, a cirurgia é 

curativa (Carvalho et al., 2016). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O diagnóstico do leiomioma uterino é comumente incidental, 

uma vez que a associação com sinais clínicos é rara. O tratamento de eleição é a cirurgia de 

OHE, que é curativo. Em um dos casos abordados, uma possível associação do leiomioma 

uterino com edema de bolsa ovariana foi encontrada, necessitando de outros estudos adicionais 

para demonstrar se há uma relação ou se os ocorridos são independentes entre si. 
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RESUMO: O linfonodo sentinela é o primeiro gânglio linfático a drenar uma neoplasia, e, 

consequentemente, deve ser o primeiro sítio a receber células tumorais se ocorrer disseminação 

linfática. Por isso, os procedimentos de identificação e análise dos linfonodos sentinelas são de 

suma importância na abordagem de cadelas acometidas por neoplasia mamária, possibilitando 

escolha mais acertada do protocolo terapêutico e formulação de um prognóstico. Esta revisão 

literária tem o objetivo de discorrer sobre aspectos relacionados à identificação e análise de 

linfonodos sentinelas em casos de neoplasia mamária em cadelas. 

PALAVRAS-CHAVE: estadiamento clínico, metástase linfonodal, taxa de sobrevida 

 

ABSTRACT: The sentinel node is the first lymph node to drain a neoplasm, and therefore it 

should be the first site to receive tumor cells if lymphatic spread occurs. Therefore, the 

procedures for the identification and analysis of sentinel lymph nodes are of paramount 

importance in the approach of bitches affected by breast cancer, enabling a more accurate 

choice of the therapeutic protocol and formulation of a prognosis. This literature review aims 

to discuss aspects related to the identification and analysis of sentinel lymph nodes in cases of 

breast cancer in bitches. 
KEYWORDS: clinical staging, lymph node metastasis, survival rate 

 

INTRODUÇÃO: O tumor de mama é a neoplasia maligna mais incidente em cadelas, por isso, 

para otimizar o tratamento é importante analisar a condição dos linfonodos, pois o 

comprometimento neoplásico dos mesmos indica pior prognóstico. O linfonodo sentinela 

(LNS) é definido como o primeiro gânglio linfático a drenar uma neoplasia, podendo apresentar  

metástase ou micrometástases (Valadares, 2017). Além disso, estudos demonstram que 

linfonodos correspondentes a regiões que possuem neoplasia, podem apresentar metástases, 

mesmo sem estarem clinicamente alterados, por alterações de tamanho e consistência, é o caso 

das micrometástases (Beserra et al., 2016). A possibilidade de identificação do LNS com 

corantes vitais ou linfocintigrafia auxilia na determinação de metástase regional. Este trabalho  

tem como objetivo revisar aspectos relacionados à identificação e análise de linfonodos  

sentinelas em casos de neoplasia mamária em cadelas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizada uma revisão de literatura sobre o tema nos livros 

Withrow & MacEwen`s Small animal clinical oncology (2013) e Patologia mamária canina: do 

diagnóstico ao tratamento (2017) e, também na base de dados Google Acadêmico, utilizando 

as palavras: “linfonodo sentinela em cadelas”, “neoplasia mamária em cadelas” e “metástase 

linfonodal em cadelas”, de dados dos anos de 2002 a 2020. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A incidência do câncer de mama no Brasil é semelhante aos 

estudos europeus, que apontam 205 casos por 100.000 cadelas por ano (Dobson et al., 2002). 

A apresentação anatômica mais comum é a cadela possuir dois pares de cinco glândulas 

mamárias, no sentido crânio-caudal: mama torácica cranial (M1), mama torácica caudal (M2), 
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mama abdominal cranial (M3), mama abdominal caudal (M4) e mama inguinal (M5). Um 

aspecto importante é que a população glandular aumenta no sentido crânio-caudal, sendo a M5 

a mais volumosa, implicando na maior incidência de tumores mamários das mesmas. (Cassali 

et al., 2017). A circulação linfática é um importante meio de disseminação tumoral e seu 

conhecimento é necessário para avaliar a disseminação de células neoplásicas. As glândulas 

mamárias torácicas craniais (M1) e caudal (M2) drenam para os LA. As glândulas mamárias 

abdominal caudal (M4) e inguinal (M5) drenam para os linfonodos inguinais. Já a M3, realiza 

sua drenagem principalmente para o(s) LA(s) (aproximadamente 70%) ocorrendo também 

drenagem para o(s) linfonodo(s) inguinal(is) (aproximadamente 30%). E não foi descrita 

comunicação na linha média entre os lados direito e esquerdo (Cassali et al., 2017) 

A presença de metástases linfonodais provoca redução importante na sobrevida do 

animal, sendo inferior a dois anos em 85,7% dos casos (Angelim; Coelho, 2012). Conforme foi 

apresentado no último consenso sobre o diagnóstico, prognóstico e tratamento de tumores 

mamários caninos e felinos (2019), o estadiamento clínico das neoplasias mamárias em cadelas  

é feito a partir da classificação TNM modificada da Organização Mundial de Saúde (OMS) por 

Sorenmo et al. (2013) para carcinomas da glândula mamária canina (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Classificação TNM modificada para neoplasias mamárias em cadelas. 
Tumor (T) T0 Sem evidência de tumor primário. 

 T1 Tumor < 3cm. 

T2 Tumor entre 3 e 5 cm. 

T3 Tumor > 5 cm. 

Linfonodos regionais (N) N0 Sem metástase linfonodal inguinal ou axilar. 
 N1 Linfonodo metastático. 

Metástases (M) M0 Sem metástase à distância. 
 M1 Metástase à distância, incluindo linfonodos distantes. 

 

A partir da classificação TNM obtêm-se o estadiamento clínico variando de I a V, sendo  

que o Estádio I, II e III é caracterizado por apenas uma mudança em relação ao tamanho do 

tumor primário, entre menor que 3 cm, entre 3 a 5 cm e maior que 5 cm, respectivamente. Já 

o  Estádio IV e V haverá independentemente do tamanho do tumor primário, presença de 

metástase linfonodal regional e à distância, respectivamente. Sendo que o Estádio V também 

poderá ter ou não presença de metástase linfonodal regional detectada (Cassali et al., 2017). 

Em estudo recente, foi observado que os animais com tumores maiores (estadiamento 

clínico III) e/ou com tumores ulcerados e/ou com necrose tiveram maior ocorrência de  

metástase em linfonodo axilar (LA) sugerindo que pacientes com essas características devam 

ser submetidas à mastectomia com exérese do LA para o correto estadiamento. Com isso, neste 

mesmo estudo, conclui-se que após o procedimento cirúrgico e avaliação histopatológica dos 

linfonodos para pesquisa de metástase, houve adequação do estadiamento dos pacientes uma 

vez que aqueles identificados com metástase regional (em LA) passaram a ser classificados em 

estadiamento mais avançado (Estádio IV). Dos animais que tiveram LA avaliado, 50% (n = 

19/38) estavam no estadiamento II, sendo que, destes, 21% (n = 4/19) foram reclassificados 

para o estadiamento IV. Dos outros 50% (n = 19/38) que estavam em estadiamento III, 52,6% 

(n = 10/19) foram reclassificados em estadiamento IV (De Castro, 2018). 

O LNS é definido como o primeiro gânglio linfático a drenar uma neoplasia, e por esta 

razão deve ser o primeiro sítio a receber células tumorais se ocorrer disseminação linfática. 

Com isso, estudos apontam que durante o exame físico os linfonodos regionais à neoplasia 

devem ser palpados para a verificação de alterações em tamanho e consistência, pois a palpação 

da cadeia linfonodal inguinal apresentou valor preditivo positivo de 28,57%, ou seja, a 

probabilidade de a cadela ter a doença (metástase linfonodal) quando a palpação estiver 
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alterada. O valor preditivo negativo foi de 81,25%, ou seja, a probabilidade de a cadela não ter 

a doença quando a palpação for negativa. Desta forma, o autor conclui que a maior utilidade da 

palpação seja para excluir metástase e não para afirmá-la (Valadares, 2017). 

Contudo, a ausência dessas características alteradas não exclui o envolvimento dos 

linfonodos, sendo assim pode-se ocorrer a determinação do estadiamento clínico da neoplasia 

de forma precipitada. Por isso, o estadiamento clínico definitivo é comumente determinado 

após a cirurgia e avaliação histológica dos LNS. Assim, se a biópsia do LNS não revelar a 

presença de células cancerosas, os demais linfonodos da cadeia também apresentarão resultado 

negativo, indicando ausência de metástase linfática e uma possível melhora de prognóstico 

(Sakorafas; Peros, 2007). 

Quanto à detecção do LNS, diferentes corantes azuis têm sido utilizados para o 

procedimento de sua marcação, sendo o Azul Patente V Sódico (2,5%) o mais utilizado no 

Brasil e na Europa e o Azul de Isosulfan o mais usado nos Estados Unidos. As altas taxas de 

marcação tanto na cadeia inguinal (92,31%) como na axilar (78,95%) mostram que a técnica 

do corante de azul patente é exequível e confiável na prática clínica. Quanto à via de 

administração e resultados de detecção, Pinheiro et al. (2003) encontraram 90,9% dos LA após 

aplicação do corante azul patente por via subpapilar, já Bianchi, (2015) encontrou 95,9% dos 

LA com o uso do mesmo corante por via intradérmica. Todavia, alguns fatores interferem na 

taxa de sucesso de detecção do LNS, tais como: a curva de aprendizagem de quem fará o 

procedimento e a possível ocorrência de falso negativo devido ao bloqueio linfático pela 

formação de êmbolos em caso de tumores muito grandes (Valadares, 2017). 

Quanto aos testes diagnósticos de metástase linfonodal de tumor de mama, em um 

estudo, observou-se que de todas as cadelas participantes, 16,3% (8/49) apresentaram LA 

positivo, dessas 7 detectadas por histopatologia e por imuno-histoquímica (IHQ) e 1 somente 

na IHQ. Além do maior número de LA com metástase (8/49) do que de linfonodo inguinal 

(5/49) apesar de a neoplasia em M4 e M5 ter sido mais frequente. Este último resultado implica  

diretamente na teoria apontada por Pereira et al. (2003), de linfangiogênese, ou seja, apesar de 

ser esperado que os LA drenem apenas as M1, M2 e 70% das M3, em cadelas com neoplasias 

mamárias, conexões linfáticas anormais podem ocorrer e a drenagem para linfonodos regionais 

pode sofrer variação devido à produção de fatores pró-linfangiogênicos. No entanto, essas 

conexões anormais descritas foram observadas em baixo percentual (Pereira et al., 2003). 

Há uma importante diferença na sobrevida das cadelas com e sem metástases 

linfonodais. Angelim e Coelho (2012) encontraram tempo de sobrevida inferior a dois anos 

para 85,7% das cadelas com metástases para linfonodos. Com isso, a conduta clínica e 

terapêutica para esses casos é de possível excisão cirúrgica do tumor e LFS, também a 

realização do tratamento de quimioterapia, como terapia adjuvante para prevenir recorrências 

locais ou metástases distantes (Cassali et al., 2017). 

Contudo, esses protocolos quimioterápicos frequentemente são pouco eficazes, mas, 

podem resultar em regressão ou estabilização do tumor, e aumento da sobrevida e até cura. No 

entanto, algumas respostas positivas podem ser de curta duração e ter recorrências, resultando 

em neoplasias de pior comportamento biológico e resistentes à fármacos citotóxicos. Desta 

forma, mais estudos são necessários e ainda não existe um protocolo consenso para o tratamento 

da neoplasia mamária canina, mas o importante é sempre priorizar a qualidade e vida do 

paciente, não o submetendo a tratamentos agressivos desnecessários ou não tratando pacientes  

que seriam beneficiados com determinada terapia (Lavalle et al., 2017; Cassali et al., 2017). 

 

COMENTÁRIOS FINAIS: O estadiamento clínico definitivo, ferramenta essencial para o 

prognóstico, é possível ser determinado a partir do somatório dos dados coletados ao exame 

físico e exames complementares, além da identificação e biópsia dos LFS, e consequentemente, 

a definição da presença ou não de metástase regional que potencialmente poderá levar 
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à metástase à distância. Com o prognóstico categorizado será viabilizada a conduta terapêutica 

adequada e a expectativa de sobrevida para cada animal. 

 

 

REFERÊNCIAS: 

ANGELIM, J. L.; COELHO, M. C. O. C. Linfonodo sentinela: perspectivas no diagnóstico de 

metástase no câncer de mama em cadelas: revisão. Med. Vet., v. 6, n.1, p.24-32, 2012. 

BIANCHI, S. P. Linfonodo axilar como sentinela nas neoplasias mamárias de cadelas 

submetidas à mastectomia unilateral total. 2015. 49 p. Dissertação de (Mestrado em Medicina 

Veterinária) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015 

BESERRA, H. E. O; GRANDI, F.; DUFLOTH, R. M.; PINHEIROS, L. G. P.; MIOT, H. A.; 

VEXENAT, S. C. O. R.; ROCHA, N. S. Metastasis of mammary carcinoma in bitches: 

Evaluation of the sentinel lymph node technique. Adv. Breast Cancer res., v. 5, p. 58-65, 2016. 

CASSALI, G. D.; JARK, P. C.; GAMBA, C.; DAMASCENO, K. A.; ESTRELA-LIMA, A.; 

DE NARDI, A. B.; FERREIRA, E.; HORTA, R. S.; FIRMO, B. F.; SUEIRO, F. A. R.; 

Consensus Regarding the Diagnosis, Prognosis and Treatment of Canine and Feline Mammary 

Tumors – 2019. Braz J Vet Pathol, 13(3): 555 – 574, 2020. 

CASSALI, G. D.; FERREIRA, E.; CAMPOS, C. B. Patologia mamária canina: do diagnóstico 

ao tratamento. São Paulo, SP: Med.Vet, 2017. 209 p. 

DE CASTRO, A. G. Linfonodo sentinela axilar e sua correlação com fatores prognósticos em 

cães com neoplasias mamárias. 2018. 58p. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) - 

Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 2018. 

DOBSON, J. M.; SAMUEL S.; MILSTEIN H.; ROGER K.; WOOD J. L. Canine neoplasia in 

the UK: estimates of incidence rates from a population of insured dogs. J Small Anim Pract., 

43(6):240-46, 2002. 

LAVALLE, G. E.; CAMPOS, C. B..; HORTA, R. S. Cirurgia das neoplasias da glândula 

mamária. In: CASSALI, G. D. Patologia mamária canina: do diagnóstico ao tratamento. 1 ed. 

São Paulo: Medvet, 2017, cap. 14, p. 161-175. 

PEREIRA, C. T.; RAHAL, S. C.; BALIEIRO, J. C. C.; RIBEIRO, A. A. C. Lymphatic 

drainage on dealthy and neoplasic mammary glands in female dogs: Can it really be altered? 

Anat. Histol. Embriol., v. 32, n. 5, p. 282-290, 2003. 

PINHEIRO, L. G. P.; MORAES, M. O.; SOARES, A. H.; LOPES, A. J. T. Estudo 

experimental de linfonodo sentinela na mama da cadela com azul patente e tecnécio Tc99. Acta 

Cir. Bras., v. 18, n. 6, p. 514-517, 2003. 

SAKORAFAS, G. H.; PEROS, G. Biópsia de linfonodo sentinela em câncer de mama: o que 

um médico deve saber, uma década após sua introdução na clínica. European Journal of Cancer 

Care, v.16, p. 318-321, 2007. 

VALADARES, F. D. O processo diagnóstico na abordagem das cadelas com tumor de mama 

atendidas no hospital veterinário da UFV: palpação linfonodal x pesquisa do linfonodo 

sentinela. 2017. 136p. Tese (Doctor Scientiae) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 

2017. 

SORENMO, K. U.; DEANNA, R. W.; GOLDSMIDT, R. H. Tumors of the mammary gland. 

In: WITHROW, S. J.; VAIL D. M. Withrow & MacEwen`s Small animal clinical oncology. 5 

ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company. 2013, p. 553-571. 



XIII Mostra Científica FAMEZ & II Mostra Regional de Ciências Agrárias - Campo Grande, MS, 2021 
 

                              MOSTRA FAMEZ 2021 – Evento Virtual – 12 de novembro de 2021 

212 
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RESUMO: A necrose asséptica da cabeça do fêmur se caracteriza por uma alteração no 

desenvolvimento ósseo de animais jovens, que resulta em deficiências no suprimento vascular 

e na ossificação do segmento proximal de fêmur, levando a posterior colapso da cabeça do 

fêmur. O objetivo desse trabalho é relatar um caso dessa enfermidade em um canino, poodle, 

de 7 meses, atendido no Hospital Veterinário da FAMEZ. Ao exame ortopédico, o animal 

apresentava claudicação de membros pélvicos, com sensibilidade dolorosa e crepitação em 

articulação coxofemoral, o exame radiográfico constatou epifisiólise bilateral da cabeça do 

fêmur. O tratamento optado foi de colocefalectomia, que cursou na resolução da dor do animal. 

Durante o procedimento cirúrgico foi observada extrema irregularidade da superfície articular 

e espessamento da cápsula. 

PALAVRAS-CHAVE: canino, desenvolvimento, jovem 

 
 

ABSTRACT: Avascular necrosis of the femur head is characterized by a bone development 

alteration in young animals, that results in blood supply deficiency and ossification of the 

femur’s proximal segment, leading to a later collapse of the femur’s head. The purpose of this 

report was to describe a case of that desease in a canine, poodle, of 7 months attended in the 

Famez’s Veterinary Hospital, which presented with claudication, pain sensitivity and 

crepitation in both coxofemoral articulations in orthopedic evaluation and radiographic scan 

showing bilateral epiphysiolysis of the femur’s head. The chosen treatment was 

colocephalectomy, that resulted in pain remission. During the surgical procedure was observed 

extensive articular irregularity and thickening of the articular capsule. 

KEYWORDS: canine, development, young 

 

INTRODUÇÃO: A necrose asséptica da cabeça do fêmur (NACF) trata-se de uma 

degeneração espontânea de cabeça e colo femorais que causa um colapso da articulação 

coxofemoral e posterior osteoartrite (Carpenter, 2003). Algumas sinonímias são Doença de 

Legg-Calve-Perthes, necrose avascular da cabeça do fêmur, osteonecrose, osteocondrose e 

osteocondrite deformante juvenil. (Bojrab, 2014). 

Essa enfermidade resulta no colapso da epífise femoral devido a interrupção no fluxo 

sanguíneo e consequente necrose. A razão de tal alteração não é totalmente esclarecida, e 

diversas teorias foram propostas, tais quais: interferência hormonal, fatores hereditários, 

conformação anatômica, pressão intracapsular e infarto da cabeça do fêmur (Fossum, 2014). 

Estudos apontam que a doença pode ser uma expressão localizada de uma desordem 

generalizada transitória da cartilagem epifisária, que é a responsável pelo atraso na maturação 

esquelética. O colapso da cabeça femoral provavelmente resulta de uma falha mecânica de áreas  

necróticas na epífise, que se rearranja como uma matriz desorganizada de cartilagem epifisária 

com ossificação anormal, levando a grave deformidade da cabeça femoral (Bojrab, 2014). 

As raças toys e os cães terriers são os animais mais suscetíveis, sendo essas: Poodle 

miniatura, Poodle toy, West Highland White Terrier, Cairn Terrier, Yorkshire Terrier, 
Manchester Terrier, Lakeland Terrier, Pinscher miniatura e Pug.  
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Machos e fêmeas são igualmente afetados e o envolvimento bilateral é de 10% a 17% 

dos animais. A principal idade  de surgimento da enfermidade é de 5 a 8 meses de idade dentro 
de um período de 3 a 13 meses (Brinker et al., 1986; Denny & Butterworth, 2006; Fossum, 

2014). 

Os pacientes são geralmente levados ao veterinário durante o primeiro ano de vida, com 

o tutor queixando-se de que o cão tem uma claudicação de início lento, com sustentação do 

peso e piora progressiva, em um período de 6 a 8 semanas. Esta pode progredir ao ponto de 

impossibilitar a sustentação do peso. O colapso súbito da epífise pode causar a exacerbação 

aguda de uma claudicação pré-existente, que era anteriormente imperceptível, levando alguns 

tutores a relatar que a claudicação teve início agudo. Outras queixas incluem alteração de 

comportamento com irritabilidade, hiporexia, e o ato de morder a pele sobre o membro afetado. 

(Bojrab, 2014; Fossum, 2014). 

Em avaliação ortopédica, ao realizar manipulação da articulação coxofemoral, é 

desencadeada dor nos animais acometidos. Além disso, pode estar presente: limitação da 

amplitude de movimento, atrofia muscular e crepitação com a cronificação da doença 

(Fossum, 2014). 

O exame de imagem auxilia no diagnóstico da NACF, sendo encontrado na radiografia 

áreas de densidades irregulares no interior da metáfise e áreas radiolucentes discretas dentro da 

epífise. Muitas vezes estas evidências não são observadas no momento do diagnóstico, pois 

apresentam-se antes do início dos sinais clínicos, já os pacientes sintomáticos apresentam 

alterações mais avançadas, bem como espessamento do colo femoral, alargamento do espaço 

articular e deformidade da epífise (Slatter, 2007). Além disso, pode-se observar subluxação  e 

fratura da cabeça do fêmur e presença de osteófitos (Piermattei, 2009). 

Dentre as opções terapêuticas, o tratamento conservador com a administração de 

analgésicos e repouso é indicado para aqueles animais que apresentam sinais leves. Já em casos 

graves, aqueles cães com claudicação e sinais radiográficos de colapso da cabeça femoral e 

incongruência da articulação, a realização do procedimento cirúrgico se torna fundamental, 

sendo a ostectomia da cabeça e colo femoral recomendadas, pois apresenta melhores resultados 

e menor tempo de recuperação quando comparado com o tratamento conservador (Slatter, 

2007; Piermattei, 2009). 

 

RELATO DE CASO: Foi atendido no hospital veterinário da FAMEZ, um canino, macho, 7 

meses, da raça poodle, com histórico de claudicação de membro pélvico direito (MPD) durante 

dois meses, com piora abrupta há uma semana e acometimento também de membro pélvico 

esquerdo (MPE). Houve a tentativa de controle da dor por colega veterinário com meloxicam 

0,1 mg/kg SID, dipirona 25 mg/kg TID e reparil tópico, porém sem resposta. Tutora refere que 

além da queixa principal, animal apresentava-se saudável, sem alterações dignas de notas dos 

demais sistemas. No exame físico geral se apresentava hígido. 

Durante a avaliação ortopédica, o animal foi inicialmente observado durante a 

locomoção, constatando a claudicação bilateral de MP’s. Em exame do joelho foi constatada 

a luxação de patela medial bilateral grau I, porém sem sensibilidade dolorosa, crepitação ou 

edema. Em articulação coxofemoral foi observada intensa algia e rigidez na hiperextensão e 

abdução bilateral, com presença de crepitação marcante. 

Tutores já haviam realizado exame radiográfico recente, em que foi constatado sinais 

sugestivos de epifisiólise de cabeça femoral bilateralmente, com diminuição do espaço articular 

e irregularidades na superfície articular. Além disso, havia a presença de luxação de patela 

medial bilateral, sem mais alterações. Em vista de todas essas informações coletadas, foi 

seguro diagnosticar o animal com necrose asséptica da cabeça do fêmur, e o tratamento optado 

foi de colocefalectomia, inicialmente em MPE, onde animal apresentava maior sensibilidade, e 

posteriormente de MPD, seguido de fisioterapia para fortalecimento muscular e melhor 
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adaptação do animal. 

O procedimento cirúrgico foi iniciado com a incisão cutânea craniolateral ao trocanter 

maior; retração do músculo bíceps femoral caudalmente e músculo tensor da fáscia lata 

cranialmente; incisão do músculo vasto lateral e glúteo profundo; localização da cápsula 

articular; incisão da cápsula articular em T; exposição da cabeça e colo femoral; osteotomia 

com auxílio de osteótomo; remoção das irregularidades ósseas da superfície de osteotomia; 

sutura dos músculos vasto lateral, glúteo profundo e tensor da fáscia lata em padrão sultan com 

fio poliglactina 2-0. Aproximação de tecido subcutâneo em padrão cushing com fio poliglactina 

3-0; dermorrafia em padrão sultan com fio nylon 3-0. 

Tutora retornou com animal após 15 dias do procedimento cirúrgico, momento no qual 

apresentava menor sensibilidade dolorosa ao exame ortopédico de MPE na abdução e extensão  

de coxofemoral, apresentando claudicação acentuada em MPD. Até o presente relato, não foi 

possível a realização da colocefalectomia da articulação contralateral devido a restrições 

financeiras. 

 

DISCUSSÃO: O presente relato, traz um canino da raça poodle, de 7 meses de idade, fatos que 

corroboram com a epidemiologia da enfermidade que foi apresentada acima pela literatura. 

Porém, este demonstrou acometimento bilateral, algo incomum, em estudo anterior de 16 

animais com NACF, apenas 12,5% apresentaram acometimento bilateral (Sturion, et al., 

2006). 

Em relação aos sinais clínicos, podemos notar evolução progressiva, assim como 

demonstrado por Bojrab, 2014 e Fossum, 2014, em que tutora trouxe para atendimento 

veterinário apenas quando houve o súbito colapso da cabeça do fêmur, o que levou a 

exacerbação de uma claudicação preexistente, porém quase imperceptível. Devido a essa 

alteração crônica, e gravidade da doença no paciente, esse também apresentava outros sinais 

compatíveis com enfermidades relacionadas a articulação coxofemoral, como a intensa 

sensibilidade dolorosa, crepitação e diminuição da amplitude de movimento. 

Além disso não foram observadas alterações em demais articulações compatíveis com 

quadros importantes o suficiente para explicar os sinais clínicos, apenas a luxação patelar 

medial bilateral grau 1, porém sem manifestação de dor, crepitação ou edema ao exame do 

joelho, 

Uma importante ressalva em relação a avaliação desse paciente, que já veio 

encaminhado apresentando o exame radiográfico, é que não se deve excluir a realização de bom 

exame clínico e ortopédico. Conforme enfatizado por Denny e Butterworth (2006), estudos 

radiográficos não devem ser empregues em alternativa ao exame clínico, de forma que a análise 

de qualquer anormalidade radiográfica deve ser realizada considerando-se os achados clínicos  

e não de forma contrária, senão, resultará em interpretações errôneas. 

Por sua vez, as imagens radiográficas demonstraram o colapso e fratura da cabeça do 

fêmur, bilateralmente, além de diminuição do espaço articular e irregularidades na superfície 

femoral proximal. Comprovando nossa suspeita de acometimento da articulação do quadril, e 

em concordância com a literatura que indica essas alterações como as mais frequentes de se 

encontrar na NACF (Piermattei, 2009; Slatter, 2007). 

Outro dado constatado com o exame radiográfico é a presença de luxação de patela 

bilateral, no entanto, os sinais encontrados em exame ortopédico nos direciona em relação a 

causa real da claudicação e localização do maior foco de dor do animal, sendo ocasionada pelo 

colapso da cabeça do fêmur ao invés da luxação de patela, ainda mais se tratando de grau 1. 

O tratamento conservador que havia sido proposto anteriormente a consulta não 
demonstrou resultados satisfatórios nesse caso, sendo então optada pela colocefalectomia, que 

se trata do tratamento de escolha para essa enfermidade. Com essa opção o animal teve uma 
boa adaptação, sendo removido o estímulo doloroso e possibilitando ao paciente realizar suas 
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atividades físicas sem dor no membro operado.  

Como terapia complementar é ideal que os animais afetados realizem fisioterapia após 

o procedimento cirúrgico para melhorar e acelerar a recuperação, trazendo assim maior chance 
de sucesso a cirurgia, infelizmente nesse caso não foi possível, porém ainda assim animal 

apresentou melhora clínica. 
 

CONCLUSÕES: É possível concluir que a NACF se trata de um importante diferencial para 

alterações que cursam em claudicação, e que é imprescindível a realização de anamnese de 

qualidade e exame ortopédico para nos direcionar melhor na seleção de qualquer exame 

diagnóstico complementar. Além disso, assim como na literatura, este se trata de um caso que 

obteve sucesso com o procedimento cirúrgico, com uma resposta clínica superior em 

comparação com o tratamento conservador. 
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RESUMO: A anestesiologia veterinária com o passar dos anos evoluiu para se adaptar e 

atender as necessidades das diferentes espécies, patologias e idades, com isso não existem 

protocolos pré-definidos para cada grupo. O anestesista veterinário é responsável por avaliar 

cada grupo e escolher o protocolo adequado para o paciente. Visto isso, são necessários estudos 

envolvendo diferentes técnicas anestésicas para se adequarem as diferentes  necessidades da 

rotina anestésica. Visto isso, a presente revisão visa estabelecer o uso dos bloqueios perineurais 

utilizados em cirúrgicas ortopédicas de Osteotomia de Nivelamento do Platô Tibial. 

PALAVRAS-CHAVE: anestesiologia veterinária, estudos, protocolos, técnicas anestésicas. 

 

ABSTRACT: Veterinary anesthesiology over the years has evolved to adapt and meet the 

needs of different species, pathologies and ages, so there are no pre-defined protocols for each 

group. The veterinary anesthetist is responsible for evaluating each group and choosing the 

appropriate protocol for the patient. Therefore, studies involving different anesthetic 

techniques are needed to adapt to the different needs of the anesthetic routine. In view of that, 

this review aims to establish the use of perineural blocks used in orthopedic surgeries of Tibial 

Plateau Leveling Osteotomy. 

KEYWORDS: anesthetic techniques, veterinary anesthesiology, protocols, studies 

 

INTRODUÇÃO: Em um procedimento de Osteotomia de Nivelamento do Platô Tibial, do 

inglês Tibial Plateau Leveling Osteotomy (TPLO), o controle de dor através de diferentes 

técnicas é essencial para o sucesso do procedimento no pós-operatório, visando evitar os 

mecanismos de dor crônica, sendo a dor neuropática por trauma cirúrgico a mais recorrente 

(Kraychete et al, 2016). 

Para o controle de dor em procedimentos cirúrgicos existem algumas modalidades, 

entre elas a possibilidade de se utilizar infusão contínua de analgésico (Menegheti, 2013), 

existe ainda a opção de se utilizar a técnica de peridural (Ronchi et al, 2019) e ainda a 

possibilidade de se realizar bloqueios perineurais dos nervos que inervem a articulação do 

joelho (Cardoso, 2015). 

Para insensibilizar a articulação do joelho a técnica de bloqueio perineural visa 

bloquear os impulsos nervosos dos nervos femoral e ciático principalmente (Cardoso, 2015), 

podendo também bloquear o nervo cutâneo lateral do fêmur (Otero e Portela, 2018), 

utilizando-se de um aparelho de estimulador de nervos periféricos (ENP) (Cardoso,              2015) ou 

ultrassom (Tayari et al, 2017). Os anestésicos locais mais utilizados bloqueiam os canais de 

sódio presentes na membrana do nervo, impedindo o influxo do sódio e estabilizando a 

membrana axonal, assim interrompendo condução do estímulo nociceptivo do local da lesão 

para o sistema nervoso central bloqueando o início da cascata de sensibilização (Grimm et al, 

2015; Spinosa, Górniak e Bernardi, 2017). 

Visto isso, a presente revisão visa estabelecer o uso dos bloqueios perineurais 

utilizados em cirúrgicas ortopédicas de Osteotomia de Nivelamento do Platô Tibial. 
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DESENVOLVIMENTO 

Anatomia do Joelho 

A estrutura muscular do joelho é constituída pela maioria dos músculos femorais, 

entretanto apenas o músculo quadríceps femoral, inervado pelo nervo femoral, e o músculo 

poplíteo, inervado pelo nervo tibial, atuam principalmente na articulação do joelho. O 

músculo quadríceps femoral pode ainda, ser dividido em músculo vasto lateral, músculo vasto 

medial, músculo vasto intermédio e músculo reto femoral (Konig E Liebich, 2016). 

A inervação presente no joelho é constituída principalmente do nervo femoral e nervo 

ciático. O nervo femoral se origina do quarto, quinto e sexto nervo lombar, ele inerva 

motoramente os músculos lombares internos e quadríceps. É uma inervação extensa e uma de 

suas ramificações forma o nervo safeno, o qual entra no canal femoral. O nervo safeno por 

sua vez, inerva motoramente os músculos sartório, pectíneo e grácil e sensoriamente a pele 

medial da articulação do joelho e medial na região da perna. (Konig e Liebich, 2016). 

O nervo ciático ou isquiático como é chamado, é originado do plexo esquiático. Ele 

inerva motoramente o músculo glúteo profundo, obturatório interno, quadríceps femoral e 

gêmeos e inerva sensorialmente a cápsula da articulação coxofemoral. No fêmur, ele se divide 

em nervo tibial e nervo fibular comum. O nervo tibial inerva motoramente toda a musculatura  

posicionada caudalmente ao fêmur, tíbia e fíbula. O nervo fibular comum origina o nervo 

cutâneo lateral da sura. Este inerva a pele na face lateral do joelho e a pele na perna proximal 

(Konig E Liebich, 2016). 

O nervo cutâneo lateral do fêmur inerva sensorialmente a pele sobre a face femoral 

lateral distal e a articulação do joelho e inerva motoramente o músculo psoas maior. É 

originado primordialmente pelo ramo ventral do quarto nervo lombar (Konig e Liebich, 2016). 

 
Anestésicos locais 

Os anestésicos locais são fármacos considerados bloqueadores dos canais iônicos, que 

atuam nos canais de Na+ controlados por voltagem (Grimm et al, 2015; Spinosa, Górniak e 

Bernardi, 2017). Além disso, os fármacos bloqueiam com menor intensidade os canais de K+ 

e Ca2+ dependentes de voltagem. Estudos sugerem que atuam sobre sítios intracelulares 

envolvidos na transdução de sinais de receptores acoplados à proteína G (Grimm et al, 2017). 

O principal mecanismo de ação para a anestesia local consiste no bloqueio da entrada 

de Na+ nos canais de Na+ controlados por voltagem. À medida que o efeito anestésico avança 

em um nervo, aumenta gradualmente o seu limiar de excitabilidade elétrica, declina o seu 

potencial de ação e torna mais lenta a condução do impulso nervoso. Então, diminui a 

probabilidade de propagação do potencial de ação e reduz a condução nervosa (Grimm et al., 

2017; Spinosa, Górniak e Bernardi, 2017). 

Os anestésicos locais são classificados em tipo éster e tipo amida de acordo com o tipo  

de ligação do resíduo aromático com a cadeia intermediária. Os anestésicos locais do tipo 

éster são a procaína, cloroprocaína e tetracaína e os do tipo amida são a etidocaína, prilocaína, 

mepivacaína, lidocaína, bupivacaína e ropivacaína (Spinosa, Górniak e Bernardi, 2017). Os 

anestésicos locais clinicamente importates também utilizados em bloqueios perineurais são: 

procaína, lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, levobupivacaína e ropivacaína (Grimm et al., 

2017). 

 

Bloqueios perineurais 

O bloqueio de nervos periféricos tem sido bastante utilizado com intuito de promover 

anestesia e analgesia de regiões específicas do corpo (Cardoso, 2015). Em procedimentos de 

joelho, uma opção para analgesia é bloquear os nervos femoral e ciático (Cardoso, 2015), 

podendo ser realizado também o bloqueio do nervo cutâneo lateral do fêmur como adjuvante 

((Otero e Portela, 2018). 
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Os anestésicos locais mais utilizados em bloqueios perineurais são: lidocaína e 

bupivacaína (Cardoso, 2015), porém também podem ser utilizados para bloqueios a procaína, 

mepivacaína, levobupivacaína e ropivacaína (Grimm et al, 2017). 

A técnica possui algumas vantagens como a diminuição do requerimento de 

anestésicos gerais, inalatórios ou intravenosos, reduzindo assim, seus efeitos adversos, 

bloqueio unilateral, somente do membro a ser operado, presença de analgesia pós-operatória e 

pequena interferência cardiovascular (Cardoso, 2015). 

A técnica pode apresentar algumas limitações e falhas a depender da região a ser 

bloqueada sendo que as principais causas são: volume inadequado injetado, diluição ou 

hemodiluição do anestésico, presença de tecido fibroso ou reação inflamatória no local da 

inervação a ser bloqueada impedindo a difusão do anestésico, aplicação realizada longe do 

nervo, punção acidental de vasos sanguíneos presentes na região, reações alérgicas ao fármaco 

e reação adversa ao anestésico local em casos de sobredose (Otero e Portela, 2018). 

 
Técnicas para localizar a inervação 

Para localizar a inervação alvo do bloqueio, podem ser utilizadas ferramentas 

auxiliares como o estimulador de nervos periféricos (ENP) e o ultrassom, ambos são utilizados 

com frequência a critério do anestesista visando aumentar a acurácia da anestesia locorregional 

(Cardoso, 2015). 

O bloqueio guiado por ultrassom é considerado por alguns, como mais eficiente, 

menos doloroso e mais bem-sucedido do que as técnicas que utilizam a 

neuroeletrolocalização. O seu uso apresenta vantagens em relação ao uso do neurolocalizador, 

como a visualização direta da agulha, das estruturas anatômicas presentes na região, 

visualização da distribuição do anestésico local enquanto estiver sendo injetado, sendo 

possível redirecionar a agulha em casos de má distribuição da solução anestésica e redução da 

dose de anestésico local (Oberndorfer et al., 2011). 

O ENP é uma ferramenta utilizada pelos anestesistas para aumentar a acurácia do 

bloqueio, visando garantir que o anestésico local tenha sido depositado de forma perineural 

(Cardoso, 2015). O uso do ENP possui como vantagem permitir um bloqueio anestésico com 

maior precisão e qualidade (Enzele, 2018), encurtar o tempo de início de ação do fármaco pela 

possibilidade de encontrar a inervação a ser bloqueada de forma mais rápida, prolongar a 

duração do efeito pela possibilidade de administrar o fármaco em região perineural, 

confirmada pelos estímulos de contração gerados (Mathews et al, 2014). 

 

Osteotomia de Nivelamento do Platô Tibial (Tibial Plateau Leveling Osteotomy – TPLO) 

Entre os procedimentos de osteotomias corretivas, a técnica de TPLO possui destaque 

por ser vista como padrão ouro para o tratamento da ruptura do ligamento cruzado cranial. A 

TPLO tem como objetivo diminuir a inclinação do platô tibial, diminuindo o impulso tibial 

cranial, estabilizando assim a articulação do joelho (Almeida et al., 2016). 

É uma técnica com resultados excelentes, que permite a recuperação da função 

articular, permite a detenção da evolução dos quadros de osteoartrose e permite que o paciente 

retome progressivamente a sua atividade normal (Almeida et al., 2016). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A utilização dos bloqueios de nervos periféricos é bastante 

promissora e tem sido amplamente utilizada com intuito de promover anestesia e analgesia de 

regiões específicas do corpo. 
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RESUMO: Endocrinopatias ocorrem quando há uma disfunção hormonal, que pode essa ser 

primária, isto é, originada na própria glândula endócrina, ou secundária, devido a distúrbios no 

eixo hipotálamo-hipófise-órgão alvo. As endocrinopatias mais comumente encontradas em cães 

incluem diabetes mellitus e hiperadrenocorticismo, seguido de hipotireoidismo e 

hipoadrenocorticismo. Apesar de comuns, os sinais clínicos dessas enfermidades não são 

patognomônicos, fazendo-se necessária a realização de exames complementares visando o 

diagnóstico definitivo. O objetivo desse trabalho foi determinar o escore de condição corporal 

(ECC) nos cães com endocrinopatias. Foram avaliados 123 animais endocrinopatas, sendo que 

87% possuíam ECC acima de 6 (sobrepeso e obeso). A endocrinopatia mais encontrada foi 

hiperadrenocorticismo (75,6%), seguida de diabetes mellitus (15,4%) e hipotireoidismo (9%). 

Ademais, animais com hiperadrenocorticismo apresentaram maior índice de obesidade 

(48,4%), enquanto hipotireoidismo e diabetes mellitus tinham sobrepeso (63,4% e 47,3%, 

respectivamente). Dessa forma, somando esses métodos ao histórico do animal, foi possível 

observar o aumento do escore corporal animal e qual a sua relação na decorrência de 

enfermidades, como as endocrinopatias. 

PALAVRAS-CHAVE: cães, doença, hormônio, obesidade 

 
ABSTRACT: Endocrine disorders occur when there is hormonal disfunction, which can be 

primary, or in another words, originated in the endocrine gland itself, or secondary, due to 

disturbances in the hypothalamic pituitary-target organ axis. The most common 

endocrinopathies found in dogs include diabetes mellitus and hyperadrenocorticism, followed 

by hypothyroidism and hypoadrenocorticism. Although commom, the clinical signs of these 

diseases are not pathognomonic and laboratory tests were necessary, looking for definitive 

diagnosis. The objective of this study was to determine the body condition score (BCS) in dogs 

with endocrinopathies. 123 endocrine animals were evaluated, and 87% had BSE above 6 

(overweight and obese). The most common endocrinopathy found was hyperadrenocorticism 

(75,6%), followed by diabetes mellitus (15,4%) and hypothyroidism (9%). Furthermore, 

animals with hyperadrenocorticism had a higher rate of obesity (48,4%), while hypothyroidism 

and diabetes mellitus were overweight (63,4% and 47,3%, respectively). Thus, adding these 

methods to the animal’s history, it was possible to observe the animal’s body score and the 

relation as a result of some diseases, such as endocrinopathies. 

KEYWORDS: dogs, hormone, llness, obesity. 

 
INTRODUÇÃO: As endocrinopatias mais comumente encontradas em cães incluem diabetes 

mellitus e hiperadrenocorticismo, seguido de hipotireoidismo e hipoadrenocorticismo. Apesar 

de comuns, os sinais clínicos dessas enfermidades não são patognomônicos, fazendo-se 

necessária a realização de exames de apoio visando o diagnóstico definitivo. Para avaliação do  

perfil de escore corporal, o método mais utilizado é a escala de condição corporal (ECC) de 9 

pontos descrita por Laflamme (1997), que é aplicada de acordo com a palpação e inspeção do 

indivíduo, independentemente da sua raça. A medição morfométrica quando associada à ECC,             
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pode ajudar a detecção de sobrepeso e obesidade em cães e gatos. Dessa forma, somando esses 

métodos aos testes laboratoriais e histórico do animal, foi possível observar o aumento do 

escore corporal animal e qual a sua relação na decorrência de enfermidades, como as 

endocrinopatias. 

 
MATERIAL E MÉTODOS: Foram acompanhados pela Médica Veterinária especialista e 

pela acadêmica, de setembro de 2020 a agosto de 2021, 123 animais endocrinopatas. Para a 

realização do diagnóstico definitivo da endocrinopatia, foram utilizados exames laboratoriais, 

testes hormonais e ultrassom abdominal. 

A condição corporal dos animais foi mensurada segundo a escala de condição corporal 

(ECC) de nove pontos, descrita por Laflamme (1997), sendo o escore 1 “muito magro” e o 9 

“obeso”, por meio da palpação das costelas, espinha dorsal, ossos pélvicos, massa muscular e 

gordura na caixa torácica (Figura 1); e também pela medição morfométrica, conforme descrito 

por Burkholder et.al (2000), que se baseia em medidas da circunferência pélvica e da distância 

da tuberosidade do calcâneo ao ligamento patelar médio, realizadas com o auxílio de fita 

métrica (Figura 2). As medidas morfométricas e o cálculo da porcentagem corporal de gordura 

foram realizados utilizando a fórmula: 

%GC = - 0,0034 (CL)2 + 0,0027 (CP)2 – 1,9 

Peso Corporal (kg) 

% GC = Porcentagem de gordura corporal; CL = Distância da tuberosidade do calcâneo ao ligamento patelar 

médio; CP = Circunferência pélvica 
 

 

Figura 1: Escala de condição corporal 

(ECC) 

 

Figura 2: Medição m  orfométrica 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O sobrepeso e a obesidade estão distantes de ser 

considerados essencialmente nutricionais. Fatores como a genética, raça, idade, além de 

distúrbios metabólicos e endócrinos determinam um caráter multifatorial à essas disfunções. 

Foram avaliados 123 animais endocrinopatas para o presente trabalho, sendo que 87% 

possuíam ECC acima de 6 (sobrepeso e obeso). A endocrinopatia mais encontrada foi 

hiperadrenocorticismo (75,6%), seguida de diabetes mellitus (15,4%) e hipotireoidismo (9%). 

Ademais, animais com hiperadrenocorticismo apresentaram maior índice de obesidade 

(48,4%), enquanto hipotireoidismo e diabetes mellitus tinham sobrepeso (63,4% e 47,3%, 
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respectivamente). Por sua vez, Jericó et al. (2009) encontraram valores maiores de triglicérides 

e colesterol em cães obesos, quando comparados aos com peso ideal. Por outro lado, 

observaram que a gravidade da hiperlipidemia era significativamente maior em cães 

endocrinopatas que em cães obesos, demonstrando que a endocrinopatia pode interferir mais 

no metabolismo da gordura que a obesidade por si só (Marchi, 2016). 

O hipotireoidismo em cães é resultante de anomalia estrutural ou funcional da glândula 

tireoide, sendo a forma primária a mais encontrada nos animais, causada por perda do tecido 

tireoidiano  funcional. Essa doença gera déficit na síntese hormonal da tireoide, culminando na 

diminuição da taxa metabólica do animal. A sintomatologia do hipotireoidismo dificilmente é 

notada de maneira rápida pelo tutor, uma vez que surge gradativamente e está relacionada com 

a duração do quadro. 

Os sinais clínicos como ganho de peso excessivo e letargia, características comuns em 

animais  hipotireoideus, são indicativos de diminuição da taxa metabólica. Outrossim, em um 

estudo realizado com 7 cães com a doença, a segunda alteração metabólica mais descrita foi o 

aumento de peso sem aumento de apetite, acometendo 67% dos animais, perdendo apenas para 

a intolerância ao frio, com 83,3% dos casos (Fernandes et al., 2020). Foi demonstrado também  

que, cães com hipotireoidismo não medicados possuíam menor gasto energético em repouso, 

ao comparar com animais saudáveis, o que favorece ao acúmulo de tecido adiposo. Além disso, 

o ganho de peso e a obesidade são alguns dos sintomas mais descritos nessa enfermidade, 

aparecendo em mais de 40% dos animais hipotireoideus, apesar de possuir baixa prevalência 

em cães (Honrado, 2018; Fernandes et al., 2020), corroborando com nosso trabalho, uma vez  

que apenas 9% dos animais possuíam hipotireoidismo, contudo, mais da metade estava acima 

do peso. 

O hiperadrenocorticismo (HAC), ou Síndrome de Cushing, é um distúrbio endócrino 

com manifestações clínicas resultantes da exposição prolongada à glicocorticoides, podendo 

ser originado por causa iatrogênica, por presença de tumor em adrenal, ou tumor em hipófise 

(HAC hipófise-dependente), sendo esta a forma mais comum da doença. As neoplasias 

hipofisárias ocasionam secreção excessiva de ACTH, culminando em hiperplasia 

adrenocortical bilateral. Os glicocorticoides são os responsáveis pelo controle da ingestão 

alimentar e gasto energético. A produção elevada de cortisol no hiperadrenocorticismo resulta 

em um efeito anti-insulínico, tendo como consequência a polifagia e por fim, o aumento de 

peso (Benedito et al., 2017; Honrado, 2018). Além disso, o abdômen pendular nesses animais 

ocorre devido ao acúmulo de  tecido adiposo a nível abdominal (obesidade visceral ou central), 

somado à atrofia e astenia da massa muscular do abdômen, causadas pelo aumento do 

catabolismo proteico. Não obstante, os glicocorticoides podem alterar a mobilização lipídica, 

o que resulta na redistribuição inadequada de depósitos corporais de gordura para as regiões 

de omento e peritônio, ocasionando a condensação de gordura na área abdominal. (Barbosa et 

al., 2016; Benedito et  al., 2017).  

As células beta-pancreáticas são responsáveis pela produção do hormônio insulina, que 

possui papel importante na manutenção glicêmica, uma vez que é secretado após o 

consumo de alimentos contendo aminoácidos e glicose, e diminuído quando em jejum.  

A insulina também é encarregada da ativação da captação de glicose em células 

insulinodependentes (como as musculares e adiposas), inibir a lipólise e estimular a síntese de 

glicogênio. A diabetes mellitus ocorre quando há uma deficiência relativa ou absoluta da 

insulina, assim como o organismo pode não responder normalmente ao hormônio, 

ocasionando um quadro permanente de hiperglicemia. 
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Cada tecido do corpo animal expressa um transportador específico para a glicose, sendo 

o GLUT4 o responsável pela entrada da glicose nos tecidos muscular e adiposo. É possível 

correlacionar o aumento de peso com a diabetes pois, quando o animal ganha peso em excesso, 

a expressão gênica e proteica do GLUT4 nas membranas celulares dos respectivos tecidos 

diminui. Ademais, estudos demonstraram que há uma desregulação gênica pelo PPARγ 

(receptores nucleares que regulam a homeostase da glicose) que leva a inibição da expressão 

do GLUT4 também nos tecidos muscular e adiposo em cães com peso elevado. Além disso, um  

animal acima do peso possui maior necessidade de glicose para suprir suas demandas 

energéticas, e a estimulação constante do pâncreas para a liberação de insulina poderá resultar 

na exaustão das células beta-pancreáticas em médio a longo prazo, causando a diminuição da 

produção desse hormônio. Foi verificado também que a obesidade interfere com o equilíbrio da 

glicose e insulina, de forma que a hiperinsulinemia advinda da obesidade pode estar implicada  

no desenvolvimento da diabetes. Sendo assim, a redução de peso colabora com a tolerância à 

glicose, possivelmente, pela melhora à resistência insulínica causada pela obesidade. (Amato; 

Barros, 2020). 

 
CONCLUSÃO: Foi possível observar que o aumento de peso dos animais do estudo possui 

relação intrínseca às endocrinopatias citadas. Conclui-se, portanto, que cães com disfunções 

endócrinas têm mais interferência no metabolismo da gordura, sendo indispensável o 

acompanhamento de um Médico Veterinário, visando a perda de peso e sua posterior 

manutenção, para a melhor qualidade de vida desses animais. 
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RESUMO: O Quemodectoma Maligno é um tipo de neoplasia rara com origem 

neuroectodérmica, derivada de corpo aórtico ou carotídeo, relatado com maior frequência em 

humanos e cães, estes braquicefálicos, machos e com idade superior a 6 anos. O presente relato 

refere-se a uma canina, shih tzu, 7 anos, com histórico de dispneia, cianose, edema ventral do 

pescoço com evolução de um mês. Durante o exame físico foi constatado presença de 

abafamento pulmonar bilateral, sugerindo efusão torácica. Nos exames laboratoriais 

hemograma, creatinina e ALT, não foram encontradas alterações significativas, apenas a 

albumina estava elevada. O animal veio à óbito durante a toracocentese, após a drenagem de 

500ml de efusão quilosa, sendo enviado para necropsia no Laboratório de Anatomia 

Patológica da UFMS. Os achados macroscópicos mais importantes foram: hemorragia no 

tecido subcutâneo próximo as jugulares, atelectasia pulmonar, presença de uma massa ao 

redor da base do coração com envolvimento da traqueia. Através do exame histopatológico 

foi possível estabelecer o diagnóstico de Carcinoma de Corpo Aórtico com invasão da artéria 

pulmonar, sendo insuficiência cardiorrespiratória a causa da morte. 

PALAVRAS-CHAVE: cães, histopatológico, neoplasia rara, neuroectoderme,. 

 

ABSTRACT: The Malignant Chemodectomy is a rare type of neoplasm with 

neucoectodermal origin, derived from the aortic or carotid body, reported more frequently in 

humans and dogs, these being brachycephalic, males and older than 6 years. The present 

report refers to a canine, shih tzu, 7 years old, with a history of dyspnea, cyanosis, and ventral 

neck edema that had lasted for one month. During physical examination, the presence of 

pulmonary choking was found, suggesting chest effusion. In laboratory tests, blood count, 

creatinine and ALT, no significant changes were found, only albumin was high. The animal 

died during thoracentesis, after draining 500ml of chylous effusion, and was sent for necropsy 

at the Pathological Anatomy Laboratory of UFMS. The most important macroscopic findings 

were: hemorrhage in the subcutaneous tissue close to the jugular veins, pulmonary atelectasis, 

presence of a mass around the base of the heart with involvement of the trachea. Through the 

histopathological examination it was possible to establish the diagnosis of Carcinoma of the 

Aortic Body with invasion of the pulmonary artery, being the cause of death cardiorespiratory 

failure. 

KEYWORDS: dogs, histopathological, rare neoplasm, neuroectoderm,  

 

INTRODUÇÃO: A respiração e o a circulação são controladas por diversos 

quimiorreceptores, que monitoram parâmetros do sangue como pH, níveis de O2 e CO2 e estão 

em comunicação constante com o tronco encefálico (Headley, 2009). O tecido  quimiorrecetor 

está presente em corpo aórtico e carotídeo, pâncreas, gânglio nodoso do nervo vago, na jugular 

interna, gânglios ciliares da órbita e glomo jugular, sendo os mais importantes o corpo aórtico 

e carotídeo (Muzzi et. al, 2006).  

Os Quemodectomas são tumores que se iniciam na rede de tecidos quimiorreceptores, 

pertencentes ao sistema paraganglionar, por isso, podem receber também o nome de 

paraganglioma (Davidovic et. al., 2005). Esse tumor ocorre com maior frequência em machos, 

braquicefálicos e com idade superior a 6 anos, sendo mais comum em corpo aórtico do que em 
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carotídeo (Muzzi et. al, 2006).  

A maioria são benignos, com crescimento lento, apenas 2% são malignos, por essa 

razão, quemodectomas malignos são considerados raros. (Muzzi et. al., 2006). Podendo ser 

assintomáticos e serem encontrados apenas em necropsia ou como achados em raio-x de 

tórax, mas alguns pacientes podem apresentar sinais de instabilidade hemodinâmica devido à 

quadros de hemorragia, tosse e dispneia progressiva (Hamilton, 2003).  

A hematologia e bioquímica sérica normalmente não apresentam alterações, sendo os 

exames de imagem como raio-x e ultrassom mais indicados para diagnóstico prévio 

(Paltrinieri, 2003) A citologia  e a biópsia excisional ou aspirativa acompanhadas do exame 

histopatológico são de suma importância para o diagnóstico definitivo (Paltrinieri, 2003). A 

alta vascularização, localização tumoral em região nobre próxima de estruturas vitais e com 

grande ocorrência de invasão de vasos sanguíneos e linfáticos importantes, contribuem para o 

prognóstico reservado (Corchón; Lopez, 2002). Podem ser empregados no tratamento a 

radioterapia e a ressecção cirúrgica completa da massa tumoral com sobrevida de até 15 meses, 

ainda não foi descrito na literatura um protocolo quimioterápico padrão para esse tumor 

(Hamilton, 2003). O objetivo deste trabalho é descrever um caso clínico de uma paciente 

canina acometida por um quemodectoma de corpo aórtico que apresentava sintomatologia  

respiratória caracterizada por dispneia, cianose, ausculta pulmonar abafada que veio a óbito 

durante toracocentese, recebendo seu diagnóstico post mortem através da necropsia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Foi atendida no HOVET- FAMEZ uma paciente canina shih 

tzu, sete anos, com histórico de cianose, ortopneia, dispneia, edema ventral do pescoço, 

evolução de um mês, com histórico tratamento anterior com prednisona e exame de raio-x de 

tórax citado pela tutora sem alterações. No exame físico apresentou abafamento da ausculta 

pulmonar bilateral, estabelecendo-se como suspeita clínica efusão torácica com diferencial 

para neoplasia pulmonar. Foram realizados os seguintes exames: hemograma, ALT e 

creatinina, com parâmetros normais, albumina, que se apresentou elevada, raio-x torácico que 

evidenciou neoformação em região de base do coração em torno de 5 cm com envolvimento  

da aorta e ultrassom abdominal sem alterações.  

Durante o procedimento de toracocentese após  a drenagem de 500ml de efusão quilosa, 

a paciente veio a óbito, sendo enviado para necropsia no Laboratório de Anatomia Patológica 

da UFMS. As principais alterações encontradas na macroscopia foram atelectasia pulmonar, 

hemorragia de tecido subcutâneo na região das veias jugulares e presença de uma massa 

tumoral na região da base do coração com envolvimento da traqueia, artéria pulmonar e aorta. 

No exame histopatológico estabeleceu-se o diagnóstico definitivo de Carcinoma de corpo 

aórtico com invasão de artéria pulmonar, tumor conhecido também por Quemodectoma. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O animal relatado apresentava sete anos e pertencia à raça 

shih tzu, de origem braquicefálica, como relatado por Muzzi et. al. (2006) e indicado por 

Daleck (2009), para perfil com maior frequência desse tumor idade superior à 6 anos, macho 

e de raça braquicefálica, diferindo apenas no sexo. 

Os sinais clínicos são comuns a diversas doenças do sistema cardiovascular e apesar 

de ser de ocorrência rara, os quemodectomas devem ser incluídos como diagnóstico 

diferencial, sempre que sinais como tosse, dispneia e cianose estiverem presentes, concordando 

com Araújo (2005). 

Segundo Ware (2002), os nódulos de corpo aórtico são mais frequentes, como este que  

foi relatado. Assim como foi apontado por Hamilton (2003) os exames laboratoriais não 

apresentarão alterações significativas e o exame de imagem foi crucial para a identificação da 

massa na base do coração.  

O exame histopatológico foi fundamental para o estabelecimento do diagnóstico 
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definitivo, porém, infelizmente post mortem através da necropsia, Paltrinieri (2003) afirma que 

por meio da biópsia aspirativa é possível estabelecer ao menos um diagnóstico prévio a fim de 

planejar o tratamento. Conforme Hamilton (2003) o tratamento cirúrgico com remoção 

completa da massa tumoral podendo ser associado a radioterapia pode  promover uma 

sobrevida de até 15 meses ao paciente. 

 

CONCLUSÕES: O prognóstico é considerado reservado devido à região em que se 

desenvolve o tumor, cercado por grandes vasos e estruturas vitais como pulmão e coração, 

gerando grande perda da capacidade cardiorrespiratória. O quemodectoma é uma neoplasia de 

difícil diagnóstico, por promover sinais clínicos inespecíficos e comuns a outras patologias do  

sistema cardiovascular dificultando o planejamento clínico-cirúrgico mais adequado a cada 

caso. 
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RESUMO: Nos felinos domésticos, lesões traumáticas ocorrem em detrimento de diversos 

fatores, bem como em ocorrência de combates (com cães ou outros felinos) e essas lesões 

podem acontecer em diversas áreas do corpo. O hábito independente desses animais de saírem  

de casa sem a supervisão de seus tutores os torna susceptíveis a lesões por trauma e injúrias 

de origem desconhecida. Patologias que acometem a orofaringe são comuns em gatos e dentro 

diversos fatores, também podem ser ocasionadas por lesões traumáticas. O objetivo deste 

trabalho é relatar o caso de um felino, fêmea, SRD, com 16 anos, que apresentava lesão em 

região ventro-lateral de pescoço e ruptura de orofaringe, a qual foi submetida a reconstrução 

cirúrgica. 

PALAVRAS-CHAVE: cirurgia, injúria, pescoço 

 

ABSTRACT: In domestic cats, traumatic injuries occur in detriment of several factors, as 

well as in the occurrence of combat (with dogs or other cats) and these injuries can happen in 

different areas of the body. The independent habit of these animals of leaving their house 

without the supervision of their guardians makes them susceptible to trauma injuries and 

injuries of unknown origin. Pathologies can that affect the oropharynx are common in cats 

and within several factors, they can also be caused by traumatic injuries. The aim of this paper 

is to report the case of a 16-year-old female SRD, who presented a lesion in the ventrolateral 

region of the neck and and oropharyngeal rupture, which underwent surgical reconstruction. 

KEYWORDS: injury, neck, surgery. 

 

INTRODUÇÃO: Os felinos domésticos, apresentam grande incidência de lesões por causas 

desconhecidas (Soukup et al., 2013), isso pode acontecer devido ao hábito independente dos 

gatos de saírem de casa sem a supervisão de seus tutores e isso os torna susceptíveis a lesões 

traumáticas (Slatter, 2007). Em felinos, a maior ocorrência de traumas é decorrente de 

acidentes automobilísticos (Silva et al., 2006), quedas de grandes alturas (Merbl et al., 2013) 

e feridas por combate (Soukup et al., 2013), que os deixam susceptíveis a lesões em diversas 

áreas do corpo (Merbl et al., 2013). Doenças da cavidade oral e da orofaringe são comuns em 

gatos e dentre diversos fatores, também podem ser ocasionadas por lesões traumáticas. A 

orofaringe, possui delimitação dorsal ao palato mole e ventral a raiz da língua e 

anatomicamente estende-se desde o nível dos arcos glossopalatinos até a margem caudal do 

palato mole e a base da epiglote (Fossum, 2014). Os animais com acometimentos na orofaringe 

podem apresentar sialorreia, disfagia, anorexia e/ou hálito fétido. (Fossum, 2014). 

O diagnóstico é feito através da combinação de histórico, sinais clínicos, exame físico 

minucioso, estudos citológicos, radiografias, ultrassonografia, tomografia computadorizada 

(TC), ressonância magnética (IRM) e/ou biopsia (Fossum, 2014). Caso seja constatado que o 

animal precise de procedimento cirúrgico para correção de alguma injúria, faz-se necessário a 

realização de hemograma completo e perfil bioquímico sérico e ainda exames de urina e 

eletrocardiograma (EECG) podem ser apropriados. O presente trabalho teve como objetivo 

relatar o caso de um felino, fêmea e senescente que foi acometido por trauma em região de 

pescoço e ruptura de orofaringe, além de ser positivo para o vírus da leucemia felina (FeLV). 

mailto:vivienne.reis@ufms.br
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RELATO DE CASO: Foi atendido no Hospital Veterinário da FAMEZ/UFMS no setor de 

clínica cirúrgica de pequenos animais, um felino, fêmea, SRD, com 16 anos e pesando 3kg. O 

animal aparentava histórico de ter saído para a rua e retornado para casa após 7 dias 

apresentando ferida na região ventro-lateral de pescoço. O tutor relatou que o animal 

apresentava apetite, mas ao se alimentar, o alimento saia pelo orifício em questão. Durante o 

exame físico, notou-se uma ferida contaminada, com presença de pus e o paciente apresentava  

sialorreia, desidratação, apatia e mucosas hipocoradas. Um exame de imagem foi solicitado, 

esofagograma com contraste de Iohexol, pelo risco do paciente aspirar o conteúdo em 

decorrência de sua condição de dispneia leve. Ao realizar o esofagograma notou-se presença 

de disseminação do contraste em região logo após a orofaringe. 

O paciente foi encaminhado para cirurgia de reconstrução da região lesionada. A 

preparação cirúrgica foi feita por meio de antissepsia, intensa lavagem com solução fisiológica 

no local, limpeza com clorexidina e uma ampla tricotomia. Ao realizar a incisão observou-se 

que o paciente continha uma lesão grave e uma ruptura em região de orofaringe. Foi notado 

que a região onde a inserção muscular ocorre na base da epiglote estava rompida e a região da 

orofaringe estava totalmente exposta. A região de inserção da base da língua apresentava 

ruptura total e essa região estava plenamente exposta. Foi realizada a reinserção da 

musculatura em base de epiglote, tração de base de língua e sutura da musculatura e de 

aproximação. Além disso, foi realizado o desbridamento da musculatura, pois a feriada 

apresentava-se contaminada com presença de pus e por fim, a síntese, utilizando fios de 

Polipropileno 4-0, sutura subcutânea com Poliglecarpone 25 4-0 e sutura de pele com ponto 

simples isolado utilizando Nylon 3-0. 

Para o paciente foi prescrito alimentação por sopa durante 30 dias, Meloxicam 

(0,1mg/kg PO q24h por 3 dias), Cefalexina líquida (20mg/kg PO q8h por 20 dias), associada 

ao Metronidazol (15mg/kg PO q8h por 7 dias) e Dipirona (25mg PO q8h por 5 dias), além de 

repouso e curativos locais. Durante o período pós-operatório, a paciente apresentava-se 

apática, por isso, foi encaminhado para internação. Os exames laboratoriais indicaram que a 

paciente era portadora de FeLV e a mesma apresentava-se com quadro de apatia, prostração, 

sendo mantida internada por 20 dias para alimentação por via nasogástrica, uma vez que a 

paciente não conseguia se alimentar. Após 30 dias de tratamento intensivo e associação de 

fármacos para tratar a FeLV, a paciente teve alta e atualmente faz tratamento em casa para a 

doença em questão. Para o tratamento da FeLV, a paciente recebeu a medicação Interferon e 

essa medicação ainda é mantida. 
 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 1. Esofagograma com contraste de Iohexol, projeção laterolateral direta de coluna cervical (a), 

projeção laterolateral esquerda de coluna cervical (b). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 2. Procedimento cirúrgico, diérese (a), transoperatório (b), síntese (c). Imagens: Professora Dra. 

Larissa Correa Hermeto. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 3. Antes e depois do paciente, lesão ventro-lateral em região de pescoço (a), paciente totalmente 

recuperado (b). Imagens: Professora Dra. Larissa Correa Hermeto. 

 

DISCUSSÃO: O presente relato descreve um caso de rompimento de orofaringe com origem 

traumática, todavia, não é possível esclarecer a causa do trauma que ocasionou a lesão no 

animal, mas por ter sido em região ventro-lateral de pescoço, acredita-se que pode ser uma 

ferida por combate, provocada por um cão. De acordo com Soukup (2013), feridas por  

combate em felinos estão entre as maiores causas de ocorrência de trauma nesses animais. 

A complexidade do caso se deu em decorrência a ruptura em região de orofaringe, a 

qual é de difícil cicatrização, uma vez que, a orofaringe é um órgão que se comunica com o 

esôfago, transportando alimentos, água, e saliva, por isso, está sujeita à movimentação 

contínua decorrente da deglutição. Segundo Contesini (1992), esses movimentos contínuos 

podem interferir na cicatrização da região cirúrgica e deiscências de pontos também podem 

ocorrer caso haja tensão excessiva no local operado. Além disso, a paciente possuía idade 

avançada de 16 anos e era positiva para FeLV, o que tornava a sua capacidade de cicatrização 

ainda mais fragilizada. Contudo, os resultados foram satisfatórios e o animal permanece em 

acompanhamento de rotina. 

 

CONCLUSÕES: Apesar da complexidade do caso devido ao local de ruptura associada a 

idade avançada do animal e por ser FeLV positivo, o resultado satisfatório do procedimento 

cirúrgico de reconstrução da orofaringe é devido a técnica cirúrgica realizada de maneira 

adequada e ao acompanhamento do paciente durante o pós-operatório. 
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RESUMO: A ruptura do ligamento cruzado cranial (RLCCr) é uma patologia articular 

consideravelmente comum em pequenos animais, acometendo cães e gatos de qualquer sexo, 

idade, sendo mais frequente em cães. A ruptura do ligamento cruzado cranial torna a 

articulação instável e pode levar ao desenvolvimento progressivo de osteoartrite causando 

danos secundários nos meniscos. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de um canino, 

fêmea da raça Poddle Standard, com 12 anos, apresentando claudicação do membro pélvico 

esquerdo e eventual impotência funcional do membro. Através do exame físico ortopédico foi 

evidenciado a RLCCr. O animal foi encaminhado para tratamento cirúrgico por meio da 

técnica de sutura fabelo-tibial. 

PALAVRAS-CHAVE: canino, joelho, ligamento, ruptura 

 

ABSTRACT: Cranial cruciate ligament rupture is a joint pathology that is considerably 

common in small animals, affecting dogs and cats of any sex, age, being more frequent in 

dogs. Cranial cruciate ligament rupture makes the joint unstable and can lead to the progressive 

development of osteoarthritis causing secondary damage to the menisc.The aim of this paper 

is to report a case of a 12-year-old female Poddle Standard breed canine presenting left pelvic 

limb lameness and eventual functional impotence of the limb. Through the orthopedic physical 

examination, RLCCr was evidenced. The animal was sent for surgical treatment using the 

femoro-fabelo tibial suture technique. 

KEYWORDS: dogs, joint, ligament, rupture 

 

INTRODUÇÃO: Os ligamentos cruzados (ligamento cruzado cranial e ligamento cruzado 

caudal) apresentam importante função para a estabilidade da articulação do joelho. O 

ligamento cruzado cranial sai da fossa intercondilar, passando pelas eminências intercondilares 

e se encontram na face cranial dos ligamentos dos meniscos craniais. 

A RLCCr é uma patologia articular consideravelmente comum em cães e foi descrita 

pela primeira vez em 1926 (Tonlinson & Constantinescu, 1994). Além disso, é uma das 

principais causas de dor em membro pélvico de cães, possui caráter degenerativo de 

desenvolvimento progressivo e muitas vezes resulta em doença articular degenerativa da 

articulação do joelho. Em 1952, Paatsama desenvolveu a primeira técnica de reconstrução do 

ligamento cruzado em cães, abrindo portas para que outros procedimentos cirúrgicos fossem 

desenvolvidos (Arnoczy, 1985). 

O diagnóstico é baseado no histórico de claudicação e no exame físico, pois os cães 

acometidos não apoiam o membro afetado normalmente desviando o peso para outros 

membros. Em caso de lesões unilaterais, o peso é desviado para o membro contra- lateral e no 

caso de lesões bilaterais, o peso é desviado para os membros torácicos. Deve- se realizar o 

exame ortopédico em busca de instabilidade articular através das técnicas de  teste de gaveta 

cranial e teste de compressão tibial. Métodos complementares de diagnósticos são através de 
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exame radiográfico para a obtenção de imagens específicas ortogonais de ambos os joelhos, 

sendo as projeções médio-lateral e caudo-cranial as mais  recomendadas para avaliação do 

declive tibial (Mckee & Cook, 2006). Além deste, usar análise do líquor articular e artoscopia. 

Como opções de tratamento pode-se optar pela terapia conservadora ou cirúrgica (Piermattei 

& Flo, 1999).  

No entanto, a intervenção cirúrgica é recomendada para todos os cães para estabilizar 

as superfícies articulares e minimizar alterações degenerativas progressivas. A técnica mais 

comumente utilizada é a sutura fabelo-tibial lateral que tem  mostrado resultados  satisfatórios 

(Lampman; Lund; Lipowitz, 2003). 

O objetivo deste trabalho é relatar um caso de um cão apresentando claudicação do 

membro pélvico esquerdo e eventual impotência funcional do membro, o qual através do 

exame físico ortopédico, foi possível o diagnóstico positivo para RLCCr. Com isso, o animal 

foi encaminhado para tratamento cirúrgico por meio da técnica de sutura fabelo- tibial no 

Hospital Veterinário da FAMEZ. 

 
 

RELATO DE CASO: Foi encaminhado ao setor de Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais 

(CCPA) do Hospital Veterinário da FAMEZ/UFMS um cão, fêmea, castrada, da raça Poddle 

Standard, com idade de 12 anos e peso de 5,6kg. O tutor relatou que o animal apresentava sinais 

de dor e dificuldade de locomoção. No exame físico o animal estava alerta, dócil, escore 

corporal obeso, escore muscular normal, mucosas rosadas, pulso arterial regular e não 

apresentava ectoparasitas. Durante a avaliação ortopédica foi  evidenciado claudicação do 

membro pélvico esquerdo, indicando uma alteração ortopédica. Para que houvesse um 

diagnóstico da alteração, foram feitos testes especiais  de ortopedia (compressão tibial e teste 

de gaveta, ambos positivos), dessa maneira, foi possível diagnosticar a RLCCr. Além disso, 

exame radiográfico do joelho foi feito como método complementar de diagnóstico, observando 

o deslocamento cranial da tíbia em relação ao fêmur. 

O paciente foi submetido ao procedimento cirúrgico de sutura fabelo-tibial para 

estabilização da articulação. Com o animal anestesiado, o acesso foi realizado por meio de 

incisão lateral a articulação do joelho através do retináculo e da fáscia lata distal, elevando-se 

o músculo bíceps femoral da capsula articular e expondo o músculo gastrocnêmico. Após 

localizada a fabela lateral, foi realizada a ancoragem de fio de fluocarbono 0,7mm. Realizou-

se então a perfuração da crista da tíbia em orientação médio lateral e passagem do fio pelo 

orifício e abaixo ligamento patelar com a flexão do joelho em ângulo de estação, dessa maneira, 

foi atado o nó. Em seguida, é necessário realizar o teste de gaveta para confirmar se não há 

translocação cranial da tíbia. 

Para rafia foi realizado aproximação da musculatura em padrão sultan  (Poligalactina 

2-0) e logo depois fez-se a aproximação do tecido subcutâneo em padrão sultan (Poligalactina 

2-0) e dermorrafia em padrão sultan (Náilon 3-0). Após a recuperação anestésica, o cão foi 

entregue a proprietária com prescrição de dipirona (25 mg/kg), cefalexina (20 mg/kg TID, PO), 

carprofeno (4.4 mg/kg CID), tramadol (5mg/kg) e para o pós-operatório imediato, foi 

recomendado fisioterapia para o animal. 

O animal foi acompanhado no pós-operatório aos 30 e 90 dias para avaliação de dor, 

claudicação, exame de rotação interna da tíbia e movimento de gaveta cranial (MCG), sendo 

todos negativos. 

 

DISCUSSÃO: O presente relato descreve a intervenção cirúrgica do caso de ruptura do 

ligamento cruzado cranial de um cão de 12 anos de idade, fêmea e peso de 5,6 kg. Segundo 

Vasseur, P. (2002), alterações degenerativas do ligamento resultantes do processo de 
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envelhecimento são normais, devido a perda da organização das fibras e a alterações 

metaplásicas dos componentes celulares. A ruptura do ligamento cruzado cranial pode 

acometer cães e gatos de qualquer sexo, idade e alguns estudos clínicos evidenciaram uma 

maior incidência desta enfermidade em fêmeas em comparação aos machos, mas os riscos são 

aumentados em animais castrados, independente do sexo. 

Um dos fatores que levam a ruptura do ligamento cruzado cranial é o trauma, porém 

alguns autores afirmam que pode ser secundária a mudanças degenerativas crônicas que 

ocorrem no ligamento (Hohn; Newton, 1975). Segundo Vasseur, P. (2002), as alterações 

apresentam-se mais acentuadas em cães jovens de raças de grande porte, diferentemente das 

raças de pequeno porte que ocorrem tardiamente. O maior índice de RLCCr é apresentado por 

cães com idade superior a cinco anos e está correlacionado com  as alterações degenerativas 

observadas no ligamento (Hohn; Newton, 1975). Em cães com menos de 25kg, a terapia 

conservativa culmina em possível recuperação, embora a intervenção cirúrgica reduza a atrofia 

muscular e as alterações degenerativas, que invariavelmente ocorrem com o método 

conservador (Levine et al., 2004). 

 

CONCLUSÕES: O tratamento cirúrgico para os casos de ruptura do ligamento cruzado  

cranial deve ser instituído após o diagnóstico, principalmente em animais acima de 15 quilos 

para estabilizar a articulação, minimizando as alterações degenerativas progressivas. A técnica 

de sutura fabelo-tibial lateral permite adequado reposicionamento anatómico, estabilização 

articular e promove reestabelecimento da função do membro. É  uma técnica de fácil execução 

e de baixo custo com resultados clínicos satisfatórios, por isso é bastante utilizada na rotina 

cirúrgica ortopédica. 
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RESUMO: A tríade felina é definida como a combinação dos quadros de colangite, pancreatite  

e doença inflamatória intestinal, sendo caracterizada como uma síndrome. Relata-se um caso 

de tríade em uma felina, sem raça definida, com 5 meses de idade, apresentando quadro de 

êmese, anorexia, apatia, fraqueza, desidratação, hipotermia, caquexia e mucosas pálidas. A 

ultrassonografia abdominal revelou pancreatopatia e hepatopatia com sinais de cronicidade. A 

paciente veio a óbito 2 dias após o atendimento e foi submetida à necropsia, onde observou-se 

colangiohepatite neutrofílica, pancreatite supurativa e a presença de material plástico em 

duodeno. 

PALAVRAS-CHAVE: colangiohepatite, gato, intestino delgado, pancreatite  

 

ABSTRACT: Triaditis in cats is defined as the combination of cholangitis, pancreatitis and 

inflammatory bowel disease, being characterized as a syndrome. A case of triaditis is reported 

in a mixed breed, 5 month-old female cat, with emesis, anorexia, apathy, weakness, 

dehydration, hypothermia, cachexia and pale mucous membranes. The abdominal ultrasound 

showed pancreatopathy and liver disease with signs of chronicity. The patient died 2 days after 

the consultation and underwent necropsy, which showed neutrophilic cholangiohepatitis, 

suppurative pancreatitis and the presence of plastic material in the duodenum. 

KEYWORDS: small bowel, pancreatitis, cholangiohepatitis, cat 

 

INTRODUÇÃO: O termo tríade felina se refere a um quadro de pancreatite, 

colangite/colangiohepatite e doença inflamatória intestinal (DII) concomitantes (Oliveira, 

2019). Apesar de ser relatada com relativa frequência, há escassez de literatura sobre a 

verdadeira prevalência da tríade felina e sua etiopatogenia (Cerná et al., 2020). A ocorrência 

das três condições em conjunto se deve à disposição anatômica peculiar do ducto biliar e do 

ducto pancreático nos felinos, que diferentemente de outras espécies sofrem anastomose ao se 

aproximarem da parede duodenal (Oliveira, 2019). Ao contrário da anatomia do cão, o ducto 

pancreático acessório dos gatos é pequeno e só está presente em aproximadamente 20% desses 

animais (Jergens & Allenspach, 2016). Além disso, algumas peculiaridades do trato 

gastrintestinal felino podem desempenhar um papel na etiologia da doença: o intestino delgado 

é comparativamente mais curto do que no cão e há uma maior concentração de bactérias no 

duodeno, aumentando o risco da ascendência de bactérias do duodeno para o fígado e pâncreas 

(Cerná et al., 2020). Quanto à fisiopatologia da doença, o processo intestinal inflamatório 

primário pode resultar em infecção ascendente dos ductos biliar e pancreático e, 

consequentemente, em colangite e pancreatite secundárias (Reche Junior et al., 2015). Além 

disso, em um episódio de vômito, por exemplo, ocorre aumento da pressão intraluminal e ejeção 

retrógrada (refluxo) de elevado número natural de bactérias em direção ascendente ao ducto 

anastomosado, propiciando um aumento no risco de ocorrência de pancreatite e colangite 

(Oliveira, 2019). A obstrução do fluxo da bile ou dos sucos pancreáticos também pode 

desempenhar um papel na tríade felina, pois sabe-se que o esfíncter de Oddi é uma válvula 

muscular que controla o fluxo de bile e sucos pancreáticos e está localizado dentro da parede 

do duodeno na extremidade terminal do ducto comum da bile (Cerná et al., 2020), de forma que 

obstrução ou disfunção desse esfíncter podem predispor à pancreatite e colangite. 
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As manifestações clínicas podem ser inespecíficas como anorexia, letargia, desidratação 

(Reche Junior et al., 2015), êmese, diarreia crônica e perda de peso (Murakami et al., 2016). 

A combinação de pancreatite, inflamação intestinal e translocação de bactérias entéricas leva 

ao desenvolvimento de hepatopatia, colangite neutrofílica ou septicemia (Simpson, 2015). 

O diagnóstico inicial da tríade é baseado nos exames laboratoriais e de imagem, porém, 

o método de eleição se baseia na avaliação histopatológica de cada órgão envolvido na 

patogenia da doença (Murakami et al., 2016). As condições específicas que constituem o 

diagnóstico da tríade variam desde qualquer processo inflamatório dentro desses órgãos até uma  

combinação de pancreatite crônica, colangite/colangiohepatite crônica e DII (Simpson, 2015). 

O objetivo do tratamento é fornecer tratamento de suporte e sintomático, envolvendo 

administração de fluidos parenterais, analgesia, antieméticos e antibióticos, quando há suspeita 

de sepse e presença de neutrofilia com desvio à esquerda (Simpson, 2015). 

O presente trabalho teve como objetivo relatar um caso de tríade felina, enfatizando a 

evolução clínica e a importância do exame histopatológico para a obtenção do diagnóstico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Foi atendido no Hospital Veterinário (HV) da UFMS no dia 

23/08/2021 uma felina, fêmea, sem raça definida (SRD), com cinco meses de idade, com queixa 

principal de êmese há 1 mês, e apatia, fraqueza e anorexia nos últimos dias. Foi relatado que 

inicialmente o vômito continha conteúdo alimentar de consistência pastosa e acontecia uma a 

duas horas após a alimentação, e que nos últimos dias antecedentes à consulta o conteúdo 

apresentava-se líquido. A paciente não era vacinada, nem vermifugada e nem testada para 

doenças retrovirais felinas. 

Três semanas antes do atendimento, o animal havia sido atendido em uma clínica 

particular e foram realizados hemograma, bioquímica sérica, ultrassonografia abdominal e 

receitado antibioticoterapia, protetor hepático, antieméticos e vitaminas. Nos exames 

hematológicos foram observadas eritrocitose (10,77 milhões/mm3, ref.: 5,0-10,0 milhões/ 

mm3), linfopenia (693 mm3, ref.: 1.500-7.000 mm3), elevação da ureia (95,7 mg/dL, ref.: 42,8- 

64,2 mg/dL) e hiperproteinemia (8,5 g/dL, ref.: 5,8-7,9 g/dL) com hiperglobulinemia (5,5 g/dL, 

ref.: 2,7-4,4 g/dL). A ultrassonografia abdominal revelou fígado com parênquima homogêneo, 

difusamente e acentuadamente hipoecogênico com evidenciação das paredes vasculares; 

vesícula biliar com grau de distensão moderado, parede normoespessa e conteúdo luminal 

anecoico; alças intestinais com paredes normoespessas e estratificação preservada; e o pâncreas 

não foi caracterizado ao exame. 

Apresentava nível de consciência deprimido, hipotermia, taquicardia, pulso femoral 

fraco, mucosas pálidas, tempo de preenchimento capilar (TPC) de 3 segundos, desidratação de  

8-9%, escore corporal caquético (2/9), protrusão bilateral de terceira pálpebra, discreta secreção  

nasal e discreta quantidade de conteúdo em alça intestinal à palpação abdominal. 

Foi realizado hemograma, não havendo alterações nos parâmetros de eritrograma; em 

leucograma, foi observada intensa leucopenia (2.500 mm³, ref.: 5.500-19.500 mm³) e na 

plaquetometria observou-se trombocitopenia (60.000 mm³, ref.: 300.000-800.000 mm³). Na 

bioquímica sérica, foram observadas diminuição da alanina aminotransferase (ALT) (0,9 UI/L, 

ref.: 28-109 UI/L), aumento da creatinina (5,1 mg/dL, ref.: < 1,6 mg/dL), aumento da ureia (240 

mg/dL, ref.: 17-35 mg/dL), hiperproteinemia (8,8 g/dL, ref.: 6,6-8,4 g/dL) com 

hiperalbuminemia (5,4 g/dL, ref.: 3,2-4,3 g/dL) e aumento da relação albumina/globulina (1,59, 

ref.: 0,8-1,5). Na ultrassonografia abdominal, constatou-se fígado com superfície discretamente 

irregular, hipoecogênico e ecotextura heterogênea; vesícula biliar pouco repleta, com paredes 

finas e ecogênicas; pâncreas com dimensões aumentadas, hipoecogênico e com ecotextura 
preservada e mesentério adjacente ao pâncreas com ecogenicidade aumentada; alças intestinais com 

padrão em camadas mantido e ecogenicidade normal. Foi realizado ainda teste SNAP® Alere FIV 
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Ac/FeLV Ag, cujo resultado foi não reagente para ambas as viroses. 

Foi instituído tratamento ambulatorial com Metronidazol (7 mg/kg), Ondansetrona (0,5 

mg/kg), Omeprazol (0,5 mg/kg) e fluidoterapia intravenosa com Solução Fisiológica (SF) 0,9% 

(7 mL/kg/h) e adicionados cloreto de potássio (0,02 mEq/mL) e glicose (10 mg/mL), durante 

o período que o animal ficou internado no HV (das 10h às 16h). Prescreveu-se Mirtazapina (2 

mg/gato/a cada 48 horas/durante 10 dias), Ondansetrona (0,5 mg/kg/a cada 12 horas/durante 15 

dias), Metronidazol 40 mg/mL (7 mg/kg/a cada 12 horas/durante 21 dias), Filgrastim 300 

μg/mL (5 μg/kg/a cada 4 dias/durante 14 dias), Citrato de Maropitant (2 mg/kg/a cada 24 

horas/durante 3 dias) e Amoxicilina com clavulanato de potássio 50 mg (15 mg/kg/a cada 12 

horas/durante 21 dias) e orientado que o animal fosse internado em clínica particular 24 horas 

para cuidados intensivos, porém o tutor não o fez, por restrições financeiras. A paciente 

retornou no dia seguinte e ficou recebendo fluidoterapia intravenosa com SF 0,9% (6 mL/kg/h). 

Nesse dia, foi realizado hemogasometria, na qual observou-se hipocalemia (1,78 mmol/L, ref.: 

4,1-5,4 mmol/L), hipocloremia (104,80 mmol/L, ref.: 106-114 mmol/L) e hipocalcemia (1,07 

mmol/L, ref.: 1,16-1,4 mmol/L). O animal retornou no próximo dia, recebeu fluidoterapia 

intravenosa com SF 0,9% (6 mL/kg/h) e apresentou uma parada cardiorrespiratória, não 

respondendo às manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), indo a óbito. 

Realizou-se a necropsia, na qual foi encontrado material plástico no terço inicial de 

duodeno; pâncreas diminuído de tamanho, pálido, pouco mais firme que o normal em polo 

caudal, com região hemorrágica de 5 mm e áreas esbranquiçadas elevadas de 1 a 2 mm; e fígado 

com padrão lobular evidenciado. No exame histopatológico, o fígado continha infiltrado 

inflamatório periportal intraductal de neutrófilos com estruturas puntiformes compatíveis com 

colônias bacterianas; pâncreas com áreas multifocais a coalescentes de substituição do pâncreas 

exócrino por necrose e infiltrado inflamatório moderado composto principalmente por 

neutrófilos, sendo que em polo caudal havia discreta proliferação de tecido conjuntivo fibroso 

entre os lóbulos. A avaliação macro e microscópica sugeriram pancreatite supurativa 

multifocal, aguda, com fibrose discreta e colangiohepatite supurativa, multifocal, aguda. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A paciente deste estudo apresentava vômito crônico, 

letargia, inapetência, desidratação e perda de peso, concordando com Oliveira (2019), que 

descreve que os sinais clínicos atribuídos à tríade felina crônica incluem persistência ou 

recorrência de letargia, inapetência, febre, desidratação, vômitos, fezes anormais, icterícia e 

perda de peso, sendo o vômito crônico comumente relatado. 

No caso relatado, o animal apresentou diminuição dos valores de ALT, hipocalcemia 

e hiperglobulinemia com hiperalbuminemia, provavelmente em decorrência da desidratação. 

Tais achados diferem parcialmente dos achados de Simpson (2015), que diz que na tríade há 

aumento das atividades das enzimas hepáticas (ALT, aspartato aminotransferase – AST, gama- 

glutamil transferase – GGT e fosfatase alcalina – FA) e aumento de bilirrubina e globulinas. 

Infelizmente, não foram realizadas as mensurações de AST e bilirrubinas, além da lipase 

pancreática felina (fPL) e imunorreatividade da lipase pancreática (fPLI), que auxiliariam no 

diagnóstico de pancreatite, nem de cobalamina e folato, para suspeita de doença inflamatória 

intestinal (DII) como sugere Simpson (2015). Quanto à ultrassonografia, Simpson (2015) 

descreve que na pancreatite é possível observar aumento no tamanho do pâncreas, 

hipoecogenicidade, ducto pancreático dilatado e efusão abdominal; na doença inflamatória 

intestinal, aumento da espessura da parede intestinal, camada muscular hipertrofiada e 

linfadenopatia mesentérica; e na colangiohepatite, fígado hiperecoico, hepatomegalia, aumento 

dos ductos intra-hepáticos ou extra-hepáticos, colelitíase e lama biliar. A ultrassonografia 

abdominal da paciente relatada está parcialmente em consonância com os achados de Simpson 

(2015), com pâncreas demonstrando dimensões aumentadas e hipoecoico no segundo exame 

realizado, porém discordando nos achados do intestino delgado e sistema hepatobiliar.  
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Dessa forma, o diagnóstico definitivo da tríade felina nesse caso foi obtido apenas post-

mortem, com a avaliação histopatológica. 

O animal deste relato apresentou colangiohepatite neutrofílica confirmada no exame 

histopatológico, corroborando com Cerná et al. (2020), que afirmam que a colangite neutrofílica 

aguda tende a se apresentar em gatos mais jovens. A paciente apresentava pancreatite supurativa 

confirmada na histopatologia, que tem prognóstico ruim, concordando com Simpson (2015). 

A abordagem terapêutica desta felina foi realizada conforme a literatura, no entanto, a paciente 

não respondeu ao tratamento e veio a óbito em curto período de tempo. O corpo estranho 

(material plástico) encontrado em terço proximal de duodeno possivelmente obstruiu o ducto 

pancreático/biliar, causando inflamação, corroborando com Lidbury et al. (2020), que afirmam  

que a obstrução do ducto pancreático e/ou biliar pode causar colestase intra-hepática e 

prejudicar a eliminação de bactérias que translocam através dos intestinos inflamados, porém 

ainda não está claro se as bactérias entéricas são a causa primária ou uma consequência 

secundária na pancreatite e se isso pode variar entre os indivíduos. 

 

CONCLUSÕES: Apesar da tríade felina ser relatada com relativa frequência, é uma doença 

de difícil diagnóstico no período ante-mortem, uma vez que apresenta sinais clínicos 

inespecíficos e requer exame histopatológico para sua confirmação. A terapia instituída não 

mostrou resposta positiva na paciente do relato, devido à severidade do quadro causada pelo 

tempo de evolução e pela obstrução desencadeada pelo corpo estranho em duodeno. 
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TUMOR MALIGNO DA BAINHA DE NERVO PERIFÉRICO: RELATO DE CASO 

 

Fernanda Barros Silva¹*, Ana Clara de Castro¹, Igor Matheus Amaral Gauna Zenteno¹, Luísa 

Guedes Freire¹, Rayane Chitolina Pupin², Thaís Rodrigues³, Andrei Kelliton Fabretti4, 

Mariana Isa Poci Palumbo4 

 
¹Graduandos do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS) Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ), Campo Grande, MS. *Autor 

correspondente: fernanda_barros@ufms.br  

²Médica Veterinária, UFMS, FAMEZ, Campo Grande, MS,  

³Mestranda pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 4Prof. Dr. UFMS, FAMEZ, Campo 

Grande, MS. 

 

RESUMO: O presente resumo relata um caso de tumor maligno da bainha do nervo periférico 

(MPNST) em cão. Trata-se de um sarcoma raro que se origina de células neurais periféricas 

ou de células associadas à bainha do nervo periférico, portanto pode apresentar uma variedade 

de células neurais envolvidas modificando a histomorfologia de cada caso. O objetivo do 

trabalho é descrever a conduta clínica enfatizando a dificuldade diagnóstica. A paciente da 

espécie canina e com 11 anos de idade foi encaminhada ao hospital veterinário apresentando 

uma tumefação localizada na região glútea e com diagnóstico prévio de mastocitoma, lipoma. 

O exame ultrassonográfico não demonstrou alteração. Foi realizado uma biópsia do retalho 

de pele hirsuta e o exame macroscópico demonstrou massa de 12,8x7,8x4,9cm, com área 

macia, não aderida e não ulcerada, a massa é branca com focos de hemorragia. Foi encontrado 

células de perfil maligno dispostas de feixes multidirecionais. Como conclusão, o MPNST 

deve ser incluído no diagnóstico diferencial de nódulos na altura do membro pélvico afetando 

a musculatura sendo que estudo detalhado dos aspectos anátomo e histopatológicos são 

fundamentais para estabelecer o diagnóstico correto. 

PALAVRAS-CHAVE: neoplasias da bainha neural, neoplasias malignas, sarcoma 

 

ABSTRACT: The present abstract reports a case of malignant tumor of the peripheral nerve 

sheath (MPNST) in a dog. It is a rare sarcoma that originates from peripheral neural cells or 

cells associated with the peripheral nerve sheath, so it can present a variety of neural cells 

involved, modifying the histomorphology of each case. The objective of this paper is to 

describe the clinical approach emphasizing the diagnostic difficulty. The 11-year-old canine 

patient was referred to the veterinary hospital with a swelling located in the gluteal region and 

with a previous diagnosis of mast cell tumor, lipoma. The ultrasound examination did not show 

any changes. A biopsy of the shaggy skin flap was performed and the macroscopic 

examination showed a mass of 12.8x7.8x4.9cm, with a soft, non-adhered and non-ulcerated 

area, the mass is white with foci of hemorrhage. Cells with a malignant profile were found, 

arranged in short multidirectional bundles with moderate ansocariosis and mild anisocytosis, 

highlighting multiple extensive foci of hemorrhage. In conclusion, the MPNST should be 

included in the differential diagnosis of nodules at the height of the pelvic limb affecting the 

musculature, and a detailed study of the anatomical and histopathological aspects is essential 

to establish the correct diagnosis. 

KEYWORDS: neural sheath neoplasms, malignant neoplasms, sarcoma 

 

INTRODUÇÃO: Tumores da bainha dos nervos periféricos (TBNP) são infrequentes nos 

animais domésticos e são mais relatados em caninos e bovinos (Summers; Cummings; 

Delahunta, 1995). Esses tumores podem originar-se das células de Schwann, recebendo a 

denominação de schwanomas benigno ou maligno, ou originar-se de fibroblastos do 
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endoneuro ou epineuro, denominados neurofibroma ou neurofibrossarcoma (Lecouteur, 1996; 

Sawamoto et al., 1999; Simpson et al., 1999).Em cães, os TBNP são mais comuns nos nervos 

do plexo braquial, mas podem afetar o plexo lombossacral, os nervos cranianos, 

principalmente vestibulococlear, trigêmio e oculomotor, e menos comumente nervos e raízes 

nervosas espinhais (Chijiwa; Uchida; Tateyanna, 2004; LeCouteur; Withrow, 2007). 

Macroscopicamente, apresentam-se como massas solitárias, ou como espessamento varicoso 

ao longo dos troncos nervosos, variando de firme a macio (gelatinoso), de coloração branca a 

acinzentada (Koestner; Higgins, 2002). Assim, o tumor da bainha do nervo periférico maligno 

ou benigno é o termo mais utilizado em medicina veterinária (Brehm et al., 1995; Simpson et 

al., 1999). Quando o tumor é maligno o prognóstico tende a ser desfavorável (Patnaik et al., 

2002). Cães das raças de grande porte e com idades entre de 5 e 12 anos são os mais acometidos 

(Lecouteur, 1996). O objetivo deste trabalho é relatar um caso de TMBNP na região isquiática 

e seus aspectos clínicos, histopatológicos e imunohistoquímicos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Um estudo retrospectivo foi realizado nos arquivos do setor da 

secretaria do Hospital Veterinário em busca dos casos de Neoplasia. No ano de 2019, foi 

atendido um cão sem padrão racial definido, de 11 anos, fêmea, castrada. com aparecimento 

de nódulos em região perianal em aproximadamente 3-4 meses crescendo gradativamente. O 

animal não apresentava antecedente tumoral, e segundo o tutor, não foi realizada nenhuma 

medicação. Quanto a avaliação clínica, o animal apresentou temperatura de 39,4°C, 

frequência cardíaca 102bpm e respiratória 23mpm, com tempo de preenchimento capilar de 2 

segundos e hidratação normo. No exame físico, apresentava dor nas mamas. Além disso, foi 

constatado que a paciente teve otite eczematosa há um ano antes do aparecimento dos tumores. 

Não houve alterações no exame ultrassonográfico e a radiografia do tórax (figura 1) não 

revelou metástase. 
 

Figura 1: Radiografia do tórax realizada no dia 23/10/19 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A paciente não apresentava claudicação e dor ao apoiar o 

membro inferior, mesmo a neoplasia sendo localizada na região glútea próximo ao cíngulo 

pélvico. Nesse animal, devido à localização da neoplasia ser nessa região incomum para os 

tumores de nervo periférico (Sawamoto et al., 1999; Simpson et al., 1999), e de acordo com 

as características radiológicas e citológicas, a principal suspeita clínica foi de mastocitoma e 

lipoma. Contudo, o diagnóstico de neoplasia maligna foi determinado pelas características 

histológicas como, elevada atipia celular, alto grau de invasibilidade de tecidos adjacentes e 

elevado índice mitótico com presença de mitoses atípicas. 

Foi submetida a cirurgia, no qual o fragmento retirado no procedimento foi encaminhado 

para o exame histopatológico. A macroscopia relatou uma massa de retalho de pele hirsuta 

contendo 12,8x7,8x4,9cm, macia, não ulcerada e não aderida. Em relação ao corte, fluiu um 

líquido translúcido levemente amarelado e a massa é branca com áreas de hemorragia. Na 
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histopatologia, foi constatada massa não encapsulada, bem delimitada, densamente celular, 

composto por células de origem mesenquimal, malignas, dispostas em feixes multidirecionais 

curtos, bem agrupados, ocasionais paliçadas e raramente redemoinhos, com estroma de 

sustentação escasso. As células são alongadas, de citoplasma eosinofílico, discreto a 

moderado e limites, predominantemente, indistintos. Núcleo alongado, e ocasionalmente oval, 

com cromatina finamente pontilhada, 1-2 nucléolos. Anisocariose é moderada e anisocitose, é 

leve. Adicionalmente, há múltiplos focos extensos de hemorragia. 

Na revisão cirúrgica, houve administração de medicação cujo a dose, o medicamento e 

as alterações pós-operatório, não foram detalhados na anamnese e, também, a retirada de 

pontos do processo cirúrgico. Após desse desfecho, o tutor não retornou mais ao Hospital 

Veterinário com a paciente. 

 

CONCLUSÕES: A raridade do TMBNP explica a importância da divulgação deste caso, 

informando os clínicos, diminuindo o tempo para o diagnóstico e melhorando 

substancialmente as probabilidades de cura e a sobrevida. Este caso é interessante também por 

não se ter determinado o nervo periférico de origem, assentando o diagnóstico no resultado do 

estudo anátomo-histológico. 
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RESUMO: A procura pelo tratamento homeopático vem crescendo nas clínicas de pequenos 

animais, auxiliando no tratamento de diversos distúrbios comportamentais. Alguns desses 

distúrbios, como o Transtorno Compulsivo Canino e a Síndrome de Ansiedade de Separação 

são problemas comuns e se constituem em fatores de risco recorrentes para o abandono de cães 

em abrigos de animais. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de distúrbio comportamental 

em cão tratado com homeopatia. A tutora se queixou que o animal apresentava ansiedade de 

separação, transtorno compulsivo e medo de ser abandonado. Foi prescrito a esse paciente o 

medicamento Pulsatilla nigricans, escolhido com base no princípio de cura pela similitude. O 

tratamento instituído foi efetivo e rápido em seu propósito ao restaurar o equilíbrio mental do 

paciente, o deixando mais ativo e saudável, sem as queixas comportamentais, graças a utilização  

do simillimum homeopático. 

PALAVRAS-CHAVE: ansiedade de separação, cães, homeopatia, transtorno compulsivo 

 

ABSTRACT: The demand for homeopathic treatment has been growing in small animal 

clinics, helping to treat various behavioral disorders. Some of these disorders, such as Canine 

Compulsive Disorder and Separation Anxiety Syndrome are common problems and constitute 

recurrent risk factors for abandoning dogs in animal shelters. The aim of this work is to report 

a case of behavioral disorder in a dog treated with homeopathy. The tutor complained that the 

animal had separation anxiety, compulsive disorder and fear of being abandoned. This patient 

was prescribed the medicine Pulsatilla nigricans, chosen based on the principle of healing 

through similarity. The treatment instituted was effective and quick in its purpose, restoring the 

patient's mental balance, leaving him more active and healthy, without behavioral complaints, 

thanks to the use of homeopathic simillimum. 

KEYWORDS: dogs, compulsive disorder, homeopathy, separation anxiety  

 

INTRODUÇÃO: O uso de medicamentos homeopáticos vem crescendo na rotina da clínica de 

pequenos animais, sendo utilizados para o tratamento dos distúrbios comportamentais e 

diversas outras enfermidades dos cães e gatos, em decorrência da busca por tratamentos mais 

naturais e com menos efeitos colaterais (Sehnem, 2011). Resultados positivos de estudos 

experimentais e de observações clínicas de tratamentos com homeopatia, em alterações 

comportamentais, têm sido publicados (Brum et al., 2018; Chaulet et al., 2018; Von Ancken & 

Coelho, 2018). 

Comportamentos indesejáveis são problemas comuns na população de cães domésticos. 

Os chamados “problemas comportamentais” são fatores de risco para a entrega de cães a um 

abrigo de animais (Patronek, 1996). Em cães, o Transtorno Compulsivo Obsessivo recebe a 

denominação de Transtorno Compulsivo Canino (TCC) ou CDD (Canine Compulsive 

Disorder), frente à incapacidade de provar a existência das obsessões animais. Os distúrbios 

comportamentais podem ser oriundos de alterações psicológicas e na fisiologia do animal. 

(Peruca, 2012). O distúrbio comportamental compulsivo é caracterizado por ações repetitivas, 

constantes ou sem nenhum propósito aparente, como correr atrás da cauda ou abocanhar objetos 
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imaginários.  

Essas desordens podem ser resultado direto de uma causa comportamental, médica  ou 

genética. O animal pode utilizar um comportamento normal, como lamber, cavar ou latir de 

forma compulsiva, para satisfazer uma necessidade causada por uma frustração ou ansiedade 

(Gonzales, 1999). 

Uma pesquisa de marketing realizada com tutores de cães, indicou que 17% dos cães 

que recebem cuidados veterinários regulares exibem sinais clínicos consistentes com ansiedade  

de separação (Sherman, 2008). Segundo esses mesmos autores, o distúrbio é diagnosticado em 

20% a 40% dos cães que se apresentam a clínicas especializadas em comportamento. A 

Síndrome de Ansiedade de Separação (SASA) compreende um conjunto de comportamentos 

exibidos por cães quando são afastados fisicamente de seus tutores ou de outras figuras de 

apego, frequentemente descrito quando esses animais são deixados sozinhos em casa. Quando 

o proprietário começa a se preparar para sair, os cães acometidos pela SASA exibem sinais de 

ansiedade perceptíveis, tais como inquietação, tremores, marcha esquipada, ganidos, depressão  

e alterações físicas. A SASA também pode incluir comportamentos compulsivos como a 

lambedura compulsiva de membros ou flanco (Dias et al., 2013). Esses sinais ocorrem em 

resposta a dicas de partida reconhecíveis, como pegar chaves do carro, vestir um casaco ou 

pegar uma maleta (Aqckerman et al., 2005). Acredita-se que a adoção em idades muito jovens, 

com separação da mãe antes de sete semanas de idade, seja um dos fatores que predispõe os 

cães a desenvolverem SASA (Machado et al., 2017). O objetivo deste trabalho é relatar um 

caso de distúrbio comportamental em cão tratado com homeopatia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Este trabalho relata o caso de um paciente da espécie canina, 

macho, com cinco anos de idade, da raça Daschund, que foi atendido no “Ambulatório de 

homeopatia veterinária”, na FAMEZ/UFMS, dia 02/06/2021. A queixa principal da tutora era 

que o animal apresentava ansiedade de separação, transtorno compulsivo e sentia medo de ser 

abandonado. Isso foi percebido através do relato da proprietária, ao dizer na consulta que o 

animal lambia sua pata dianteira compulsivamente e chorava muito sempre que via alguém 

saindo de casa e, quando sozinho, destruía objetos da casa. O cão só comia ração em sua mão 

– não comia ração de nenhuma outra pessoa – é ciumento com ossos e possui medo de chinelo, 

fogos e aspirador. Acorda sempre às cinco horas da manhã para urinar e defecar, gosta de dormir 

no sofá, ou na própria caminha, sempre acompanhado de cobertinhas. O paciente também gosta  

de tomar sol das 9h às 10h da manhã e quase não bebe água. Segundo a tutora, esses 

comportamentos são observados desde a adoção do cão em questão – há cinco anos. Foram 

repertorizados os seguintes sintomas: Mental: abandono, deseja companhia; ansiedade; 

consciencioso acerca de trivialidades; obsessivo-compulsivo, transtorno; compulsivo, 

transtorno; medo, apreensão, pavor; ciúme; Apetite e Sede: sede, ausência de sede; 

Generalidades: friorento. Foi prescrito Pulsatilla nigricans 3LM, duas gotas, uma vez ao dia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao retorno, em 04/08/2021, a tutora relata que a Pulsatilla 

nigricans 3LM ajudou na ansiedade de separação – o animal diminuiu a obsessão por lamber 

as patas dianteiras – mas não resolveu o medo de ser abandonado, o choro excessivo e os outros  

sintomas. Então, foi prescrito Pulsatilla nigricans 200CH, duas gotas, uma vez ao dia, por sete 

dias. O animal foi monitorado pela tutora durante três semanas e retornou ao consultório no dia 

30/08/2021. Os resultados obtidos demonstraram que o uso da Pulsatilla nigricans 200CH 

apresentou o efeito mais evidente e específico sobre as queixas principais. A tutora relatou que  

o animal se “tornou outro cachorro”. Ficou mais alegre, não chorava mais quando as pessoas 

saiam de casa, comia sua ração tranquilamente, começou a brincar e ser mais ativo. O cão deste 

estudo apresentava distúrbio comportamental compatível com SASA e TCC (Gonzales et al., 

1999; Dias et al., 2013). 
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Optou-se inicialmente pela escala LM (cinquenta milesimal) porque ela é mais diluída 

e causa menos agravações de sintomas (Villalva. 2009). O cão apresentou uma resposta positiva  

a escala LM, não apresentou nenhuma agravação, mas ela não foi suficiente para modificar 

todos os sintomas do distúrbio comportamental e restaurar o equilíbrio do organismo. Por conta  

disto, foi receitado Pulsatilla nigricans na escala CH (centesimal), para proporcionar um 

estímulo medicamentoso maior. Na literatura consultada (Brunini & Arenales, 1992; 

Vijnovsky, 2003) o medicamento Pulsatilla é descrito como o medicamento mais carente de 

agrado da matéria médica – choram muito pois sabem que o choro comove as pessoas, atrai o 

consolo e acabam ganhando o colinho, que desejam. Pulsatilla é um paciente medroso que, 

normalmente, tem sensação de ser abandonado ou desamparado e sem sede. É ciumento, 

submisso, tímido e pode desenvolver transtornos de origem emocional como por antecipação, 

ansiedade ou susto. Além disso também pode apresentar pensamentos ou ideias fixas 

(Vijnovsky, 2003). 

O paciente relatado era sistemático, apresentava ansiedade e choro fácil, além de 

comportamento compulsivo. Por conta disto, prescreveu-se a Pulsatilla pela similitude de 

sintomas do paciente com os do medicamento. Pôde-se comprovar que era o “simillimum 

homeopático”, ou seja, aquele remédio que equilibra o paciente como um todo (Hahnemann, 

2008), porque ele ficou curado, não apresentando mais os sintomas que caracterizaram seu 

distúrbio comportamental. A Pulsatilla nigricans conseguiu trazer esse cão para seu estado de 

equilíbrio, que obteve alta médica e teve seu remédio suspenso. 

 

CONCLUSÕES: O tratamento instituído foi efetivo e rápido em seu propósito ao restaurar o 

equilíbrio mental do paciente, o deixando mais ativo e saudável, sem as queixas 

comportamentais, graças a utilização do simillimum homeopático. 
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Cyniclomyces guttulatus EM FEZES DE CÃO - RELATO DE CASO 
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RESUMO: A diarreia presente nos cães pode ter uma etiologia ampla, sendo os principais 

agentes infecciosos causadores os vírus e diversos parasitas. Fungos da espécie Cyniclomyces 

guttulatus também podem ser encontrados nas fezes de cães com quadro clínico de diarreia 

crônica. Neste trabalho relatamos caso clínico de ocorrência desse fungo em uma amostra de 

fezes de cão atendido no Hospital Veterinário da UFMS. Apesar de dados epidemiológicos 

e do ciclo biológico da levedura estarem descritos na literatura, ainda não foi possível 

elucidar a importância deste agente infeccioso presente eventualmente em fezes de cães com 

diarreia crônica. 

PALAVRAS-CHAVE: diarreia, fezes, levedura 

 
ABSTRACT: Diarrhea present in dogs can have a wide etiology, with the main causative 

infectious agents being viruses and several parasites. Fungi of the species Cyniclomyces 

guttulatus can also be found in the feces of dogs with a clinical picture of chronic diarrhea. 

In this paper we report a clinical case of the occurrence of this fungus in a sample of dog 

feces treated at the Veterinary Hospital of UFMS. Although epidemiological data and the 

biological cycle of yeast are described in the literature, it has not yet been possible to elucidate 

the importance of this infectious agent occasionally present in feces of dogs with chronic 

diarrhea. 

KEYWORDS: diarrhea, feces, yeast 

 

INTRODUÇÃO: A diarreia é o sinal clínico mais comum apresentado por cães acometidos 

por problemas gastrintestinais, sendo na maioria das vezes causados por agentes víricos e 

parasitários, bacterianos e raramente fúngicos. O fungo Cyniclomyces guttulatus é 

encontrado na microbiota do trato gastrointestinal de coelhos e roedores e está comumente 

relacionado a casos de diarreia nesses animais (Tuanyuna et al.,2009). 

As estruturas vegetativas do fungo são liberadas por meio das fezes do coelho para o 

ambiente, podendo permanecer viáveis por períodos prolongados, na forma evolutiva de 

ascósporos (Boundy Mills e Miller, 2011). Tal agente já foi relatado em cães com 

sintomatologia crônica de diarreia, juntamente com outros agentes parasitários como 

Ancylostoma spp, Cystoisospora spp., Giardia spp. e Toxocara spp., mas ainda não está 

totalmente elucidada a patogenicidade do fungo, se tem capacidade de causar a diarreia como 

patógeno primário ou seria apenas um agente oportunista (Mandigers et al.,2014). Nesse caso 

a infecção decorreria da queda da imunidade do hospedeiro facilitando sua reprodução. 

 O objetivo deste trabalho foi relatar a presença do fungo Cyniclomyces guttulatus 

em amostra de fezes de um cão no Hospital Veterinário da FAMEZ-UFMS. 
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MATERIAL E MÉTODOS: Foi atendido no Hospital Veterinário da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

no dia 05 de agosto de 2021 um canino, fêmea, 1 ano de idade, raça pastor alemão com 

histórico de diarreia intermitente, coprofagia desde filhote, discreta perda de apetite há 

poucos  dias e sem presença de vômito. 

Na consulta clínica verificou-se que o animal tinha um comportamento dócil, 

consciente, peso ideal, sem a presença de ectoparasitas e nenhum comprometimento nervoso, 

visual, locomotor e outros sinais, pela anamnese clínica. Além disso, foi relatado pelo 

proprietário que o animal já havia feito tratamento com Metronidazol há três meses com 

duração de 5 dias. Esse tratamento foi indicado devido ao fato de que os 2 gatos que também 

convivem com o animal terem se infectado com Giardia spp. 

O médico veterinário coletou amostra de fezes do animal e foi solicitado a realização 

de exame coproparasitológico ao laboratório de doenças parasitárias (LADPAR) do Hospital 

Veterinário da FAMEZ, suspeitando da presença de alguma doença gastrointestinal. No 

LADPAR foram realizados os exames com as técnicas de Faust (centrífugo-flutuação com 

sulfato de zinco), Willis (flutuação com sulfato de magnésio) e o exame direto das fezes. 

O tratamento prescrito apenas com antihelmíntico composto de Praziquantel, 

Febantel e Pirantel, administrado 2 vezes por via oral com intervalo de 15 dias, após esse 

período de tratamento, o animal apresentou melhora clínica do quadro de diarreia. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Por meio da visualização microscópica pela técnica de 

Faust identificou-se a presença do ovo do parasita Ancylostoma spp. e da levedura 

Cyniclomyces guttulatus (figura 1). Ainda para a visualização desses parasitas foi executada 

a técnica de Willis, possibilitando identificar novamente o ovo de Ancylostoma spp., além do 

exame direto das fezes, com a coloração de azul de algodão no qual evidenciou-se as 

estruturas leveduriformes de Cyniclomyces guttulatus (figura 1). 

Leal et al. (2013) encontraram em uma amostra de fezes de um cão com histórico de 

diarreia eventual, a presença concomitante de oocistos do parasita Cystoisospora canis e do 

ascomiceto Cyniclomyces guttulatus. Os autores levantaram a hipótese de que, à despeito da 

possível imunidade desenvolvida ao parasita, a presença da levedura poderia ter agravado o 

quadro intestinal apresentado pelo cão, sendo implicada na manutenção do quadro diarreico. 

Outro estudo feito no estado do Rio de Janeiro, com 66 cães, demonstrou que três 

amostras de cães com diarreia e vômito e 14 amostras de animais sadios, apresentaram formas 

celulares compatíveis morfologicamente com a levedura, constituindo o primeiro relato de 

animais sintomáticos com a presença do fungo e reforçando a ideia de que a levedura poderia 

ser parte da microbiota normal em animais sadios (Flausino et al., 2012). 

Dessa forma, há relatos da presença do fungo em fezes de cães, porém sua patogênese 

é incerta, pois apesar de conhecido o ciclo biológico e de alguns levantamentos 

epidemiológicos correlacionarem situações de suscetibilidade para a presença da levedura, 

ainda não é sabido a importância desse agente infeccioso presente eventualmente em fezes 

de cães   
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.   

Figura 1. Morfologia do fungo Cyniclomyces guttulatus encontrada em fezes de cão, pelo exame das 

fezes com a coloração de azul de algodão (a esquerda) e pela técnica de Faust (a direita). 

 

CONCLUSÕES: Apesar de encontrar a presença do fungo Cyniclomyces guttulatus nas 

fezes do cão com diarreia crônica na leitura microscópica, o tratamento antihelmíntico feito 

somente para eliminar o parasita Ancylostoma spp. foi eficaz para sanar o quadro de diarreia. 

Portanto, continua incerto o papel do Cyniclomyces guttulatus como agente causador de 

diarreia em cães, havendo a necessidade de estudos mais consistentes sobre a patogênese 

dessa levedura. 
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RESUMO: O gênero Nocardia consiste em bactérias aeróbicas, Gram-positivas, 

parcialmente álcool-ácido resistentes, filamentosas e ramificadas, sendo que as infecções nos 

animais e no homem são caracterizadas por lesões supurativas a granulomatosas. A infecção 

pode disseminar-se a partir de qualquer uma das portas de entrada, disseminando-se de forma 

metastásica. Bactérias do gênero possuem tropismo por pele, pulmão e sistema nervoso  

central. Este trabalho apresenta um relato de ocorrência de osteomielite, em cão atendido no 

Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

PALAVRAS-CHAVE: canino, infecção, lesão vertebral 

 
ABSTRACT: The Nocardia genre consists of aerobic, Gram-positive, partially alcohol-acid 

resistant, filamentous and branched bacteria being that infections in animals and humans are 

characretized by suppurative to granulomatous lesions. The infeccion can spread from any 

gateway, spreading metastaticly. Bacterias of the genre have tropism for skin, lung and 

central nervous system. This paper presents a report on the occurrence of osteomyelitis in a 

dog treated at the Veterinary Hospital of the Federal University of Mato Grosso do Sul. 

KEYWORDS: canine, infection, spinal injury 

 
INTRODUÇÃO: O gênero Nocardia consiste em bactérias aeróbicas, Gram-positivas, 

parcialmente álcool-ácido resistentes, filamentosas e ramificadas, sendo que as infecções nos 

animais e no homem são caracterizadas por lesões supurativas a granulomatosas, com 

evolução crônica e difícil resolução terapêutica (Beaman & Beaman, 1994). 

Nos cães, geralmente está associada à infecção pelo vírus da cinomose canina 

(Ribeiro et al., 2008) mas também pode estar associada ao uso prolongado de drogas 

imunossupressivas (MacNeill et al., 2010; Ribeiro et al., 2008). Frade et al. (2018) citam que 

alguns fatores de risco para a ocorrência de nocardiose em cães estejam relacionados às falhas 

no manejo nutricional, de higienização e profilático desses animais, submetendo-os a 

protocolos de vacinação inadequados e desverminação sem efetivo controle de ectoparasitas. 

Por isto, bactérias do gênero Nocardia são descritas como agentes patogênicos oportunistas. 

Em cães, as lesões disseminadas de nocardiose nos pulmões e no sistema nervoso 

central (SNC), têm sido associadas à infecção por Nocardia asteroides (Fawi et al. 1971, 

Marino & Jaggy 1993). A infecção pode disseminar-se a partir de qualquer uma das portas 

de entrada, disseminando-se por via hemática ou linfática para qualquer órgão, inclusive a 

pele, sendo que um dos tecidos de tropismo é o SNC, seguindo-se a pele, olhos, rins, 

articulações, ossos e coração (Beaman & Beaman, 1994). O objetivo deste trabalho foi relatar 
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a presença da bactéria do gênero Norcardia em amostra de swab de osso (T12-T13) por 

meio de cultura bacteriana de um cão no Hospital Veterinário da FAMEZ-UFMS. 

 
MATERIAL E MÉTODOS: Foi atendido no Hospital Veterinário da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul, no dia 01 de dezembro de 2020, um canino, macho, um ano, sem raça definida, com 

suspeita de atropelamento, sendo que não conseguia andar e arrastava os membros pélvicos. 

Na consulta clínica verificou-se que o animal tinha um comportamento dócil, 

consciente, peso ideal, sem a presença de ectoparasitas. Porém com comprometimento 

nervoso, havendo paraplegia não ambulatorial com lesão localizada entre as vértebras T3/L3. 

Além disso, foi relatado pelo proprietário que o animal estava sendo medicado com Tramadol 

(0,5 comprimido a cada 12 horas) e fazia uso recorrente de uma formulação para tratamento 

de Leishmaniose (L-Arginina 48mg, VIT E 112mg, VIT A 6400, VIT B12 200mcg, Selênio 

16mcg, Zinco 16mg; Alopurinol 160mg, Domperidona 16m). 

O veterinário clínico coletou amostra de swab de osso (T12-T13) e foi solicitado a 

realização de cultura bacteriana e cultura fúngica ao laboratório de Bacteriologia do Hospital 

Veterinário da FAMEZ. No laboratório foi realizada semeadura em meio BHI (Brain Heath 

Infusion) a 37°C por 24h em atmosfera de redução de oxigênio. A observação do crescimento 

foi efetuada a cada 24 horas durante sete dias. 

O tratamento prescrito foi antibioticoterapia por 30 dias, utilizando-se sulfa com 

trimetropim utilizando-se 30mg/kg, duas vezes ao dia. No entanto, o animal não demonstrou 

melhora. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em microearofilia a 5% houve crescimento de uma 

colônia grande, creme, com bactérias em formato de bastonetes finos e longos. E, dois dias 

após, realizou-se repique em BHI, havendo crescimento em 72 horas de colônias idênticas a 

original; porém através da coloração de Gram não foi possível elucidar se as colônias eram 

Gram positivas ou Gram negativas. Então, realizou-se o teste de Hidróxido a 3%, constatando 

que a colônia era Gram positiva. 

Já em aerobiose, houve crescimento de uma colônia em formato de estrela, sendo que 

em visualização microscópica, após coloração de Gram, observou-se que as bactérias eram 

bastonetes ramificados Gram positivas. Também, constatou-se que a colônia estava  

totalmente aderida ao ágar. Com isto, também foi realizada coloração de Ziehl-Neelsen, 

percebendo a característica de álcool-ácido resistência o que corrobora. Estudo de Kageyama 

et al. (2005), indica essas características e relação com bactérias classificadas como 

pertencentes ao gênero Nocardia spp. 

O diagnóstico da nocardiose requer o isolamento e a identificação dos organismos na 

lesão (Corti e Fioti, 2003). No entanto, a definição da Nocardia spp. não deverá ser apenas 

pela análise microbiológica e pelas características quimiotaxonômicas, mas também pela 

análise filogenética (Kageyama et al., 2005). Assim, segundo Hu et al. (2011), as 

características morfológicas não são suficientes para a identificação quanto à espécie da 

Nocardia. 
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Figura 1. Morfologia da bactéria do gênero Norcardia sp observada em microscopia. 

 
CONCLUSÕES: Após realização de cultura bacteriológica e coloração de Gram e Ziehl- 

Neelsen, constatou-se que o micro-organismo encontrado no swab de osso pertencia ao  

gênero Nocardia. Porém, não foi possível identificar a espécie, pois seriam necessários 

métodos mais específicos para tal. Os estudos são de extrema importância, pois a nocardiose 

ainda é subestimada em animais de companhia. Sendo assim, técnicas de biologia molecular 

são úteis para a classificação taxonômica da Nocardia e sua patogenicidade, por exemplo, 

colaborando deste modo para o diagnóstico e tratamento. 
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RESUMO: A dirofilariose é uma antropozoonose de ampla distribuição mundial, comum 

em regiões de clima temperado e tropical. No Brasil, é causada pelo nematódeo Dirofilaria 

immitis. Este relato reporta um caso registrado de dirofilariose canina na cidade de Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul. Em seu histórico, o animal havia viajado para o estado do 

Rio de Janeiro e retornou para o tratamento de leishmaniose em Campo Grande apresentando 

queixa de tosse. Após o achado incidental de microfilárias na pesquisa de hemoparasitoses, 

o paciente apresentou aumento das enzimas hepáticas e alterações leucocitárias. Portanto, 

testes complementares foram realizados, como ecodopplercardiograma, exames moleculares 

que confirmaram D. immitis. Como tratamento inicial, o cão recebeu um medicamento à base 

de praziquantel e ivermectina associado à doxiciclina. O paciente segue em tratamento com 

a combinação dos fármacos imidacloprida e moxidectina associado com omeprazol que, 

quando encerrado, será dado início ao novo protocolo terapêutico para o controle da doença. 

PALAVRAS-CHAVE: dirofilariose, leishmania, verme do coração. 

ABSTRACT: Dirofilariosis is an anthropozoonosis with a wide distribution worldwide, 

common in temperate and tropical climate regions. In Brazil, it is caused by the nematode 

Dirofilaria immitis. This case report a registered case of dirofilariasis in the city of Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul. In your history, the animal had traveled to the state of Rio de 

Janeiro and returned for treatment for leishmaniasis in Campo Grande complaining of 

coughing. After the incidental finding of microfilariae in the investigation of hemoparasites, 

the patient presented elevated liver enzymes and leukocyte changes. Hence, complementary 

tests were performed, such as Doppler echocardiography and molecular tests that confirmed 

D. immitis. As initial treatment, the dog received a drug basead on praziquantel and 

ivermectin associated doxycycline. The patient continues under treatment with a combination 

of drugs imidacloprid and moxidectin associated a omeprazole that, when finished, will start 

the new therapeutic protocol for disease control. 

KEYWORDS: Dirofilasiosis, leishmania, heartworm. 

 

INTRODUÇÃO: A dirofilariose canina, conhecida popularmente como “doença do verme  

do coração”, é uma antropozoonose de ampla distribuição mundial, comum em regiões de 

clima temperado ou tropical (Taylor et al., 2010), sendo endêmica no estado do Rio de 

Janeiro, São Paulo, Recife e Santa Catarina (Soares et al., 2017). 

As dirofilárias são parasitas do sistema cardiovascular, onde as formas adultas 

localizam-se no ventrículo direito, átrio direito e artéria pulmonar. A contaminação do 

hospedeiro invertebrado se dá no momento do repasto sanguíneo, ao ingerir as microfilárias 

presentes na corrente sanguínea. No cão, as larvas de terceiro estágio (L3) se mantêm retidas 

no subcutâneo e sofrem muda para larvas de quarto estágio (L4), que então iniciam a fase de 

migração. Eventualmente as L4 chegam às pequenas veias pulmonares, local onde atingem 

mailto:williamgomespereira92@gmail.com


XIII Mostra Cientifica FAMEZ & II Mostra Regional de Ciências Agrárias - Campo Grande, MS, 2021 
 

                              MOSTRA FAMEZ 2021 – Evento Virtual – 12 de novembro de 2021 

254 

 

a maturidade sexual, desenvolvem-se até a forma adulta e, em seguida, deslocam-se até 

atingir a artéria pulmonar e o coração. Nesse momento, as fêmeas adultas iniciam a cópula e 

começam a liberar microfilárias na circulação, reiniciando o ciclo biológico. 

O período pré-patente é de no mínimo seis meses e os vermes adultos sobrevivem por 

muitos anos (Urquhart et al., 1998). O nematódeo tem como hospedeiros definitivos 

predominantemente canídeos domésticos e silvestres, diversos primatas não humanos, 

ocasionalmente gatos e raramente seres humanos. No Brasil, é causada pelo nematódeo 

Dirofilaria immitis e propagada por mosquitos dos gêneros Culex, Anopheles e Aedes (Cirio, 

2005). 

Em cães, a patogenia está associada à quantidade de parasitas adultos, da resposta 

imunológica do indivíduo afetado e do tempo de evolução da doença. A dirofilariose é 

geralmente fatal em infecções maciças crônicas e pode ser agravada por infecções 

concomitantes, como a Leishmania sp. (Taylor et al., 2010). É possível chegar ao diagnóstico 

por meio da presença de microfilárias na amostra de sangue, radiografia do tórax e/ou 

angiograma para visualização das alterações pulmonares e cardiovasculares, teste ELISA 

para detecção de antígenos circulantes. Ou, ainda, vermes adultos alojados em grandes vasos 

e na câmara cardíaca direita podem ser um achado de necrópsia (Taylor et al., 2010). O 

presente trabalho tem por objetivo relatar um caso de dirofilariose em um canino de 6 anos 

de idade e positivo para leishmaniose, cuja sintomatologia principal era tosse progressiva. 

 
RELATO DE CASO: No município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi atendido 

em uma clínica veterinária particular um cão de 6 anos de idade, macho, SRD, com queixa 

de tosse; não possui acesso à rua, sem presença de ectoparasitas e sem outros contactantes. 

O animal realiza o acompanhamento e tratamento de leishmaniose visceral canina (LVC) na 

mesma clínica. Nos primeiros exames laboratoriais complementares, notou-se presença de 

trombocitopenia (152.000 mm³ [Referência: 180.000 - 500.000 mm3]), e os exames 

bioquímicos apresentaram alterações nas enzimas hepáticas alanina aminotransferase (ALT) 

(943,24 U/L [Referência: 10 - 88 U/L]); Fosfatase alcalina (FA) (465,57 U/L [Referência: 

10 

- 156 U/L]); e nas proteínas totais e frações (PTF) (5,53 g/dL [Referência: 5,7 - 7,1 g/dL]), 

sendo a albumina (2,04 g/dL [Referência: 2,1 - 3,8 g/dL]) e globulina (3,49 g/dL [Referência: 

2,7 - 4,4 g/dL]). Com isso, foi sugerido doxiciclina para tratamento complementar. 

No mês seguinte, quando o animal retornou para a clínica, os exames indicaram 

novamente uma trombocitopenia (129.000 mm³ [Referência: 180.000 - 500.000 mm3]) e 

apresentou microfilárias na pesquisa de hemoparasitas. Já os exames bioquímicos 

permaneceram dentro da normalidade com uma discreta alteração na uréia (69,05 mg/dL 

[Referência: 10 - 54 mg/dL]) e nas proteínas totais e frações (PTF) (5,11 g/dL [Referência: 

5,7 – 7,1 g/dL]), sendo a albumina (2,53 g/dL [Referência: 2,1 - 3,8 g/dL]) e globulina (2,58 

g/dL [Referência: 2,7 - 4,4 g/dL]. O animal foi encaminhado para realização de um 

ecodopplercardiograma e radiografia do tórax. Após a confirmação das microfilárias, o 

proprietário informou que o cão realizou uma viagem para a região litorânea do estado do 

Rio de Janeiro. 

Uma parte do sangue foi utilizada para o auxílio do diagnóstico de antígenos da 

Dirofilaria immitis utilizando o teste rápido de imunocromatografia Dirofilariose Ag ECO 

VET (ECO Diagnostico Veterinario / BRASIL), e foi reagente para a detecção de antígenos 

de D. immitis. Para fazer a confirmação da espécie, foi utilizado a técnica de reação em cadeia 

da polimerase (PCR), onde apresentou a sequência de rRNA de D. immitis. O animal 

teve como tratamento inicial o medicamento a base de praziquantel e ivermectina associado 

com a doxiciclina. Foi sugerido o uso de coleira repelente. 
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Após 2 meses o paciente retornou para os exames de rotina e ainda apresentava 

trombocitopenia (100.000 mm³ [Referência: 180.000 - 500.000 mm3], eosinofilia no 

hemograma (5.115 mm³ [Referência: 100 - 1.250 mm3]), e um aumento na enzima hepática 

ALT (426,09 U/L [Referência: 10 - 88 U/L]) nos exames bioquímicos. O animal seguiu com 

imidacloprida e moxidectina associado com omeprazol. 

Na última consulta, o cão não apresentava sintomatologia clínica, e nos exames 

complementares apenas um aumento discreto da ureia (88,89 mg/dL [Referência: 10 - 54 mg/ 

dL]) e ALT (202,00 U/L [Referência: 10 - 88 U/L]) como alterações laboratoriais. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O diagnóstico de dirofilariose se deu como um achado 

incidental laboratorial, haja vista que o animal não apresentava sintomatologia grave, apenas 

foi levado para a clínica veterinária com o intuito de dar continuidade ao tratamento de 

leishmaniose e com uma tosse recorrente. A possível epidemiologia de um caso autóctone 

pode ser descartada, pois o proprietário relatou sua viagem para o Rio de Janeiro onde a 

dirofilariose é tratada como uma endemia (Soares et al., 2017), assim se tornando um caso 

alóctone. 

De acordo com Soares (2020), a disseminação desses helmintos ocorre pela circulação 

desses animais em áreas suscetíveis à sobrevivência dos vetores. A clínica do animal está 

associada com o número de parasitas adultos presentes, inicialmente e na maioria das vezes 

assintomáticas (Zachary, 2018), mas quanto maior a carga parasitária, artérias pulmonares e 

ventrículo direito são afetados. 

Logo no primeiro exame complementar evidenciou uma lesão hepática, devido aos 

medicamentos administrados, sendo eles a doxiciclina e o medicamento a base de 

praziquantel e ivermectina. A eosinofilia é um achado importante nas inflamações e em  

alguns parasitas que invadem tecidos, sendo frequentemente associados com dirofilariose e 

infecção por ancilostomídeos (Thrall, 2017), portanto não deve ser uma associação 

patognomônica. 

No ecocardiodopplergrama não foram caracterizadas imagens padrão de D. immitis e 

não foram caracterizados achados compatíveis com alterações cardíacas associadas a 

sobrecarga parasitária. Foram visualizadas 03 pequenas estruturas em raiz de veia cava que 

podem estar ou não relacionadas ao parasitismo. 

A trombocitopenia presente é um quadro comum em cães reagentes para Leishmania 

sp., e decorre de alteração da parede vascular por vasculite devido aos imunocomplexos 

circulantes (Feldman et al., 2000). Por fim, o animal permanecerá em tratamento com os 

fármacos imidacloprida e moxidectina associado com omeprazol, e quando finalizado será 

iniciado um novo protocolo terapêutico utilizando um adulticida para o controle da 

dirofilariose. 

CONCLUSÕES: Apesar da D. immitis ser um parasita oriundo de grandes centros urbanos 

litorâneos, esse é o segundo caso alóctone relatado de sua ocorrência em Campo Grande, 

Mato Grosso do Sul. Visto que o animal esteve em uma cidade litorânea no estado do Rio de 

Janeiro, região endêmica da doença. Embora não haja mais casos recorrentes no município, 

a introdução e disseminação de helmintos em áreas antes livres, está associada à circulação 

de cães domésticos infectados e à presença do vetor. 
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RESUMO - O evento Semana de Desenvolvimento Profissional teve como objetivo 

aproximar os alunos e egressos ao mercado de trabalho. Além de promover a integração com 

empresas e instituições. Os participantes obtiveram acesso gratuitamente a palestras e 

workshops ministrados por profissionais de destaque. Os conteúdos foram diversificados, 

interessantes e relevantes na discussão da formação pessoal e profissional para o mercado de 

trabalho. Ao todo, foram programadas 126 atividades, entre palestras, workshops, 

minicursos, mesas redondas, rodas de conversas, séries, painéis, dentre outras atividades. A 

unidade FAMEZ, participou oferecendo sete palestras nas áreas de medicina veterinária e 

zootecnia com emissão de certificados. 

PALAVRAS-CHAVE: conhecimento, mercado de trabalho, oportunidade. 

 

ABSTRACT - The Professional Development Week event aimed to bring students and 

graduates closer to the job market. In addition to promoting integration with companies and 

institutions. Participants gained free access to lectures and workshops given by prominent 

professionals. The contents are diversified, interesting and relevant in the discussion of 

personal and professional training for the labor market. In all, 126 activities were programmed, 

including lectures, workshops, short courses, round tables, conversation circles, series, 

panels, among other activities. The FAMEZ unit participated offering seven lectures in the 

areas of veterinary medicine and zootechnics with the issuance of certificates. 

KEYWORDS: knowledge, job market, opportunity. 

 

INTRODUÇÃO: A universidade como instituição social, tem como função e ação o 

aprendizado dos estudantes por meio do trabalho docente, a análise científica que proporciona 

o conhecimento e aplicação das investigações e também promover a extensão universitária 

que possibilita juntamente com a sociedade, o desenvolvimento das capacidades profissionais 

(Padrón, 2010). 

Através dos eventos e projetos de extensão universitária ocorrem trocas de experiências 

e informações entre a comunidade, professores e alunos. Sendo importante na relação com 

as práticas habituais do mercado de trabalho, fornecendo o conhecimento das situações e 

problemáticas reais que os futuros profissionais terão que lidar. 

É notório a indispensabilidade na formação acadêmica do acesso ao conhecimento e a 

oportunidade de exercê-lo. Entretanto durante o período universitário inseguranças sobre o 

mercado de trabalho e futuras propostas sobre o mesmo podem surgir, dificultando decisões 

de futuros profissionais de diversas áreas. No entanto, hodiernamente, o acesso a informações 

remotas, tornou-se uma ferramenta complementar a este tipo de situação, em diversas ocasiões 

sendo mais acessíveis a alunos e egressos através de palestras e workshops que auxiliam na 

busca por direcionamento profissional. 
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Diante disso, o objetivo deste trabalho foi realizar um resumo das palestras apresentadas 

na Semana do Desenvolvimento Profissional da UFMS, e os principais pontos abordados 

pelos profissionais em suas palestras voltadas para os alunos e egressos dos cursos de 

Zootecnia e Medicina Veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul-UFMS. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Nos dias 02 a 06 de agosto de 2021, ocorreu a Semana do 

Desenvolvimento Profissional pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. As palestras 

foram oferecidas por diferentes cursos, dentro disso os cursos de Zootecnia e Medicina 

Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária e zootecnia - FAMEZ, foi realizada um ciclo 

de sete palestras com diferentes atuações profissionais. Essa diversidade de palestrantes, foi 

possível devido a adaptação do evento para o formato digital, e desse modo, obter maior 

alcance entre os alunos e egressos a ação e ao mercado de trabalho. 

Todas as palestras foram transmitidas e salvas no canal do Youtube ‘Semana do 

Desenvolvimento Profissional’. A transmissão ao vivo das palestras para a plataforma do 

Youtube, foi realizada através do programa Stream Yard, sendo efetuada a emissão de 

certificados para todos os participantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Desafios da carreira acadêmica e mercado de trabalho 

Na primeira sessão do dia 02 de agosto a professora da Universidade Federal Fluminense 

no estado do Rio de Janeiro, a Profa. Dra. Andressa da Silva Formigoni, doutora em nutrição 

animal - UFMG. A professora Andressa relata que devido ao seu envolvimento com diferentes 

áreas na graduação, através de estágios voluntários, se encontrou na suinocultura a vocação 

que tanto almejava, mas que quando formada teve que trabalhar com diferentes áreas, e mesmo 

assim manteve-se trabalhando e estudando da melhor forma para aprender, e ensinar até 

conseguir ser contratada no trabalho que tanto almejava. A palestrante incentiva os alunos 

que busquem estágios durante a sua formação, pois eles serão de grande importância na 

formação e contratação no mercado de trabalho. 

 

Os desafios da carreira do Zootecnista nos Estados Unidos 

A segunda palestra do dia foi sobre os desafios da carreira de Zootecnista com o 

pesquisador e extensionista em manejo de bovinos de corte na University of California em 

Davis no estado americano da Califórnia (USA), o Prof. Dr. Pedro Henrique Vilela Carvalho. 

O professor abordou sobre sua trajetória até os Estados Unidos, também tratando da 

importância de realizar estágios extracurriculares e sempre fazê-los com excelência, 

independente da afinidade com o trabalho realizado. Outro ponto abordado pelo professor é 

sobre a importância de aprender a língua inglesa para quem almeja estudar e/ou trabalhar em 

outro país, e ainda comenta sobre alguns alunos que não tiveram a oportunidade de continuar 

os estudos no país devido à dificuldade em se comunicar. 

 

Desafios do médico veterinário especializado volante- nefrologia e urologia de pequenos 

animais 

Na segunda sessão realizada no dia 03 de agosto o debate abordou sobre com a médica 

veterinária Nathalia Barbosa Messas. Durante a palestra foi mencionado a importância de se 

compreender a necessidade advinda do crescente número de animais de pequeno porte em 

residências, e o aumento de sua interação familiar para com a qualidade de vida e longevidade 

destes. A médica veterinária Nathalia, relata sobre o início de sua curiosidade que a fez decidir 

seguir para a especialização, esta que a apresentou a situações adversas, abordando também 

sobre as dificuldades com a área, voltada a falta de informação sobre tal. 
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Outro ponto abordado foi a interação entre a qualidade de vida e busca por especialistas 

adequados a determinadas situações, como da nefrologia e urologia, em que a importância 

aos cuidados periódicos, através de realizações de exames anuais e a observação de mudanças 

comportamentais nos animais, para a prevenção e cuidados com enfermidades que podem o 

acometer. A profissional também aponta que para um médico veterinário volante, existe a 

necessidade de se apresentar em clínicas, expondo seu trabalho no intuito de espalhar 

informações sobre este, assim ajustar a necessidade que o animal apresenta de tal especialidade 

com o conhecimento do tutor, o que se faz de extrema importância para ambos. 

 

O mercado de trabalho para o médico veterinário no atendimento emergencial para 

pequenos animais 

David Ronald Parra Travagin, possui graduação em Medicina Veterinária pela UFMS 

- 2012. No dia 04/08/2021 falou sobre o mercado de trabalho e as dificuldades do médico 

veterinário no atendimento emergencial em pequenos animais, os pets estão cada vez mais 

presentes na casa dos brasileiros, acabam se tornando filhos de quatro patas, o número de 

pets aumentou nos últimos anos, e com isso cresce também a demanda veterinária, inclusive 

as urgências e emergências. As emergências veterinárias são geralmente acidentais, porém 

isso não reduz sua gravidade. Os principais quadros são: intoxicação por ingestão de 

alguma substância potencialmente tóxica. Os sintomas são vômitos, diarreia e até mesmo 

convulsões. O primeiro passo para o atendimento a ser realizado é a avaliação clínica, nesse 

momento, é analisada a oxigenação, a volemia, a hidratação e a frequência cardíaca e 

respiratória. Nos centros de emergências veterinárias, os animais em estado de apneia ou que 

apresentam algum grau de inconsciência devem ser prioridade. A decisão é de 

responsabilidade do tutor, mas é dever do veterinário informá-lo a respeito dos riscos de 

agravamento do estado de saúde do animal. 

 
O médico veterinário e a atuação nos Institutos Federais (IFs) 

Na quarta sessão realizada no dia 05 de agosto, foi apresentado o médico veterinário 

e professor Paulo Henrique Braz. Durante a palestra relatou como foi a vida acadêmica, 

as experiências que obteve a partir dessas vivências. Atualmente atua como docente do curso 

de Medicina Veterinária no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Farroupilha. Desse modo, discorreu sobre a origem dos IFs, os quais tiveram a sua origem 

em 2008, em decorrência da junção das escolas técnicas e Cefets (Centros Federais de 

Educação Tecnológica), os tornaram uma rede única federal. Nesse viés, foi exposto o 

diferencial entre as Universidades Federais e os Institutos Federais, uma vez que possuem 

estruturas diferentes. Isso se deve ao fato de que os IFs possuem divisão de vagas que 

consiste em 50% para alunos do ensino médio, no qual terão acesso a um ensino básico e 

técnico. As outras vagas são preenchidas por alunos do ensino superior, a qual contempla 

graduação, mestrado, doutorado e formação de docentes. Em virtude desse sistema, ocorre 

maior integração entre os alunos do ensino médio e superior, agregando assim uma 

experiência na participação de projetos científicos, pertencentes aos alunos do ensino 

superior, e com o corpo docente uma vez que, os professores são os mesmos para os dois. O 

veterinário pode atuar em 3 áreas dentro dos IF: a primeira é TAE: técnico de nível superior, 

o segundo é como docente técnico, o qual irá ministrar cursos técnicos em agropecuária tanto 

no técnico, quanto no superior. E a terceira é docente superior, o qual atua somente no ensino 

superior. 

 
Consultoria técnica na avicultura e suinocultura - desafios e oportunidades da universidade ao 

mercado de trabalho 

A quinta sessão, foi realizada no dia 06 de agosto e foi apresentada pelo Zootecnista 
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Dr. Henrique Barbosa de Freitas, que discorreu sobre sua graduação e pós-graduação. A 

qual relatou que a realização de estágios e participação no PET (Programa de Extensão 

Tutorial) o ajudaram na formação, e a encontrar sua área de atuação profissional. Atualmente 

trabalha como supervisor de campo do sistema Granja Plus. Esse programa é pertencente ao 

Senar-MS, o qual tem como função prestar assistência técnica a aves e suínos. Desse modo, 

algumas questões são trabalhadas com os proprietários, dentre elas a gestão financeira, a 

responsabilidade social, a qualificação profissional, e a qualidade dos produtos ofertados. 

Com isso, o programa visa ajudar o produtor a tornar a sua granja em uma empresa rentável 

e sustentável. Ela atende proprietários, funcionários, aldeias e assentamentos. Ele também 

participa do programa Leitão Vida, o qual foi promovido pelo Governo do estado de Mato 

Grosso do Sul. A sua função é exercer uma função de seguridade técnica e aumentar a 

produtividade dos produtores. 

 

Consultoria técnica na apicultura - desafios e oportunidades da universidade ao 

mercado de trabalho 

No dia 06 de agosto a segunda palestra, foi com a Zootecnista Dra. Gabriela Puhl 

Rodrigues, que que discorreu sobre sua trajetória acadêmica até o mercado de trabalho. Através 

de sua palestra mostra a importância de se dedicar a estágios e programas como o PET e que 

todos os conteúdos e experiências vividas são importantes para o desenvolvimento 

profissional e pessoal. Em relato sobre sua experiência pessoal, discorre sobre o fato de que 

realizou o seu mestrado e doutorado com suínos, contudo ao sair do doutorado prestou três 

concursos, sendo um deles para apicultura e meliponicultura, já que era uma área que a 

interessava, entretanto não alcançou o primeiro lugar. Embora a situação não estivesse 

favorável, continuou distribuindo currículos, e assim conseguiu aprovação no processo 

seletivo como técnica de campo em apicultura no Senar-MS. Deste modo, pode usar todo o 

conhecimento adquirido ao estudar para o concurso sobre apicultura. Outro ponto elencado 

foi que, mesmo não seguindo a área de especialização, agregou conhecimentos 

multidisciplinares, a experiência de ser responsável por um experimento, gestão de equipes, 

desenvolvimento de planilhas do Excel e enriquecimento do currículo. Por fim, concluiu que 

as pessoas devem se desafiar e sempre buscar alcançar as metas, mesmo que demore. 

 

CONCLUSÃO: Todas as palestras realizadas no evento contribuíram de maneira positiva 

na formação dos estudantes, incentivando-os na busca por atividades extracurriculares e 

também demonstrando as diferentes maneiras de atuação dos profissionais das áreas agrárias. 

Os palestrantes demonstraram a importância da extensão universitária e da especialização, 

através das suas experiências vividas em sua formação, por meio dela é possível que os futuros 

formandos, e egressos tenham uma maior interação entre a universidade e os demais setores 

do mercado. Podemos afirmar que o evento proporcionou aos ouvintes o conhecimento 

correlacionado entre o aprendizado na universidade, a extensão universitária e o mercado de 

trabalho. 
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RESUMO: Os efeitos psicológicos e fisiológicos causados pela música já foram bem 

constatados em seres humanos, e as mudanças fisiológicas, cognitivas e químicas no cérebro 

produzidas pela audição da música estão sendo estudadas em modelos com animais em busca 

de evidências de que os efeitos produzidos pela mesma, sejam semelhantes aos efeitos 

produzidos em seres humanos. O fornecimento da musicoterapia em animais de produção 

pode ser considerado uma forma de enriquecimento ambiental que serve como ferramenta 

para melhorar o bem-estar, por meio do alívio do estresse.   Deste modo, a presente revisão 

tem por objetivo compilar informações a respeito da eficácia e efeitos da utilização de  

musicoterapia para animais de produção. 

PALAVRAS-CHAVE: bem-estar, comportamento animal, enriquecimento ambiental, 

fisiologia, música 

 

ABSTRACT: The psychological and physiological effects caused by music have already been 

found in human beings, such as physiological, cognitive and compound changes in the brain 

caused by listening to music, are being studied in animal models in search of evidence that the 

effects obtained by music are similar. effects available in humans. The source of music therapy 

in farm animals can be considered a form of environmental enrichment that serves as a tool to 

improve well-being through stress relief. Thus, this review aims to compile information about 

the efficacy and effects caused by the introduction of music therapy for farm animals. 

KEYWORDS:animal behavior, environmental enrichment, music, physiology, welfare 

 

INTRODUÇÃO: A utilização da música como um método terapêutico já tem sido estudada 

há muitos anos, estando atrelada ao modelo de ciência social, onde ela é conhecida como um 

simplificador da melhora da saúde emocional e no bem-estar. Ao longo destes estudos 

científicos, constatou-se por meio de das alterações neuroquímicas que a música é capaz de 

reduzir o estresse e melhorar a saúde emocional, quando se ouve ou se envolve ativamente 

com ela (Hegde, 2014). 

Os animais são seres sencientes, que interatuam com o ambiente e com os outros seres 

que fazem parte dele, portanto é possível afirmar que são diretamente influenciados pelo lugar 

em que são alojados. Na Medicina Veterinária, a música tem sido cada vez mais estudada e 

utilizada para minimizar problemas relacionados à ansiedade, problemas comportamentais, 

depressão e estresse, podendo ser utilizada como enriquecimento ambiental para melhoria da 

produção animal (Calamita, 2016). 

 

MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa bibliográfica foi realizada utilizando-se as 

seguintes bases eletrônicas de dados científicos: Periódicos Capes e Google Scholar. Os 

termos de busca utilizados, associados ou não, no plural ou singular, nos idiomas português e 

inglês, foram: musicoterapia, enriquecimento ambiental, música clássica, bem-estar animal. 

Não houve limitação de período para a busca. 

 

DESENVOLVIMENTO: 
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A utilização da musicoterapia em diversas espécies de animais de produção 

 

A percepção da música é processada por múltiplas regiões do cérebro humano, incluindo 

o córtex e subcortex. O córtex auditivo primário dos humanos e da maioria dos mamíferos é 

capaz de processar alguns tons musicais (Levitin & Tirolovas, 2009). Os pássaros africanos 

cinzas e cacatua-de-crista de enxofre são capazes de se mover espontaneamente com a música 

(mexem a cabeça e os pés), o que indica que além dos humanos, os animais também possuem 

a habilidade de se sincronizar com ritmos externos (Patel, et al., 2009; Schachner et al., 2019). 

Algumas outras espécies de animais são capazes de assimilar a música da mesma forma que 

os humanos, entretanto, por conta de algumas diferenças no quesito de sensitividade a 

diferentes frequências sonoras, a música pode ser percebida de modo diferente entre as espécies 

(Patterson & Farnworth, 2006). 

Pesquisadores tem explorado os efeitos comportamentais e fisiológicos da exposição à 

musicoterapia em algumas variedades de espécies, expondo assim, importantes informações 

acerca do potencial da música na melhoria da saúde animal e no bem-estar dos mesmos. A 

música tem sido considerada um método de melhoria do bem-estar por auxiliar na diminuição 

de ruídos externos, diminuição da ansiedade, estresse e comportamentos agressivos, podendo 

ser considerada, portanto, como uma forma de enriquecimento ambiental. (Patterson & 

Farnworth, 2006; Papoutsoglou et al., 2010). 

Arnold, Jongman e Hensworth (2007) comprovaram que alguns ruídos inerentes à 

ordenha de novilhas leiteiras, como gritos humanos, barulho de portões, causam reações de 

medo e aversão que resultam em aumento da velocidade de fuga e da frequência cardíaca dos 

animais, o que gera alterações fisiológicas e comportamentais negativas para a produção. 

Desse modo, a utilização de música, mascarando estes ruídos pode ter efeitos positivos durante 

esse manejo. Uetake, Hurnik e Johnson (1997) observaram que a música country foi um 

estímulo e associação para que vacas leiteiras se encaminhassem voluntariamente ao setor de 

ordenha automática. No presente estudo, 19 vacas leiteiras passaram a associar o início da 

ordenha com o som da música country, o que gerou uma ordenha mais rápida e eficiente. 

Em frangos de corte, a música clássica proporcionou a redução do medo, de acordo com 

análise do aumento do tempo gasto com a alimentação e diminuição da imobilidade tônica 

(Robbins; Margulis, 2016), comprovando o potencial de melhoria do bem-estar desses 

animais de produção. Estudando galinhas poedeiras submetidas à musicoterapia até 8 semanas  

de idade, Davila et al. (2011) concluíram que aquelas expostas à música apresentaram menores 

níveis de cortisol e relação heterófilos:linfócitos, sinalizando menor estresse. Avaliando os 

efeitos da musicoterapia para leitões no pós-desmame, Jonge et al. (2008) observaram que 

esta foi capaz de influenciar o comportamento de leitões, diminuindo significativamente a 

incidência de brigas e injúrias entre os animais. Silva et al. (2017) concluíram que a música 

clássica promoveu relaxamento, redução de estereotipias e menor frequência respiratória em 

porcas gestantes alojadas em gaiolas individuais e baias coletivas. 

Em roedores, estudos demonstraram que a música causou efeito positivo relacionado ao 

comportamento, reduzindo a ansiedade dos animais (Escribano et al., 2014; Cruz et al., 2015). 

Bowman et al. (2015), realizaram estudo em um centro de resgate de cães, onde os animais 

foram expostos a música clássica, observando que os mesmos não latiam, o ambiente se 

tornou mais tranquilo, e passavam a maior parte do tempo dormindo bem relaxados, sugerindo 

eficiência na técnica de enriquecimento ambiental. Os efeitos benéficos da música podem se 

iniciar ainda no período pré-natal, favorecendo o desenvolvimento fetal.  

Segundo Alladi et al. (2002) a estimulação musical no período embrionário aumentou o 

padrão de expressão da proteína sináptica nos núcleos auditivos levando ao aumento do 

desenvolvimento cerebral do feto e do desenvolvimento no sistema auditivo de pintinhos. 

Corroborando com estes estudos, Kim et al. (2013) observaram que a exposição à música 
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durante o período pré-natal promoveu aumento de células no córtex motor e somatossensorial 

de camundongos. 

 

CONCLUSÕES: A musicoterapia produz em diferentes espécies de animais efeitos similares 

aos em humanos, podendo afetar positivamente a fisiologia, comportamento e a produção dos 

animais. Ela possui um grande potencial como enriquecimento ambiental para melhoria do 

bem-estar dos animais de produção, principalmente pela redução da ansiedade e estresse. 
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RESUMO: Para conseguir atender as demandas de carne com qualidade é necessário o 

aprimoramento das tecnologias de produção com o objetivo de melhorar a nutrição de gado de 

corte. Nesta lógica, pesquisas envolvendo formas de melhorar o manejo e a nutrição de bovinos 

a pasto, com a introdução de suplementos que gerem um melhor acabamento de carcaça, 

consequentemente uma carne de maior qualidade. A presente revisão visa debater os principais 

manejos utilizados pelos produtores para que se tenha um produtor final de qualidade para os 

consumidores e que gerem lucro para os produtores. 

PALAVRAS-CHAVE: bovino de corte, demanda, manejo, produção animal 

 

ABSTRACT: To be able to meet the demands of quality meat requires the improvement of 

production technologies to improve the nutrition of beef cattle. In this logic, research involving 

ways to improve the management and nutrition of cattle on pasture, with the introduction of 

mineral supplements that generate a better carcass finish consequently a higher quality meat. 

This review aims to discuss the main managements used by producers to have a quality and 

profitable final producer. 

KEYWORDS: beef cattle, demand, management, animal production 

 
INTRODUÇÃO: A produção de gado de corte no Brasil é um grande desafio principalmente 

para os sistemas de produção intensiva que consiga aumentar a quantidade de animais por 

hectare de forma eficiente, e que produza carne de boa qualidade e de baixo custo para os 

produtores (Assis, 2020). 

Os bovinos conseguem responder a variados tipos de pastos, mas é essencial conhecer 

o comportamento digestivo destes animais, só assim é possível conseguir realizar um bom 

manejo nutricional. O manejo inadequado os levará, principalmente em regiões muito quente, 

a um estresse na tentativa de manter a homeostase, tendo um gasto de energia, 

consequentemente reduzira o consumo de alimento, passando a ingerir mais água, afetando o 

desempenho produtivo desses animais (Oliveira et al., 2015). 

Diante desse cenário, suplementar o gado a pasto é uma alternativa para os produtores. 

As pesquisas com esses animais vêm mostrando que a utilização de suplementos consegue 

suprir as necessidades nutricionais, sem que os animais precisem consumir uma quantidade 

maior de matéria seca. Neste sentindo, tem-se como objetivo, reunir variadas informações 

sobre estratégias alimentares e nutricionais com o intuito de minimizar o efeito negativo da 

baixa oferta de forragens (Lima, 2019). 

 

DESENVOLVIMENTO: A pecuária de corte é caraterizada pela produção em sistema 

baseado a pastagens, nesse sistema é possível dividir a produção de carne em dois períodos: a 

primavera/verão nesse período é possível ter uma alta produção forrageira o que leva a um 
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elevado desempenho animal, o outro período é o outono/verão, quando se tem uma produção 

limitada de pastagens o que retarda o crescimento animal ou provoca perdas de peso durante 

esse período (Reis, 2019). 

Os fatores relacionados com a qualidade da carne, podem estar associados aos fatores 

produtivos, os quais exercem influência direta muitas vezes até indireta sobre a qualidade do 

produto, algumas variações observadas na carne de qualidade, dependem da idade, raça, 

genética, sexo e nutrição. Quando se tem alimentos com baixo nível de concentrado durante a 

fase de engorda, resultara em uma baixa proporção de gordura (Júnior, 2020). 

De modo geral o ganho de peso de um animal é melhorado através da complementação 

com o uso de suplementos, sendo fundamental que o produtor se atente para a necessidade 

nutricional desses animais, para então fazer uso da suplementação mais adequada 

especialmente durante o período de secas. 

A suplementação mineral consiste na introdução de minerais essenciais na alimentação 

dos bovinos, esses minerais ingeridos aumentam o desempenho produtivo, além de fornecer 

uma saúde melhor para esses animais. Sendo que sua importância se dar por ser responsável 

por auxiliar na contração muscular, equilíbrio do pH ruminal pois estimula a produção de 

saliva e o crescimento ósseo (Bastos, 2020). 

Já a suplementação concentrada utiliza suplementos concentrados nas dietas de 

bovinos de corte ajuda a nutrir as carências tanto energéticas quanto proteica. Como resultado 

do uso de concentrados, é possível diminuir o ciclo produtivo do rebanho. O fornecimento de 

alto potencial calórico é de extrema importância para que o animal desempenhe toda sua 

capacidade produtiva (Ziemniczak, 2020). 

Como já citado a qualidade da carne sofre influência de fatores intrínsecos (Raça, sexo, 

idade) e extrínsecos (Atividades física, alimentação e manejo pré-abate). A alimentação é um 

dos fatores extrínsecos e são os mais manipuláveis, dessa forma deve ser utilizado como 

ferramenta para produzir animais que atendam às exigências do mercado. A terminação dos 

bovinos pode ocorrer de duas maneiras básicas, em confinamento ou em pastejo, são técnicas 

diferentes que levam a produção de carcaças com conformação e acabamento distintos, e 

carnes com características sensoriais e nutritivas bem particulares (Santos et al., 2015). 

Os bovinos terminados a pasto são criados em um sistema que os animais crescem 

livres no campo, alimentando-se do próprio pasto ou de ração. Esses animais geralmente são 

abatidos com pesos inferiores, produzindo carcaças magras comparados aos animais 

terminados em confinamento (Nascimento, 2012). 

Já o sistema de terminação em confinamento é um sistema no qual os animais 

separados em lotes são encerrados em piquetes ou locais com área restrita, onde a ração e 

água são fornecidos em cochos, esse sistema de criação tem por objetivo acelerar a engorda 

otimizando o processo produtivo. Portanto optar por um sistema de produção e dieta reflete 

diretamente no resultado econômico, na qualidade do produto e na aceitação do produto pelo 

consumidor (Lima, 2018). 

A maioria dos frigoríficos alegam falta de acabamento nas carcaças, com menos de 

240kg, essa falta é um fator indesejável, para apresentar acabamento, os animais precisam 

atingir no mínimo 500kg de peso vivo. Essa falta de acabamento se dar pelo péssimo manejo 

e má nutrição, que podem afetar diretamente a qualidade da carne. Para conseguir avaliar a 

suculência de uma carne, devem-se observar duas fases, sendo a primeira se há liberação rápida 

dos fluidos, que dá a impressão de umidade durante a mastigação (Host et al., 2016). 

Sabe-se que animais mantidos em pastagens, principalmente em regiões secas, sofrem 

deficiências nutricionais devido a estacionalidade de produção dessas gramíneas, diminuindo 

o desempenho dos animais, que em sua maioria apresentam perda considerável de peso vivo, 

o que leva a um abate tardio.  

Dessa forma, a composição da carcaça pode ser alterada devido ao nível de ingestão de 
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nutrientes, o que afeta a proporção de gordura desses animais. Quando se tem uma nutrição 

pobre na fase de engorda leva a uma proporção mais baixa de gordura. A gordura subcutânea 

é uma das características mais relevante na qualidade da carcaça, sendo influenciada pela 

alimentação (Cavalcante, 2017). 

Apesar de vários trabalhos que abordem sobre suplementação, na literatura ainda são 

poucos os que abordem a qualidade de carne, com pontos chaves e fundamentais sendo eles a 

maciez e Colorimetria. E poucos que avaliem as diferentes estratégias de suplementação sobre 

a qualidade de carne. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A qualidade da produção de carne bovina a pasto e dos 

inúmeros fatores que interferem em sua qualidade, são de extrema importância, se faz 

necessário estudos com intuito de determinar o tipo de suplementação para cada forrageira e 

período ideal de suplementação. Sendo, que alguns estudos demostram que é possível 

antecipar o abate e melhorar a qualidade da carne quando realizado a suplementação 

adequada. Dessa forma, é necessário mais estudo para que seja possível chegar a um padrão 

para cada época do ano e tipo de forragem. 
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RESUMO: Com o objetivo de diagnosticar a resistência do Carrapato-do-boi (Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus) ao acaricida a base de fluazuron, foram coletadas nove amostras em 

oito propriedades no Mato Grosso do Sul, que foram submetidas ao Teste de Imersão de 

Adultas (TIA), em que o fluazuron foi diluído em 5 concentrações (500 ppm, 50 ppm, 5 ppm, 

0,5 ppm e 0,05 ppm) em água destilada. Foram mergulhadas 10 teleóginas em cada 

concentração, e em seguida foram encubadas durante 18 dias, sendo realizada a avaliação da 

postura e a pesagem dos ovos. Após mais 18 dias, a porcentagem de ovos eclodidos foi 

estimada. Previamente foi realizado um TIA com a cepa Porto Alegre, caraterizada 

fenotipicamente como susceptível ao fluazuron. Das nove amostras, cinco resultados foram 

inconclusivos. As amostras Engenho e Famez apresentaram o Índice de fecundidade (IFec) 

das teleóginas superior (p<0,05) ao da cepa sensível a partir das concentrações de 0,5 ppm. Já 

a amostra Fazenda Escola apresentou o IFec superior (p<0,05) somente na concentração de 50 

ppm, enquanto a amostra Jardim apresentou o IFec superior ao da sensível (p<0,05) nas 

concentrações de 0,5 e 50 ppm. Em conclusão, foi constatada a resistência de R. (B.) microplus 

ao fluazuron nas duas propriedades em Campo Grande e nas propriedades em Terenos e 

Jardim. 

PALAVRAS-CHAVE: acaricida, carrapato-do-boi, resistência  

 

ABSTRACT: In order to diagnose the cattle tick resistance (Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus) to the fluazuron-based acaricide, nine samples were collected from eight farms in 

Mato Grosso do Sul, which were submitted to the Adult Immersion Test ( AIT) , in which 

fluazuron was diluted in 5 concentrations (500 ppm, 50 ppm, 5 ppm, 0.5 ppm and 0.05 ppm) 

in distilled water. Ten engorged female were immersed in each concentration and then, 

incubated for 18 days. After this, the egg laying was evaluated and the eggs weight were 

measured. After another 18 days, the percentage of hatched eggs was estimated. The TIA had 

been previously performed with the Porto Alegre strain, phenotypically characterized as 

susceptible to fluazuron. Five of nine samples had inconclusive results. The samples Engenho 

and Famez presented the fecundity index (IFec) of the engorged females higher (p<0,05) than 

sensitive strain from concentrations of 0.5 ppm. On the other hand, Fazenda Escola sample, 

showed a higher IFec (p<0,05) only at the concentration of 50 ppm and Jardim sample showed 

a higher IFec (p<0,05) than the sensitive strain in concentrations of 0.5 and 50 ppm. In 

conclusion, the resistance of R. (B.) microplus to fluazuron was verified in the two properties 

in Campo Grande and in the Terenos and Jardim properties. 
KEYWORDS: acaricide, cattle tick, resistance  

 

INTRODUÇÃO: O R. (B.) microplus é responsável por perdas econômicas na pecuária 

brasileira de aproximadamente US$ 3,24 bilhões ao ano (Grisi et al., 2002). As principais 

causas dessas perdas se dão através da diminuição de ganho de peso, diminuição de produção 

de leite, danos causados no couro do animal, além de gastos com carrapaticidas, mão-de-obra  

e pela transmissão de doenças, como a tristeza parasitária bovina (Andreotti, 2010). 

A contínua exposição dos ectoparasitos aos carrapaticidas leva a uma resposta genética- 
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evolutiva da parte dos carrapatos, este fenômeno se dá através da resistência, sendo esta uma 

característica herdável, ou seja, uma vez que o alelo de resistência já se encontra na população 

dos carrapatos, estes resistentes acasalaram entre si, gerando cada vez uma maior população 

de carrapatos resistentes. (Furlong & Martins, 2000). Com o passar dos anos, foi 

gradativamente confirmada resistência contra as principais classes de carrapaticidas. (Reck et 

al., 2014). 

O fluazuron, com formulações comerciais injetáveis ou pour-on, é um inibidor de 

crescimento, que possui a capacidade de interferir na produção de quitina, uma substância que 

possibilita o endurecimento da cutícula do carrapato, não permitindo sua mudança de fase e 

seu crescimento, além de impedir que se reproduzam, controlando a população. (Furlong & 

Martins, 2000). O fluazuron foi um dos últimos grupos químicos lançados no mercado, e pouco 

se sabe sobre a situação da resistência, pois não há técnica de rotina para o diagnóstico, além 

de haver poucos estudos no Brasil com populações de campo do carrapato-do-boi, objetivando 

a avaliação da resistência ao fármaco, o que justifica a importância de estudos verificando a 

situação atual da resistência a este antiparasitário. Portanto, o objetivo deste trabalho foi 

diagnosticar a resistência de R.(B.) microplus ao fluazuron. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Foram coletadas amostras de carrapatos R. (B.) microplus em 

nove propriedades no Mato Grosso do Sul, sendo cinco no município de Campo Grande, uma 

em Terenos, duas em Jardim e uma em Jaraguari. Após a coleta, as amostras foram 

armazenadas em recipientes com tampa furada permitindo a passagem de ar e em seguida 

foram levadas ao Laboratório de Doença Parasitárias/FAMEZ/UFMS. No laboratório, os 

carrapatos foram lavados com água e secados levemente com toalhas de papel e selecionados 

para o Teste de Imersão de Adultas (TIA), padronizado por Reck et al., (2014), em que o 

fluazuron foi diluído em 5 concentrações (500 ppm, 50 ppm, 5 ppm, 0,5 ppm e 0,05 ppm) em 

água destilada. Dez fêmeas ingurgitadas das amostras obtidas foram selecionadas com 

aproximadamente o mesmo peso e imersas em 10ml de cada concentração preparada a partir 

da solução inicial (500 ppm), sendo agitadas durante um minuto e em seguida foram presas 

através de fita dupla face em placas de Petri e encubadas a 27-28 Cº com 80-85% de umidade 

durante 18 dias, sendo realizada a avaliação da postura e pesagem dos ovos. Após mais 18 

dias, a porcentagem de ovos eclodidos foi estimada e registrada. Previamente foi realizado um 

TIA com a cepa Porto Alegre, caraterizada fenotipicamente como susceptível ao fluazuron. 

O critério para o diagnóstico da resistência foi feito por meio da análise de variância 

(ANOVA), seguida do pós teste de Bonferroni para a comparação do Índice de Fecundidade 

(IFec) das teleóginas das amostras de campo e da cepa suscetível, expostas ao fluazuron. Foi 

utilizado o software GraphPad Prism 6.0 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, USA). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: As amostras Engenho e Famez apresentaram o IFec das 

teleóginas significativamente superior ao do isolado sensível nas concentrações de 0,5 ppm, 

5ppm, 50ppm e 500ppm, constatando a resistência ao fluazuron nessas duas propriedades. Já 

na amostra Fazenda Escola, o IFec foi significativamente superior ao da cepa sensível, apenas 

na concentração de 50ppm, e semelhante ao da sensível na concentração de 500ppm, podendo 

indicar que a resistência ainda está em estágio inicial, pois com o aumento da concentração de 

fluazuron, a eficácia foi reestabelecida. A amostra Jardim apresentou diferenças significativas 

e superior do IFec nas concentrações de 0,5ppm e 50ppm, também podendo ser constatada 

uma resistência inicial, pois o IFec também foi semelhante ao da sensível na maior 

concentração (500ppm). Estes resultados estão representados na Figura 1. Além disso, das 

nove amostras coletadas, cinco resultados foram inconclusivos. 

Os resultados das amostras Engenho e Famez se assemelham ao estudo de Valsoni et 

al., 2021, que verificou que em concentrações mais elevadas de fluazuron (geralmente de 5 a 
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500 ppm) o IFec também foi maior que o IFec do isolado sensível em 5 amostras de campo no 

Mato Grosso do Sul. Reck et al., (2014) também observou a menor eficácia em 50 ppm de 

fluazuron, que inibiu menos de 50% da eclosão das larvas na cepa Jaguar, coletada em uma 

fazenda no Rio Grande do Sul, demonstrando o primeiro caso de resistência ao fluazuron em 

R. microplus. As amostras Fazenda Escola e Jardim também demonstraram outro resultado 

semelhante ao estudo de Valsoni et al., 2021, em que uma das amostras apresentou o IFec das 

teleóginas expostas às menores concentrações de fluazuron superior ao da cepa sensível, 

entretanto, o aumento da concentração do fluazuron resultou em aumento da eficácia, podendo 

indicar que a resistência ainda estava em estágio inicial. 

 

Figura 1. Comparação do IFec (%) de fêmeas de R. (B.) microplus entre o isolado sensível e as 

amostras de campo (Engenho, Fazenda Escola, Jardim e Famez) expostos ao fluazuron. 

 

 

CONCLUSÕES: Em conclusão, foi constatada a resistência de R. (B.) microplus ao 

fluazuron em duas propriedades no município de Campo Grande (Isolados Famez e 

Engenho), e nas propriedades nos municípios de Terenos (Isolado Fazenda Escola) e Jardim 

(Isolado Jardim). 
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RESUMO: O manejo de animais silvestres demanda de atenção especial e deve ser levado 

em consideração o comportamento individual de cada espécie. O fecaloma é uma enfermidade 

caracterizada por fezes ressecadas e endurecidas no intestino grosso, sendo o índice dessa 

patologia mais alta em felinos, uma vez que apresentam comportamentos intrínsecos, como a 

higiene e consequentemente a ingestão de pelos. Estes pelos podem se agrupar ao bolo fecal, 

causando a compactação fecal, sendo os sinais mais comuns destes animais, a falha na 

evacuação, depressão, anorexia, tenesmo, fraqueza. O objetivo deste trabalho é relatar um caso 

de fecaloma em filhote de jaguatirica, apresentando os sinais clínicos, como a anorexia e 

dificuldade de defecação. O exame radiográfico evidenciou a presença do fecaloma no cólon 

e reto do paciente, sendo este encaminhado para o procedimento de enterotomia. Ressalta-se a 

radiopacidade das fezes em relação aos ossos e o diâmetro do intestino, além da importância 

do diagnóstico e do processo cirúrgico. 

PALAVRAS-CHAVE: animais silvestres, anorexia, compactação fecal, enterotomia, exame 
radiográfico 

 

ABSTRACT: The management of wild animals requires special attention and the individual 

behavior of each species must be taken into account. Fecaloma is a disease characterized by 

dry and hard stools in the large intestine, with the highest rate of this pathology in felines, as it 

presented intrinsic behavior, such as hygiene and consequently the ingestion of fur. These furs 

can group with the fecal bolus, causing fecal compaction, with the most common signs of 

affected animals being failure to evacuate, depression, anorexia, tenesmus, weakness. The aim 

of this paper is to report a case of fecaloma in an ocelot puppy, which induces clinical signs 

such as anorexia and difficulty in defecation. The radiographic examination showed the 

presence of fecaloma in the colon and rectum of the patient, who was referred for an 

enterotomy. Emphasizes the radiopacity of feces in relation to bones and bowel diameter, in 

addition to the importance of diagnosis and the surgical process. 

KEYWORDS: wild animals, fecal compaction, anorexia, radiographic examination, 

enterotomy 
 

INTRODUÇÃO: A espécie Leopardus padalis é um felino de porte médio que possui sua 

distribuição geográfica mundial no sudoeste do Texas (Estados Unidos), oeste do México ao 

norte da Argentina. No Brasil, a jaguatirica é encontrada em todos os biomas nacionais. Seus 

hábitos são preeminentemente noturnos, solitários ou em casais, refugiando-se no período 

matutino em ocos de árvores, sobre troncos ou grutas, sendo sua dieta composta por pequenos 

vertebrados (IBGE, 2001). O manejo como um todo de animais silvestres em cativeiro demanda 

grande atenção especial, levando em consideração o comportamento individual de cada espécie, 

uma vez que é vital para o bem-estar animal a fim de evitar enfermidades de várias maneiras 

(Souza, 2019). 

Fecaloma é uma enfermidade que apresenta fezes ressecadas e endurecidas, retidas no 

intestino grosso, podendo ser chamados também de fecólitos (Megavin; Zachary, 2009). O 
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índice elevado de fecalomas em felinos é decorrente de seus comportamentos intrínsecos, como 

a higiene e a ingestão de pelos, além da pouca ingestão de água. Os pelos, quando são ingeridos 

exageradamente, agrupam-se ao bolo fecal e levam a impactações fecais, sendo difíceis de 

expelir pelo animal (Bichard; Sherding, 2003). 

Os sinais mais comuns apresentados em pacientes com fecaloma são: falhas na 

eliminação normal das fezes, depressão, anorexia, tenesmo, fraqueza, letargia, rarefação pilosa, 

vômito, perda de peso (Fossum, 2014). 

Além da anamnese e o exame físico, a utilização do exame radiográfico simples é 

essencial para o diagnóstico, uma vez que o fecaloma é facilmente identificado devido ao 

aumento da radiopacidade dessas fezes endurecidas (Câmarad, 2019). As projeções utilizadas 

a fim de realizar avaliação do intestino grosso são laterais (esquerdo para direito) e ventrodorsal. 

No momento em que os achados clínicos, juntamente com os exames complementares 

de imagem, indicam uma obstrução mecânica, é de extrema importância a recomendação em 

realizar a cirurgia de enterotomia para a retirada das fezes, a fim de desobstruir o animal, 

evitando que seu quadro se agrave (Thrall, 2015) Caso o animal não seja submetido à cirurgia, 

o prognóstico é reservado, podendo evoluir ao choque hipovolêmico ou endotóxico, septicemia, 

peritonite ou inanição (Fossum, 2014). O presente trabalho tem por objetivo relatar o caso de 

fecaloma em filhote de jaguatirica. 

 

RELATO DE CASO: Foi encaminhado uma jaguatirica (Leopardus padalis) filhote de 

aproximadamente 4 a 5 meses para Hospital Veterinário da UFMS/FAMEZ (Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia), no setor de Diagnóstico por Imagem, por meio do médico 

veterinário responsável pelo Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) de Campo 

Grande, MS, para a realização de exames radiográficos e ultrassonográficos. 

O animal apresentava histórico de anorexia e com suspeita de distúrbio gastrointestinal, 

devido a uma dermatopatia na cauda que passou para face caudal do membro pélvico esquerdo, 

fazendo com que a jaguatirica exibisse lambedura na região, ocasionando uma alopecia. 

Foi solicitado exames radiográficos da região abdominal, em projeções laterolateral 

(Figura 1.a) e ventrodorsal (Figura 1.b), que constatou um fecaloma em porção de cólon 

descedente e reto, destacando-se ainda uma intensa distensão do lúmen do intestino grosso 

sugerido assim um megacólon. Neste exame, ressalta-se radiopacidade das fezes estava 

semelhante à dos ossos, decorrente da falta de umidade, uma vez que as fezes já estavam 

bastante tempo paradas no intestino grosso. Ademais, a parede intestinal estava extremamente 

estendida, a silhueta da bexiga urinária não estava visível por sobreposição, porém, os demais 

órgãos abdominais visíveis estavam em posições anatômicas e radiopacidade normais. 

No ultrassom abdominal foi observado que as fezes compactas dificultaram a avaliação 

dos outros órgãos abdominais, uma vez que havia muito sombreamento acústico. Após os 

exames de imagem, o paciente foi encaminhado para o centro cirúrgico no CRAS, para a 

retirada das fezes. 

Durante o procedimento cirúrgico, foi observado o megacólon (Figura 2.a), sustentando 

a suspeita de fecaloma, e a vesícula urinária dilatada (Figura 2.b) devido ao excesso de urina 

represada, situação ocorrida devido a obstrução trato urinário pelo fecaloma. Por meio da 

enterotomia, revelou a grande quantidade fezes endurecidas (Figura 3), sendo estas retiradas, 

e assim, o animal foi desobstruído. No final do procedimento, foram realizadas as medicações 

pós-cirúrgicas, contudo, a jaguatirica veio à óbito após 1 semana.  
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(a) 

 
(b) 

Figura 1. Radiografia laterolateral (a) e ventrodorsal (b). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2. Exposição intraoperatória do cólon obstruído (a) e da vesícula urinária com excesso de urina 

(b). 

 

 

Figura 3. Ordenha de fecaloma pela incisão intestinal. 

 

DISCUSSÃO: O paciente em questão apresentava típicos sinais descritos por Fossum (2014), 

como falhas na eliminação das fezes e anorexia. De forma análoga relatados por Bichard e 

Sherging (2003), o índice de fecaloma é maior em felinos, corroborando com o presente relato. 

Neste caso, a ingestão de pelos da porção caudal do membro pélvico esquerdo acarretou a esta 

condição patológica relatada, fecaloma, confirmando as causas citadas por Bichard e Sherging 

(2003), uma vez que possuía uma dermatopatia que induziu o animal a lambedura e, 

consequentemente, alopecia. Assim, os pelos foram agrupando ao bolo fecal, causando esta 

compactação, fazendo com que o animal não conseguisse mais defecar. 

Como recomendado pelo livro Thrall (2015), a jaguatirica foi submetida a exames 

radiográficos simples para concluir o diagnóstico, com projeções lateral e ventrodorsal.  
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Assim, ao reunir os achados clínicos e os exames complementares de imagem, o animal 

foi diagnosticado com obstrução mecânica pelo fecaloma e submetido a cirurgia, que no caso 

foi uma enterotomia. Mesmo que não descrito de forma clara em literatura, este felino 

apresentou obstrução do trato urinário decorrente da compressão que o intestino grosso repleto 

estava exercendo neste trato e, logo quando houve a retirada do fecaloma, o animal foi 

desobstruído. 

 

CONCLUSÕES: Conclui-se que um animal com fecaloma pode acarretar outras afecções 

como a septicemia, choque hipovolêmico ou endotóxico, peritonite e inanição, agravando o 

quadro do paciente. Os sinais clínicos que a jaguatirica apresentava e as avaliações dos  exames 

de imagem, fundamentam-se a indicação imediata da realização da enterotomia para a  retirada 

do fecaloma. Sendo assim, é de extrema importância o diagnóstico precoce para que o  paciente 

seja tratado a fim de não desenvolver quadros irreversíveis. 
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ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS EM UM FELINO COM SUSPEITA DE FELV 
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RESUMO: O Vírus da Leucemia Felina (FeLV) é um importante patógeno para felinos 

domésticos. O quadro clínico apresentado pelos gatos infectados depende do subtipo viral e 

idade do animal. De forma geral, gatos com FeLV apresentam citopenias, imunossupressão, 

anemia e neoplasia. Relata-se o caso de um felino, macho, 6 anos, não castrado, com queixa 

principal de inapetência, sinais clínicos de prostração, emagrecimento progressivo, 

desidratação, icterícia, há aproximadamente 30 dias, êmese e diarréia nos últimos 2 dias. No 

exame hematológico, foi identificada uma anemia normocítica normocrômica, com diferentes 

linhagens de precursores eritróides e linfócitos atípicos. Animal veio a óbito antes da 

confirmação da suspeita de FeLV, confirmando no histopatológico o diagnóstico de linfoma 

multicêntrico em fase leucêmica. 

PALAVRAS-CHAVE: anemia, linfoma, trombocitopenia. 

 
ABSTRACT: Feline Leukemia Virus (FeLV) is an important pathogen for domestic cats. The 

clinical picture presented by infected cats depends on the viral subtype and age of the animal. 

In general, cats with FeLV have cytopenias, immunosuppression, anemia and neoplasia. We 

report the case of a feline, male, 6 years old, not neutered, with main complaint of 

inappetence, clinical signs of prostration, progressive weight loss, dehydration, jaundice, for 

approximately 30 days, emesis and diarrhea in the last 2 days. On hematological examination, 

a normocytic normochromic anemia was identified, with different lineages of erythroid 

precursors and atypical lymphocytes. The animal died before the confirmation of the FeLV 

suspicion, confirming the diagnosis of multicentric lymphoma in the leukemic phase in the 

histopathological exam. 

KEYWORDS: anemia, lymphoma, thrombocytopenia. 

 
INTRODUÇÃO: O Vírus da Leucemia Felina (FeLV) ainda é um importante patógeno para 

felinos domésticos, apesar da disponibilidade de vacinas para imunização. A alta mortalidade 

dos gatos infectados está relacionada principalmente à imunossupressão, alterações 

hematológicas e neoplasias hematopoiéticas induzidas pelo vírus (MELI et al., 2009). A 

transmissão ocorre de forma horizontal (contato oronasal, saliva e secreções respiratórias) ou 

vertical (transplacentária, amamentação) a felinos de qualquer idade, sexo e raça (VOBIS et 

al,. 2008). A replicação acontece em tecidos linfóides e, dependendo da imunidade do 

hospedeiro, três situações podem ocorrer. A primeira delas é chamada de forma abortiva, na 

qual os gatos se infectam com baixa carga viral e são imunocompetentes o suficiente para 

produzir respostas humorais e celulares capazes de mantê-los sem viremia; na forma 

regressiva, o provírus do FeLV fica latente no DNA de células linfóides do hospedeiro, que 

também não apresenta viremia; a forma progressiva é considerada a mais patogênica e fatal, 

com intensa replicação viral em tecidos linfóides e medula óssea. Nesse caso, o hospedeiro 

elimina grande quantidade do vírus, sendo fonte de contaminação por toda a vida (Hartmann, 
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2012). 

Gatos que desenvolvem a forma progressiva da doença podem ser fonte de infecção 

pelo resto de sua vida, pois se tornam virêmicos depois de uma infecção persistente. Essa forma 

progressiva da doença, acaba desenvolvendo outras alterações decorrentes da FeLV e 

normalmente se torna fatal dentro de alguns anos (Hartmann, 2012). De forma geral, gatos 

com FeLV apresentam imunossupressão, anemia e neoplasia que se manifestam como apatia, 

desidratação, dispnéia, letargia, anorexia, emagrecimento progressivo e icterícia (GABOR et 

al.,2006) 

Este trabalho teve como objetivo relatar as alterações hematológicas em um felino 

com suspeita de FeLV. 

 
RELATO DE CASO: Foi atendido no Hospital Veterinário da UFMS um felino, macho, sem 

raça definida, com 6 anos, não castrado e não vacinado, apresentando inapetência, prostração, 

emagrecimento progressivo, desidratação e icterícia há aproximadamente 30 dias e êmese e 

diarréia nos últimos dois dias. No exame clínico do animal, foi detectada, à palpação, uma 

estrutura abdominal firme na região epigástrica. No hemograma observou-se anemia 

normocítica normocrômica com presença de eritrócitos nucleados (190/100 leucócitos, ref.: 0 

a 5), leucocitose (117.900 mm3, ref.: 5.500 a 19.500 mm3) por linfocitose (115.542 mm3, 

ref:. 1.500 a 7.000 mm3), neutropenia (1.179 mm3, ref.: 2.500 a 12.500 mm3), trombocitopenia 

(23.000 mm3, ref.: 300.000 a 800.000 mm3) e presença de linfócitos atípicos, caracterizados 

por linfócitos grandes com nucléolos evidentes, intensa basofilia citoplasmática e presença de 

raras figuras de mitose. No dia seguinte, o felino veio a óbito e na necropsia e exame 

histopatológico revelaram linfoma multicêntrico com invasão medular e hepática. Linfonodos 

mesentéricos, mediastínico, gastrohepático, pré-escapular e axilar, se apresentaram 

aumentados de tamanho e de coloração avermelhada difusa. 

 

(A) (B) 

Figura 1. Precursores eritróides e linfócitos atípicos em esfregaço sanguíneo. (A) Linfócitos médios, 

apresentando nucléolos evidentes e vacuolizações citoplasmáticas (setas pretas). (B) Presença de 

rubrícitos e metarrubrícitos (setas vermelhas). Em (B), visualiza-se mitose de precursor eritróide (seta 

azul). "Diff-Quick", 1000×. 
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DISCUSSÃO: Os sinais clínicos, alterações hematológicas e achados macro e microscópicos 

observados nesse felino sugerem que a infecção pelo FeLV pode ter sido a causa primária de 

todo o quadro apresentado. Apesar dessa forte suspeita, nenhum exame que pudesse confirmar 

a infecção pelo FeLV foi realizado. Na rotina da clínica veterinária, comumente são  utilizados 

dois exames sorológicos, um de triagem e outro confirmatório, sendo eles o ensaio 

imunoenzimático (ELISA) e o ensaio de imunofluorescência indireta (IFI), respectivamente. 

A reação em cadeia de polimerase (PCR) também é utilizada para avaliar se há 

comprometimento da medula óssea (Levy et al., 2008). 

Os achados hematológicos mais comuns em gatos FeLV positivos são anemia, 

neutropenia e trombocitopenia. No caso do felino deste relato, as citopenias ocorreram devido 

à invasão da medula óssea por linfócitos neoplásicos, no entanto, há relatos de outros 

mecanismos produzindo os mesmos efeitos. O vírus da FeLV causa hipoplasia de medula 

óssea, anemia da doença inflamatória e síndrome mielodisplásica, que resultam em anemia 

normocítica normocrômica (Hartmann, 2012; Stützer et al., 2010). A neutropenia se manifesta 

nas formas cíclica ou persistente, como consequência de hipoplasia mielóide, podendo 

apresentar-se de forma isolada ou envolvendo outras linhagens mielóides (Jordan, 2000). A 

trombocitopenia observada nesse felino provavelmente ocorreu devido a uma diminuição na 

produção de trombócitos, pela supressão da medula óssea. Esse é um achado comum em casos 

de FeLV, ou provável infiltração leucêmica conforme descrito por (Hartmann, 2012). A grande 

quantidade de eritrócitos nucleados encontrados no esfregaço sanguíneo desse animal parece 

ser parte de uma síndrome mielodisplásica, porém não foi realizado mielograma para confirmar 

essa condição (hartmann, 2012). 

Os linfócitos atípicos encontrados no esfregaço sanguíneo estão relacionados à fase 

leucêmica do linfoma diagnosticado pela histopatologia. Animais FeLV positivos são mais 

propensos a desenvolver neoplasias hematopoiéticas, principalmente linfomas, classificados 

como alimentares e multicêntricos, assim como leucemias (Reinacher, 1989). 

No caso desse felino, as alterações hematológicas foram compatíveis com outros casos 

já relatados dessa doença e auxiliaram no diagnóstico clínico, evidenciando a importância do 

hemograma como exame de triagem em casos de suspeita de FeLV. 

 
CONCLUSÕES: Este relato descreve as alterações hematológicas observadas em um felino 

com suspeita de FeLV, ressaltando a importância do hemograma como ferramenta auxiliar no 

diagnóstico dessa enfermidade. 
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo contribuir com dados sobre ecotetura, 

ecogenicidade, tamanho e vascularização de órgãos de cavidade celomática de serpentes Boa 

constrictor obtendo estes dados por meio da ecografia e da ferramenta doppler. Foram 

utilizadas quatro jiboias fêmeas pets, que passaram pelo exame ultrassonográfico, seguindo as 

abordagens descritas na literatura, avaliando aspectos de ecotextura, ecogenicidade e 

vascularização dos órgãos dos animais. Para tanto concluiu-se que, o exame de ecografia 

possibilita a visualização e avaliação da morfológia das estruturas da cavidade celomática em 

jiboias, sendo um exame de eleição para a valiação de órgãos como coração, fígado e vesícula 

biliar, rins e também para o acompanhamento gestacional do mesmo, podendo ser aplicado na 

rotina do médico veterinário ultrassonografista. Para a avaliação correta de cada órgão e 

estrutura é recomendado que o ultrassonografista tenha um conhecimento prévio da anatomia 

destes animais bem como suas particularidades. Sua principal vantagem é o fato de se tratar 

de um exame dinâmico e que não causa prejuízos à saúde do paciente. 

PALAVRAS-CHAVE: anatomia, ecografia, Boa constrictor, órgãos  

 

ABSTRACT: The present work aimed to contribute with data on echoture, echogenicity, size 

and vascularization of organs in the coelomatic cavity of Boa constrictor snakes, obtaining 

these data through echography and the doppler tool. Four female pet boa constrictor were used, 

which underwent ultrasound examination, following the approaches described in the literature, 

evaluating aspects of echotexture, echogenicity and vascularization of the animals' organs. 

Therefore, it was concluded that the ultrasound examination enables the visualization and 

assessment of the morphology of the structures of the coelomic cavity in boa constrictors, being 

an exam of choice for the evaluation of organs such as heart, liver and gallbladder, kidneys and 

also for monitoring gestational period of the same, being able to be applied in the routine of 

the ultrasonographer veterinarian. For the correct evaluation of each organ and structure, it is 

recommended that the sonographer has prior knowledge of the anatomy of these animals as 

well as their particularities. Its main advantage is the fact that it is a dynamic exam that does 

not harm the patient's health. 

KEYWORDS: anatomy, echography, Boa constrictor, organs 

 
 

INTRODUÇÃO: O Brasil possui um número expressivo de animais exóticos como pets, 

sendo o nono maior país em números de répteis e pequenos mamíferos de estimação (IBGE, 

2013). Os répteis estão no segundo lugar de preferências dos criadores de animais silvestres, 

atrás das aves ornamentais, sendo o principal exemplar a jiboia, segundo a Associação 

Brasileira de Criadores e Comerciantes de Animais Silvestres e Exóticos (Abrase, 2017).  

Na clínica de serpentes, das principais patologias que os acometem, destacam-se 

pneumonia, anorexia, obesidade e gota úrica, nas quais o fígado e pulmão são os órgãos mais 

comprometidos (Serapicos et al., 2005; Santos, Galli, 2017). Com o avanço da Medicina de 

Animais Selvagens, a solicitação de exames complementares para o diagnóstico de doenças 
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cresce a cada dia, permitindo a substituição de conceitos e estudos clínicos e cirúrgicos 

previamente fixados principalmente na Medicina de Répteis (Andrade et al., 2012). A técnica 

de ultrassonografia em serpentes, embora seja considerada uma modalidade recente na 

imagiologia veterinária, contribui integralmente para o sucesso do tratamento dos animais. 

Configurando-se como um excelente meio de auxílio ao diagnóstico, proporcionando 

imagens em tempo real sem ser invasivo (Andrade 2012; Andrade, et al., 2012), possibilitando 

a identificação da morfologia e aparência de estruturas da cavidade celomática (Neto et al., 

2009). O objetivo do presente estudo foi contribuir com dados sobre as caracteristicas de 

ecotextura, ecogenicidade, tamanho e vascularização de órgãos de cavidade celomática de 

serpentes Boa constrictor por meio da ecografia e da ferramenta doppler. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: O projeto foi submetido à Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA), da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), para o uso dos animais 

silvestres efetivando a pesquisa, obtendo a aprovação no dia 05/10/2020, registrado com o n⁰ 

017/2020, ao qual foi utilizado um número amostral de seis animais do sexo feminino. 

O exame ultrassonográfico da cavidade celômica foi realizado de forma similar à 

literatura descrita por Banzato et al. (2012) e Schilliger et al, (2006). Cada serpente foi contida 

por tubo de acrílico e aplicou-se as mesmas abordagens; dorsolateral, lateral direita e esquerda  

e ventrodorsal para sondar posicionamento. Cada exame foi realizado com serpentes 

posicionadas em decúbito ventral e dorsal. A temperatura ambiente constante, entre 23 ° C. 

As imagens foram obtidas utilizando um aparelho de ultrassom veterinário Mindray® 

Z6 Vet Colorido, com quatro tipos de transdutores: linear e microconvexo de 6,5 a 10 MHz de 

frequência e dois transdutores de baixa frequência (3 a 5 MHz) de ecografia. A frequência do 

transdutor foi ajustada ao longo de cada exame para obter a melhor qualidade de imagem. 

Os animais passaram pelo exame ultrassonográfico, avaliados aspectos de ecotextura, 

ecogenicidade e vascularização dos órgãos dos animais, ao qual foi utilizado transdutor, ganho 

de imagem e frequencia de onda mecânica adequados, conforme mostrado abaixo (Tabela 1). 

 

 Tabela 1. Relação dos órgãos com a frequência, transdutores e ganho utilizado durante 

exame. 

Órgãos 

 
Pulmão Coração Fígado Estômago Intestino 

Vesícula 

Biliar 
Rins 

Frequência 

[MHz] 
9 6,5 à 10 5,5 à 10 6,5 à 7,0 6,5 à 7,0 5,0 à 7,5 6,0 à 10 

 
Transdutor 

Linear/ 

Convexo 

Linear/ 

Convexo/ 

Setorial 

Linear/ 

Convexo 

 
Convexo 

 
Convexo 

 
Convexo 

Linear/ 

Convexo 

Ganho 40 à 50 40 à 50 40 à 50 50 à 60 40 à 50 30 à 40 60 à 70 

 

A avaliação por meio da técnica de doppler consistiu na aplicação das ferramentas 

obtenção de dados referentes à vascularização das estruturas por meio da ferramenta doppler 

color. A ferramenta de doppler pulsado, consistindo em um sistema ao qual as ondas são 

transmitidas como um impulso, formando um traçado que pode ser visto velocidade de fluxo 

e tempo, e simultaneamente a um som audível. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram obtidos dados referentes a topografia, 

ecogenicidade, ecotextura dos órgãos, em que os resultados de cada foram agrupados (Tabela 

2) e apresentados abaixo. 
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Tabela 1. Relação dos órgãos com a posição anatômica, ecotextura e ecogenicidade. 

Órgãos 

 
Pulmão Coração Fígado Estômago Intestino 

Vesícula 
Biliar 

Rins 

 

 

 

 

Posição 

Terço 

proximal 

estenden 

do-se até 

terço 

médio; 

Dorsal ao 

coração e 

cranial 

ao 

fígado. 

Terço 

proximal; 

base 

cardíaca 

cranial ao 

pulmão, 

ápice 

cardíaco 

cranial ao 

fígado 

 
 

Terço 

médio; 

Caudal ao 

ápice 

cardíaco e 

cranial ao 

estômago. 

 

 

 
Terço 

médio; 

Caudal ao 

fígado. 

 
Porção 

final do 

terço 

médio, 

estenden- 

do-se pelo 

terço 

final. 

 
 

Terço 

médio; 

Caudal ao 

fígado, 

anterior 

ao 

pâncreas. 

 

Terço 

final; 

caudal ao 

pâncreas; 

direito 

cranial 

em 

relação ao 

esquerdo. 

 

 

 
Ecoge- 

nicidade 

 

 
Linha 

pleural 

hiperecó- 

ica 

Parede 

muscular 

hiperecó- 

ica; 

Lúmen 

dos átrios 

ventrículo 

e vasos 
anecóicos. 

Hipoecó- 

ico 

podendo 

variar 

para 
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O uso da ferramenta de doppler nas estruturas avaliadas não obteve resultados 

satisfatórios conforme o que é descrito em literatura. O não mapeamento dos vasos pelo  

dopler color pode estar correlacionado ao baixo fluxo sanguíneo que estes animais 

apresentam. Na ecodorpplercardiografia dos animais os janelamentos preconizados pelo 

referencial bibliográfico mostraram-se eficientes para a formação de imagens adequadas. A 

sobreposição de estruturas presentes no tronco braquicefálico e ramos pulmonares faz 

com que seja necessário o conhecimento específico da anatomia do coração de serpentes. 

O uso da técnica de doppler tem sua maior aplicação na avaliação cardíaca do que 

em outras estruturas, onde foi possível realizar a melhor captação e mapeamento do fluxo 

sanguíneo dentro dos vasos e do coração por meio da ferramenta de doppler color e os 

valores de onda de cada artéria por meio da ferramenta de doppler pulsado. 

Embora a ferramenta de doppler pulsado utilize o mesmo sistema que o doppler 

color, a falta de um referencial teórico que descreva a angulação do cursor em relação ao 

vaso dificultou a formação de ondas que expressem adequadamente o fluxo sanguíneo, 

sendo possível a avaliação adequada de apenas dois animais. 

 Por meio do exame foi constatado que a artéria pulmonar apresenta um fluxo sanguíneo 

maior que a artéria aorta, tal fato pode ser correlacionado ao fato de que as serpentes possuem 

duas aortas derivadas cada uma de um arco sistêmico, e também pelo fato de grande parte do 
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sangue contido no ventrículo fluir para  a artéria pulmonar. 

 

CONCLUSÕES: O exame de ecografia possibilita a visualização e avaliação da característica 

morfológica das estruturas da cavidade celomática em jiboias, sendo um exame de eleição para 

a avaliação de órgãos como coração, fígado e vesícula biliar, rins e também para o 

acompanhamento gestacional dos animais, podendo ser aplicado na rotina do médico 

veterinário ultrassonografista. 
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RESUMO: Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul um felino, macho, de quinze anos de idade, apresentando tumor em região molar do ramo 

horizontal da mandíbula direita, medindo aproximadamente 3,5x4,7 centímetros, não 

ulcerado, de consistência dura, aderido aos tecidos adjacentes e sem envolvimento da mucosa 

oral. O resultado do exame citopatológico foi consistente com carcinoma de células escamosas 

(CCE) e a radiografia de crânio caracterizou-o como extensa área arredondada de 

radiopacidade óssea e característica mista. A partir da associação de características clínicas, 

epidemiológicas, radiográficas e citopatológicas o diagnóstico de CCE com acometimento 

ósseo pode ser sugerido. 

PALAVRAS-CHAVE: carcinoma de células escamosas, gato, mandíbula, osso. 

 

ABSTRACT: A fifteen-year-old male feline was admitted to the Veterinary Hospital of the 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, presenting a tumor in the molar region of the 

horizontal branch of the right mandible, measuring approximately 3.5x4.7 centimeters, non- 

ulcerated, of hard consistency, adhered to adjacent tissues and without involvement of the oral 

mucosa. The result of the cytopathological examination was consistent with squamous cell 

carcinoma (SCC) and the cranial radiography characterized it as an extensive rounded area of 

bone radiopacity and mixed characteristics. Based on the association of clinical, 

epidemiological, radiographic and cytopathological characteristics, the diagnosis of SCC with 

bone involvement can be suggested. 

KEYWORDS: squamous cell carcinoma, cat, jaw, bone. 

 

INTRODUÇÃO: O carcinoma de células escamosas (CCE) é uma neoplasia comum em 

felinos e se origina das células da camada espinhosa da epiderme. Ocorre em animais com 

média de 12,5 anos de idade, geralmente em nariz, pálpebras, pavilhão auricular, mucosa oral 

mandibular, maxilar e língua. Entre os tumores envolvendo o osso, nessa espécie, o CCE é o 

diagnóstico mais frequente (Albanese, 2017; Mcentee, 2012; Quigley & Leedale, 1983). 

Macroscopicamente são lesões ulcerativas, expansivas, infiltrativas, proliferativas e firmes. 

Exames de imagem podem revelar lise ou invasão óssea com ou sem osteoproliferação. 

Amostras citológicas obtidas através da punção por agulha fina (PAF) podem facilitar o 

diagnóstico, mas a interpretação requer integração cuidadosa da citologia com o quadro clínico, 

e a confirmação histopatológica é recomendada (Faulstich et al., 2021). Apesar da baixa taxa 

metastática, o CCE possui comportamento biológico agressivo com elevada taxa de recidiva, 

possuindo, portanto, prognóstico ruim (Peleteiro et al., 2011). O tempo médio de sobrevida 

com tratamento paliativo (antiinflamatórios não esteroidais, antibióticos e corticosteróides) é 

de aproximadamente dois meses; com cirurgia, quando viável, aumenta para seis meses, 

podendo ser estendido para até um ano com diferentes combinações de cirurgia, radioterapia e 

quimioterapia (terapia multimodal) (Bilgic et al., 2015; Mcentee, 2012). O presente trabalho 

teve como objetivo relatar um caso de CCE com envolvimento ósseo em um felino doméstico, 

diagnosticado através de exame citopatológico. 
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MATERIAL E MÉTODOS: Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul um felino, macho, de 15 anos de idade, sem raça definida, castrado, 

com queixa principal de tumor em região de mandíbula direita, notado há vinte dias e apetite 

seletivo há trinta dias. O paciente foi submetido aos exames físico, laboratorial (hemograma e 

bioquímica clínica), citopatológico e radiográfico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao exame físico o felino apresentava nível de consciência 

alerta, comportamento dócil, escore corporal magro, mucosas rosadas e pulso arterial regular. 

O tumor, localizava-se em região molar do ramo horizontal da mandibula direita, com 

aproximadamente 3,5x4,7 centímetros, não ulcerado, de consistência dura, aderido aos tecidos 

adjacentes e, segundo veterinário responsável, sem envolvimento da mucosa oral. 

Nos exames laboratoriais solicitados foram identificados neutrofilia de 14.040 mm3 

(2.500 - 12.500 mm3) e pseudotrombocitopenia de 24.000 mm3 (300.000 - 800.000 mm3) 

devido à presença de agregados plaquetários e os valores de alanina aminotransferase (ALT) e 

creatinina dentro do intervalo de referência. 

O exame citopatológico evidenciou celularidade marcada composta por células de 

origem epitelial escamosa (Figura 1), dispostas individualmente e em aglomerados, 

apresentando elevado grau de pleomorfismo e anisocariose e anisocitose acentuadas, 

citoplasma intensamente basofílico contendo ora grânulos eosinofílicos, ora pequenos 

vacúolos claros, núcleos únicos a duplos, exibindo relação núcleo-citoplasma geralmente 

elevada, cromatina frouxa, nucléolos únicos proeminentes e assincronia da maturação nuclear 

e citoplasmática, compatíveis com CCE. Ainda foi possível observar grandes células 

multinucleadas de formato irregular, com núcleos arredondados uniformes, dispostos 

aleatoriamente pelo citoplasma abundante e moderadamente basofílico. 
 

(a)                               (b) 

 
Figura 1. Células epiteliais escamosas malignas (a) exibindo elevado grau de pleomorfismo e critérios 

de malignidade, tais como anisocitose, anisocariose, binucleação, cromatina frouxa, nucléolo 

proeminente e assincronia da maturação núcleo-citoplasma. (b) Grande célula multinucleada (círculo) 

junto às células epiteliais escamosas malignas. "Diff-Quick", 400× O laudo radiográfico demonstrou 

extensa área arredondada de radiopacidade óssea, de característica mista em região correspondente ao 

ramo horizontal da mandíbula direita, medindo aproximadamente 2,55x2,55 centímetros; lise na região 

ventral do corpo da mandíbula direita; e edema de tecidos moles adjacentes à lesão descrita. 
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Figura 2. Radiografia de crânio em projeção látero-lateral direita. Estrutura arredondada de 

radiopacidade óssea e característica mista em região correspondente ao ramo horizontal da mandíbula 

direita (círculo). 

 

O diagnóstico de CCE foi proposto considerando os achados citopatológicos, 

características clínicas, epidemiológicas e exame radiográfico (Albanese, 2017; Brazzell, 

Heinrich & Walz, 2021; Quigley, Leedale & Dawson, 1972). 

O felino deste relato é considerado idoso (15 anos) e encontra-se dentro da faixa etária 

mais acometida por CCE oral, como descrito por Martin et al. (2011). Os sinais clínicos 

apresentados eram inespecíficos e provavelmente decorrentes da dor ou do desconforto 

oriundos da neoplasia (Mcentee, 2012). 

A celularidade descrita no exame citopatológico era composta por células de origem 

epitelial escamosa apresentando elevado grau de pleomorfismo e aspectos característicos de 

CCE, tais como anisocitose, anisocariose, binucleação, nucléolo proeminente e e assincronia 

da maturação nuclear e citoplasmática, consoante ao exposto por Brazzell, Heinrich & Walz 

(2021). Observou-se, ainda, presença de grandes células multinucleadas, sugestivas de 

osteoclastos, que podem indicar invasão óssea nos casos de CCE (Bain, Barger & Macneill, 

2016). 

O exame radiográfico de crânio caracterizou o tumor como extensa área de 

radiopacidade óssea e padrão misto, achado consistente com osteoprodução e osteólise. Relatos 

de Quigley, Leedale & Dawson (1972) e Takagi (2004) também descreveram CCE mandibular 

em felinos sem lesões de partes moles orais, nesses casos as radiografias de crânio realizadas 

exibiram características ósseas semelhantes às apresentadas nesse caso. 

No presente relato, o fato da formação não apresentar ulceração da mucosa oral é 

macroscopicamente semelhante a CCEs intraósseos primários ou originários de resíduos 

dentários, porém, devido à falta de dados de exame histopatológico, a origem não pôde ser 

determinada (Pavlin et al., 2018; Quigley, Leedale & Dawson, 1972). 

 

CONCLUSÕES: O presente trabalho demonstrou o emprego da citopatologia associada ao 

exame radiográfico para estabelecer o diagnóstico de CCE com envolvimento ósseo em um 

felino doméstico. 
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CORPO ESTRANHO EM TIGRE D’ÁGUA - RELATO DE CASO 
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²Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) de Campo Grande, MS. 

RESUMO: A ingestão de corpo estranho em quelônios está relacionada com a manutenção 

e o ambiente em que os mesmos estão inseridos. O presente relato descreve a ingestão de corpo 

estranho por um cágado da espécie Trachemys dorbigni - Tigre D’água, oriundo de um 

voluntário que o entregou para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Após a 

informação de que o animal havia ingerido um anzol de pesca, foram realizados exames 

radiográficos onde foi constatado um corpo estranho radiopaco em formato de anzol de pesca 

no trato gastrintestinal do animal. Logo o animal foi encaminhado ao centro cirúrgico para o 

procedimento de celiotomia para a remoção do corpo estranho. Após o procedimento, o animal 

se reabilitou e voltou para a natureza. 
PALAVRAS-CHAVES: anzol, celiotomia, radiográfico, tigre d’água  

 

ABSTRACT: The ingestion of foreign bodies in turtles is related to the maintenance and 

environment in which they are inserted. This report describes the ingestion of a foreign body 

by a tortoise of the species Trachemys dorbigni - Tiger D’água, coming from a volunteer who 

delivered it to the CRAS - wild animal rehabilitation center. After the information that the 

animal had ingested a fishing hook, radiographic examinations were performed, which 

revealed a radiopaque foreign body in the shape of a fishing hook in the animal's 

gastrointestinal tract. Soon the animal was sent to the operating room for the celiotomy 

procedure to remove the foreign body. After the procedure, the animal was rehabilitated and 

returned to nature. 

Keywords: celiotomy, radiographic, water tiger, fishhook. 

 

INTRODUÇÃO: O Tigre d'água é um cágado da espécie Trachemys dorbigni, que habita em 

ambientes aquáticos como lagunas, rios, banhados, lagos e açudes com abundância de 

vegetação, que possui uma coloração verde com manchas que variam de avermelhadas a 

amareladas (Bujes 2008). 

É uma espécie onívora, tendo a dieta composta por material vegetal, moluscos, 

insetos, crustáceos, anuros e peixes Bujes et al. (2007). Ocorrem no extremo sul do Brasil, 

Uruguai e nordeste da Argentina (Vanzolini 1997). No Brasil, ocorre naturalmente somente 

no estado do Rio Grande do Sul (RS), que se distribui nas bacias meridionais da região 

hidrográfica do Atlântico Sudeste. A espécie realiza desovas agregadas, com apenas um 

período reprodutivo por ano (Bager et al. 2007). 

A espécie sofre intensa pressão devido à coleta de ovos e filhotes destinados ao 

mercado clandestino de animais de estimação, sendo encontradas em áreas urbanas em 

ambientes poluídos por esgotos domésticos e industriais (Fagundes et al., 2010a, 2010b), 

ademais há o consumo esporádico de indivíduos para a alimentação humana na região do 

baixo Jacuí (RS). 

Esses animais criados como pets têm aumentado o número de afecções associados às 

inadequadas condições de manejo como obstruções digestivas e constipações, que estão 
relacionadas à ingestão de areia, pedra, cascalho, presente no próprio recinto ou ambiente 
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(Silverman, 2006). 

Além disso, a manutenção desses animais em ambientes impróprios é a causa de 

doenças, sabe-se que a saúde deles está diretamente relacionada com o modo em que são 

criados. Recintos impróprios é a segunda causa mais comum de doenças e problemas 

encontrados nestes animais, sendo a primeira, a dieta imprópria (Messonier, 1999). 

Os sinais clínicos das desordens gastrintestinais são hipofagia crônica ou anorexia 

frequentes em cágados e jabutis com obstrução gastrintestinal, doenças metabólicas ou 

infecciosas e parasitismo (Mautino M. & Page C.G. 1993). 

O diagnóstico é concluído pelo exame radiográfico ou endoscópio (Matushima E.R. 

2001). Em alguns casos, a depender da localização e os agravos ao animal é necessária a 

remoção do objeto através de celiotomia ou endoscopia (Frye, 1991). O relato de caso tem 

como objetivo descrever um corpo estranho em um tigre D’água. 

 

RELATO DE CASO: Foi encaminhado para o setor de imagem da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul um tigre D’ água que foi entregue por voluntário no Centro de Reabilitação 

de Animais Silvestre - CRAS, onde foi informado que o animal havia engolido um anzol de 

pesca. 

Assim ele foi submetido ao exame radiográfico simples em projeções laterolateral 

esquerda (LLE) e ventrodorsal (VD) que detectaram a presença de uma estrutura de maior 

radiopacidade (densidade metal) em topografia de estômago, com o formato de anzol de pesca. 

Em seguida o animal deu entrada à cirurgia, a anestesia difundida foi por via 

intramuscular, utilizado o Cloridrato de cetamina 10%, dose de 20mg/Kg e Midazolam dose 

2mg/Kg. O acesso para a celiotomia foi feito pelo plastrão, com o uso da ferramenta (Dremel) 

até a cavidade celomática do animal. Assim, localizou-se o estômago, foi realizada uma incisão 

pequena para a retirada do corpo estranho, em seguida aplicou sutura com fio 3-0 em parede 

do estômago. Para a reparação do plastrão, foram realizadas quatro perfurações, para condução 

do fio de cerclagem, utilizou-se como suporte para encaixe da peça removida e aplicação de 

resina polimerizada para fusão do plastrão removido. 

O tigre D’água após a cirurgia de remoção do corpo estranho foi tratado com 

antimicrobiano, por via intramuscular a Cefalexina, em dose de 20 mg/Kg, e conjuntamente 

com antiinflamatórios Meloxicam 0,2% dose de 2mg, durante dez dias. O animal tendo voltado 

a se alimentar de maneira voluntária foi liberado em uma região alagada na cidade de Campo 

Grande (MS). 
 

(a) (b) 

 

Figura 1. Radiografia laterolateral direita (a) e ventrodorsal (b) de um Tigre D’água 

(Trachemys dorbigni). 
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Figura 2 Figura 3 

Figura 2. Imagem demonstrando o anzol de pesca aderido na parede do estômago. 

Figura 3. Tigre D’água pós-operatório imediato. Nota-se o corpo estranho que foi retirado do estômago. 

 

DISCUSSÃO: A obstrução gastrintestinal no tigre D’água ocorreu devido à ingestão de um 

corpo estranho, que é comum em répteis cativos. Essa ocorrência está relacionada à 

manutenção deste animal em ambiente impróprio que apresenta objetos passíveis de serem 

ingeridos (Hernandez-Divers & Hernandez-Divers, 2006). 

O diagnóstico de doenças comuns em quelônios, como a obstrução gastroentérica 

necessita da avaliação radiográfica, Jackson e Fasal (1981), após o exame radiográfico em 

projeções LLE e VD foi detectado a presença da estrutura de maior radiopacidade sem haver 

a necessidade do uso de contraste. 

A celiotomia foi indicada no caso, pois permite acesso à cavidade celomática e aos 

órgãos nela presentes, sendo indicada em afecções no sistema gastrointestinal, tais como a 

obstrução. Na reparação do plastrão utilizou-se fio de cerclagem e por fim houve a aplicação 

de resina, como citado por (Mader & Bennett, 2006). 

 
CONCLUSÕES: Conclui-se que o exame radiográfico auxiliou na detecção do corpo estranho 

no animal de forma eficaz e rápida, sendo fundamental para o melhor diagnóstico possível e 

que os tratamentos cirúrgico e clínico possibilitaram o restabelecimento e a reintrodução do 

animal ao seu habitat natural. 
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CORPÚSCULO DE LENTZ EM LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO DE UM 

CÃO                               COM CINOMOSE 
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RESUMO: O objetivo do trabalho foi relatar a presença de Corpúsculos de Lentz no líquido 

cefalorraquidiano de um cão com cinomose. O animal apresentava hiporexia, melena, secreção 

ocular mucopurulenta, secreção nasal, ataxia, convulsão, dificuldade respiratória e histórico de 

apenas uma dose de vacina polivalente quando filhote. A análise do líquor revelou pleocitose 

leve com predomínio de células mononucleares, neutrófilos, quantidade moderada de 

eritrócitos, concentração de proteína aumentada e presença de Corpúsculos de Lentz no 

citoplasma de células mononucleares, eritrócitos e neutrófilos. Nesse caso, não foi possível 

determinar se essas estruturas estavam no citoplasma de células presentes no líquor ou foram 

provenientes de contaminação sanguínea no momento da coleta. 

PALAVRAS-CHAVE: cães, cinomose, corpúsculo de lentz, líquor 

 

ABSTRACT: The aim of this study was to report the presence of Corpuscles of Lentz in the 

cerebrospinal fluid of a dog with distemper. The animal had hyporexia, melena, mucopurulent 

ocular discharge, nasal discharge, ataxia, convulsion, respiratory distress and a history of only 

one dose of polyvalent vaccine as a puppy. CSF analysis revealed mild pleocytosis with a 

predominance of mononuclear cells, neutrophils, moderate amount of erythrocytes, increased 

protein concentration and presence of Lentz Corpuscles in the cytoplasm of mononuclear cells, 

erythrocytes and neutrophils. In this case, it was not possible to determine whether these 

structures were in the cytoplasm of cells present in the CSF or were from blood contamination 

at the time of collection. 

KEYWORDS: dogs, distemper, lentz corpuscle, cerebrospinal fluid 

 

INTRODUÇÃO: A infecção pelo Vírus da Cinomose Canina (VCC) é uma das doenças com 

maior importância em cães domésticos no mundo, apresentando alta taxa de morbidade e 

mortalidade. Não existe predisposição por raça ou sexo, porém a doença é mais prevalente em 

cães jovens e não vacinados (Silva et al., 2021). Além dos cães domésticos, outros animais da 

ordem Carnívora podem ser acometidos, como raposas, guaxinins, ferrets, hienas, leões, 

tigres, pandas vermelhos, focas, entre outros (Freire; Moraes, 2019). 

O vírus causa doença multissistêmica que afeta o sistema respiratório, gastrintestinal e 

o sistema nervoso central (Norris, 2013). Secreções nasais e oculares, tosse úmida e 

produtiva, dispnéia, conjuntivite, ataxia, convulsões, paresia, paraplegia, tremores musculares 

e andar em círculos são os principais sintomas relatados (Silva et al., 2021). 

O vírus pode ser detectado em amostras biológicas como urina, sangue total, líquor, 

fezes, saliva e secreção respiratória por meio de ELISA, imunofluorescência direta (IFD) e 

reação em cadeia de polimerase precedida de transcrição reversa (RT-PCR). Inclusões virais 

intracitoplasmáticas conhecidas como Corpúsculos de Lentz são frequentemente observadas 

em leucócitos (linfócitos e neutrófilos) e eritrócitos como resquícios da replicação viral e 

constituem uma importante ferramenta diagnóstica (Portela et al., 2017). 

O presente trabalho teve como objetivo relatar a presença de Corpúsculo de Lentz no 

líquido cefalorraquidiano de um cão atendido no Hospital Veterinário da FAMEZ. 
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RELATO DE CASO: Foi atendido no Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) um cão, macho, SRD, não castrado, adulto com queixa 

principal de hiporexia, melena, secreção ocular mucopurulenta, secreção nasal, ataxia, 

convulsão e dificuldade respiratória. O paciente havia recebido apenas uma dose da vacina 

polivalente para cães e uma dose de vacina antirrábica quando filhote. Um cão contactante 

estava apresentando sinais semelhantes, porém mais brandos. 

O líquido cefalorraquidiano caracterizava-se por aspecto levemente turvo, incolor, 

teste de Pandy positivo, contagem total de 30 células nucleadas/µL, 2.750 eritrócitos/µL e 1,4 

g/dL de proteína. As células nucleadas consistiam em células mononucleares médias (51%), 

pequenas (32%) e neutrófilos íntegros (17%), as quais, assim como eritrócitos, apresentavam 

Corpúsculo de Lentz. 

 

DISCUSSÃO: A análise do líquor é uma importante ferramenta auxiliar no diagnóstico de 

doenças do sistema nervoso central, fornecendo informações que permitem identificar 

doenças inflamatórias, infecciosas e neoplásicas (Polidoro et al. 2018). 

Cães com cinomose apresentam padrões variados de alterações no líquido 

cefalorraquidiano de acordo com a fase da doença. Em casos agudos, as alterações consistem 

em pleocitose neutrofílica e concentração de proteínas discretamente aumentada, enquanto em 

casos mais crônicos a pleocitose é mononuclear com concentração de proteína 

moderadamente aumentada (Desnoyers et al., 2009; Gama et al., 2005). Pleocitose 

mononuclear caracteriza-se pelo aumento de linfócitos ou macrófagos e também ocorre em 

outras infecções virais, infecções fúngicas e por protozoários, uremia, intoxicações e 

encefalomielite granulomatosa (Lorenzi; Mandara, 2012). 

Dificilmente a análise do líquor fornece o diagnóstico definitivo das enfermidades do 

sistema nervoso central, pois raramente o agente é encontrado. No caso do cão desse relato, a 

observação de corpúsculos de Lentz na amostra permitiu diagnóstico conclusivo (Desnoyers 

et al., 2009; Lappin, 2015). 

A presença de eritrócitos em amostras de líquor pode ser interpretada como 

hemorragia ou contaminação sanguínea no momento da coleta. Em casos de hemorragia 

aguda, apenas eritrócitos íntegros são encontrados. Em hemorragias que aconteceram há mais 

de 12 horas é possível notar eritrofagocitose, e em casos mais crônicos, o líquor se torna 

amarelo-alaranjado (xantocromia). Alguns autores relatam a presença de plaquetas e 

eritrócitos sem evidência de eritrofagocitose quando há contaminação iatrogênica. A 

contaminação sanguínea altera a contagem total de células nucleadas e a concentração de 

proteína das amostras, prejudicando a interpretação dos resultados (Cowell, 2009; Lorenzi; 

Mandara, 2012). 

No líquor analisado nesse relato, não foi possível determinar se as células contendo os 

corpúsculos estavam presentes no líquor (hemorragia aguda) ou se houve contaminação 

sanguínea no momento da coleta, já que a contagem total de eritrócitos foi de 2.750/µL, valor 

bastante próximo ao observado por Desnoyers et al., 2009 quando há contaminação sanguínea 

(3.000 eritrócitos/µL). 
 

CONCLUSÃO: Este relato descreve a observação de corpúsculos de Lentz em células 

mononucleares, neutrófilos e eritrócitos no líquor de um cão com cinomose, porém, nesse caso, 

não foi possível determinar se essas células estavam presentes no líquor ou foram provenientes 

de contaminação sanguínea no momento da coleta. 
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RESUMO: Este trabalho descreveu um caso de efusão neoplásica em um felino com melanoma 

maligno, atendido no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

com queixa de aumento de volume mandibular com crescimento rápido e histórico de 

enucleação devido à neoplasia. Em imagem radiográfica observaram-se metástases em 

cavidade torácica e efusão pleural. A análise do líquido cavitário revelou efusão neoplásica 

contendo melanócitos e melanófagos. Melanoma foi confirmado pela histopatologia após 

necropsia do animal. 

PALAVRAS-CHAVE: efusão neoplásica, felino, melanoma, neoplasia, oncologia 

 

ABSTRACT: The article related a clinical case of neoplastic effusion in a feline with malignant 

melanoma, treated at Veterinary Hospital of Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, with 

complaint of rapid growth of mandibular volume and history of enucleation due to neoplasia. 

In the radiographic image was discovered thoracic metastases and pleural effusion. The 

cavitary liquid analyses reveled neoplastic effusion with melanocytes and melanophages. The 

melanoma was confirmed by histology after necropsy of the animal. 

KEYWORDS: feline, neoplasm effusion, melanoma, neoplasm, oncology 

 

INTRODUÇÃO: As neoplasias melanocíticas são relativamente comuns em cães, mas raras 

em gatos e tendem a acometer animais idosos e com pele de pigmentação escura (Villiers; 

Ristić, 2016; Bruyette, 2020). Essas neoplasias podem ter origem a partir de melanócitos ou 

melanoblastos epidérmicos, dérmicos ou foliculares (Albanese, 2017). O crescimento do tumor 

pode ser causado tanto por alterações genéticas, como por fatores ambientais (Slominsk et al., 

2001). 

Os tumores melanocíticos podem ser malignos ou benignos, com variação de 

nomenclatura entre autores. Os melanomas malignos frequentemente são apresentados como 

nódulos cutâneos únicos, de tamanho variável, alopécicos, pigmentados, com margens 

irregulares e muitas vezes ulcerados, além de possuírem grande tendência à metástase, 

principalmente para os pulmões (Villiers; Ristić, 2016; Nelson; Couto, 2010; Albanese, 

2017). O melanoma maligno em gatos possui alto potencial de malignidade independente do 

local em que se encontra, entretanto, as formas oculares e cutâneas são mais comuns (Van 

Der Linde-Sipman et al., 1997). Os tumores cutâneos são mais frequentes na cabeça, cauda, 

região lombar e extremidades distais e as oculares acometem principalmente a região uveal 

(Smith et al., 2002). 

Levando em consideração a escassez de relatos de casos de tumores melanocíticos 

em gatos, o objetivo deste trabalho foi descrever um caso de efusão neoplásica em um felino 

com melanoma maligno. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Um felino, fêmea, SRD, preta, de 12 anos, castrada, foi 

atendida no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul com 

histórico prévio de enucleação do globo ocular esquerdo devido a uma neoplasia 

macroscopicamente sugestiva de melanoma há 12 meses e queixa principal de anorexia e 
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aumento de volume mandibular de crescimento rápido. O animal passou por exame físico e 

por exame radiográfico, no qual foi coletado líquido cavitário intratorácico e encaminhado 

para o Laboratório de Patologia Clínica do Hospital Veterinário. Após um mês, o animal veio 

a óbito e o cadáver foi encaminhado para necropsia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante o exame físico foi detectado um nódulo de 2,0 x 

2,5 cm, firme, aderido e não ulcerado na mandíbula esquerda, além de taquicardia e taquipneia. 

No exame radiográfico do tórax foi possível identificar múltiplos nódulos pulmonares e efusão 

pleural. 

A efusão apresentava coloração avermelhada, aspecto turvo, densidade de 1.036, 

contagem de células nucleadas de 7.300 células/µl, proteína total de 5,7 g/dL, albumina de 2,9 

g/dL e globulina de 2,8 g/dL. A citologia revelou predomínio de melanócitos caracterizados 

como células arredondadas dispostas individualmente, bem delimitadas, com anisocitose 

evidente, citoplasma abundante, preenchido por grânulos irregulares enegrecidos, cromatina 

por vezes frouxa e anisonucleose (Imagem 1a). Em menor quantidade foram observados 

melanófagos, células com citoplasma abundante e elevada quantidade de vacúolos grandes 

dispostos por todo citoplasma, por vezes, apresentando grânulos irregulares enegrecidos 

(Imagem 1b). 

O melanoma maligno é uma neoplasia rara em felinos, (Bruyette, 2020) descrita, 

principalmente, como tumores intraoculares com alta capacidade metastática e, 

consequentemente, prognóstico ruim. A metástase descrita, inclusive nos pulmões e linfonodos 

mediastínicos, resultou no desenvolvimento de efusão pleural, que foi classificada como 

neoplásica devido a visualização de melanócitos com características de malignidade na análise 

citológica. O desenvolvimento da efusão também justifica os parâmetros aferidos no exame 

físico. (Van Der Linde-Sipman Et Al., 1997; Slominsk, 2001; Smith Et Al, 2002; Konïg et al., 

2019). 
 

(a) (b) 
Imagem 1. Células visualizadas em citologia da análise do líquido cavitário, corada com corante tipo 

Romanowsky. Ao centro da imagem (a) é evidenciada célula redonda com núcleo descentralizado, 

citoplasma abundante preenchido por grânulos enegrecidos, compatível com melanócito. E ao centro 

da imagem (b), célula com núcleo pleomórfico descentralizado, com razão núcleo-citoplasma 

diminuído, citoplasma com muitos vacúolos irregulares e grânulos enegrecidos, compatível com 

melanófago. 

Na macroscopia, foram observados diversos tumores enegrecidos de tamanhos 

variados, consistência macia, presentes no saco pericárdio, parênquima pulmonar, fossa 

orbital e canal auditivo esquerdos e região da hipófise, se estendendo ao parênquima 

circundante. Os linfonodos mediastínicos estavam substituídos por uma massa multinodular, 
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enegrecida e macia, de 12 x 4 cm. Histologicamente, foram evidenciadas células neoplásicas 

malignas de origem melanocítica, dispostas em ninhos densamente celulares com frequentes 

figuras de mitose, anisocitose e anisocariose moderadas.  

Essas células estavam presentes em grande parte do parênquima pulmonar, costela e 

músculo intercostal, linfonodos mediastínicos, região ocular esquerda, nervo óptico, 

leptomeninges e região de hipófise. Os achados foram condizentes com  melanoma maligno 

disseminado. 

A grande quantidade de focos de metástase nos pulmões, linfonodos mediastínicos e 

cavidade torácica favoreceu a formação de efusão, que nesse caso, pode ter se formado devido 

às mudanças na pressão hidrostática e alteração da drenagem linfática (Dempsey; Ewing, 

2011; Corda et al., 2020; Morges; Zaks, 2010; Konïng et al., 2019). Neoplasias 

mediastinais, broncopulmonares ou pleurais primárias são de 26 a 61% das causas de efusão 

em felinos, sendo o linfoma mediastinal a principal delas (Beatty; Barrs, 2010). 

Outras massas mediastinais podem levar ao desenvolvimento de efusão neoplásica, de 

forma que a análise da efusão se torna imprescindível, já que essa inclui o exame citológico, 

que pode auxiliar na determinação do tipo celular envolvido (Beatty; Barrs, 2010). O sucesso 

na identificação de uma efusão neoplásica depende da quantidade de células esfoliadas na 

amostra, sendo mais promissor em casos de neoplasias epiteliais e de células redondas e mais 

difícil em casos de neoplasias mesenquimais. Apesar de ser considerado uma neoplasia 

mesenquimal, o melanoma apresenta fácil esfoliação celular, o que facilita a visualização das 

células em efusões (Rizzi et al., 2009). 

 

CONCLUSÃO: Este relato descreve o diagnóstico citológico de uma efusão neoplásica 

causada pela metástase de melanoma maligno nos pulmões, linfonodos mediastínicos e 

cavidade torácica de um felino, caso raramente reportado na literatura. 
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RESUMO: O glioblastoma multiforme é um tipo de tumor originário das células da glia, 

mais especificamente um subtipo de astrocitoma que, embora seja menos frequente nos 

animais domésticos, possui severa malignidade. Portanto, é importante o estudo desse tipo 

de neoplasia como um diagnóstico diferencial, principalmente em caninos, que tem maior 

predileção, e também se houver correlação de sinais clínicos descritos na literatura. O 

objetivo deste trabalho foi relatar um caso de Glioblastoma multiforme intracraniano numa 

canina fêmea, Lhasa Apso de 14 anos, atendida no Hospital Veterinário da UFMS (HV), onde 

foi realizado um levantamento de dados de todo o histórico do indivíduo, bem como a análise 

histopatológica pós necropsia. Os sinais clínicos foram head pressing, convulsão e andar 

compulsivo, que se agravou em um período de duas semanas. Como a possibilidade de 

tratamento não era favorável, foi sugerida eutanásia. O laudo histopatológico diagnosticou 

glioblastoma multiforme (com metástases em rim e pulmão), que são tumores da micróglia 

responsáveis, dentre outros fatores, por aumentar a pressão intracraniana e, dessa forma, 

alterar as funções das células nervosas. Dependendo da área nervosa acometida, os sinais 

clínicos sugerem qual local no sistema nervoso central (SNC) está sendo afetado pela massa 

tumoral, bem como a possibilidade de metástase, visto o alto grau de malignidade. O 

tratamento para esse tipo de tumor não está muito bem descrito na literatura, mas medidas 

paliativas se mostram positivas e aumentam a sobrevida do paciente. Compreende-se, então, 

que o estudo de relatos de casos, como o do presente trabalho, é importante para o diagnóstico 

diferencial no cotidiano do Médico Veterinário, correlacionando com sinais clínicos e fatores 

de predileção clássicos para tal patologia. 

PALAVRAS-CHAVE: astrocitoma, micróglia, neoplasia, tumor 

 

ABSTRACT: Glioblastoma multiforme is a type of tumor originating from glial cell, more 

specifically a subtype of astrocytoma that, although less frequent in domestic animals, has 

severe malignancy and. Therefore, it’s important to study this type of neoplasm as a 

differential diagnosis, especially in canines, which have greater predilection, and also if there 

are signs evidenced in the literature. The aim of this study was to report a case of glioblastoma 

multiforme in a 14-year-old canine, Lhasa Apso, attended at the Veterinary Hospital of 

UFMS, where a survey of data from the entire clinical history of the individual was carried 

out, as well as a histopathological analysis after necropsy. Glioblastomas are responsible, 

among other factors, for increasing intracranial pressure and thus altering the functions of 

nerve cells. Depending on the affected area, the clinical signs obtained can qualify which 

local in the CNS is being affected by the tumor mass, as well as the possibility of metastasis, 

given the high degree of malignancy. It is understood, the, that the study of case reports, such 

as the present work, is important for the diferencial diagnosis in the daily life of the 
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veterinarian, correlating with clinical signs and classic predilection factors for such 

pathology. 

KEYWORDS: astrocytoma, microglia, neoplasm, tumor 

 

INTRODUÇÃO: O glioblastoma multiforme (astrocitoma grau IV) é um subtipo de 

astrocitoma que é definido como um tumor originário das células da glia. Este tipo de 

neoplasia se destaca comumente na medicina humana e veterinária como o tipo com maior 

grau de malignidade (Mandara, 2002). Em cães, neoplasias intracranianas são raramente 

diagnosticadas com uma taxa de incidência de 14,5 em 100.000 casos e, ademais, a média de 

idade de indivíduos acometidos por tumores cerebrais é de 9 anos, com 95% dos casos com 

animais de 5 anos ou mais (Kube et al., 2003). Assim, o astrocitoma é um tumor importante 

do SNC, pois tem a maior prevalência nos animais domésticos e, além disso, os caninos 

são os indivíduos mais afetados (Lipsitz et al., 2003). Esta neoplasia constitui cerca de 10% 

dos tumores do SNC no cão, e os glioblastomas ocupam 5% de todos os astrocitomas (Lipsitz 

et al., 2003). Embora este último, seja menos frequente, se destaca por ser o mais severo 

entres os tumores, e se faz importante para um diagnóstico diferencial para o Médico 

Veterinário. O objetivo do artigo foi relatar um caso de glioblastoma multiforme (grau IV) 

intracraniano em um canino fêmea Lhasa Apso de 14 anos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizado um estudo de caso através de uma análise do 

histórico de tumores no HV da UFMS, em 2021, durante um projeto de científico local, na 

qual foi selecionado para o presente trabalho o caso de uma canina fêmea, Lhasa Apso, de 14 

anos, que foi atendida no HV da UFMS, no dia 18/06/2018. Na anamnese desta data foi 

relatado que o animal apresentava head pressing, com andar compulsivo e desorientado, além 

de convulsões, com um tempo de evolução de 2 semanas. Há três meses do atendimento, 

havia sido realizado uma ovariossalpingo-histerectomia e mastectomia onde foi 

diagnosticado, através de laudo histopatológico, carcinoma. Na data posterior, foi feita 

radiografia de tórax, onde evidenciou padrão alveolar sugestivo de pneumonia/metástase. No 

exame clínico, observou-se as seguintes alterações: frequência cardíaca de 60 bpm (baixa), 

5% de desidratação, pulso arterial irregular, nível de consciência em estupor, decúbito, miose 

bilateral, convulsão focal e vocalização. Foi realizado uma indução de coma, e quando o 

propofol reduzia o efeito, o animal vocalizava. Devido à possibilidade de falta de resposta a 

terapia e baixa qualidade de vida, foi sugerida a eutanásia. O exame histopatológico após a 

necropsia diagnosticou no encéfalo (córtex frontal, parietal/hipocampo e occipital) um 

glioblastoma multiforme, além de metástases múltiplas no rim e no pulmão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O surgimento dos sinais clínicos advindos de alterações 

neurológicas depende da localização, extensão e taxa de crescimento da massa tumoral 

(Walmsley et al., 2006). O glioblastoma multiforme é uma neoplasia intracraniana e, como 

tal, é responsável por comprometer a forma e, consequentemente, a fisiologia do encéfalo e 

de suas funções. Assim, à medida que a massa tumoral cresce, esta comprime o tecido contra 

o osso, que aumenta a pressão intracraniana (PIC). Sendo a região óssea pouco elástica, a 

mudança na PIC é determinada pela alteração do volume de pelo menos um dos três 

mecanismos principais que regem a pressão neste local: tecido cerebral, líquido 

cefalorraquidiano e o volume sanguíneo (Bagley & West, 2010). Como o organismo não 

consegue se autorregular na presença de uma massa tumoral significativa, todo o sistema 

sanguíneo local é comprimido e, então, comprometido, o que caracteriza a perda da função 

das células nervosas, já que todo o substrato para seu metabolismo, bem como a eliminação 

das excretas, não está mais disponível pelo aumento da PIC. No caso em questão discutido, 

os sinais clínicos foram de epilepsia e síndrome tálamo cortical. 
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Todas essas alterações dizem respeito as áreas encefálicas acometidas pelo glioblastoma, 

sendo o córtex frontal, parietal e occipital afetados. Porter, Lahunta & Summers (2003) num 

estudo de 6 casos de glioblastoma cerebral, descrevem anomalias posturais, além de andamento 

em círculo e pressão da cabeça contra objetos (head pressing). Fenner (2000) caracterizou como 

alterações consequentes de tumores no cérebro e diencéfalo: convulsões e reações posturais 

retardadas. Além dos sinais clínicos, na necropsia, foi evidenciado áreas extensas de necrose, 

advindas de edemas causadas pela pressão e, posterior, obstrução dos vasos sanguíneos, em que 

Bagley (2005) confirma como o edema cerebral intersticial uma outra consequência da lesão 

tumoral. Todas essas alterações comprometem a qualidade de vida do paciente e, embora não 

exista um protocolo bem estabelecido para os tratamentos de tumores intracranianos, se faz 

necessário uma metodologia paliativa para dar sobrevida ao paciente, principalmente com 

anticonvulsionantes, como o fenobarbital, por exemplo, na dosagem de 3-5mg/kg BID, além de 

glicocorticoides para a diminuição do edema intracraniano, em que se mostra uma melhora 

significativa nos sinais clínicos (Mcentee & Dewey, 2013) 

 

CONCLUSÃO: Compreende-se, portanto, que os astrocitomas são o tipo tumoral mais 

frequente em caninos e, dessa forma, é válido um diagnóstico diferencial, principalmente 

quando sinais clínicos evidentes na literatura são observados nos casos de interesse, como 

convulsão, andar compulsivo e head pressing, além de outros fatores como a idade e o histórico 

genético, por exemplo. O glioblastoma multiforme é o tipo de astrocitoma com maior grau 

de malignidade e, portanto, deve ser considerado em casos clínicos onde o paciente apresenta 

severidade nos sintomas, bem como a possibilidade alta de haver metástase, se outros exames 

sugerirem tal fato, como foi descrito no presente caso. 
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RESUMO: A hematopoiese extramedular ocorre quando a produção das células sanguíneas 

se desenvolve fora da medula óssea. Esse relato de caso descreve um canino, fêmea, que 

apresentou alteração ultrassonográfica de múltiplos nódulos, os quais em exame citológico 

foram compatíveis com hematopoiese extramedular. O animal também apresentava 

leishmaniose, hiperplasia endometrial cística e sinais de inflamação como possíveis causas 

dessa alteração esplênica. Não foi realizado tratamento por se tratar de uma lesão benigna. 

PALAVRAS-CHAVE: baço, eritropoiese, Leishmania sp., piometra 

 
ABSTRACT: Extramedullary hematopoiesis occurs when the production of blood cells 

develops outside the bone marrow. This case report describes a female canine, which presents 

ultrasonographic alteration of multiple nodules, which in cytological examination was 

compatible with extramedullary hematopoiesis. The animal also had leishmaniasis, cystic 

endometrial hyperplasia and signs of inflammation as possible causes of this splenic alteration. 

No treatment was performed since this is a benign lesion. 

KEYWORDS: erythropoiesis, Leishmania sp., pyometra, spleen 

 
INTRODUÇÃO: Em cães, assim como em boa parte dos mamíferos, a produção esplênica 

de células sanguíneas acontece durante a vida fetal, se encerrando no final do período 

intrauterino. A hematopoiese extramedular (HEM) esplênica ocorre quando as células 

sanguíneas são produzidas no baço, seja por aumento da demanda dessas células ou por lesões 

na medula óssea (Campos, 2017). O baço é o local mais comum de HEM em pequenos animais, 

e mais frequente em cães quando comparado aos felinos (Zamokas et al., 2016). 

Várias enfermidades podem estar associadas à HEM como doenças infecciosas crônicas, 

neoplasias malignas, piometra, anemia/trombocitopenia imunomediada, doenças 

mieloproliferativas e mielodisplasia, no entanto, cães saudáveis também podem apresentar 

esta condição (Macwilliams, 2009; Campos, 2017). 

A HEM, assim como outros processos benignos envolvendo o baço, pode causar alterações 

estruturais hipoecogênicas no parênquima e mimetizar processos neoplásicos em 

ultrassonografia, dessa forma, citologia ou biópsia são ferramentas indicadas para se obter o 

diagnóstico definitivo (Campos, 2017). O presente trabalho teve como objetivo relatar o caso 

de um canino com hematopoiese extramedular esplênica e sua relação com enfermidades 

concomitantes. 

 
RELATO DE CASO: Foi atendido, no Hospital Veterinário da UFMS-FAMEZ, no setor de 

Ginecologia e Obstetrícia, um canino, fêmea, da raça Yorkshire, de 8 anos. O animal foi 

encaminhado ao setor apresentando histórico de colapso de traqueia, claudicação e alteração 

ultrassonográfica prévia compatível com nódulo ovariano. O exame físico revelou 

linfonodomegalia generalizada. A paciente foi submetida a outro exame ultrassonográfico, no 

qual foram visualizados nódulos hipoecogênicos no baço e alterações uterinas sugestivas de 
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piometra/hemometra/mucometra. Foram solicitados exames de imunocromatografia, ELISA 

e RIFI para leishmaniose, que resultaram em positivo na imunocromatografia e reagente no 

ELISA e RIFI. Adicionalmente, no hemograma, as principais alterações foram anemia 

normocítica normocrômica discreta com valor de hemoglobina de 11,0 g/dL (R= 12-18 mg/dL) 

e leucocitose de 26.800 mm³ (R= 26.800 mm³) por neutrofilia de 23.316 mm³ (R= 3.000-

11.500 mm³). 

Diante das alterações, foi sugerida a cirurgia de OSH (ovariosalpingohisterectomia), ocasião 

em que foi coletada amostra das nodulações do baço (Figura 1) por meio de punção por agulha 

fina (PAF). As lâminas confeccionadas foram encaminhadas ao setor de Patologia Clínica para 

análise citopatológica. 

 

Figura 1. Baço apresentando múltiplos nódulos. As setas representam os locais de coleta (nódulos 

maiores) da citologia por PAF (Punção por Agulha Fina). 

 

Na citologia havia grande quantidade de precursores mielóides e eritróides. As células mais 

abundantes foram linfócitos pequenos (38%), neutrófilos maduros íntegros (30%), 

metamielócitos (8%), mielócitos (7%), rubrícitos e metarrubrícitos (6%), linfócitos médios 

(5%), neutrófilos bastonetes (3%), promielócitos (2%) e blastos (1%). Também havia discreta 

presença de plasmócitos, megacariócitos maduros, macrófagos epitelioides e espumosos, 

ocasionalmente contendo formas amastigotas de Leishmania sp. intracitoplasmáticas. Abaixo  

é possível observar alguns achados citológicos. 

 

(a) (b)
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Figura 2. Citologia de baço. A imagem (a), mostra um megacariócito (célula grande multinucleada). 

A seta da imagem (b) aponta para amastigota de Leishmania sp. em citoplasma de macrófago. 

 

Figura 3. Citologia de baço. Setas apontam precursores mieloides como mielócitos (setas pretas) e 

bastonete (seta vermelha). 

 

  Após procedimento cirúrgico o animal foi encaminhado para o tratamento de leishmaniose e 

para a internação visando a sua recuperação pós cirúrgica. 

 

DISCUSSÃO: No caso relatado, a observação de precursores eritróides, mielóides e 

megacariocíticos no baço permitiu o diagnóstico de HEM esplênica, semelhante ao descrito 

por MacWilliams (2009). A HEM pode se manifestar como esplenomegalia generalizada ou 

por formação de nódulos, sendo um dos diagnósticos diferenciais para lesões e massas desse 

órgão (Campos, 2017). 

A maioria das células imaturas observadas na citologia eram precursores de neutrófilos, o que 

é considerado incomum, uma vez que células eritróides e megacariocíticas tendem a ser os 

tipos celulares mais frequentes em casos de HEM (Zamokas et al., 2016; Campos, 2017). Neste 

relato, o aumento incomum de precursores granulocíticos pode ser explicado pela maior 

demanda dessas células em virtude de inflamação uterina (Cowell et al. 2009). 

A possível causa da ocorrência de HEM nesta cadela foi a infecção por Leishmania sp. Na 

necropsia de cães naturalmente infectados por Leishmania chagasi assintomáticos, oligo e 

polissintomáticos apresentaram HEM esplênica, sugerindo comprometimento medular como 

causa principal dessa alteração em animais com leishmaniose (Coutinho, 2005). Apesar disso, 

não foram realizadas análises citológicas ou histopatológicas da medula óssea para concluir 

definitivamente a presença de lesões medulares. Achados hematológicos do animal também 

indicam possível processo inflamatório recente devido à leucocitose por neutrofilia.  

Além disso, a discreta anemia normocítica normocrômica sem anisocitose, é possivelmente 

causada por doença inflamatória. A anemia da doença inflamatória é a causa de anemia 

arregenerativa mais comum em mamíferos variando de discreta a moderada (Stockham & 

Scott, 2011). Contudo, o paciente encontrava-se em tratamento com corticoide, o que pode 

também ser responsável por leucocitose sem desvio à esquerda (Weiser, 2009). 
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CONCLUSÕES: Diante dos achados citológicos e enfermidades da paciente, a HEM pode 

estar associada a leishmaniose e processo inflamatório uterino. Por ser um achado inespecífico, 

a investigação da sua causa requer associação com achados clínicos e laboratoriais, além de 

considerar os precursores predominantes na citologia esplênica. 
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RESUMO: A litíase é uma alteração no metabolismo definida pela aglomeração de cristais, 

levando a formação de cálculos. No trato urinário, a formação de cálculos na urina é 

denominada urolitíase. O diagnóstico presuntivo é feito pela combinação das suspeitas 

clínicas e epidemiológicas como raças e presença de sinais de infecção do trato urinário 

e pode ser confirmado por meio de análise da urina, exame citobacteriológico, radiografia 

e ultrassonografia. Realizou-se o presente estudo com o objetivo de relatar um caso de litíase 

renal e vesical em uma cadela atendida no hospital veterinário da FAMEZ/UFMS. No 

atendimento, a tutora relatou histórico de hematúria e disúria há 3 dias e hiporexia e apatia há 

2 dias. Diante dos sinais clínicos apresentados foi solicitada a realização de exames de 

ultrassonografia e radiografia abdominal, urinálise, hemograma, bioquímica sérica (alanina 

aminotransferase, fosfatase alcalina, creatinina, ureia, proteína plasmática total e frações), 

urocultura e antibiograma. Nos exames de imagem, foram encontradas alterações sugestivas 

de litíase renal e vesical. Diante dos achados clínicos e de imagem, foi realizado o diagnóstico 

de litíase renal e vesical, sendo prescrito meio comprimido de Agemoxi CL 250 mg a cada 12 

horas por 10 dias e 1 comprimido de Flamavet 0,5 mg a cada 24 horas por 3 dias. Além disso, 

a tutora também foi orientada a buscar atendimento especializado para intervenção cirúrgica. 

Os exames de imagens se mostraram de grande importância na conduta clínica, pois atuaram 

eliminando diagnósticos diferenciais e direcionando para o correto procedimento terapêutico.  

PALAVRAS-CHAVE: doença renal, doença vesical, ultrassom 

 

ABSTRACT: Lithiasis is an alteration in metabolism defined by agglomeration of crystals, 

leading to the formation of calculi. In the urinary tract, the formation of stones in the urine is 

called urolithiasis. The presumptive diagnosis is made by combining clinical and 

epidemiological suspicions such as race and the presence of urinary tract infection signs, and 

can be confirmed through urine analysis, cytobacteriological examination, radiography and 

ultrasonography. The present study was carried out with the aim of reporting a case of renal and 

bladder lithiasis in a female dog attended at the veterinary hospital of FAMEZ/UFMS. In 

attendance, the tutor reported a history of hematuria and dysuria for 3 days and hyporexia and 

apathy for 2 days. In view of the clinical signs presented, abdominal ultrassonography and 

radiography, urinalysis, blood count, serum biochemistry (alanine aminotransferase, alkaline 

phosphatase, creatinine, urea, total plasma protein and fractions), urine culture and antibiogram 

were requested. On imaging exams, alterations suggestive of renal and vesical lithiasis were 

found. In view of the clinical and imaging findings, a diagnosis of renal and bladder lithiasis 

was made, with half a tablet of Agemoxi CL 250 mg every 12 hours for 10 days and 1 tablet of 

Flamavet 0.5 mg every 24 hours for 3 days being prescribed as treatment. In addition, the tutor 

was also instructed to seek specialized care for surgical intervention. Imaging exams proved to 

be of great importance in clinical management, as they acted by eliminating differential 

diagnoses and directing towards the correct therapeutic procedure. 

KEYWORDS: bladder disease, kidney disease, ultrasound 

 

INTRODUÇÃO: A litíase é uma alteração no metabolismo definida pela aglomeração de 

cristais, levando a formação de cálculos. No trato urinário, a formação de cálculos na urina é 
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denominada urolitíase (Moraillon et al, 2013).  

Como citado por Nelson, Couto (2015), a urolitíase é uma alteração comum em cães 

e gatos, sendo que 99% dos cálculos se formam no trato urinário inferior como em bexiga, 

conforme indicado por Moraillon et al (2013). 

Os sinais clínicos da urolitíase são variados, pois alteram conforme a região do trato 

urinário onde se formam (Nelson, Couto, 2015), podendo ser listados hematúria, polaquiúria e 

dor à palpação abdominal caudal profunda (Kealy et al, 2012). Em cães, essa condição clínica 

pode ter como fatores predisponentes dietas ricas em minerais, hidratação insuficiente, 

hipercalcemia e infecções do trato urinário (Moraillon et al, 2013). Além disso, indivíduos do 

sexo masculino são mais predispostos à formação de urólitos do que fêmeas por fatores 

anatômicos, como uretra mais longa e de menor diâmetro. 

Os urólitos podem ser classificados quanto à sua composição, sendo os mais comuns os 

cálculos de sílica, estruvita, oxalato, xantina e uratos (Santos, Alessi, 2016). Em cães, os 

cálculos de fosfato são observados com maior frequência (Kealy et al, 2012). 

O diagnóstico presuntivo é feito pela combinação das suspeitas clínicas e 

epidemiológicas como raças e presença de sinais de infecção do trato urinário (Moraillon et al, 

2013). O diagnóstico pode ser confirmado por meio de análise da urina, exame 

citobacteriológico, radiografia e ultrassonografia (Moraillon et al, 2013). 

Diante disso, realizou-se o presente estudo com o objetivo de relatar um caso de litíase 

renal e vesical em uma cadela atendida no hospital veterinário da FAMEZ/UFMS. 

 

RELATO DE CASO: Foi atendida no hospital veterinário da FAMEZ/UFMS uma cadela 

Shih-Tzu adulta, de 7 anos de idade, com histórico de hematúria e disúria há 3 dias e 

hiporexia e apatia há 2 dias. A tutora também relatou que o animal apresentou quadro clínico 

semelhante há 2 anos, não se recordando dos detalhes, mas se lembra que a cadela chegou a 

realizar ultrassom abdominal e que o diagnóstico foi de cálculos vesicais. Diante dos sinais 

clínicos apresentados foi solicitada a realização de exames de ultrassonografia e radiografia 

abdominal, urinálise, hemograma, bioquímica sérica (alanina aminotransferase, fosfatase 

alcalina, creatinina, ureia, proteína plasmática total e frações), urocultura e antibiograma. 

No exame radiográfico, foram realizadas as projeções laterolateral esquerda (LLE) 

(Figura 01) e ventrodorsal (VD) que detectaram a presença de uma estrutura de maior 

radiopacidade em topografia de vesícula urinária, medindo aproximadamente 1,54 cm, 

sugestiva de litíase vesical. Além disso, o rim esquerdo também apresentava margem irregular 

e formato alterado. Não foi possível a visualização de forma ideal do rim direito devido à 

sobreposição de alças intestinais. 

No exame ultrassonográfico, a vesícula biliar, ambos os rins e a bexiga estavam 

alterados. A vesícula biliar estava repleta, com as paredes finas e com conteúdo ecogênico 

sugestivo de lama biliar. O rim esquerdo apresentava margens irregulares, aumento de 

ecogenicidade, perda de arquitetura e da relação córtex/medula, além de estrutura  

hiperecogênica de aproximadamente 0,5 cm de comprimento, formadora de sombra acústica 

em região de pelve renal, compatível com litíase renal (Figura 02). O rim direito apresentava 

margens irregulares, aumento de ecogenicidade, perda de arquitetura e da relação 

córtex/medula. A bexiga apresentava parede espessa e ecogênica, medindo aproximadamente 

0,6 cm, repleta com conteúdo anecogênico e pela presença de uma estrutura hiperecogênica 

medindo 1,8 cm de comprimento formando sombra acústica (Figura 03). Os demais órgãos da 

cavidade abdominal não apresentaram alterações. 

Diante dos achados clínicos e de imagem, foi realizado o diagnóstico de litíase renal e 

vesical, sendo prescrito meio comprimido de Agemoxi CL 250 mg a cada 12 horas por 10 

dias e 1 comprimido de Flamavet 0,5 mg a cada 24 horas por 3 dias. Além disso, a tutora 

também foi orientada a buscar atendimento especializado para intervenção cirúrgica. Não foi 
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possível identificar a composição química do cálculo. 
 

 

Figura 01: Radiografia latero-lateral esquerda de abdômen. Estrutura radiopaca medindo 1,54 cm de 

diâmetro em vesícula urinária, sugestiva de litíase vesical. 
 

Figura 02: Ultrassonografia de rim esquerdo. É possível identificar estrutura hiperecoica marcada 

pela seta azul. Também é possível visualizar a perda de relação córtex/medula. 
 

Figura 03: Ultrassonografia de vesícula urinária. Nota-se o espessamento da parede e presença de 

estrutura hiperecogênica de aproximadamente 1,8 cm formando sombra acústica. 
 

DISCUSSÃO: Na radiografia, foram visualizadas alterações de contorno no rim esquerdo e 

estruturas de maior radiopacidade em bexiga urinária, o que corrobora a suspeita diagnóstica 

de litíase vesical, pois segundo Thrall (2015), a maioria das radiopacidades associadas 

à bexiga são cálculos.  
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   Adicionalmente, Kealy et al (2012) afirma que a presença de estruturas radiopacas em 

rins é sugestiva de cálculos de fosfatos, oxalatos e/ou de carbonato, o que não pode ser 

comprovado no caso, pelo fato da impossibilidade da identificação química do cálculo. 

Além disso, Thrall (2015) também afirma que caso haja identificação de cálculo 

vesical, o restante do trato urinário deve ser examinado para cálculos adicionais, o que foi 

feito por meio da realização de exame ultrassonográfico. 

Segundo Carvalho (2014), as alterações de perda de arquitetura e de relação 

córtex/medula e aumento de ecogenicidade visualizadas na ultrassonografia de ambos os rins 

é sugestiva de pielonefrite, visto que essas alterações são possíveis de serem encontradas 

nessa condição patológica. No entanto, não foi visualizada a presença de manchas 

hiperecogênicas ou hipoecogênicas no parênquima, como citado por Carvalho (2014). 

Na ultrassonografia de bexiga, foram visualizados espessamento de parede e presença 

de material hiperecogênico formador de sombra acústica, o que vai de acordo com as 

afirmações de litíase vesical de Carvalho (2014) e Keally et al (2012). 

 

CONCLUSÃO: Os exames de imagens se mostraram de grande importância na conduta 

clínica, pois atuaram eliminando diagnósticos diferenciais e direcionando para o correto 

procedimento terapêutico. 
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RESUMO: A hérnia diafragmática é uma doença que se caracteriza como a projeção das 

vísceras abdominais para a cavidade torácica. A enfermidade apresenta-se de duas formas: 

congênita ou adquirida. O presente trabalho teve como objetivo relatar o caso clínico de uma 

ruptura diafragmática em um gato resgatado, com dificuldades respiratórias há cerca de trinta 

dias. No exame físico foi relatado dispneia ; respiração abdominal; mucosas pálidas e alopecia 

cervical. Assim, foram levantadas possibilidades diagnósticas e solicitação de exames 

(hemograma, sorologia para FIV e FeLV; e urinálise). No hemograma e urinálise não foram 

encontradas alterações. Porém, o animal testou positivo para FIV no exame sorológico. No 

exame radiográfico foi visualizada a silhueta hepática do animal deslocada para o tórax, 

descontinuidade diafragmática, lobos pulmonares retraídos e deslocamento dorsal do trajeto 

traqueal, confirmando, assim, o diagnóstico para ruptura diafragmática. Foi realizada uma 

herniorrafia diafragmática como tratamento para a doença, porém o animal veio a óbito três 

dias após o procedimento cirúrgico devido a complicações secundárias de uma ruptura de 

úlcera gástrica. 

PALAVRAS-CHAVE: hérnia diafragmática, projeção das vísceras, radiografia 
 

ABSTRACT: Diaphragmatic hernia is a disease characterized as the projection of the 

abdominal viscera into the thoracic cavity. The disease presents itself in two forms: congenital 

or acquired. The present work had as objective to report the clinical case of a diaphragmatic 

rupture in a rescued cat, with breathing difficulties for about thirty days. On physical 

examination, dyspnea was reported; Abdominal breathing; pale mucous membranes and 

cervical alopecia. Thus, diagnostic possibilities and test requests were raised (blood count, 

serology for FIV and FeLV; and urinalysis). In the blood count and urinalysis, no changes were 

found. However, the animal tested positive for FIV in the serological exam. The radiographic 

examination showed the animal's liver silhouette displaced to the thorax, diaphragmatic 

discontinuity, retracted lung lobes and dorsal displacement of the tracheal path, confirming the 

diagnosis of diaphragmatic rupture. A diaphragmatic herniorrhaphy was performed as a 

treatment for the disease in question, but the animal died three days after the surgical procedure 

due to secondary complications of a gastric ulcer rupture. 

KEYWORDS: diaphragmatic hernia, radiography, visceral projection. 

INTRODUÇÃO: A hérnia diafragmática se caracteriza como a protrusão de vísceras 

abdominais, através do diafragma para o interior do tórax. A doença apresenta duas formas, a 

congênita e a adquirida (Thrall, 2014). 

A forma da doença em sua forma congênita é incomum, principalmente em cães, e está 

presente desde o nascimento. Já a hérnia diafragmática adquirida -ou traumática – é resultado 

de traumatismos e é a forma mais comum de ser observada em cães e gatos, quando se trata de 

diafragma. Elas são mais precisamente descritas como rupturas, já que não apresentam saco 

herniário e a protrusão se dá através de uma abertura anormal, e não anatômica (Kealy et.al, 

2012; Thrall, 2014). 
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Na clínica, a ruptura traumática do diafragma está atrelada geralmente à dispnéia, 

presença de conteúdo abdominal e líquido no interior do tórax. Ao fazer a ausculta da região 

torácica é possível notar sons intestinais, sons pulmonares anormais e sons cardíacos abafados. 

A região abdominal apresenta aspecto contraído e de menor tamanho (Kealy et.al, 2012; Thrall, 

2014). 

De acordo com Thrall (2014) a radiografia se mostra importante método de diagnóstico 

para identificação da hérnia diafragmática. Caso o diagnóstico não puder ser confirmatório 

com radiografia simples, pode-se lançar mão de radiografia de contraste positivo. 

De maneira geral, os sinais mais comuns encontrados na radiografia de hérnia 

diafragmática são: deslocamento de órgãos torácicos e abdominais; porções do trato 

gastrointestinal, estômago, intestino delgado e até colón deslocados cranialmente em direção 

ao tórax; aumento da radiopacidade no interior do tórax e perda da superfície diafragmática 

torácica (Kealy et.al, 2012; Thrall, 2014). 

A ultrassonografia pode ser utilizada para auxiliar o diagnóstico em casos de hérnia 

diafragmática, sendo confirmada pela identificação do baço, fígado e porção do trato 

gastrointestinal na cavidade torácica (Kealy et.al, 2012). 

Para tratamento da hérnia diafragmática é imprescindível a intervenção cirúrgica 

devido à alteração da natureza anatômica do diafragma (Zambo, 2015). 

O presente trabalho teve como objetivo relatar o caso clínico de uma ruptura 

diafragmática em um gato. 

 

RELATO DE CASO: Foi atendido no Hospital Veterinário da UFMS, um macho, felino, 

SRD, não castrado. A tutora relata que resgatou o animal já com dificuldades respiratórias a 

cerca de 30 dias, também alega que ao respirar o felino contrai a barriga e respira com a boca 

aberta, tal como se cansa facilmente. 

Na avaliação física foram observadas dispnéia inspiratória (respiração abdominal), 

palidez de mucosas e alopecia em região cervical como alterações. Com frequência cardíaca 

de 180 batimentos por minuto, taquipneia de ausculta abafada e tempo de preenchimento 

capilar de dois segundos. Os possíveis diagnósticos para o caso incluíram hérnia diafragmática; 

efusão pleural; linfoma mediastinal e piotórax. 

Foi solicitada uma radiografia torácica, hemograma, urinálise e sorologia para FIV e 

FeLV. No exame radiográfico foram visualizadas imagens indicativas de silhueta hepática 

deslocada para o tórax; descontinuidade diafragmática; lobos pulmonares retraídos e 

deslocamento dorsal do trajeto traqueal. No exame hematológico e urinálise não houve 

alterações dignas de nota. No exame sorológico, o animal teve resultado reagente para FIV. 

Devido aos achados de imagem radiográficas serem compatíveis com ruptura 

diafragmática, foi realizada uma cirurgia de herniorrafia diafragmática. Após o procedimento, 

o paciente apresentou dispnéia e foi encaminhado para internação em uma clínica particular, 

onde faleceu três dias após cirurgia. O veterinário da clínica alega que o animal descompensou. 

Na necropsia, foi concluído que a morte do animal se deu por uma peritonite e sepse 

consequente, secundária a uma ruptura de úlcera gástrica. 
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Figura 1. (a) Projeção Dorso Ventral (b) Projeção Latero Lateral Esquerda 

 
DISCUSSÃO: De acordo com Thrall (2014) a hérnia diafragmática tem como característica 

a projeção das vísceras que se encontra na cavidade abdominal para o interior da cavidade 

torácica, informação compatível com o gato que foi diagnosticado com ruptura diafragmática 

com deslocamento hepático, após avaliação da radiografia. 

Na clínica do paciente, a ausculta abafada relatada para aferir a frequência respiratória, 

taquipneia e respiração abdominal indicam sinais de hérnia diafragmática segundo Kealy et.al 

(2012). Após a avaliação clínica do paciente a suspeita diagnóstica foi além da doença em 

questão, incluindo efusão pleural, linfoma mediastinal e piotórax. 

Assim, foi realizada uma radiografia como método de diagnóstico diferencial. Essa 

informação é compatível com os achados na literatura (Thrall, 2014) que declara o papel 

essencial da radiografia para confirmação diagnóstica de uma hérnia diafragmática. 

A radiografia fornece informações importantes como localização, extensão, conteúdos 

e alterações secundárias em associação a hérnia (Thrall, 2014). Da mesma forma, no caso em 

questão foi descrito achados importantes como silhueta hepática deslocada para o tórax e 

descontinuidade diafragmática por exemplo. 

Além disso, a ultrassonografia também pode ser utilizada para facilitar o diagnóstico 

de hérnia diafragmática, sendo confirmado pela identificação de vísceras abdominais na 

cavidade torácica (Kealy et.al, 2012). Não foi relatado, no caso, a realização do exame 

ultrassonográfico. 

A ruptura diafragmática pode não ser resolvida até que se ocorra intervenção cirúrgica 

(Zambo, 2015), no animal do relato foi realizada a cirurgia de herniorrafia diafragmática com 

o objetivo de realizar a sutura e síntese do diafragma e reposicionamento dos órgãos. De 

acordo com Fossum (2014), o prognóstico para o procedimento cirúrgico é excelente se o 

animal sobreviver ao pós-operatório inicial (primeiras 24 horas), porém o animal veio a óbito 

três dias após a intervenção devido a complicações secundárias a uma ruptura de úlcera 

gástrica. 

 
CONCLUSÕES: A ruptura diafragmática é uma doença comum de ser encontrada clínica 

médica quando se trata de diafragma, nota-se a importância do exame radiográfico como  

forma de diagnóstico diferencial para a doença, o que possibilitou nesse paciente a intervenção 

cirúrgica. 
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RESUMO: Sarcoma histiocítico é uma neoplasia de tecidos moles que se origina a partir de 

células da linhagem histiocítica (células dendríticas e macrófagos). A forma disseminada 

deste tumor se caracteriza por ter o maior grau de malignidade, onde vários tecidos já são 

acometidos pelo conteúdo neoplásico que, usualmente, atinge pulmão, fígado, entre outros 

órgãos. Embora seja uma neoplasia relativamente rara na medicina veterinária, o cão é a 

espécie mais acometida e, dessa forma, se faz jus a importância de estudos na área, visto 

o alto grau de malignidade, bem como a frequência maior em animais de pequeno porte. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi relatar um caso de sarcoma histiocítico disseminado em 

um canino, fêmea, sem raça definida, de 10 anos que foi atendida no Hospital Veterinário 

(HV) da UFMS em 2018, com uma revisão detalhada do histórico da paciente e do laudo 

histopatológico, pós necropsia. Os sinais clínicos foram inespecíficos, como os relatados na 

literatura, sendo anorexia e emagrecimento, bem como uma piora no estado geral, pela 

presença de diversos focos de tumores pelo organismo, evidenciados no histopatológico 

(olho, fígado, pulmão, linfonodos e intestino). O tratamento deste tipo de tumor 

(disseminado) não traz melhoras significativas, sendo considerado uma medida paliativa 

apenas para aumentar a sobrevida do paciente. Portanto, é valido o médico veterinário possuir 

conhecimento acerca deste tipo de tumor, principalmente para o profissional que atende o 

publico de pequeno porte, que é o mais acometido, servindo como um diagnóstico diferencial 

e em casos onde exames adicionais sugerem metástase, visto a malignidade da neoplasia. 

PALAVRAS-CHAVE: histiócito, neoplasia, tumor. 

ABSTRACT: Histiocytic sarcoma is a soft tissue neoplasm that originates from cells of the 

histiocytic lineage such as dendritc cells and macrophages. The disseminated form of this tumor 

is characterized by having the highest degree of malignancy, where several tissues are already 

affected by the neoplastic content, which usually affects the lungs, liver, among Other organs. 

Although it is a relative rare neoplasm in veterinary medicine, the dog is the most affected 

species and, therefore, the importance of studies in the área are justified, given the high degree 

of malignancy, as well as the greater frequency in small animals. Thus, the objective of this 

study was to report a case of disseminated histiocytic sarcoma in a 10-year- old female dog, 

mixed breed, who was treated at the Veterinary Hospital (VH) of UFMS in 2018, with a detailed 

review of the patient’s history ando f the histopathological report, post necropsy. The clinical 

signs were nonspecific, as reported in the literature, being anorexia and weight loss, as well as a 

worsening in the general condition, due to the presence of several tumor foci throughout the 

body, evidenced in the histopathological examination (eye, liver, lungs, lymph nodes and 

intestine). The treatment of this type of tumor (disseminated) does not bring significant 

improvements, being considered a palliative measure only to increase the patient’s survival. 

Therefore, it is valid for the veterinarian to have knowledge about this type of tumor, especially 

for the professional who serves the small animals public which is the most affected, serving as 
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differential diagnosis and in cases where  additional tests suggest metastasis, given the 

malignancy of neoplasm 

KEY WORDS: histiocyte, neoplasm, tumor. 

 
INTRODUÇÃO: O sarcoma histiocítico (SH) é um tipo de tumor caracterizado por ter origem 

em células histiocíticas, ou seja, da linhagem de células dendríticas ou macrófagos. Além 

disso, essa neoplasia pode ser subdividida em SH localizado e disseminado (de acordo com a 

manifestação clínica), onde a origem celular é do tipo dendrítica, e ainda o SH  hemofagocítico, 

na qual macrófagos participam a priori. (Moore, 2008). Os sarcomas de tecidos moles podem 

acometer diferentes estruturas do indivíduo, mas mais comumente em pele e tecidos 

subcutâneos (Pardo, 2013). Nesse sentido, o SH disseminado é descrito com um curso 

maligno, pois é presuntivo que já ocorreu metástase a partir de um foco primário para 

diferentes tecidos no organismo, principalmente em fígado, pulmão, baço e medula óssea 

(Dervisis et al., 2017. Essa neoplasia é rara na medicina veterinária, embora os cães, em 

destaque para as raças de grande porte como Bernese, Rottweiler, e Golden Retriever são cada 

vez mais descritos na literatura como espécie acometida, com felinos em menor grau 

(Takanashi et al., 2014; Fulmer et al., 2007). Assim, é justificável a importância no estudo 

desta patologia, visto o alto grau de malignidade e por acometer mais os animais de companhia 

(Dervisis et al., 2017), bem como servir de base para um diagnóstico diferencial durante o 

exercício da profissão do médico veterinário. O objetivo deste artigo foi relatar um caso de 

sarcoma histiocítico disseminado em um canino, fêmea, sem raça definida, de 10 anos de idade. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizado um estudo de caso, no hospital veterinário (HV) 

da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em 2021, através de análise do            

histórico de tumores durante um projeto de pesquisa local. Assim, foi selecionado o caso de 

uma fêmea  canina, sem raça definida, 10 anos de idade, com diagnóstico de sarcoma 

histiocítico disseminado para o presente trabalho. O indivíduo foi atendido no HV da UFMS 

no dia 25/04/2018 onde na anamnese foi relatado que o animal claudicava no membro torácico 

há 4 meses, e se queixando sobre um crescimento e estufamento do olho direito num período 

de evolução de 2 semanas. Além disso, foi realizado ultrassonografia ocular do olho direito 

revelando uma formação ecogênica, homogênea de limites e dimensões indefinidas. 

Posteriormente, no dia 07/05/2018 o indivíduo retornou ao HV, na qual na anamnese 

foi descrito uma piora no quadro do paciente, com sinais clínicos de emagrecimento e anorexia, 

além de melena. Com a baixa possibilidade de resposta à terapia, foi requisitado eutanásia. 

No laudo histopatológico advindo da necropsia, foi relatado proliferação de células 

neoplásicas malignas de origem histiocítica, moderadamente delimitada e não encapsula em 

pulmão, além de achados de células semelhantes na luz de vasos sanguíneos em fígado, e em 

tecidos retro bulbares do olho direito com o mesmo padrão neoplásico. Ademais, foram 

encontrados pequenos focos desse mesmo tipo de tumor em linfonodos e na luz de alguns 

vasos no intestino. O tecido de origem do sarcoma no animal não foi relatada, mas como o 

padrão de metástase foi evidenciado, o diagnóstico foi de SH disseminado. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: O surgimento dos sinais clínicos para o Sarcoma 

histiocítico depende sumariamente das estruturas acometidas, bem como a consequente 

destruição do tecido. (Meuten, 2017). Ainda assim, há sinais clínicos inespecíficos para o SH, 

que incluem anorexia, perda de peso e letargia (Abadie et al, 2009; Meuten, 2017), o que 

corrobora com o estado do animal estudado, onde houve emagrecimento e falta de apetite,  que 

com mudança brusca no âmbito nutricional, se agravou significativamente o quadro da 

paciente.  
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Além disso, é descrito na literatura que o SH disseminado é potencialmente fatal pois 

há metástase para diferentes regiões do organismo e, ademais, alguns órgãos de predileção são 

pulmão e fígado (Affolter e Moore, 2002), por exemplo. Estes dados foram confirmados na 

canina, que teve focos neoplásicos, entre outros tecidos, como os destacados anteriormente, o 

que comprometeu e agravou a saúde do indivíduo. Outrossim, a presença do conteúdo 

neoplásico do olho também valida o que Dervisis et al. (2017) verificaram que a maior parte 

das infiltrações histiocíticas acometem a pele e tecido subcutâneo. Dado o alto grau de 

malignidade do SH disseminado, o prognóstico não é favorável, diferentemente do localizado 

onde a melhor estratégia é uma intervenção cirúrgica, embora Skoruspski (2009) relata que 70 

a 91% dos cães acaba por desenvolver a forma disseminada (metástase) em órgãos como o 

pulmão e linfonodos. Anti-inflamatórios, antibióticos e quimioterápicos tem pouca resposta 

em casos de SH e drogas como a lomustina e paclitaxel tem se mostrado com bons resultados 

em remissão de tutores, no entanto a média de sobrevida em cães acometidos com esta 

neoplasia chega apenas a 106 dias, segundo Miller et al (2013). Já Dervisis et al. (2017) 

descreve que cães diagnosticados com SH disseminado tem uma sobrevida de 85 dias, em 

comparação com a forma localizada, onde é de 406 dias. 

 
CONCLUSÃO: Fica claro, então, que cães são os indivíduos mais acometidos pelo SH, onde 

a forma disseminada é a mais severa, devido a seu alto grau de malignidade. Assim, o estudo 

deste tipo de tumor se faz importante para um diagnóstico diferencial na rotina do médico 

veterinário de animais de companhia, principalmente se houver correlação de outros exames 

que possam evidenciar a existência de metástase em outros tecidos. E se, mesmo ocorrendo na 

forma localizada, é fundamental para o profissional ter o conhecimento de como intervir 

cirurgicamente, para que possa remover ou adiar a forma disseminada e, dessa forma, 

aumentando a sobrevida do paciente. 
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