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Fallot (Tetralogia De)

Faringostomia
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Feo-Hifomicose
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Fibrilação Atrial

Fibrilação Ventricular
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Fígado (Patologia Do)

Filariose Subcutânea (Dirofilaria Repens)
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Fimose

Fístula Retovaginal

Fístulas

Fístulas Dentárias

Fístulas Perianais

Flebite

Flutter (Agitação) Atrial

Foliculites

Fratura Do Osso Peniano

Fraturas Da Mandíbula

Frigidez Da Cadela

Ftiríase
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Glândula Nictitante
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Lyell (Doença De)
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Próstata (Metaplasia Escamosa Da)

Prostatite

Proteinúria

Pruritus Sine Materia
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Ptose Vaginal Da Cadela
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Pulso Lento Permanente

Púrpura
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Quadril (Patologia Cirúrgica Da Articulação Coxofemoral)

Queda De Pelos

Queiletielose

Queilite

Queimaduras

Quemose

Queratinização (Distúrbios Primários De)

Quérion

Quilotórax

Quimioterapia
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Rabdomiólise Do Cão De Esporte

Radioterapia

Raiva

Rânula

Raquitismo

Reprodução (Controle Da)

Respiração Artificial

Retenção De Urina

Retenção Gástrica

Retenção Placentária E Fetal

Retroviroses Felinas
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Rinite De Origem Dental

Rinite Do Cão

Rinorreia

Rins (Afecções Congênitas E Hereditárias Dos)

Ruptura Uterina



S

Saco Anal (Abscesso Do)

Saco Anal (Obstrução Do)

Sarnas E Pseudossarnas

Satiríase

Seborreia

Septicemia

Siringomielia (Disrafismo)

Sertolinoma

Sialorreia

Simbléfaro

Síncopes

Síndrome Da Cauda Equina (Instabilidade Lombossacra)

Síndrome Da Imunodeficiência Adquirida Do Gato

Síndrome Da Proliferação Bacteriana De Superfície (Bog)

Síndrome De Má Assimilação (Síndrome Má Digestão/ Má Absorção)

Síndrome Nefrótica

Síndromes Paraneoplásicas

Síndrome Poliúria-Polidipsia (Diagnóstico De)

Síndrome Uveodermatológica Canina (Síndrome De Voigt-Koyanagi-Harada)

Sinusite

Sistema Linfático (Doença Do)

Soluções Utilizadas Em Reanimação

Sopros Cardíacos

Stokes-Adams (Doença De)

Subinvolução Das Zonas De Inserção Placentária

Subluxação Atlantoaxial

Supressão Do Cio

Surdez

T

Taquicardia Paroxística

Taquicardias

Tártaro Dentário

Tendinite Do Subespinhal



Tendões (Ruptura Do Tendão Dos Gastrocnêmios)

Teníases, Infecções Por Cestoides

Tenossinovite

Terapia Anticâncer Em Carnívoros (Princípios Da)

Terçol

Tetania Puerperal Da Cadela

Tétano

Tifo Do Gato

Timo (Doenças Do)

Tinhas

Tireoide (Tumores Da)

Tópicos Cutâneos

Torção Uterina

Tosse

Tosse De Canil

Toxidermia

Toxocaríases

Toxoplasmose

Transfusão Sanguínea

Trânsito Digestivo (Interrupção Do)

Traqueia (Colapso Da)

Traqueia (Doenças Da)

Traqueia (Traumatismos Da)

Traqueíte

Traqueobronquite Contagiosa

Tratamentos Odontológicos

Traumatismo Da Medula

Traumatismos Dentários

Tremores

Tricuríase

Tripanossomíase Sul-Americana

Tripanossomíases Africanas

Triquíase

Trombiculose

Tromboembolia Aórtica Do Gato



Tromboembolia Pulmonar Do Cão

Trombopenias, Trombopatias

Tuberculose

Tumor Venéreo: Sarcoma De Sticker

Tumor Venéreo Transmissível (Antigamente Denominado Sarcoma De Sticker)

Tumores Cerebrais

Tumores Conjuntivais

Tumores Da Medula Espinhal E Dos Anexos

Tumores Da Pele E Dos Tecidos Subcutâneos

Tumores Da Tireoide

Tumores Das Glândulas Perianais

Tumores Do Aparelho Genital

Tumores Do Aparelho Respiratório

Tumores Do Aparelho Urinário

Tumores Do Baço

Tumores Do Coração

Tumores Do Fígado

Tumores Do Olho

Tumores Do Osso

Tumores Do Pâncreas

Tumores Do Tubo Digestivo

Tumores Dos Nervos Periféricos

Tumores Dos Órgãos Hemolinfopoiéticos

Tumores Dos Tecidos Subcutâneos

Tumores Malignos Da Próstata

Tumores Mamários

Tumores Orbitais
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Úlceras Córneas
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Prefácio

O Manual Elsevier de Veterinária: Diagnóstico e Tratamento de Cães, Gatos e Animais Exóticos é
apresentado em nova edição, a sétima, que confirma o interesse e a confiança que nele
manifestam os profissionais e estudantes veterinários.

Trata-se de uma obra que se vê em constante adaptação às evoluções rápidas da ciência
veterinária e da prática profissional.

Os três autores responsáveis pela edição precedente desejaram incluir em sua equipe Odile
SÉNÉCAT, professora de medicina de carnívoros em Nantes, que aceitou nos beneficiar de sua
competência e de sua experiência.

Os exames de imagem ocupam agora um lugar essencial no diagnóstico de numerosas
afecções; por isso solicitamos ao Dr. Renaud JOSSIER, doutor veterinário, responsável pelo
serviço de diagnóstico por imagem na clínica em Angers-Beaucouzé, que desenvolvesse a
interpretação das técnicas de obtenção, bem como de interpretação das imagens radiográficas,
ecográficas ou tomodensitométricas. Também contamos com a colaboração de um profissional, o
Dr. Dany ROYER para atualizar e verificar a posologia das terapias médicas mais recentes.

A fim de conservar à obra sua característica de manual de utilização cotidiana, nós
reagrupamos os diagnósticos das grandes síndromes na forma de árvores diagnósticas, ao final
da parte consagrada aos carnívoros.

Para não tornar esta obra muito pesada, nós suprimimos algumas partes que se tornaram
obsoletas ou que necessitariam de desenvolvimentos muito longos para se inserir em um
manual; como, por exemplo, o capítulo que estava consagrado à anestesia na edição anterior.

Esperamos que os jovens veterinários utilizem este manual como um auxílio à memória, que
em nenhum caso irá dispensá-los de realizar um exame clínico completo e minucioso antes de se
precipitar para os exames de laboratório ou das pranchas de imagem, cujo uso exagerado é com
frequência equivocado – e sempre muito custoso – se ele não se apoiar sobre um exame clínico
metódico e sobre uma análise crítica dos resultados.

R. Moraillon

Y. Legeay





Abreviações

Peso-capacidade

kg = quilograma
g = grama
cg = centigrama
mg = miligrama
µg = micrograma
U = unidade
UI = unidade internacional
mol = mol
µmol = micromol
nmol = nanomol
PM = picomol
L = litro
cL = centilitro
mL = mililitro
ppm = partes por milhão

Quantidade

Por quilograma:/kg
Por metro quadrado de superfície corporal:/m2

As doses são expressas em mg ou em unidades por kg e por dia e seguida do número de doses
ou de injeções por 24 horas.

Via de administração

IV: intravenosa
IM: intramuscular
SC: subcutânea
ID: intradérmica
IP: intraperitoneal
PO: per os.







Como utilizar este manual

 Para facilitar a consulta e utilização deste manual, a parte Cão e Gato (páginas 1 – 616) está
separada da parte Novos Animais de Companhia (páginas 617 ao final).
 Para a parte Cão e Gato:

• Os tópicos estão todos classificados por ordem alfabética e não por especialidades.
• Quando uma afecção acomete um órgão, encontraremos geralmente seu tratamento junto ao

nome do órgão.
• Ex. Efusão pleural. Encontraremos este termo em: Pleura (Efusões).
• Exceção foi feita para os tumores que foram incluídos no tópico Tumor de…
 As doenças ou as síndromes que incluem um nome próprio deverão ser procuradas por esse

nome próprio.
• Ex. Síndrome de Cushing. Encontraremos este termo em Cushing (Síndrome). As referências são

indicadas no texto.
 De maneira geral, as referências de um artigo a outro estão assinaladas com ver…
 Por convenção, neste manual:

– as denominações comuns dos medicamentos estão em caracteres romanos,
– as denominações dos medicamentos pertencentes à farmacopeia veterinária estão em

caracteres itálicos,
– as denominações dos medicamentos que pertencem à farmacopeia humana estão em

caracteres itálicos com um asterisco (*)1

 Um caderno situado ao final da parte Cão e Gato reúne os valores de referência, as posologias
dos principais medicamentos e os exames de imagem.
 Para a parte NAC, o mesmo princípio se aplica para a subparte de cada animal.
 Um caderno colorido, situado ao final do livro, apresenta exames de imagem de Cão e Gato, e,

para cada classe de NAC, esquemas anatômicos, os métodos de contenção, de punção e de
anestesia.

1Nota da Revisão Científica: Os nomes comerciais utilizados na França foram mantidos na tradução. Os medicamentos
equivalentes no Brasil podem ser consultados na Tabela Posologia dos Principais Medicamentos, no caderno central, p. V.



Índice alfabético das doenças e sinais clínicos
dos carnívoros agrupados por especialidades



Aparelho locomotor
Acropaquia
Afecções da junção neuromuscular (Classificação das)
Antálgicos
Anti-inflamatórios não esteroidais
Articulações (Patologia das)
Articulações (Traumatismos das)
Artrite de origem cristalina
Artrite intestinal
Artrite séptica
Artrites (classificação das)
Artrose
Artrose vertebral (Espondilose)
Barlow ( Doença de)
Cadiot-Ball (Síndrome de)
Calcinose periarticular
Cartilagens de crescimento (Anomalias do desenvolvimento das)
Claudicação localizada (Conduta a adotar face a uma)
Condrodistrofia
Disco (Patologia do)
Displasia do cotovelo
Displasia do quadril
Dor (Prevenção e tratamento)
Entorse
Espondilite
Espondilite anquilosante do gato, ver Hipervitaminose A
Espondilodiscite
Espondilolistese
Espondilose, ver Artrose vertebral
Hemartrose
Hérnia de disco
Hipervitaminose A
Ligamentos cruzados (Ruptura dos)
Luxação da rótula
Luxações articulares
Meniscos (Patologia dos)
Miastenia
Miopatia de sobrecarga
Miopatias (Classificação das)
Miosite dos mastigadores
Miotonia
Mucopolissacaridose
Necrose asséptica da cabeça do fêmur (Doença de Legg-Perthes-Calvé)
Neosporose
Osteoartropatia hipertrofiante, ver Acropaquia
Osteocondrite dissecante da escápula, ver Osteocondrose
Osteocondrose



Osteodistrofia hipertrófica
Osteofibrose juvenil
Osteofibrose primitiva
Osteofibrose renal
Osteofibroses (Classificação das)
Osteomielite
Osteomielite crônica
Osteopatia craniomandibular
Osteopatia hipertrófica pnêumica, ver Acropaquia
Osteopatias (Classificação das)
Osteopetrose
Osteoporose
Panartrite do revestimento do gato, ver Hipervitaminose A
Panosteíte eosinofílica
Poliartrite do Greyhound
Poliartrite idiopática
Poliartrite pós-infecciosa
Poliartrite reumatoide
Poliartrites (Classificação e princípios terapêuticos)
Poliartrites crônicas evolutivas felinas
Polimiopatia hipocalêmica do gato
Polimiosite idiopática
Quadril (Patologia cirúrgica da articulação coxofemoral)
Rabdomiólise do cão de esporte
Raquitismo
Rótula, ver Luxação da rótula
Tendinite do subespinal
Tendões (Ruptura do tendão dos grastrocnêmios)
Tenosinovite
Toxiplasmose
Tumores do osso
Valgus-varus



Cardiologia – doenças vasculares
Adenites
Agiostrongilose do cão, estrongilose cardiopulmonar do cão
Analépticos cardiovasculares
Aneurismas
Antiarritmicos
Aorta (Patologia da)
Arco aórtico (Persistência do)
Arritmias, ver Antiarrítmicos
Ascite cardíaca
Bloqueios
Bloqueios atrioventriculares, ver Bloqueios
Bradicardia
Canal arterial (Persistência do)
Cardiomiopatias
Cardiopatias congênitas
Comunicação interatrial
Comunicação interventricular
Cor pulmonale (Hipertensão pulmonar)
Defibrilação
Digitálicos
Dirofilariose cardíaca (Dirofilaria immitis)
Displasia e estenose da mitral
Displasias e estenose da tricúspide
Diuréticos
Diuréticos (Emprego nas afecções cardiovasculares)
Doença valvular degenerativa da mitral
Efusão abdominal
Efusão pericárdica
Endocardiose da mitral, ver Doença valvular degenerativa da mitral
Endocardites agudas
Estenose aórtica pulmonar
Extrasistoles
Fallot (Tetralogia de)
Fibrilação atrial
Fibrilação ventricular
Flebite
Hemoperitônio
Hemotórax
Heterosídeos cardiotônicos (Tratamento com)
Hipertensão arterial
Hipertensão pulmonar
Insuficiência cardíaca
Insuficiência da mitral
Insuficiência da tricúspide
Insuficiência valvular aórtica
Insuficiência valvular pulmonar



Internitências
Linfangites
Linfedema
Massagem cardíaca
Miocardiopatias, ver Cardiopatias
Miocardite
Oxigenoterapia
Palpitação atrial
Parada cardiorrespiratória
Pulso (Transtornos do), ver Intermitências
Pulso lento permanente, ver Stokes-adam (Doença de)
Quilotórax
Shunts (Desvios) portossistêmicos
Síncopes
Sistema linfático (Doença do), ver Adenites
Sopros cardíacos
Stokes-Adams (Doença de)
Taquicardia paroxística
Taquicardias
Tromboembolia aórtica do gato
Tromboembolia pulmonar do cão
Tumores do coração
Vasculites
Vitaminas (Carências e hipervitaminoses)
Wenckebach-Luciani (Síndrome de), ver Bloqueios
Wolf-Parkinson-White (Síndrome de)



Dermatologia
Acantose pigmentar canina
Acidentes cutâneos medicamentosos
Acne
Alergia cutânea
Alopecia cíclica dos flancos
Alopecia das pelagens diluídas
Alopecia extensiva felina
Alopecia X
Alopecias (Classificação das)
Alopecias (de origem endócrina) Generalidades
Alopecias endócrinas ligadas ao sexo
Anasarcoide juvenil, ver Piodermite
Arranhaduras do gato (Doença das), ver Onixe
Astenia cutânea
Atopia
Blastomicose norte-americana
BOG (Síndrome de proliferação bacteriana de superfície), ver Acantose pigmentar canina,
Piodermite
Bolhas
Bolsas (Dermatites das)
Calcinose periarticular
Calosidades
Candidoses
Celulite
Coccidioidomicose
Complexo granuloma eosinofílico
Corticoterapia
DAPP, ver Dermatite por alergia a picadas de pulgas
Demodicose canina
Demodicose felina
Dermatite atópica do cão
Dermatite atópica do gato
Dermatite de contato
Dermatite miliar do gato
Dermatite piotraumática
Dermatite por alergia a picadas de pulgas
Dermatite por Dermanyssus gallinae
Dermatite por intolerância/alergia alimentar
Dermatite por Malassezia
Dermatites solares
Dermatites verminóticas
Dermatofibrose nodular
Dermatomicoses
Dermatomiosite
Dermatoses da vulva
Dermatoses das bolsas, ver Bolsas (Dermatoses das)



Dermatoses faciais do cão
Dermatoses nutricionais
Dilofilariose subcutânea (Dirofilaria repens)
Doença das unhas, ver Onixe
Doenças autoimunes com expressão cutânea
Edema de Quincke ou urticária gigante
Eritema polimorfo
Esporotricose
Eurticária gigante, ver Edema de Quincke
Feo-hifomicoses
Filariose subcutânea (Dirofilaria repens)
Foliculites, ver Piodermites
Ftiríase
Furunculose, ver Piodermites
Histoplasmose
Hot-spot, ver Piodermite
Ictiose
Impetigo
Intertrigos, ver Piodermites
Lábios (Afecções dos), ver Queilites e Complexo granuloma eosinofílico
Lentigo, ver Pigmentação (transtornos da)
Leveduroses
Lúpus discoide, ver DAI (Doença autoimune) com expressão cutânea
Lúpus eritematoso disseminado, ver DAI com expressão cutânea
Lyell ( Doença de)
Micetomas
Micose fungoide
Necrólise epidérmica tóxica, ver Lyell (Doença de)
Neosporose
Neurodermatose
Onixe (Paronixe, Doença das unhas)
Paniculites
Papilomatose do cão
Paronixe, ver Onixe
Penfigo, ver Doenças autoimunes com expressão cutânea
Pigmentação (Transtornos da)
Piodermites
Psicodermatoses
Prurido sine matéria
Queda de pelos
Queiletielose
Queilite
Queimaduras
Queratinização (Transtornos primários da)
Querion
Sarnas e pseudossarnas
Seborreia
Síndrome de proliferação bacteriana de superfície (BOG), ver Acantose pigmentar canina,



Piodermite
Síndrome uveocutânea canina (Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada)
Tinhas
Tópicos cutâneos
Toxidermias
Transtornos da pigmentação
Trombiculose
Trufa (Patologia da ), ver Dermatoses faciais do cão
Tumores conjuntivais
Tumores da pele e dos tecidos subcutâneos
Unhas (Afecções das)
Urticária
Vascularites
Verrugas
Vitiligo, ver Pigmentação (transtornos da)
Vogt-Koyanagi-Harada (Síndrome de), ver Síndrome uveocutânea canina
Vulva (Dermatose da), ver Piodermites
Zinco (Dermatose melhorada pelo), ver Dermatoses nutricionais



Endocrinologia – metabolismo – nutrição
Acromegalia
Alimentação do gato
Alimentação do cão
Alimentação em fase crítica
Alimentação parenteral
Aleitamento artificial do gato
Alopecias (de origem endócrina) Generalidades
Alopecias endócrinas ligadas ao sexo
Anorexia
Cushing (Síndrome de)
Diabetes insípidus
Diabetes melito
Dietética
Dislipidemias (Hiperlipidemias)
Eclâmpsia, ver Tetania puerperal da cadela
Emagrecimento
Feminisação ( do cão macho)
Glicosúria
Ginecomastia do macho
Higiene bucodentária e alimentação
Hipercalcemia
Hipercorticismo
Hiperidratações
Hiperlipidemia
Hiperparatireoidismo, ver Oeteofibroses (Classificação das)
Hipertireoidismo (Tireotoxicose)
Hipervitaminose A
Hipocalcemia
Hipoglicemia
Hipotireoidismo
Insuficiência da adrenal (Doença de Addison)
Insulina, ver Hipoglicemia
Nanismo hipofisário (Hipopituitarismo do cão)
Obesidade
Polimiopatia hipocalêmica do gato
Polifagia
Potomania, ver Diabetes insípidus
Tireoide (Tumores da)
Tumores do pâncreas
Tumores da tireoide
Vitaminas (Carências e hipervitaminoses)



Gastroenterologia
Abscesso retrofarineano
Acalasia cricofaringeana
Amebiase
Ancilostomose, uncinariose
Ânus (Patologia do)
Ascaridioses
Ascite
Ascite hepática
Balantidiose
Cálculos biliares, ver Litíase biliar
Circumanalomas (tumores de glândulas perianais)
Cirrose
Coccidioses
Colângio-hepatite
Colecistite
Colite aguda
Colite crônica
Constipação
Coprostase, ver Constipação
Corpos estranhos digestivos
Criptococose
Desvios (shunts) portossistêmicos
Diarreia
Diarreia aguda
Diarreia crônica
Dilatação esofagiana
Dilatação-torção do estômago
Disfagia
Doenças inflamatórias crônicas do intestino (DIC intestinais)
Efusão abdominal
Encefalose hepática
Enterites, ver Diarreia
Esofagite
Esôfago (Corpos estranhos no)
Fígado (patologia do)
Espirocercose do cão
Fístula retrovaginal
Fístulas Perianais
Gastrite aguda
Gastrite crônica
Giardíase
Glândulas anais, ver Sacos anais
Histoplasmose
Icterícias hepáticas
Imperfuração anal
Incontinência fecal



Insuficiência hepática (Transtornos da coagulação)
Insuficiência hepática aguda
Insuficiência hepática crônica
Insuficiência pancreática
Lambliase
Leveduroses
Linfangiectasia intestinal
Lipidose hepática (Lipoidose hepática)
Litíase biliar
Megacólon do gato
Megaesôfago
Olulanose
Pâncreas (Afecções do)
Pancreatite aguda
Pancreatite crônica
Parvovirose do cão
Peritonite infecciosa felina
Piloro (Afecções do)
Pneumoperitôneo
Retenção gástrica
Sacos anais (Abscesso dos)
Sacos anais (Aumento dos)
Síndrome de má assimilação (Síndrome de má digestão – má absorção)
Teníase, cestódeos imaginais
Toxocarioses
Trânsito digestivo (Parada do)
Tricuríase
Tumores do fígado
Tumores do pâncreas
Tumores do tubo digestivo
Úlceras gástricas (Úlceras duodenais)
Uncinariose
Vesícula biliar (Patologia da)
Vômitos
Zollinger-Ellison (Síndrome de)



Hematologia
Anemia
Anemia infecciosa do gato
Anemias (pouco ou) não regenerativas
Anemias hemolíticas
Anemias por sangramento
Babesiose do cão, piroplasmose do cão
Baço ( Afecções do)
Baço (Ruptura do)
Coagulação (Transtornos da)
Coagulação intravascular disseminada
Erliquiose canina
Esplenomegalia
Hemobartonelose canina
Hemobartonelose felina
Hemofilia
Hemoglobinúria
Hemopatias malignas
Hemoperitônio
Hemoptise
Hemostasia (Transtornos da), ver Coagulação ( Transtornos da)
Hemotórax
Hiperesplenismo
Hiperfibrinólise primitiva
Insuficiência hepática (Transtornos da coagulação)
Intoxicação pelas antivitaminas K
Kahler (Doença de), ver Mieloma plasmocitário
Leucose linfoide do cão
Leucose linfoide do gato
Micose fungoide
Mieloma múltiplo, ver Mieloma plasmocitário
Mieloma plasmocitário (Doença de Kahler – Mieloma múltiplo)
Piroplasmose do cão, ver Babesiose do cão
Poliglobulia
Púrpura, ver Hemostase (Transtornos da)
Timo (Patologia)
Transfusão sanguínea
Tripanossomose sul-americana
Tripanossomoses africanas
Trombopenias, trombopatias
Tumores do baço
Tumores dos órgãos hemolinfopoiéticos
Willebrand (Doença de)



Intoxicações – agentes físicos
Acidente (Animal vítima de um)
Intoxicação pelas antivitaminas K
Intoxicações
Lyell (Doença de)
Queimaduras
Toxidermias



Doenças infecciosas – doenças sistêmicas
Actinomicose, nocardiose
Anemia infecciosa do gato
Antibioterapia
Aujeszky (Doença de)
Borreliose
Botulismo
Brucelose (por Brucella abortus, B.melitensis, B.suis)
Brucelose (por Brucella canis)
Carré (Doença de), ou ver Cinomose
Clamidiose felina
Coriza contagiosa do gato
Doenças autoimunes com expressão cutânea
Erliquiose canina
Encefalopatia espongiforme do gato
Febre maligna (Febre de origem desconhecida)
Hemobartonelose canina
Hemobartonelose felina
Hepatite contagiosa canina
Herpes da córnea
Herpes do cão, ver Mortalidade neonatal do cão
Imunoterapia
Infecção do gato pelo vírus leucemogênico
Leptospiroses do cão
Leucose linfoide do gato
Lúpus discoide ou Lupus cutâneo
Lupus eritematoso disseminado, ver Lúpus sistêmico
Lúpus sistêmico
Lyme ( Doença de) ou borreliose
Nocardiose, ver Actinomicose
Panleucopenia felina (Leucopenia felina, Tifo do gato)
Parvovirose do cão
Pênfigo
Peritonite infecciosa felina
Pseudotuberculose do gato
Raiva
Retroviroses felinas
Septicemia
Síndrome de imunodeficiência adquirida do gato
Tétano
Tifo do gato, ver Panleucopenia felina
Tosse de canl
Traqueobronquite contagiosa, ver Tosse de canil
Tuberculose



Nefrologia – urologia
Adenoma prostático, ver Próstata
Amiloidose renal, ver glomerulopatia
Anúria
Aplasia cortical do rim
Cálculos, ver Litíases urinárias
Capilarioses vesicais e resporatórias
Cistite idiopática do gato
Cistites
Diabetes renal (Síndrome de Fanconi)
Diálise peritoneal
Dioctofimose (Dioctophyme rénale)
Diuréticos
Efusão abdominal
Enurese
Glomerulonefrites
Glicosúria
Glomerulopatias
Hematúria
Hemoglobinúria
Hidronefrose
Hiperplasia benigna da próstata
Hyperplasia cortical do rim, ver Rins (Afecções congênitas e hereditárias dos)
Incontinência urinária
Infecção do trato urinário
Insuficiência renal aguda
Insuficiência renal crônica
Litíases urinárias
Metaplasia escamosa da próstata, ver Próstata (Metaplasia escamosa da)
Osteofribrose renal
Bexiga (Afecções da)
Potomania, ver Diabetes insípidus
Prostatite (Afecções de)
Prostatite (Cisto da )
Prostatite (Hiperplasia difusa da, Hiperplasia benigna de)
Prostatite
Prostatite (Metaplasia escamosas da)
Pielonefrites
Piúria
Proteinúria
Rim policístico
Retenção de urina
Rins (Afecções congênitas e hereditárias dos)
Síndrome de poliúria-polidipsia (Diagnóstico da)
Síndrome nefrótica
Tumores do aparelho urinário
Tumores malignos da próstata



Uremia aguda, ver Insuficiência renal aguda
Ureteres (Afecções dos)
Ureteres ectópicos
Uretra (Afecções da)



Neurologia – transtornos do comportamento
Acidente vascular cerebral (Isquemia, Hemorragia cerebral)
Afecções da junção neuromuscular (Classificação das)
Afecções medulares cervicais
Afecções medulares toracolombares
Agressividade
Ansiedade de separação do cãozinho
Antálgicos
Ataxia
Aujeszky (Doença de)
Cãibra do Scottish terrier
Claude Bernard-Horner (Síndrome de)
Cocciodioidomicose
Coma
Comportamento (Transtornos do)
Compressão cerebral (Hipertensão intracraniana)
Compressão medular, ver Afecções medulares cervicais e Afecções medulares toracolombares
Convulsões (Síndromes convulsivas, epilepsia)
Coprofagia (no sentido etológico)
Coreia do diafragma
Corticoterapia
Depressão
Desvios (Shunts) portossistêmicos
Dieplasia occipital
Disautonomia felina (Síndrome de Key-Gaskell)
Discoespondilite, ver Espondilodiscite
Eclâmpsia
Embolia fibrocartilaginosa
Encefalites, encefalomielites
Encefalitozoonose
Encefalopatia espongiforme do gato
Encefalose hepática
Enurese, encoprese do cão velho
Epilepsia
Espinha bífida
Espondilodiscite
Espondilolistese
Estrabismo
Hematomielia
Hérnia de disco
Hidrocefalia
Hipocalcemia
Hipoglicemia
Incontinência fecal
Incontinência urinária
Instabilidade das vértebras cervicais
Intermação (Congestão cerebral)



Key-Gaskell (Síndrome de), ver Disautonomia felina
Laringe (Paralisia da), ver Paralisia laringeana
Mal dos transportes
Malformações da moela, ver Siringomielia e Espinha bífida
Marcação reacional do gato
Miastenia
Mielopatia degenerativa
Mioclonias (Coreia)
Miotonia
Mucopolissacaridose
Narcolepsia
Paquimeningite ossificante
Paralisa do nervo radial
Paralisa facial
Paralisa por mordida de carrapato
Paralisia laringeana
Paralisia mandibular
Paresia dos membros posteriores
Polirradiculoneurite (Síndrome de Landry-Guillain-Barré)
Potomania, ver Diabetes insipidus
Pseudogestação
Psicotrópicos
Raiva
Satiríase
Síncopes
Síndrome da cauda de cavalo (Instabilidade lombossacral)
Siringomielia (Disrafismo)
Subluxação atlantoaxial
Surdez
Tétanos
Toxoplasmose
Traumatismo da medula
Tremores
Tumores cerebrais
Tumores da medula e dos anexos
Tumores dos nervos periféricos



Oncologia
Circumanalomas (Tumores de glândulas perianais ou circumanais)
Dor (Prevenção e tratamento)
Febre maligna (Febre de origem desconhecida)
Ginecomastia do macho, ver Tumores do aparelho digital
Hemoperitôneo
Hipercalcemia
Imunoterapia
Infecção do gato pelo círus leucemogênico
Kalher (Doença de), ver Mieloma plasmocitário
Leucose linfoide do cão
Leucose linfoide do gato
Linfomas do cão
Mastocitoma do cão
Micose fungoide
Mieloma plasmocitário (Doença de Kahler – Mieloma múltiplo)
Mileoma múltiplo, ver Mieloma plasmocitário
Quimioterapia
Radioterapia
Sarcoma de Sticker
Sertolinoma
Síndromes paraneoplásicas
Terapia antineoplásica nos carnívoros (Princípios da)
Tireoide (Tumores da)
Tumor venéreo: sarcoma de Sticker, ver Sarcoma de Sticker, ou Tumor Venéreo Transmissível
Tumores cerebrais
Tumores conjuntivos
Tumores da mama
Tumores da medula e dos anexos
Tumores da pele e dos tecidos subcutâneos
Tumores da tireoide, ver Tireoide (Tumores da)
Tumores do aparelho genital
Tumores do aparelho respiratório
Tumores do aparelho urinário
Tumores do baço
Tumores do coração
Tumores do fígado
Tumores do olho
Tumores do osso
Tumores do pâncreas
Tumores do tubo digestivo
Tumores dos nervos periféricos
Tumores dos órgãos hemolinfopoiéticos, ver Hemopatias malignas
Tumores dos tecidos subcutâneos, ver Tumores da pele e dos tecidos subcutâneos
Tumores malignos da próstata
Tumores orbitários
Vitiligo, ver Pigmentação (Transtornos da)



Oftalmologia
Afecções oculares de origem dentária
Ancilobléfaro
Aparelho lacrimal (Afecções do)
Atrofia retiniana
Blefarite
Calázio
Catarata(s)
Claude-Bernard-Horner (Síndrome de)
Conjuntivites
Córnea (Afecções da)
Dacrioadenite, ver Aparelho lacrimal (Afecções do)
Dacriocistite
Degenerações corneanas, ver Córnea (Afecções da)
Dermoide corneano
Descolamentos da retina
Distiquíase
Ectrópio
Edema corneano, ver Córnea (Afecções da)
Entrópio
Epífora do Poodle
Estrabismo
Fundo do olho ( inflamações do)
Glândula nictitante
Glaucoma
Herpes da córnea
Hipossecreção lacrimal, ver Aparelho lacrimal (Afecções do)
Inflamações do fundo do olho, ver Fundo do olho (Inflamações do)
Membrana nictitante (Patologia da)
Neurite óptica
Olho do Colley (Anomalia do)
Panoftalmia
Persistência da membrana pulipar
Quemose
Queratites
Simbléfaro
Síndrome uveocutânea canina (Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada)
Terçol
Triquíase
Tumores do olho
Tumores orbitários
Úlceras corneanas
Uveítes anteriores
Vogt-Koyanagi-Harada ( Síndrome de)



ORL – pneumologia
Aelurostrongilose felina
Aerosolterapia
Agentes mucolíticos, ver Tosse
Alergia respiratória
Amidalites
Angiostrongilose do cão, estrongilose cardiopulmonar do cão
Antitussivos
Asma do gato
Aspergiloses
Atelectasia
Bonquite aguda
Broncoespasmo
Broncopneumonia aguda
Broncopneumonia por corpos estranhos
Bronquiolite
Brônquios (Patologia dos)
Bronquite crônica
Bronquites parasitárias
Capilarioses vesicais e respiratórias
Coccidioidomicose
Coriza contagiosa do gato
Coriza crônica do gato
Corticoterapia
Crenosomose (Bronquite parasitária)
Edema agudo do pulmão
Enfisema pulmonar
Epistaxe
Espinhos (Patologia induzida pelos)
Estrongilose cardiopulmonar do cão
Estrongiloses traqueobrônquicas : filaroidose (Filaroides osleri), crenosomose (Crenosoma vulpis)
Expectorantes
Fibroses pulmonares (Pneumopatia intersticial)
Filaroidose e oslerose
Hemoptise
Hemotórax
Hérnia diafragmática
Histoplasmose
Insuficiência respiratória aguda
Insuficiência respiratória crônica
Laringe ( Pólipos da)
Laringe (Colapso da)
Laringe (Edema da)
Laringe (Paralisia da), ver Paralisia laringeal
Laringite
Laringospasmo
Linguatulose



Mediastinite
Mediastino (Patologia do)
Narinas (Estenose das)
Obstrução respiratória superior dass raças braquicefálicas
Otite externa do cão e do gato
Otite interna
Otite média
Oto-hematoma
Otocariose
Oxigenoterapia
Pleura (Efusões)
Pleura (Transudato modificado)
Pleura (Transudato)
Pleurisia
Pneumomediastino
Pneumotórax
Pólipos
Quilotórax
Rinite do cão
Secreção nasal
Sinusite
Surdez
Timo (Patologia do)
Tosse
Tosse dos canis
Traqueia (Afecções da)
Traqueia (Colapso da)
Traqueia (Traumatismos da)
Traqueíte
Traqueobronquite contagiosa
Tromboembolia pulmonar do cão
Tumores do aparelho respiratório
Ventrículos da laringe (Protrusão dos)
Véu do palato (Alongamento do)



Parasitologia
Aelurostrongilose felina
Amebíase
Ancilostomose, uncinariose
Angiostrongilose do cão, estrongilose cardiopulmonar do cão
Ascaridioses
Aspergiloses
Babesiose do cão, piroplasmose do cão
Balantidiose
Blastomicose norte-americana
Blefarites
Bronquites parasitárias
Candidoses
Capilarioses vesicais e respiratórias
Cestódeos larvais
Cestodoses imaginais, ver Teníases
Coccidioidomicose
Coccidioses
Crenosssomose (Bronquite parasitária)
Criptococose
DAP (Dermatite Alérgica a Picada de Pulgas)
Demodicose canina
Demodicose felina
Dermatite por Dermanyssus gallinae
Dermatite por Malassezia
Dioctofimose (Dioctophyme renale)
Dirofilariose cardíaca (Dirofilaria immitis)
Dirofilariose subcutânea (Dirofilaria repens)
Ehrlichiose canina
Encefalitozoonose
Espirocercose do cão
Esporotricose
Estrongilose cardiopulmonar do cão, ver Angiostrongilose do cão
Estrongiloses traqueobrônquicas: filaroidose (Filaroides osleri), crenosomose (Crenosoma vulpis)
Feo-hifomicose
Filariose subcutânea (Dirofilaria repens), ver Dirofilariose subcutânea
Ftiríase
Giardiose
Hemobartonelose canina
Hemobartonelose felina
Hepatozoonose (Hepatozoon canis)
Histoplasmose
Leishmaniose
Leveduroses
Linguatulose
Micetomas
Candidíase, ver Leveduroses



Neosporose
Ollulanose
Otocariose
Piroplasmose do cão
Queiletielose
Sarnas e pseudosarnas
Teníases, cestodeos imaginais
Tinhas
Toxocaroses, ver Ascaridioses
Toxoplasmose
Tricuríase
Tripanosomose sul-americana
Tripanosomoses africanas
Trombiculose
Uncinariose, ver Ancilostomose



Patologia cirúrgica
Abscesso e flegmão
Corpos estranhos digestivos
Corpos estranhos intraorgânicos
Corpos estranhos intratisulares
Criptorquidismo, ver Ectopia testicular
Dentes (Extração dos)
Ectopia testicular
Esôfago (Corpos estranhos no)
Espinhos (Patologia induzida pelos)
Fístulas
Fraturas da mandíbula
Fraturas dos membros
Hérnia diafragmática
Hérnia discal
Hérnia uterina inguinal da cadela
Hérnias
Luxações articulares
Osteomielite crônica
Oto-hematoma
Quadril (Patologia cirúrgica)
Quadris (Displasia dos)
Queimaduras
Tendões (Ruptura do tendão dos gastrocnêmios)



Patologia pediátrica
Aleitamento artificial do filhote de cão
Ansiedade da separação do filhote de cão
Desmame (Patologia ligada ao)
Mortalidade neonatal do filhote de cão



Patologia da reprodução
Aborto provocado (ou interrupção artificial da gestação)
Abortos espontâneos
Adenoma prostático
Agalactia
Anestro da cadela
Atonia uterina
Azoospermia
Balanopostite
Bolsas (dermatite das)
Cesariana (indicações da operação)
Ciclo sexual da cadela
Ciclo sexual da gata
Clitoris peniforme, ver Hermafroditismo
Contracepção
Controle da reprodução, ver Reprodução (Controle da)
Criptorquidismo
Diagnóstico da gestação, ver Gestação (Diagnóstico da)
Distocia
Eclâmpsia, ver Tetania puerperal da cadela
Ectopia testicular
Elefantíase, ver Escroto (Hiperplasia crônica do)
Endometrite (Hiperplasia glândulo-cística do)
Epididimite, ver Orquite
Epispadias
Escroto (Hiperplasia crônica do)
Esgotamento da lactação, ver Pseudogestação
Esterilização, ver Reprodução (Vigilância da)
Eutocia (ou parto normal), ver Parto (Vigilância do)
Feminização (do cão macho)
Ferimentos da vulva e da vagina
Fimose
Fístula retovaginal
Fratura do osso peniano, ver Osso peniano (Fratura do)
Frigidez da cadela, ver Hipossexualismo da cadela
Galactorreia, ver Pseudogestação e Hipotireoidismo
Gestação (Diagnóstico da)
Gestação extrauterina, ver Útero (Ruptura do)
Gestação inguinal, ver Hérnia uterina inguinal da cadela
Ginecomastia do macho
Hermafroditismo
Hérnia uterina inguinal da cadela
Hiperestrogenismo da cadela
Hiperestrogenismo da gata
Hiperplasia crônica do escroto, ver Escroto (Hiperplasia crônica do)
Hiperplasia difusa da próstata, ver Próstata (Hiperplasia difusa da)
Hiperplasia glandulocística do endométrio



Hipersexualismo do macho, ver Satiríase
Hipoplasia genital
Hipospadias
Hipossexualismo da cadela (Frigidez, Anafrodisia, Anestria)
Hipossexualismo do cão macho
Infantilismo genital, ver Hiperplasia genital
Infertilidade da cadela
Infertilidade do cão
Inseminação artificial (Indicações terapêuticas da)
Intersexualidade, ver Hermafroditismo
Lactação (Esgotamento da), ver Pseudogestação
Lactação nervosa
Leucorreia, ver Vaginite
Mamites
Mastose
Metaplasia escamosa da próstata
Metrite aguda
Metrite crônica
Metrite puerperal, ver Metrite aguda
Metrorragia
Metrorragia essencial
Monorquidismo, ver Ectopia testicular
Mucometra
Necrose do Pênis, ver Parafimose
Ninfomania da gata
Operação cesariana (Indicações da)
Orquite
Osso peniano (Fratura do)
Parafimose
Parto (Vigilância do)
Pênfigo
Pênis (Ferimentos do), ver Osso peniano (Fratura do)
Pênis (Necrose do), ver Parafimose
Persistência do freio prepucial
Persistência do hímen
Piometra
Pólipos, ver Tumores do aparelho genital
Postite, ver Balanopostite
Priaprismo
Prolapso da uretra do cão macho
Prolapso dos órgãos genitais
Prolapso vaginal, ver Prolapso dos órgãos genitais
Próstata ( Afecções da)
Próstata (Hiperplasia difusa da, Hiperplasia benigna da)
Próstata (Metaplasia escamosa da)
Prostatite
Pseudo-hermafroditismo, ver Hermafroditismo
Pseudoprenhez, ver Pseudogestação



Pseudogestação
Ptose vaginal da cadela
Reprodução (Controle da)
Retenção placentária e fetal, ver Distocia e Metrite Aguda
Ruptura do útero, ver Útero (Ruptura do)
Sarcoma de Sticker, ver Tumor venéreo transmissível
Satiríase
Sertolinoma
Subinvolução das zonas de inserção placentária, ver Metrorragia
Supressão dos cios, ver Reprodução (Controle da)
Tetania puerperal da cadela
Torção uterina
Tumor venéreo: sarcoma de Sticker
Tumores da glândula mamária
Tumores do aparelho genital
Tumores malignos da próstata
Útero (Ruptura do)
Vaginalite, ver Orquite
Vaginite
Vaginite das cadelas impúberes
Vestibulite, ver Vaginite
Vigilância do parto, ver Parto (Vigilância do)
Vulva (Dermatoses da), ver Piodermites
Vulva e vagina (Ferimentos)
Vulva, ver Vaginite



Reanimação médica
Alimentação em fase crítica
Alimentação parenteral
Choque
Desequilíbrios acidobásicos
Desidratações
Diálise peritoneal
Faringostomia
Hidratação (Transtornos da)
Hiper-hidratação
Oxigenoterapia
Respiração artificial
Solutos utilizados em reanimação
Transfusão sanguínea



Estomatologia
Abscesso dentário
Abscesso retrofaríngeo
Boca (Afecções da)
Cárie dentária
Dentes (Extração dos)
Dentição (Incidentes, acidentes da)
Doença periodontal
Doenças das glândulas salivares, ver Glândulas salivares
Endodônticos (Tratamentos)
Épulis
Estomatite
Extrações dentárias, ver Dentes (Extração dos)
Fístulas dentárias
Fraturas da mandíbula
Gengivas (Afecções das)
Gengivites
Glândulas salivares (Patologia das)
Higiene bucodentária e alimentação
Hipoplasia do esmalte
Lábios (Afecções dos)
Língua (Afecções da)
Miosite dos mastigadores
Muguet
Necrose pulpar, ver Pulpite e necrose pulpar
Oclusão dentária (Transtornos da)
Odontologia, ver Endodônticos (Tratamentos)
Palato (Afecções do)
Papilomatose do cão
Parodontose, ver Doença periodontal
Perioftalmia de origem dentária, ver Afecções oculares de origem dentária
Piorreia
Pólipos
Pulpite e necrose pulpar
Queilites
Rânulas, ver Glândulas salivares (Patologia das)
Rinite de origem dentária
Sialorreia
Tártaro dentário
Transtornos da oclusão dentária, ver Oclusão dentária (Transtornos da)
Tratamentos odontológicos, ver Endodônticos (Tratamentos)
Traumatismos dentários
Úlceras da boca



Principais classes terapêuticas
Aerosolterapia
Analépticos cardiovasculares
Antálgicos
Anti-inflamatórios não esteroidais
Antiarrítmicos
Antibioticoterapia
Antitussivos
Betabloqueadores
Corticoterapia
Diálise peritoneal
Dietética
Digitálicos
Diuréticos
Diuréticos (Emprego nas afecções cardiovasculares)
Dor (Prevenção e tratamento)
Expectorantes
Heterosídeos cardiotônicos (Tratamento pelos)
Hipertireoidismo (Tireotoxicose)
Imunoterapia
Insulina
Oxigenoterapia
Psicotrópicos
Quimioterapia
Radioterapia
Solutos utilizados em reanimação
Terapia anticancerosa nos carnívoros (Princípios da)
Tópicos cutâneos
Transfusão sanguínea





A



Abscesso retrofaríngeo
Ver DISFAGIA (p. 222)



Abscessos dentários
Definição
Abscesso profundo do osso alveolar, provocado por uma infecção bacteriana de origem
endodontal (cavidade pulpar infectada) ou periodontal (p. ex., acúmulo de placa bacteriana e de
pus em profundidade; entre as raízes).

A evolução do quadro pode se dar pela fistulização, formação de uma celulite maxilofacial ou
por necrose.

Sintomas
De acordo com a localização no dente, a infecção supurada pode acometer:
– a face, provocando uma tumefação da região suborbital e, em alguns casos, uma fístula;
– a cavidade bucal, com o aparecimento de uma fístula na região gengival ou mucosa;
– a órbita ocular;
– a cavidade nasal (ver AFECçõES OCULARES DE ORIGEM DENTAL).

A identificação do dente doente se faz:
– clinicamente, pela observação de uma cárie ou uma fratura dentária. Contudo, há casos em que
a coroa do dente infectado pode permanecer normal;
– radiologicamente, pela evidência de uma zona ovoide radiotransparente, englobando o ápice
da(s) raiz(es), o que sinaliza a osteólise periapical.

Conduta Do Tratamento
É necessário:
– drenar e curetar o foco de pus da lesão;
– suprimir a infecção: tratamento endodôntico ou extração do dente de acordo com o caso;
– adotar antibioticoterapia por via sistêmica.



Abscessos e flegmões
Definição
O abscesso se desenvolve no interior dos tecidos após um processo de supuração. São
circunscritos por uma reação inflamatória conjuntiva, de pequena espessura nos carnívoros
domésticos, chamada membrana piogênica ou concha do abscesso. Os flegmões não são
limitados por essa membrana, apresentando-se de forma extensiva, com supuração invasiva e
com destruição dos tecidos musculares ou dos espaços subaponeuróticos.

Os abscessos e flegmões observados nos carnívoros apresentam, mais frequentemente, uma
característica inflamatória aguda (abscessos quentes); na maioria dos casos eles resultam da
inoculação de bactérias piogênicas por meio de pequenos traumatismos (picadas, injeções
terapêuticas sépticas, penetração de pequenos corpos estranhos etc.) Mais raramente, eles
aparecem por ocasião de uma infecção geral piogênica.

Sintomas
A evolução anatomopatológica dos abscessos ocorre em quatro fases:
• FASE INFLAMATóRIA AGUDA: edema circunscrito, pouco extenso, quente, doloroso e com sinal de
Godet.
• FASE DE COLEçãO: flutuação de líquido provocada por acúmulo de pus; o edema tende a se
acumular em áreas de declive, exceto nos membros onde há tendência de subir para a raiz do
membro.
• FASE DE MATURAçãO: formação de um macerado tecidual podendo conduzir um fluxo natural de
pus a uma fístula espontânea.
• DRENAGEM: precedente ao preenchimento da cavidade do abscesso e sua cura. Se a drenagem
for incompleta, a retenção do pus pode estender o processo supuroso aos tecidos vizinhos, caso
habitual de evolução dos abscessos subaponeuróticos e dos flegmões, ou a pioemia por
reabsorção do pus e formação de abscessos metastáticos.

Imagenologia
• RADIOGRAFIA: geralmente observa-se apenas uma tumefação dos tecidos, não permitindo a
distinção entre um abscesso e um flegmão. Em contrapartida, a radiografia permite evidenciar
uma eventual periostite (reação periosteal), uma osteíte (reação periosteal associada a processo
lítico centrado na cortical), ou uma osteomielite secundária (rara: reação periosteal, com lise de
tecido ósseo e menor visualização do limite corticomedular).
• ECOGRAFIA: pouco útil nos abscessos ou flegmões cutâneos, mas essencial quando o processo
alcança o abdome (lesões hepáticas, mesentéricas, prostáticas…). O aspecto dos abscessos varia
em função de suas fases de evolução, mas aparecem, geralmente, como cavidades
hipoecogênicas de contornos irregulares, delimitadas por uma parede mais ou menos espessa,
ecogênica e com conteúdo heterogêneo que pode ser móvel.

Tratamento
• A EVOLUçãO NORMAL ESPONTâNEA DOS ABSCESSOS é a cura pelo fluxo de pus e drenagem da cavidade
acometida. Esta evolução pode favorecer o desenvolvimento de imunidade contra as bactérias
piogênicas que os causaram. A intervenção terapêutica deve ter por objetivo dirigir esta
evolução, criando, cirurgicamente, uma fístula de drenagem em um sítio anatômico que limite os



debris e permita a completa evacuação da cavidade.
• UMA SEGUNDA ORIENTAçãO TERAPêUTICA tem por objetivo curar um abscesso no estágio
inflamatório por meio de um tratamento medicamentoso associando antiflogísticos (anti-
inflamatórios) tópicos à antibioticoterapia de amplo espectro. A eficácia deste método é limitada
pela resistência das cepas bacterianas patogênicas aos antibióticos. Assim, nos pacientes que
apresentam abscessos de repetição, é indispensável enviar ao laboratório uma amostra de pus
para isolamento da bactéria responsável e realização do antibiograma.

Tratamento Curativo Cirúrgico
O tratamento depende do estado evolutivo do abscesso ou do flegmão.

Durante a fase inflamatória inicial, duas orientações terapêuticas podem ser escolhidas.
• O TRATAMENTO ABORTIVO consiste na administração de antibioticoterapia de amplo espectro; esta
terapêutica pode ser eficaz se a origem do abscesso for um traumatismo banal envolvendo
apenas bactérias de poder patogênico ocasional. Os betalactâmicos (Clamoxyl® 20 mg/kg/dia em
2 administrações) interrompem a proliferação da maior parte das bactérias anaeróbicas
causadoras de gangrenas gasosas e de tétanos, e sua indicação tem o propósito de evitar as
complicações sépticas de um traumatismo. No entanto, o tratamento pode ser ineficiente, até
mesmo perigoso, se o abscesso resultar de um desenvolvimento de bactérias piogênicas, com
virulência já apresentada em outros animais, condição frequentemente observada em
importantes canis de cães e gatos, pela transmissão por falhas na assepsia ou por uma
hospitalização. Os antiflogísticos tradicionais têm, sobretudo, uma ação analgésica local.
• Nos gatos, considerando as inoculações em decorrência de uma mordida, é interessante usar
antibióticos ativos, utilizados para estomatite, contra os germes dominantes da flora bucal.
• A ACELERAçãO DA MATURAçãO dos abscessos é obtida pela aplicação de compressas de água morna
(40 a 42°C). É usual adicionar à compressa especialidades farmacêuticas aromáticas e
antissépticas, como o Synthol®*.

Nos abscessos maduros, perceptíveis pela flutuação à palpação, deve-se desbridar
cirurgicamente o abscesso. A anestesia local é desaconselhável em razão de favorecer o
sangramento. Procede-se à tricotomia e à antissepsia da pele ao redor do local da punção ou do
desbridamento. A abertura do abscesso deve ser feita com um bisturi com lâmina estéril, e a
área cirúrgica deve ser limitada por uma compressa estéril. O pus deve ser cuidadosamente
recolhido a fim de evitar a dispersão dos agentes patogênicos.

A cavidade do abscesso deve ser cuidadosamente desinfetada com uma solução antisséptica:
álcool iodado, solução de polivinilpirrolidona iodada (Vétédine®); nos casos de flegmões, é
indispensável deixar um dreno no local feito com auxílio de mecha de gaze saturada em
iodofórmio que, além disso, exerce uma antissepsia prolongada.



Aborto provocado (ou interrupção artificial da
gestação)
Ver REPRODUçãO (CONTROLE DA) (p. 511)



Abortos espontâneos
Definição
Morte in utero dos fetos (expulsos ou não), interrompendo a gestação.

Abortos Não Infecciosos
– traumáticos: acidentes diversos;
– tóxicos: intoxicações diversas (numerosos medicamentos são embriotóxicos).
– doenças da fêmea (insuficiência cardíaca, diabetes tipo 2 associado a progesterona, afecções
uterinas);
– genéticas: relação com certas malformações fetais;
– hormonais: associadas a uma insuficiência de progesterona (hipoluteinismo, progesteronemia
<2 ng/mL) e ocorrendo sobretudo entre a segunda e a quinta semana de gestação (defeito de
desenvolvimento do corpo lúteo gestacional) ou da sexta à sétima semana (regressão prematura
do corpo lúteo).

Em caso de abortos habituais desse tipo, administração preventiva de progesterona na razão
de 5 a 25 mg IM, 2 vezes por semana, da segunda à oitava semana de gestação.

Abortos Infecciosos
Abortos infecciosos esporádicos por Brucella abortus (biotipos 1, 5) suis, melitensis; Streptococcus;
Staphylococcus; E. coli; Leptospira pomona e Salmonella (com seguimento possível de endometrite e
esterilidade nesse último caso); Campylobacter; Mycoplasma.

Brucella canis, responsável por abortos enzoóticos, é muito raramente observada na França.
– OS ABORTOS DE ORIGEM VIRAL são muito raros; há relatos de abortos relacionados com cinomose,
parvovirose e à infecção por herpes-vírus.
– ALGUNS ABORTOS DE ORIGEM PARASITáRIA (Toxoplasma gondii) foram observados na cadela.

Diagnóstico
Anamnese, exame da fêmea, ecografia do útero, cultura do corrimento vaginal, histologia dos
órgãos do feto abortado.

Amostras:
– um ou mais fetos e placenta refrigerados a 4°C (não congelar) enviado(s) ao laboratório em 24
horas;
– esfregaço da mucosa vaginal;
– 5 mL de sangue da fêmea em um tubo seco para exames sorológicos.

Tratamento
Muito variável, de acordo com a causa.



Acalasia cricofaríngea
Definição
Trata-se de uma disfagia pela insuficiência de abertura do esfíncter formado, na origem do
esôfago, pelo músculo cricofaríngeo.

Ela leva a regurgitações imediatas (rejeição de alimentos imediatamente após a ingesta) e de
“falsas rotas” na origem das broncopneumonias por “falsas deglutições” (com descarga nasal e
tosse). A impossibilidade da deglutição não é total e os alimentos acabam sendo absorvidos
depois de numerosas tentativas bastante impressionantes.

Confirmação Do Diagnóstico Por Exame Radioscópico
O diagnóstico é difícil e necessita da utilização de um trânsito faríngeo sob radioscopia (ou
“fluoroscopia”: exame dinâmico em tempo real). Os esforços infrutíferos são visualizados, assim
como a abertura padrão do esôfago proximal (o produto de contraste torna-se visível como um
filete muito estreito nesta porção).

Tratamento Unicamente Cirúrgico
Consiste em uma seção de músculo cricofaríngeo, responsável pela acalasia.



Acantose pigmentar canina
Definição
Afecção crônica encontrada no teckel (acantose pigmentar primária ou idiopática), mas também
em outras raças (acantose pigmentar secundária). Trata-se de uma forma particular de
melanoderma em que a hiperpigmentação, o espessamento e a liquenificação da pele são
associadas a uma alopecia que se inicia na região axilar e que pode acometer membros, flancos e
peito.

Em um número importante de casos, esta afecção está ligada a uma síndrome de proliferação
bacteriana de superfície.

Sintomas
Acantose pigmentar primária do teckel
– Surgimento precoce: desde a idade de 6 meses, pode-se ver uma pequena mancha castanha nas
duas axilas. Além disso, a lesão bilateral e simétrica escurece, e a pele, mais espessa, é recoberta
por um filme de secreção seborreica com odor rançoso. Um prurido discreto acompanha o
eritema. Os membros, peito, flancos e pescoço são acometidos em seguida, particularmente nas
dobras. As raízes dos membros anteriores (zona do arco) são atingidas antes daquelas dos
membros posteriores (virilha). Nos casos muito avançados, há manifestação da doença na região
abdominal.
– Nesse estágio, a seborreia é responsável pelo odor muito desagradável que cerca o ambiente
do animal. Este estágio seborreico pode favorecer o aparecimento de uma piodermite bacteriana
ou de uma dermatite causada por Malassezia que agravam o quadro clínico e que justificam um
tratamento específico periódico.
– A predisposição racial e a precoce idade da manifestação da doença podem indicar uma
genodermatose.

Acantose pigmentar secundária
Pode ocorrer em qualquer raça que apresente os sintomas já mencionados para o teckel. A
doença representa uma reação da pele a diferentes causas: fricção ligada à obesidade,
disendocrinia (tireoidiana, adrenocortical, gonadal); hipersensibilidade (pneumoalérgenos,
trofoalérgenos, contato).

Diagnóstico
– Levam-se em consideração, principalmente, as condições epidemiológicas (manifestação da
dermatose em um teckel jovem) e clínicas (topografia lesional, sobrepeso).
– Para as formas secundárias, os exames complementares (hipersensibilidade, equilíbrio
hormonal) podem ser necessários.
– A possibilidade de uma síndrome de proliferação bacteriana impõe a necessidade de realização
de um exame citológico e identificação de bactérias e sua possível associação a leveduras.
– A histopatologia não diagnóstica mostra uma dermatite perivascular com pontos de
paraceratose, uma incontinência pigmentar, uma melanose epidérmica, bem como uma ceratose
folicular.



Conduta Do Tratamento
Tratamento higiênico
A doença acomete mais particularmente os animais obesos, portanto, é conveniente recomendar
uma alimentação adequada, assim como exercícios físicos adaptados.

Uma boa higiene cutânea visando reduzir a SEBORREIA contribuirá para o bem-estar do animal e
do seu ambiente.

Tratamento clínico
A abordagem clássica da acantose pigmentar configura-se das seguintes etapas:
– Identificação das causas subjacentes que devem ser corrigidas tão logo seja possível. Os casos
moderados podem-se beneficiar da aplicação de um dermocorticoide eventualmente associado a
um antibiótico.
– Quando a doença progride, é conveniente adotar uma corticoterapia modulada (prednisona:
0,5 mg/kg/dia durante 10 dias, depois a cada 2 dias).
– A vitamina E (Éphynal®*) na dose diária de uma drágea para cada 10 kg, administrada 2 horas
antes ou depois da alimentação, durante vários meses, pode controlar a evolução da doença sem,
no entanto, diminuir o excesso de pigmentação.

O melhor conhecimento da síndrome de proliferação bacteriana de superfície e a consciência
de que bactérias patogênicas podem-se desenvolver, sem lesões clássicas de piodermite,
modificando esta abordagem desde que a citologia cutânea seja convincente. É apropriado
limitar o uso dos corticoides em suas diferentes formas, a fim de rastrear nichos a partir dos
quais os agentes patogênicos podem-se propagar e, assim, recorrer a tratamentos
antibacterianos (tópicos ou sistêmicos).



Acidente (Animal Vítima de Um)
Após um acidente, mais particularmente aqueles causados por veículos ou pela queda de grande
altura, os animais podem apresentar lesões variadas e de diferentes sistemas. Estas lesões
causam, de forma mais ou menos rápida, os sintomas, que devem ser pesquisados e
interpretados corretamente para poderem ser tratados.

A cronologia dos procedimentos a serem efetuados em um animal traumatizado deve
responder a um protocolo preciso para ser o mais eficaz possível.

Os autores de língua inglesa habitualmente utilizam a expressão CRASH PLAN, na qual cada
letra corresponde a uma sucessão de sinais a serem analisados:

 Choque traumático
Insuficiência Respiratória aguda
Urgências Abdominais
Lesões eSpinhais
Traumatismos da cabeçaHead (cabeça)
Urgências Pélvicas
Exames dos membros Limbs (membros)
Exames das Artérias
Exames dos Nervos

Resumiremos apenas os dados essenciais.

Choque Traumático
Leva a uma insuficiência dos sistemas cardiovascular e respiratório, com hipóxia mais ou menos
importante.

Patogenia
Hipovolemia ligada à hemorragia interna e/ou externa, ou a um hematoma perifratura.

Prognóstico
É efetuado por meio dos seguintes exames:
– das mucosas, oculares e gengivais: o prognóstico pode ser considerado bom se o retorno à
coloração original se efetuar em menos de 2 segundos (tempo de recoloração capilar);
– do pulso femoral:
– se for palpável, significa que a pressão arterial sistólica é superior a 70 mmHg e o prognóstico

pode ser considerado bom;
– se for filiforme, o prognóstico é reservado.

Tratamento (ver Choque) (p.113)
– Proceder à perfusão rápida: 90 mL/kg de solução de Ringer lactato em 2 horas.
– As soluções coloides do tipo hidroxietilamida podem ser igualmente utilizadas para
restabelecer rapidamente a volemia (bolus inicial de 10 mL/kg por via venosa).
– O emprego de tratamentos vasopressores e inotrópicos deve ser considerado em caso de
diminuição do preenchimento vascular (dopamina, dobutamina).

Controle do tratamento
– Feito pela mensuração do volume urinário emitido, que deve ser entre 1 e 2 mL/kg/h.
– Na ausência de filtração glomerular, observa-se uma anúria ou uma queda muito sensível do
volume emitido. A pressão sanguínea, neste caso, será inferior a 60 mmHg e o prognóstico mais



desfavorável.
– A frequência cardíaca deve retornar à normalidade (cães 80-120 bpm, gatos 160-200 bpm) com
um tempo de recoloração capilar inferior a 2 s, e a pressão arterial sistólica superior a 90-
100 mmHg.

Urgências Respiratórias
Uma ventilação insuficiente conduzirá a uma anóxia e a uma hipercapnia com risco de morte.
Será conveniente analisar a ineficácia respiratória e precisar sua etiologia.

Análise da ineficácia respiratória - Etiologia
Normalmente observam-se:
– 14 a 18 movimentos respiratórios/min nos cães de grande porte;
– 20 a 22 movimentos respiratórios/min nos cães de pequeno porte.

A polipneia pode ser consecutiva:
– ao choque;
– à obstrução das vias respiratórias superiores.
– DISCORDâNCIA, ou “destresse respiratório”, ligado a uma dificuldade nos movimentos do
diafragma ou um obstáculo à expansão do parênquima pulmonar.

Observa-se uma variação em sentido inverso dos volumes torácicos e abdominais.
Neste caso, pensar em:

– pneumotórax;
– hemotórax de surgimento rápido;
– hérnia diafragmática; pode aparecer mais lentamente;
– respiração paradoxal (gradil costal).

Em caso de fraturas costais, observa-se um abaixamento do gradil costal à inspiração e uma
elevação à expiração.

Obstrução das vias superiores
– ETIOLOGIA: traumatismo da laringe, da faringe, ruptura da traqueia.
– TRATAMENTO: entubação endotraqueal ou traqueotomia.

Dificuldade de expansão do parênquima pulmonar
Trata-se, aqui, de uma urgência torácica verdadeira que demanda um diagnóstico preciso,
resultando, de acordo com os casos, em uma intervenção imediata ou eletiva.
– Fraturas de costelas e do gradil costal
– Fraturas de costelas
• A extremidade do osso fraturado permanece presa de uma parte à outra onde há dificuldade
de expansão, diminuição da amplitude dos movimentos e dor muito forte:
– O diagnóstico far-se-á por palpação e radiografia.
– Tratamento: infiltração com Xilocaína* a 2%. Analgésicos. Bandagem feita com Elastoplast®*.
• Se a extremidade do osso for pontiaguda, realizar uma osteossíntese.
– Gradil costal.
• Se a extremidade do osso não permanecer ligada às costelas:
– O diagnóstico far-se-á pela observação da respiração paradoxal.
– Tratamento:
– em observação: manter o animal em decúbito lateral sobre as costelas afetadas;



– definitivo: osteossíntese seguida de punção torácica em razão de sempre haver hemorragia.
– Diagnóstico diferencial das grandes urgências torácicas. Ver tabela.

Necessidade de uma radiografia de tórax de todas as regiões traumatizadas.
A oxigenoterapia é recomendável em todos os casos.

 Diagnóstico diferencial das grandes urgências torácicas de
origem traumática

Urgências Abdominais
Diagnóstico diferencial
Observam-se lesões externas que podem sinalizar uma eventração. Estas lesões podem estar
acompanhadas:
– DE UM ESTADO DE CHOQUE GRAVE

Observar a urina:
– Urina hemorrágica: possibilidade de ruptura de rim.
– Urina normal:
– com sintomas de hemorragia interna: fígado;
– sem sintoma de hemorragia interna: útero gravídico.
– DE UM ESTADO DE CHOQUE MAIS DISCRETO
– Urina hemorrágica: laceração do rim.
– Urina normal com sintomas de hemorragia interna: ruptura de baço.



Atitude do médico veterinário
– Sempre efetuar uma sondagem urinária (rim e bexiga).
– Devido ao estado de choque e à síndrome de hemorragia interna.
– Efetuar uma parecentese dos 4 quadrantes do abdome.
– Proceder a perfusões e, sobretudo, transfusões sanguíneas totais, se possível.
– Laparatomia.
– Fígado: constatação de insuficiência com mais frequência.
– Bexiga: reparação.
– Histerectomia, esplenectomia, nefrectomia, de acordo com o caso.
– Comentários.
– Certas lesões traumáticas de fígado, do baço, de rim podem se manifestar somente após 48
horas.
– A possibilidade de uma necrose mesentérica deve reservar o prognóstico durante 4 a 5 dias.

Urgências Espinhais (Da Medula Espinhal)
Prognóstico
– EXAME CLíNICO. No animal paraplégico, avalia-se a resposta aos estímulos (espetar, pinçar) e
serão avaliadas as possibilidades que restam para o controle da bexiga.
    A persistência da sensibilidade dolorosa profunda e um controle vesical positivo darão um
prognóstico favorável. Um animal totalmente incontinente e sem responder a nenhum estímulo
não poderá sobreviver por muito tempo.
– EXAME RADIOLóGICO. Manipulações suaves, eventualmente sob leve narcose, são recomendadas.
    Observa-se a integridade total ou parcial do canal raquidiano. Se não houver ruptura, uma
sideração medular, em geral reversível, pode ser observada.

Tratamento
– Imobilização sobre uma superfície rígida em decúbito lateral.
– Tratamento de urgência.
– Injeção IV de dexametasona: 2 mg/kg/12h.
– Injeção IV de manitol a 20%: 1 g/kg/1h.
– TRATAMENTO CIRúRGICO. Se o deslocamento ultrapassar 10% do diâmetro do corpo vertebral, uma
estabilização será necessária. Esta intervenção deve ser realizada o mais rapidamente possível.
Ela torna-se inútil após 24 horas.

Lesões Da Cabeça
Traumatismos cranianos

Elementos de prognóstico

O grau de diminuição da vigilância é um indicador do curso das lesões (compressão por
hemorragia).

A apatia e o estupor geralmente são reversíveis. Uma forte contusão pode levar a um coma
profundo, frequentemente irreversível. Nota-se um pulso rápido, respiração de Cheyne-Stokes,
paralisia espástica, ligados a uma hemorragia e, depois, a um edema cerebral.



– Sintomas agravantes do prognóstico.
– Rigidez completa = descerebração.
– Rigidez anterior + flacidez posterior = descerebelação.
– Opistótono.
– Midríase permanente.
– Fluxo auricular.

Tratamento

– Imobilização (sedativos e tranquilizantes).
– Injeção IV em 20 min de solução de manitol a 20%: 1 g/kg.
– Injeção IM de dexametasona: 2 mg/kg/8 h durante alguns dias em função da evolução clínica.

Traumatismo da face
– FRATURA DOS OSSOS DA FACE. Cuidados locais e, em particular, administração de anti-
hemorrágicos.
– FRATURA DO MAXILAR INFERIOR. Cirurgia que pode ser eletiva. Pode-se imobilizar a fratura com
uma simples atadura enquanto se aguarda a intervenção.
– PROLAPSO DO OLHO. Intervenção de urgência.

Lesões Pélvicas
Fraturas de bacia
– SE AS FRATURAS FOREM SIMPLES, se elas não modificarem o canal do parto e se elas estiverem
localizadas no ísquio, ílio ou no púbis, o repouso em gaiola é suficiente.
– SE A FRATURA FOR COMINUTIVA e afetar a fossa do acetábulo, uma cirurgia ortopédica especializada
é necessária.

Lesões dos tecidos moles
– HEMORRAGIA RETAL. Tratamento local. Antibióticos, anti-hemorrágicos.
– RUPTURA DA BEXIGA. Tratamento cirúrgico.

Traumatismos Dos Membros
Intervenção imediata
Certas lesões dos membros impõem uma intervenção urgente na medida do possível. Estas são:
– fraturas abertas;
– certas luxações;
– rupturas de tendões.
• As FRATURAS ABERTAS podem resultar em três formas:
– A: a extremidade do osso exerce uma protrusão cutânea do interior para o exterior (60% dos
casos).
– B: a extremidade do osso penetra em região interior (30% dos casos).
– C: destruição estendida aos tecidos moles com fraturas cominutivas (armas de fogo) (10% dos
casos).

Princípios do tratamento:



As lesões do tipo A permanecem livres de contaminação por germes patogênicos nas
primeiras 6 horas, daí a necessidade de intervenção o mais rápido possível.

As lesões dos tipos B ou C e as lesões do tipo A após 6 horas de espera originam uma necrose
tecidual muito favorável ao desenvolvimento de germes. Isto implica:
– antibioticoterapia geral (p. ex., Rilexine®);
– aparamento da ferida e a eliminação de todos os debris contaminados;
– não fechar as lesões com um curativo oclusivo (dar preferência a uma gaze
permeável + Vétédine®);
– irrigar as feridas (NaCl + antibióticos).

Na cirurgia eletiva, poderá ser realizada a reparação adequada.

Certas luxações

A redução manual frequentemente é possível, em particular nas luxações:
– coxofemoral;
– tibiotársica;
– escapuloumeral;
– umerorradiocubital;
– do metacarpo, dos dedos.

Uma redução cirúrgica ortopédica será necessária, especialmente, nas luxações da rótula (patela)
e joelho. Para isso, três condições devem ser preenchidas:
– intervenção imediata (risco de interposições);
– resolução muscular total (anestesia geral possível);
– imobilização pós-operatória.

Rupturas tendinosas (de tendões)

Princípio: a tentativa de reparação primitiva dos tendões não dever ocorrer se a lesão tiver
ocorrido há mais de 4 horas.

Algumas regras essenciais devem ser observadas:
– não segurar o tendão com uma pinça dente de rato;
– evitar qualquer dissecação, hidratar permanentemente (solução morna de NaCl + antibióticos)
e não fazer hemostasia por compressa (preferir o emprego de garrotes);
– respeitar assepsia rigorosa a fim de evitar fibrose geradora de aderências;
– desbridar amplamente para alcançar a extremidade proximal, preservando os tecidos vizinhos
e respeitando o deslizamento normal.

Intervenções eletivas
– Amputações.
– Fraturas fechadas.
– Luxações irredutíveis.
– Cirurgia das rupturas de tendão após 4 horas, tenorrafia.

Artérias
Efetuar hemostasia cuidadosa dos vasos imediatamente clampeados.



Nervos
Ver os diferentes termos de neurologia.

Os traumatismos sustentados pelo nervo radial são os mais frequentes e deverão inspirar
particular atenção.



Acidente vascular cerebral (Isquemia, hemorragia
cerebral)
Características
Caracterizado pelo aparecimento brusco de uma síndrome neurológica focal, assimétrica, não
progressiva, provocada por hemorragia, trombose, ou por espasmo vascular no cérebro.

Origem traumática frequente.
Embolia séptica (endocardite), parasitária (dirofilariose), neoplásica, embolia secundária à

trombose de origem cardíaca ou à coagulopatia.

Sintomas
Início brutal. Duas fases.
– ICTO APOPLéTICO (inconstante):
– perda de consciência breve ou coma;
– midríase;
– bradicardia;
– crises convulsivas inconstantes.
– PARALISIA COM SEDE E EXTENSõES VARIáVEIS conforme a lesão, mais frequentemente unilateral.

Evolução
– Melhora progressiva.
– Sequelas possíveis: posição da cabeça desviada, diminuição da acuidade visual ou olfativa.

Diagnóstico
– Dependente do período de coma.
– Coma dismetabólico.
– Coma pós-crítico da epilepsia.
– Coma tóxico.
– Coma traumático.
– Impossível diferenciar clinicamente a isquemia da hemorragia.
– A TOMODENSITOMETRIA ou, ainda melhor, a ressonância magnética são os exames de escolha para
diferenciar a isquemia da hemorragia.

Tratamento
• EM URGêNCIA:
– Tratar o choque: preferencialmente com solução salina hipertônica.
– Assegurar boa ventilação para evitar hipercapnia, que aumenta a pressão intracerebral.
– Tratar o edema cerebral.
– Corticoides (dexametasona: 3 a 4 mg/kg IV, IM, – Solumédrol®*: 30 mg/kg IV renovável 2 vezes a

cada 3 horas de intervalo na dose de 15 mg/kg).
– Manitol: 1 g/kg IV em meia hora, depois furosemida (Lasilix®*, Dimazon®, Furozénol®):

4 mg/kg/IV.
– Manter livres as vias respiratórias.



Se necessário: máscara de oxigenação.
• PREVENçãO DE CRISES CONVULSIVAS: fenobarbital, 2,5 a 5 mg/kg SC ou IM.
• EM CASO DE EMBOLIA QUE COMPLICA UMA ENDOCARDITE: tratamento anticoagulante (heparina:
100 UI/kg).
• EM CASO DE ISQUEMIA: vasodilatadores cerebrais (eficácia não demonstrada):
– Candilat®: 0,5 mg/kg/dia em 2 administrações.
– Iskédyl *®: ½ a 3 comprimidos/dia.
– Manter pressão arterial suficiente.
– Dobutrex*®: 5 µg/kg/min/IV em perfusão.
– Intervenção cirúrgica se a presença de hematoma subdural for detectada pelo ultrassom.
– NO PERíODO DE RECUPERAçãO, favorecer a vasodilatação cerebral: Sermion*®, 0,25 mg/kg/dia em 2
administrações.
– Tratamento com duração de vários meses.



Acidentes cutâneos medicamentosos
Ver TOXIDERMIAS (p.560).



Acne
Ver PIODERMITES (p.460)



Acompanhamento do parto
Ver PARTO (ACOMPANHAMENTO DO) (p.452)



Acromegalia
Definição
Desequilíbrio endócrino devido a uma hipersecreção de hormônio do crescimento (GH), que se
traduz pelo excesso de crescimento dos tecidos moles (e ósseos) e uma desregulação do
metabolismo glicídico. O GH age diretamente através de fatores de crescimento (IGF) liberados
pelo fígado e por outros tecidos.

O excesso de hormônio do crescimento é denominado hipersomatotropismo.

Etiologia
• NOS CãES: a acromegalia resulta, essencialmente, de uma hiperprogesteronemia, que pode ser:
– de origem iatrogênica (utilização de progestágenos sintéticos);
– fisiológica no período pós-estro: hiperprogesteronemia induz uma hipersecreção do hormônio
do crescimento pela glândula mamária. Assim, esta afecção é importante, essencialmente, para
as fêmeas, adultas (idosas). A acromegalia insere-se em um contexto mais amplo de
“polidisendocrinia associada ao ciclo estral”.
• NOS GATOS: a acromegalia resulta de um adenoma hipofisário.

Sintomas
Nos cães
– DISMORFIA, CRESCIMENTO ANORMAL DOS TECIDOS MOLES:
– roncos consideráveis e respiração ruidosa, devido ao desenvolvimento excessivo dos tecidos moles

na região lingual, faríngea e laríngea, eventualmente exacerbados em certos períodos (diestro);
– ganho de peso, tendência à obesidade;
– fatigabilidade, intolerância ao esforço;
– síndrome de poliúria-polidipsia, associada ao diabetes tipo II (ou outra polidisendocrinia);
– alargamento dos espaços interdentais (separação dos dentes), prognatismo, alargamento da

mandíbula ou da face.
– SINAIS CUTâNEOS: espessamento cutâneo e desenvolvimento de dobras cutâneas consideráveis,
sobretudo nas extremidades distais dos membros, no pescoço e no tronco.
– DISTúRBIOS DO METABOLISMO GLICíDICO; DISENDOCRINIAS ASSOCIADAS:
– sinais de um estado pré-diabético ou de um diabetes tipo II encontrados: PUPD, polifagia; este

diabetes tipo II pode ser transitório e desaparecer longe do diestro;
– uma polidisendocrinia associada ao ciclo estral é possível: hipersomatotropismo, diabetes tipo

II; hipotireoidismo funcional, hipercorticosolismo…;
– os distúrbios podem reproduzir-se de maneira cíclica, a cada ciclo estral; em certos casos eles

podem tornar-se “definitivos”, perenes.
– APARELHO REPRODUTOR:
– aumento da frequência de tumores mamários associados (produção de GH pelo tecido

mamário, estimulada por tratamentos repetitivos por progestágenos);
– galactorreia.
• NOS GATOS:
– dismorfia: sobrecarga de peso, alargamento da face;
– PUPD, resistência à insulina devido ao diabetes tipo II;
– sinais cutâneos;



– miocardiopatia associada;
– afecções articulares (raras);
– distúrbios nervosos possíveis, relacionados a um adenoma hipofisário.

Diagnóstico
• ORIENTAçãO EPIDEMIOLóGICA E CLíNICA:
– mais frequentemente na cadela e relação com numerosos tratamentos anteriores com
progestágenos. Pode também ocorrer no diestro;
– associação: ganho de peso, PUPD, ruídos respiratórios anormais têm grande valor na suspeita;
• RADIOGRAFIA: alargamento dos espaços interdentais.
• DOSAGENS HORMONAIS:
– embora a dosagem do hormônio de crescimento esteja disponível (radioimunoensaio), a
interpretação dos valores obtidos é difícil, em virtude da característica de pulso de secreção do
hormônio do crescimento;
– dosagem de IGFI: valores elevados indicam acromegalia;
– pesquisar uma hiperglicemia;
– explorar as disendocrinias eventualmente associadas.
• TOMODENSITOMETRIA OU RESSONâNCIA MAGNéTICA para detectar um adenoma hipofisário no gato.

Tratamento
• NA CADELA:
– parada imperativa de toda a administração de progestágenos;
– ovário-histerectomia para prevenir recidivas;
– tratamento das disendocrinias associadas.
• NO GATO:
– radioterapia.



Acropaquia
Ver CADIOT-BALL (SíNDROME DE) (p.101)



Actinomicose, nocardiose
Definição
Infecção pelo Actinomyces israelii ou Nocardia asteroides, caracterizada por uma inflamação
supurosa, subaguda ou crônica, de localizações variadas: cutânea, linfática, pulmonar, hepática,
esplênica, cerebral, digestiva, óssea etc.

Sintomas
– ACTINOMICOSE CUTâNEA OU SUPERFICIAL. Abscesso de repetição, flegmões expandidos, mais ou
menos particionados, deixando jorrar pus granuloso por numerosas fístulas (micetoma
actinomicótico).
– ACTINOMICOSE PROFUNDA. Quadro variável e não característico segundo os órgãos acometidos:
hipertermia; formações nodulares com tendência a abscedação; distúrbios nervosos, digestivos,
respiratórios; anemia; adenopatia.
– Efusão pleural.

Diagnóstico
Suspeita clínica
– Forma superficial: eliminar os micetomas fúngicos, as piodermites profundas, a necrobacilose e
a tuberculose cutânea.
– Formas profundas: eliminar os tumores e as osteomielites.

Exame bacteriológico de confirmação
Isolamento, cultura e identificação dos germes (delicado).

Prognóstico
Grave em todas as formas, devido aos erros frequentes de diagnóstico e às dificuldades de
tratamento (terapia prolongada com sulfonamida).

Tratamento
• CIRúRGICO:
– debridamento e curetagem ampla das lesões cutâneas;
– exérese o mais ampla possível das lesões internas.
• CLíNICO:
– Local:
– Irrigações com iodo (água iodada a 1%);
– Aplicação de sulfonamidas ou de penicilina em pó.
– Geral: associado ao tratamento local:
– Penicilina G*: 15 000UI/Kg /SC a cada 8 a 12 horas.



Adenites
Definição
Inflamação aguda dos linfonodos, cujo ponto de partida deve ser pesquisado em seus territórios
de drenagem.

Sintomas
Dependente da evolução:
– Adenite aguda simples: tumefação uniou pluriganglionar, com ou sem linfangite associada.
– Adenite supurada e adenoflegmão (raros): representam os estágios evolutivos finais marcados por
uma coleção purulenta.

Diagnóstico
Diferenciar dos tumores e doenças parasitárias (leishmaniose, toxoplasmose):
– NFS (neutrofilia);
– A ecografia permite precisar os diagnósticos, mas não é específica. Os nódulos linfáticos
aparecem com tamanho moderadamente aumentado, mas, em geral, permanecem inferiores a 8-
10mm de espessura, com forma oval conservada, às vezes, hiperecogênica no centro e
hipoecogênica na periferia, porém, mais frequentemente homogênea; a vascularização do hilo é
conservada;
– a citopunção, a aspiração ou a biópsia dos nódulos linfáticos são necessárias para excluir uma
infiltração tumoral.

Conduta Do Tratamento
– Tratamento da causa (antibioticoterapia em altas doses e tratamentos de curta duração).
– Incisão e drenagem do pus em caso de coleção, com identificação do germe e antibiograma.



Adenoma prostático
Ver PRóSTATA (HIPERPLASIA DIFUSA DE)



Aelurostrongilose felina
Broncopneumopatia do gato de gravidade variável, devido à presença de Aelurostrongylus
abstrusus, nemátode de 4 a 10mm de comprimento, dentro das arteríolas pulmonares. É
contraída pela ingestão de lesmas ou caracóis, hospedeiros intermediários.

Sintomas
– Tosse crônica acompanhada progressivamente de dispneia; raramente, há expectorações com
sangue, descarga nasal.
– Alteração do estado geral, hipertermia irregular, impacto cardíaco discreto.
– Evolução progressiva para a cura (carga parasitária baixa) ou agravamento (estado caquético,
complicações bacterianas).

Diagnóstico
• SUSPEITA CLíNICA:
– idade jovem (às vezes, a partir de 2,5 meses);
– distúrbios respiratórios de aparecimento progressivo: fácil distinção das viroses.
• RADIOLóGICO DE ORIENTAçãO:
– lesões nodulares múltiplas “em cabeça de grampo” a nodulares às vezes confluentes
distribuídas sobre toda a imagem pulmonar;
– distinguir da tuberculose, da criptococose, da actinomicose e dos tumores.
– HEMATOLóGICO: leucocitose com hipereosinofilia.
– COPROSCóPICO DE CONFIRMAçãO: evidenciar as larvas estrongiloides de 360 a 400µm de
comprimento, com a cauda ondulada em S e analisadas, por flutuação (ex. :solução de açúcar a
50%) ou por sedimentação pelo método de Baermann.

(NOTA: Período pré-patente de 4 a 13 semanas).
– NECRóPSIA: múltiplos nódulos acinzentados (1 a 10mm), particularmente frequentes nos lobos
caudais.

Prognóstico
Muito frequentemente, a infestação passa despercebida. A maioria dos animais doentes cura-se
espontaneamente em 2 a 3 meses. No período crítico, o tratamento específico traz bons
resultados.

Tratamento
Específico
– Levamisol (Néomisol® injetável ): via subcutânea: 10mg/kg, 2 vezes com 8 horas de intervalo.
– Mebendazol (Telmin KH®): 50mg/kg/dia em 2 administrações/5 dias.
– Fenbendazol (Panacur®) per os: 25mg/kg por 5 dias ou, nos animais em melhor estado: 50mg/kg
por 3 dias.

NOTA: a ivermectina (Ivomec®) é apenas moderadamente eficaz: 0,2mg/kg, 2 injeções com 8
dias de intervalo, mais uma 3a injeção de 0,4mg/kg, 8 dias depois.
• ADJUVANTE: antibioticoterapia.



Aerossolterapia
Princípios
Os aerossóis são dispersões no ar de finíssimas partículas líquidas ou sólidas. Em terapêutica, é
conveniente distinguir os “verdadeiros aerossóis”, com gotículas de tamanhos inferiores a 5µm,
dos “medicamentos condicionados sob pressão” ou “sprays” constituídos por corpúsculos mais
grosseiros. Efetivamente, o tamanho das partículas em suspensão, assim como o tamanho
relativo das vias respiratórias e a velocidade do ar inspirado, condicionam diretamente a
progressão dos princípios ativos na árvore respiratória e somente as partículas de tamanho
inferior a 5µm podem alcançar o epitélio alveolar. Contudo, uma infecção traqueal ou brônquica
justifica o emprego dos aerossóis, particularmente para a drenagem do muco e a desinfecção da
mucosa na bronquite crônica.

Indicações
A aerossolterapia é essencialmente utilizada nas afecções respiratórias, fazendo os princípios
ativos agirem diretamente no local (= tópicos respiratórios).

É preciso assinalar que certas substâncias passam muito rapidamente para o sangue e esta via
equivale à administração intravenosa (p. ex., anestésicos inalatórios).

As principais indicações da aerossolterapia em medicina canina são:
– Em primeiro lugar, a umidificação da mucosa respiratória na fase congestiva, depois a drenagem do
muco na traqueobronquite e, sobretudo, na bronquite crônica, assim como nas afecções
respiratórias superiores do gato.
– A ação local dos anti-infecciosos e dos broncodilatadores, a fim de facilitar a esterilização e a
remoção dos focos infecciosos.

Meios
– UM GERADOR DE AEROSSOL é composto por uma fonte de ar comprimido (cilindro de ar
comprimido ou compressor), por um dispositivo de pulverização com um reservatório para o
líquido a ser disperso e um dispositivo de filtração.
– A AEROSSOLIZAçãO pode ocorrer em um pequeno cômodo, como no banheiro do proprietário, ou
em uma gaiola prevista para tal finalidade, na clínica. Esta última possibilidade é preferível;
ainda que, neste caso, assim como nos tratamentos repetitivos, seja conveniente ter um sistema
de exaustão de gás para o exterior, a fim de evitar a exposição dos funcionários aos princípios
ativos. Evidentemente, as pessoas sujeitas às alergias medicamentosas não devem ter acesso a
estes lugares. Finalmente, é preciso evitar uma atmosfera superaquecida, à qual os cães são
muito sensíveis.
– O RITMO DE ADMINISTRAçãO COMUMENTE ESCOLHIDO compreende 2 a 3 sessões, de 10 a 20 minutos
cada, durante 5 dias.
– O SOLVENTE MAIS FREQUENTEMENTE ADOTADO é a solução isotônica de cloreto de sódio, que facilita,
por si só, a drenagem de secreções acumuladas no local; entretanto, pode-se igualmente utilizar:
– certas essências naturais (terebentina, gomenol), que acrescentam um efeito fluidificante e

antisséptico;
– o álcool etílico, que facilita a dispersão das partículas e possui um efeito “antiespumante”,

sendo preferível no edema agudo de pulmão.
– OS PRINCíPIOS ATIVOS A SEREM EMPREGADOS são apenas verdadeiramente interessantes quando a
concentração obtida pelo aerossol for muito superior à realizada pela administração parenteral.



É preciso evitar as substâncias absorvidas rapidamente pela mucosa, a menos que se procure
uma ação sistêmica.

A lista seguinte apresenta os principais medicamentos utilizados e suas indicações.

Antibióticos
• NãO ABSORVíVEIS, DE AçãO LOCAL: são os mais importantes e mais frequentemente agem em
sinergia com um antibiótico complementar, administrado por via oral ou parenteral:
– Canamicina, 250mg/aerossol (muito ativo nas broncopneumonias por Bordetella bronchiseptica).
Necessita de vigilância, em razão de alguma reações de intolerância;
– Gentamicina, 40mg/aerossol.
• RAPIDAMENTE ABSORVíVEIS, DE AçãO SISTêMICA: sua importância é mais limitada, tendo em vista
outras vias de utilização mais simples:
– betalactâmicos;
– quinolonas.

Antisséptico
Gomenol solúvel, solução para aerossol*.

Corticoides
As formas injetáveis de uso rápido são, geralmente, empregadas em aerossóis. Sua importância,
dependendo de cada caso, é comumente maior nas afecções muito tussígenas, incluindo as de
origem infecciosa, em animais fatigados (tipo síndrome “tosse dos canis”).

Mucolíticos
N-acetilcisteína (Mucomyst®*, solução para instilação endotraqueobrônquica).



Afecções da junção neuromuscular (Classificação das)
Distinguir as:
AFECçõES PRé-SINáPTICAS
– TéTANOS
– BOTULISMO
– PARALISIA POR PICADA DE CARRAPATO
AFECçõES SINáPTICAS
– Intoxicação por organofosforados (ver INTOXICAçõES) (p.369)
– Intoxicação por carbamatos (ver INTOXICAçõES) (p.369)
AFECçõES PóS-SINáPTICAS
MIASTENIA

Ver estes termos.



Afecções do sistema urinário inferior do gato
Ver CISTITES (p.120), HEMATúRIA (p.295), INFECçõES DO SISTEMA URINáRIO, UROLITíASE, PIúRIA (p.468),
URETRA

Definição
A expressão afecções do sistema urinário inferior designa as afecções das vias urinárias
inferiores (bexiga, uretra). Trata-se da denominação atual da “síndrome urológica felina” que
agrupa um conjunto de sintomas (polaquiúria, disúria, hematúria).

Pode-se distinguir as afecções do sistema urinário inferior não obstrutivas das obstrutivas
(obstrução das vias urinárias por um cálculo ou por tampões uretrais).

Etiologia
– idiopática (cerca de 50% dos casos dos casos das afecções do sistema urinário inferior);
– tampões uretrais (cerca de 20%);
– urolitíases (cerca de 2%);
– infecções do trato urinário (cerca de 1%, mais frequentes no gato idoso);
– outras: defeitos anatômicos (animais jovens), traumatismo, tumores.



Afecções medulares cervicais
Sintomas
Nas compressões medulares cervicais, a DOR E A RIGIDEZ CERVICAL são os sintomas essenciais e
podem preceder os distúrbios motores.

Distúrbios motores
– Ataxia locomotora.
– Paresia – Paralisia: às vezes, unilateral, quando a lesão afeta as raízes nervosas de um dos
plexos braquiais.
– Tetraparesia – Tetraplegia.

Distúrbios sensoriais
– Perda da propriocepção.
– Perda da sensibilidade dolorosa superficial.
– Perda da sensibilidade dolorosa profunda.

Etiologia
Afecções congênitas
– Fusão vertebral C2-C3 ou C3-C4.
– Luxação atlantoaxial: raças anãs, mais comumente antes de um ano.
– Instabilidade vertebral cervical (Síndrome de Wobbler):
– instabilidade vertebral;
– canal cervical estreito;
– predisposição: Dogue – Doberman.

Tumores da medula e das vértebras
– Tumores primitivos da medula:
– neurofibroma – neurofibrossarcoma;
– meningioma.
– Tumores vertebrais primitivos:
– osteomas – osteossarcomas;
– condromas – condrossarcomas.
– Tumores metastáticos:
– mama, próstata, hemangiossarcoma, mieloma.
– Linfossarcoma (sobretudo felinos).

Infecção
– Mielite:
– doença de Carré*;
– peritonite infecciosa felina;
– toxoplasmose (cão).
– Meningites:
– bacterianas;
– micóticas.



• DISCOESPONDILITE: MUITO RARA EM REGIãO CERVICAL.
• AFECçõES DEGENERATIVAS. MIELOPATIA DEGENERATIVA.
• DOENçA DO DISCO. EM REGIãO CERVICAL, SOBRETUDO C2-C3.
• MIELOPATIA ISQUêMICA (EMBOLIA FIBROCARTILAGINOSA).
• TRAUMATISMOS.
• FRATURAS.
• LUXAçõES.

Diagnóstico
Ver árvores diagnósticas 12 e 32, pp. XLIV e LXI.

O DIAGNóSTICO CLíNICO consiste em três etapas:
– confirmação da origem medular (excluir uma localização encefálica ou nervosa periférica);
– localização da medula cervical;
– suspeita da natureza da lesão devido à anamnese (raça, idade) e ao caráter evolutivo da lesão
(aguda, não progressiva ou progressiva ou crônica progressiva ou não progressiva).

CERTOS EXAMES COMPLEMENTARES são indispensáveis:
– radiografias sem preparação;
– punção e análise do líquido cefalorraquidiano;
– mielografia: exame de escolha para o diagnóstico das compressões medulares;
– tomodensitometria: extremamente interessante para precisar a natureza de uma lesão, já que a
sua localização é feita com precisão por uma outra técnica (frequentemente, a mielografia). O
segmento medular explorado pela densitometria pode ser muito curto;
– grande importância da ressonância magnética (IRM).

Tratamento
O tratamento das afecções medulares é, usualmente, cirúrgico (ver termo correspondente às
diferentes afecções).

Os princípios gerais do tratamento clínico são:
• CONTROLAR O EDEMA E A INFLAMAçãO da medula
– Dexametasona (Dexazone®): 0,25 a 2,5mg/kg, SC ou IM, todos os dias.
– Em caso de compressão aguda e recente (menos de 12 horas), Solumédrol®*, 30mg/kg/IV, mais
30mg/kg em perfusão venosa lenta, com duração média de 6h. Fazer 4 perfusões em 24h.
– Manitol: 1 a 3g/kg em perfusão venosa.
– Controle da dor (Prevenção e tratamento)
– ANTI-INFLAMATóRIOS NãO ESTEROIDES
– Fentanyl (Durogésic®*): dispositivo transdérmico de 25 ou 50 µg/kg/h.

Sedação – tranquilização
– Xilazina (Rompun®): 2mg/kg IM.
– Ketamina (Imalgène®): 15 a 20mg/kg IM.
– Diazepan (Valium®*): 1mg/kg IM.
– TRATAMENTO DA INFECçãO
– Trimetropina (Borgal® em perfusão IV, Bactrim®*)
– Metronidazol (Flagyl *) em perfusão IV.
– Doxiciclina (Ronaxan, Doxy 100mg Gé®*).



– Rifampicina (Rifadine®*).
– Tratamento higiênico

PREVENçãO DE ESCARAS, DA RETENçãO URINáRIA (esvaziamento da bexiga de preferência por pressão
2-3 vezes ao dia) e da retenção fecal.
– REEDUCAçãO.
– Massagem – Mecanoterapia – Galvanoterapia.
– Natação em água morna.
– ESTIMULANTES DO SISTEMA NERVOSO: sulfato ou arseniato de estricnina, diariamente, em posologia
crescente de 0,5 a 4mg/dia.



Afecções medulares toracolombares
Sintomas
– Distúrbios motores: usualmente, são predominantes:
– ataxia;
– paraparesia – paraplegia;
– tipo motoneurônio central nas afecções periféricas de medula torácica e do tipo motoneurônio

periférico nas afecções da medula lombar L4-5.
– Dor muito variável.
– Distúrbios sensoriais: perda da propriocepção, depois da sensibilidade dolorosa superficial e da
sensibilidade dolorosa profunda.
– incontinência urinária;
– incontinência fecal.

Caso particular: as compressões medulares agudas entre D2 e L4 podem gerar a Síndrome de
Schiff Sherrington com hiperextensão dos membros anteriores e paralisia flácida dos membros
posteriores.

Etiologia
– Afecções congênitas.
– Hemivértebra: braquicéfalos – vértebras dorsais, comumente assintomáticas, caso contrário,
paraparesia.
– Espinha bífida: fechamento incompleto do arco vertebral dorsal – braquicéfalos L6-L7.
– Disrafismo medular (siringomielia) não fechamento do tubo neural – Weimaraner- Setter: ataxia.
– Instabilidade lombossacra (Síndrome da cauda equina): Pastor alemão predisposto (ver termo
correspondente).
– TUMOR DA MEDULA E DAS VéRTEBRAS (ver AFECçõES MEDULARES CERVICAIS) (p.15)
– INFECçãO
– Mielite e meningite (ver AFECçõES MEDULARES CERVICAIS). (p.17)
– Discoespondilite.
– AFECçõES DEGENERATIVAS
– Mielopatia degenerativa (ver termo correspondente: Pastor alemão com idade superior a 6 anos).
– Doença do disco:
– tipo I: cão jovem de raça condrodistrófica com ruptura do ligamento vertebral comum superior

e passagem de material discal;
– tipo II: cães idosos, todas as raças, com ruptura parcial e protrusão progressiva do anel fibroso.

Localização T11 a L2.
– MIELOPATIA ISQUêMICA (embolia fibrocartilaginosa):

Cão de raça de grande porte, idoso.
Paralisia aguda, instalada em poucos minutos, com incontinência urinária e fecal e íleo

paralítico.
– TRAUMATISMOS.
– FRATURAS.
– LUXAçõES.

Diagnóstico E Tratamento
Ver AFECçõES MEDULARES CERVICAIS (p.15)



Afecções oculares de origem dental
Sintomas
Os abscessos dentários nos 2 últimos molares no cão e no dente carniceiro (4o pré-molar)
superior no gato podem ser a origem das fístulas na órbita ou, mais frequentemente, na
periórbita.

Consequentemente, a possibilidade de uma causa dentária deve ser considerada em todas as
perioftalmias.

No entanto, tal possibilidade é difícil de ser confirmada, uma vez que a radiologia produz
resultados duvidosos, dada a complexidade anatômica da região. Contudo, uma osteólise
perirradicular (lesão periapical) no primeiro molar superior deve ser pesquisada.

O exame odontológico pode revelar uma cárie na face triturante do primeiro molar, uma
fratura com exposição da polpa dental ou bolsa parodontal profunda ao longo da raiz palatina.

Tratamento
Compreende:
– TRATAMENTO DA LESãO da órbita ou dos anexos: punção do abscesso por via bucal e
antibioticoterapia geral prolongada (ver OSTEOMIELITE) (p.431).
– EXTRAçãO DO(S) DENTE(S), caso a etiologia dentária seja demonstrada ou se nenhuma outra causa
for realmente provada.
– OS TRATAMENTOS ENDODôNTICOS são, geralmente, descartados, dada a gravidade da afecção.



Agalactia
Definição
Ausência de secreção láctea após parto de uma fêmea a termo não apresentando afecção grave
concomitante. Muito rara nos carnívoros domésticos. Pode ser primitiva e resultar de uma
anomalia anatômica ou fisiológica ou, mais comumente, secundária a um desequilíbrio neuro-
hormonal de origem nutricional ou devido a um estresse, a um parto prematuro, a um
tratamento progestágeno ou, ainda, a problemas psicológicos.

Ocorre, sobretudo, nas primíparas. É preciso distingui-la de um distúrbio de descida do leite.

Tratamento
– Agalactia propriamente dita:
– alimentação rica (proteínas, cálcio);
– HCG (Gonadotropina coriônica endo®*, Chorulon®): 35UI/kg a cada 48 horas;
– prolactina: 2UI/dia.
– Distúrbio de descida do leite:
– ocitocina (Syntocinon®*, Ocytocine Rigaux): 2UI, 4 vezes por dia até atingir o efeito desejado;
– nas fêmeas nervosas, tranquilizante, acepromazina (p. ex., Calmivet®);
– em caso de falha, aleitamento artificial dos filhotes (ver ALEITAMENTO ARTIFICIAL DO FILHOTE DE

GATO).



Agentes mucolíticos
Ver TOSSE (p.558)



Agressividade
Definição
Distúrbio do comportamento exercido, seja em relação ao homem, seja em relação aos outros
cães.

Diagnóstico
– IDENTIFICAR, EM UM PRIMEIRO MOMENTO, O TIPO DE AGRESSãO
– agressão por irritação (dor, frustração, contato físico iniciado por um dominado);
– agressão hierárquica (acesso ao alimento, controle do território, expressão da sexualidade);
– agressão terrritorial e agressão maternal;
– agressão por medo (manifestações orgânicas);

Agressão hierárquica + agressão por irritação + agressão terrritorial = sociopatia.
– VERIFICAR A INTEGRALIDADE DA SEQUêNCIA
– sequência completa: agressividade reacional (fase de ameaça com rosnados, fase de ataque ou
de mordida, fase de apaziguamento);
– desaparecimento das fases de ameaça e apaziguamento : hiperagressividade secundária.
– NA AGRESSIVIDADE ENTRE CãES, a intervenção dos proprietários origina o agravamento dos
conflitos, seja prevenindo o combate de continuar e, assim, obter-se a submissão de um dos dois
cães, seja defendendo um cão e modificando a hierarquia canina.

Tratamento
Terapia comportamental
– se sociopatia: regressão social dirigida, recolocar o cão no posto de dominado;
– se agressão por medo: terapias de habituação, de dessensibilização, de
contracondicionamento.
– PSICOTRóPICOS: São utilizados somente para diminuir o limiar de agressividade e de
impulsividade durante a terapia comportamental.
– Agressividade reacional:
– fluoxetina (Prozac®*), 1 a 2mg/kg/dia em uma administração;
– fluvoxamina (Floxyfral®*), 1 a 2mg/ kg/dia em uma administração;
– carbamazepina (Tégrétol LP®*) na dose de 20 a 40mg/kg em 2 administrações por dia, per os,

associada a acetato de ciproterona (Androcur®*) na dose de 3 a 5mg/kg durante 15 dias;
– risperidona (Risperdal®*) na dose de 0,01mg/kg em uma administração.
– Hiperagressividade secundária:
– tiaprida (Tiapridal®*) 20mg/kg (dose antiprodutiva), per os, por dia em 2 administrações,

eventualmente, com pipamperona (Dipipéron®*) 1 a 2mg/kg/dia em 2 administrações;
– clomipramina (Clomicalm, Anafranil®*): 1 a 2mg/kg/dia em 2 administrações;
– eutanásia, se muito perigoso.
– Agressão por medo:
– ameaça sem mordida: propranolol (Avlocardyl LP®*) na dose de 5 a 10mg/kg em 2 administrações,

per os;
– com mordida: carbamazepina (Tégrétol LP®*) na dose de 20 a 40mg/kg, per os, em 2

administrações por dia.
Notas:



– antes da prescrição de um psicotrópico ou de um betabloqueador, assegurar-se quanto à
integridade das funções cardíacas, renais e hepáticas;
– uma diminuição progressiva da droga é sempre necessária ao fim do tratamento com os
psicotrópicos.



Aleitamento artificial do filhote de gato
Circunstâncias
Quando a produção de leite pela mãe não é suficiente ou quando esta produz um leite tóxico, é
necessário alimentar artificialmente os filhotes.

O leite de vaca, comparado ao leite de gata, é muito diluído, muito rico em lactose e pobre em
gorduras e minerais.
– PODE-SE OBTER UM LEITE ACEITáVEL efetuando-se a mistura seguinte:
– leite de vaca: 100 mL;
– creme a 12% de gordura: 100 mL;
– gema de ovo: 1.

É possível utilizar um alimento comercial para aleitamento de gato.
– O leite será oferecido a 20 °C.
– No início, serão várias refeições (oito em 24 horas), dadas com auxílio de uma mamadeira.

O número de refeições será progressivamente reduzido e, a partir da terceira ou quarta
semana, o filhote se alimentará em uma tigela.

Em Caso De Recusa Em Sugar
As refeições poderão ser administradas por entubação gástrica com ajuda de um cateter.



Alergia cutânea
A alergia cutânea significa, na prática, os fenômenos de hipersensibilidade de manifestação
cutânea que ocorrem nos animais previamente sensibilizados.

O alérgeno pode penetrar no organismo por quatro vias essenciais:
– 1. por inalação (atopia, urticária);
– 2. por ingestão (alergia alimentar, medicamentosa, urticária, edema de Quincke);
– 3. percutânea (alergia de contato);
– 4. parenteral (alergia a picadas de artrópodes, a injeções medicamentosas, urticária).

Mesmo que ela não se atenha exatamente aos mecanismos imunopatológicos que causam os
fenômenos da hipersensibilidade, a classificação de Gell e Coombs permanece uma referência
para a maioria dos autores.

Os estados de hipersensibilidade são subdivididos em quatro tipos.

Tipo I: Hipersensibilidade Do Tipo Anafilática
Os anticorpos circulantes (AC), do tipo IgE, fixam-se nas células-alvo: os mastócitos e os
basófilos. Quando em contato com o antígeno (AG), essas células liberam grânulos de
mediadores químicos: histamina, serotonina, quininas e, sobretudo no cão, enzimas proteolíticas
que vão originar inflamação e prurido.

Um exemplo de doença cutânea do tipo I é, principalmente, a dermatite atópica, que é um dos
componentes do antigo conceito de eczema do cão.

Encontram-se também:
– alergias alimentares;
– alergias parasitárias (otodectes, pulgas, tênias etc.);
– alergias aos medicamentos (vacinas, antibióticos etc.);
– urticária, edema de Quincke.

Na atopia, essencialmente a prática da hipossensibilização poderá dar resultados interessantes.
Injeções repetidas de alérgenos em doses muito baixas para estimular a reação anafilática
induzem, entretanto, a formação de anticorpos neutralizantes, que entram em competição com
um alérgeno reintroduzido em dose maciça e podem, em consequência, diminuir bastante a
reação de hipersensibilidade.

Tipo II: Hipersensibilidade Citotóxica
Trata-se de uma reação entre os AC (IgG ou IgM) e o AG situado na superfície de uma célula.
Essa reação conduz a modalidades diferentes de acordo com a natureza da célula-alvo (aumento
da fagocitose, citotoxicidade, alterações da membrana celular com eventual morte da célula por
choque osmótico). Essa hipersensibilidade do tipo II se traduz por certas doenças cutâneas
autoimunes, como o pênfigo.

Tipo III: Hipersensibilidade Ligada Aos Complexos Imunes.
Fenômeno De Arthus
Várias condições são necessárias para o desenvolvimento dessa hipersensibilidade. O antígeno
induz a síntese de IgG ou IgM, que, em presença de um novo antígeno reintroduzido, formam
complexos imunes. Esses complexos imunes se depositam sobre os tecidos e ativam o sistema
complemento.



Assim, emergem duas modalidades:
– PRIMEIRO CASO: o AG reage em um tecido com excesso de anticorpos, o que origina complexos
imunes que se depositam no local; essa é a reação de Arthus.
– SEGUNDO CASO: o AG em excesso se liga aos AC circulantes, formando complexos imunes que,
de acordo com seu peso molecular, ou serão eliminados pelo sistema retículo-histiocitário, ou
continuarão circulando sem se precipitar, ou se depositarão finalmente nas membranas
glomerulares ou arteriolares, onde terão papel patogênico.
– EM UM OU OUTRO CASO, os complexos imunes ativam o sistema complemento e, por uma série de
reações, são responsáveis pelo afluxo dos neutrófilos polimorfonucleares. Estes fagocitam os
complexos imunes e liberam suas enzimas proteolíticas responsáveis por lesões hemorrágicas,
podendo levar à necrose fibrinosa.
– EM DERMATOLOGIA, o tipo III é responsável, sobretudo:
– pela alergia ao estafilococo;
– pelo lúpus eritematoso sistêmico.

Tipo IV: Hipersensibilidade Tardia
Nessa hipersensibilidade, os anticorpos não desempenham nenhum papel, pois se trata de uma
hipersensibilidade de origem celular. Os linfócitos T, sensibilizados pelo antígeno, circulam nos
vasos ou nos tecidos após o extravasamento dos capilares. O encontro entre esses linfócitos T e
um AG reintroduzido provoca a formação de linfócitos T citotóxicos e linfocinas. Esses linfócitos,
que não são de natureza imunoglobulínica, atraem os macrófagos em 24 a 72 horas. Estes vão
incitar um infiltrado celular responsável pelo eritema e pela induração observados, por exemplo,
no teste tuberculínico intradermo positivo.

Na pele do cão, exemplos dessa hipersensibilidade são:
– dermatite de contato;
– alergia a certos parasitas (sarna, pulga etc.);
– certas hipersensibilidades bacterianas e fúngicas.

Nota-se que esses diferentes tipos de hipersensibilidade podem coexistir ou se suceder, o que
complica a anamnese do clínico.

Há dois conceitos importantes para compreender, de maneira prática, os fenômenos alérgicos:
– Noção de limiar

Alguma “carga alérgica” pode ser tolerada por um indivíduo sem nenhuma manifestação
patológica, mas um ligeiro aumento dessa “carga” supera o limiar e induz a sintomatologia.
– Soma dos efeitos

Várias doenças intercorrentes, ligeiramente pruriginosas, podem elevar um animal acima de
seu limiar pruriginoso. Por essa razão, é fundamental pesquisar todos os fatores que contribuem
para o prurido. Dessa maneira, uma alergia infraclínica combinada com uma banal infestação
por pulgas e/ou piodermite superficial pode, por soma dos efeitos, originar um prurido intenso,
embora cada afecção tomada separadamente seja pouco pruriginosa. Uma anamnese cuidadosa,
assim como um exame clínico aprofundado, é indispensável à gestão global de uma dermatose.



Alergia respiratória
Inflamação Alérgica Respiratória
Ela tem pouca importância relativa nos carnívoros, comparando-se à grande frequência das
dermatites alérgicas dessas espécies e em relação ao que se constata em outros mamíferos
domésticos. Assim, as grandes manifestações dispneicas da asma humana são praticamente
desconhecidas nos cães, mas existem nos gatos; do mesmo modo, as pneumopatias tipo
“pulmão do fazendeiro” ou as “pneumonias eosinofílicas” permanecem excepcionais.

É importante, no entanto, descrever as seguintes entidades:
– A DERMATITE ATóPICA, eventualmente associada a uma rinite serosa, passageira e benigna, que
parece ter um mecanismo de hipersensibilidade do tipo I (alergia imediata). Essa associação é,
contudo, rara e não esclarece o diagnóstico (ver DERMATITE ATóPICA) (p.169).
– OS EPISóDIOS DE TRAQUEOBRONQUITE CATARRAL recidivantes não podem ser negligenciados e podem
evoluir para bronquite crônica. Nesses dois casos, a natureza dos alérgenos é difícil de ser
determinada. Estão, geralmente, implicados ou incriminados as poeiras da casa e as escamações
humanas, os polens e diversos arbustos ornamentais, assim como a grama recém-podada.
– A ASMA DO GATO (ver ASMA DO GATO) (p.75).
– A PLEURISIA ASSéPTICA DE ORIGEM TUBERCULOSA apresenta numerosos argumentos que indicam um
processo de hipersensibilidade tardia.

Diagnóstico
O diagnóstico desses estados alérgicos é facilitado pelo exame citológico do líquido de lavagem
traqueobrônquica (sendo ressaltados os eosinófilos polimorfonucleares).

Recomendações Terapêuticas
São feitas com base em constatações práticas mais do que no conhecimento preciso dos
mecanismos imunopatológicos responsáveis. À exceção de alguns casos clássicos ou evidentes,
abster o animal da ação do alérgeno e ainda submetê-lo a um tratamento de dessensibilização
são tarefas difíceis, dada a relativa ignorância quanto à sua natureza.
• O RECURSO à CORTICOTERAPIA é a solução, nem sempre satisfatória a termo, porém, é a mais
comumente eficaz de forma transitória:
– Gato: acetato de metilprednisolona: 20 mg em média, a cada 10 dias.
– Cão: prednisona, 0,5 a 1 mg/kg, manhã e noite, eventualmente associada a Denoral®*.
– Em geral, é conveniente diminuir o ritmo da administração uma vez que as medidas higiênicas
e terapêuticas tenham levado à sedação dos sintomas; geralmente, é possível ter por objetivo
uma administração a cada 3 ou 4 dias, procurando uma relação aceitável entre os efeitos e a
prevenção dos riscos da síndrome de Cushing iatrogênica.
• Se for preciso manter a corticoterapia (qualquer que seja o ritmo de administração), podemos
nos inspirar nas práticas aprovadas na gestão da bronquite crônica humana e instaurar uma
antibioticoterapia periódica (p. ex., uma semana por trimestre).



Alimentação do cão
Necessidades
Variam em função de vários parâmetros: idade, estado fisiológico, atividade, clima (ver tabelas).
O atendimento destas necessidades é assegurado pelos alimentos, que variam em sua
composição quantitativa e qualitativa. Isto leva à recomendação de uma atitude pragmática, que
consiste em adaptar a ração em função das variações de peso do animal considerado satisfatório.

As necessidades energéticas variam consideravelmente em função da intensidade da
atividade: podem ser multiplicadas por 3 ou 4 nos cães expostos a esforços intensos e
prolongados (cães de caça, cães de trenó).

Atendimento Das Exigências Nutricionais
Pode-se admitir que as necessidades serão atendidas por alimentos úmidos (valor energético
médio: 1.050 kcal/kg) ou por alimentos secos (valor energético médio: 3.160 kcal/kg). Ver tabela
de composição de um alimento para um cão (normas NRC).
 Necessidades nutricionais de um cão adulto em repouso (em

quantidade por kg de peso corpóreo e  por dia)







Alimentação do gato
Cálculo Da Ração
É indispensável levar em consideração, assim como no cão, a necessidade energética.

Particularidade Do Gato
Devido a certas características de seu metabolismo protéico e lipídico, o gato é um carnívoro
mais restrito que o cão. A necessidade de um aporte em taurina é uma particularidade da espécie
felina, que não sintetiza apenas este aminoácido sulfurado, cuja carência resulta em uma
retinopatia (ver Tabelas).

É encontrada apenas nas proteínas de origem animal (peixe, carne). Em sua ração, o gato deve
receber lipídios de origem animal, devido à sua incapacidade de dessaturar os ácidos linolico e
linolênico, os quais são precursores das prostaglandinas e do ácido araquidônico.



Alimentação em fase crítica
Definição
Há diferentes técnicas que permitem alimentar artificialmente um animal ferido ou doente.

A adoção de suporte nutricional nos animais gravemente doentes ou feridos é uma das chaves
essenciais do sucesso dos cuidados. De fato, é essencial superar o déficit provocado pela parada
do aporte nutricional e pelo aumento do catabolismo.

Entre as diferentes técnicas de nutrição assistida, há que se dintinguir a alimentação
parenteral (ver ALIMENTAçãO PARENTERAL) (p.25) e a alimentação enteral assistida, que tem como
modalidade principal a faringostomia (ver FARINGOSTOMIA) (p.271).
 Necessidades diárias do gato (Normas NRC)

A primeira é adequada à correção de grandes desequilíbrios hidroeletrolíticos. No entanto, seu
custo não permite o atendimento prolongado das necessidades energéticas e plásticas, se o
animal não puder nutrir-se espontaneamente durante um longo período.

A Tabela I traz as indicações das diferentes técnicas de alimentação enteral assistida, enquanto
a tabela II apresenta, de maneira simplificada e por alguns dias, uma estimativa das
necessidades. O recurso das preparações comerciais, como o Réanimyl®, responde a um cuidado
prático.

Tabela I
Diferentes técnicas de alimentação enteral assistida

TéCNICA INDICAçãO COMENTáRIO
Sondagem orogástrica Curta duração (≈3 dias) Fácil

Bastante longa
Sem necessidade de anestesia

Estressante para o animal
Sondagem nasoesofágicaDuração média (1 semana) Fácil

Tranquilização e anestesia local
Faringostomia Longa duração Anestesia geral

Pouco difícil, mas com algumas armadilhas e complicações possíveis



Tabela II
Estimativa simplificada das necessidades

ESPéCIE E RAçA DE DESTINAçãO ÁGUA
(mL/kg/dia)

ENERGIA
(kcal/kg/dia)

Cão de grande porte 65 40
Cão de porte médio 85 50

Cão de pequeno porte 110 60
Gato 80 70

 Normas NRC (National Research Council)  sobre a
composição de um alimento para  cães



 Necessidades do cão adulto em repouso

 Evolução da necessidade energética  com a atividade ou
estado fisiológico

 Composição de um alimento para  gato e  principais
recomendações em porcentagem ou em quantidade por kg
de alimento (com base na matéria  seca)  (NRC 1978)





*Porcentagem em relação ao peso da matéria seca



Alimentação parenteral (AP)
Trata-se de um método de alimentação artificial ou mistura de nutrientes diretamente
administrado pela corrente sanguínea venosa. A alimentação parenteral se distingue da
alimentação enteral, na qual a mistura de nutrientes é administrada no tubo digestivo com
auxílio de uma sonda.

Objetivos
– Substituir a via oral deficiente ou inapta pela via parenteral.
– Permitir a síntese de tecidos e obter um saldo positivo de nitrogênio.
– Poupar aminoácidos endógenos pelo fornecimento de energia por meio do aporte de glicídios e
lipídios; assim, os aminoácidos podem ser utilizados na síntese proteica.
– Corrigir os desequilíbrios hidroeletrolíticos e vitamínicos.

Soluções Utilizadas
As soluções utilizadas devem fornecer energia, aminoácidos (síntese proteica), água, eletrólitos e
vitaminas.

As necessidades energéticas são atendidas por meio de dois substratos lipídicos e glicídicos
(Intralipide®* 20% e soro glicosado hipertônico, G30). As necessidades de aminoácidos são
asseguradas pelo aporte de Trivé 1.000®*, solução que contém os nove aminoácidos essenciais
para o cão adulto. As necessidades hidroeletrolíticas são ajustadas com o auxílio de soluções de
Ringer, ou de NaCl a 0,9% na ausência de desequilíbrio acidobásico. Em caso de acidose
metabólica, o Ringer lactato ou a solução de NaCl a 0,9% associada à solução de bicarbonato de
sódio isotônica (14g/L) são indicados. Se as perdas de potássio forem elevadas, pode-se indicar a
injeção de KCl ao mesmo tempo que a injeção de Ringer ou de NaCl a 0,9%. As exigências
vitamínicas são atendidas acrescentando-se às soluções precedentes solução polivitamínica e
procedendo-se à injeção parenteral (Hydrosol polivitamínico Roche®*).

Atendimento Das Exigências Nutricionais
As necessidades energéticas expressas em energia metabolizável são atendidas em 60% pelo
Intralipide®* 20% e em 40% pelo soro glicosado G30. Em relação às necessidades do animal
normal, as necessidades energéticas devem ser aumentadas em 10%, no mínimo. Aumentos de
50% podem se justificar em algumas condições (queimaduras). As necessidades em aminoácidos
são aumentadas no animal em Ap. Esse aumento é fixado em 50% das necessidades do cão
normal, dada a digestibilidade média das proteínas no cão de 85%; as necessidades
metabolizáveis de aminoácidos no cão necessitam de uma APque pode ser determinada
segundo a seguinte fórmula:

(Ver tabela I)



Tabela I
Necessidades diárias de aminoácidos essenciais do cão adulto (em mg/kg) PV

AMINOáCIDOS ESSENCIAISNECESSIDADES BRUTAS DO CãO NORMALNECESSIDADES METABOLIZáVEIS DO ANIMAL ESTRESSADO OU TRAUMATIZADO
Leucina 106 135
Isoleucina 71 91
Lisina 68 87
Valina 66 84
Fenilalanina 51 65
Treonina 44 56
Histidina 22 28
Metionina 20 26
Triptofano 13 17

Necessidades metabolizáveis = Necessidades brutas

Outro aporte de aminoácidos, o Trivé 1.000®*, fornece energia, pois ele contém lipídios e
sorbitol.

As necessidades hídricas diárias são geralmente atendidas pelas soluções já mencionadas
(tabela II). No entanto, é conveniente restabelecer o equilíbrio hidroeletrolítico e acidobásico,
quando profundamente alterado, antes da administração do alimento parenteral.

Tabela II
Aportes hídricos pelas soluções Hyperamine 20*’, Intralipide* 20% e de glicose 30%
(quantidade em mL)





A determinação da natureza das soluções utilizadas e dos volumes injetados depende da
origem do desequilíbrio (hidroeletrolítico e acidobásico).

As necessidades vitamínicas são atendidas pela injeção de Hydrosol polivitamínico Roche®*, na
dose de 0,2 mg/kg/dia na perfusão.

Para simplificar os cálculos, na tabela III são apresentadas as quantidades respectivas de
Intralipide®* 20%, Hyperamine 20®* e G30 a ser administradas, dadas as necessidades em função do
peso do cão que necessita de uma Ap.

Tabela III
Quantidade de Hyperamine 20*, Intralipide* 20% e de glicose 30% para administrar em
função do peso





Indicações
No cão, a AP é indicada nos seguintes casos:
– afecções do tubo digestivo: gastroentéricas graves, pancreatites, íleo, tumores digestivos;
– intervenções cirúrgicas digestivas que necessitam de repouso do tubo digestivo por alguns
dias;
– extensas e graves, tétanos.

Modalidades De Administração
– VIA DE ADMINISTRAçãO: intravenosa. Escolher preferencialmente a jugular, a fim de evitar os riscos
de flebite ou de trombose, que a injeção de soluções hipertônicas mencionadas anteriormente
pode provocar nas veias periféricas de pequeno calibre.
– CATETER

Os cateteres internos são preferíveis aos cateteres externos após a tunelização de seu trajeto
na pele do pescoço. Os cateteres são heparinizados.
– ADMINISTRAçãO DAS SOLUçõES

As soluções Intralipide®* 20% e Hyperamine 20®* devem ser injetadas sem adição de nenhuma
outra solução. Por outro lado, as outras soluções (glicose, NaCl, Ringer) podem receber a solução
Hydrosol polivitamínico®* ou o cloreto de potássio, se necessário.

A ordem de utilização seguinte deve ser respeitada (melhor utilização do Hyperamine 20®*):
1. injeção de Intralipide®* 20%.
2. injeção de Hyperamine 20®*.
3. injeção de G30 com Hydrosol polivitamínico®*.

Se for necessário administrar outras soluções (NaCl, Ringer, Ringer lactato, bicarbonato de
sódio), elas serão perfundidas entre as soluções hipertônicas mencionadas anteriormente.
– Ritmo das perfusões, duração da AP
– Ritmo:
– Intralipide®* 20%: 5 mL/kg/h ou 1,25 gota/kg/min.
– Hyperamine 20®*: 5 mL/kg/h ou 1,25 gota/kg/min.
– Glicose 30%: 1,6 mL/kg/h ou 0,4 gota/kg/min.
– Ringer ou NaCl 0,9% ou Ringer lactato: 20 mL/kg/h ou V 5 gotas/kg/min.
– KCl: não ultrapassar 0,5 mEq/kg/h.
– Duração: uma semana, no máximo, tendo em vista o custo.
– Vigilância.
– Evitar as sobrecargas volêmicas (OAP)
– Vigilância do peso.
– Vigilância da frequência e do ritmo cardíaco.
– Vigilância da respiração (auscultação).
– Vigilância do débito urinário.
– Evitar as complicações metabólicas ligadas à injeção de AP:
– Acidose metabólica (Hyperamine 20®* rico em metionina): injetar bicarbonato de sódio.
– Hipocalcemia (injeção muito rápida da solução tampão): injetar gluconato de Ca.
– Hiperglicemia (G30): eventualmente, injetar insulina.
– Alcalose metabólica (HCO3

–): parar a perfusão da solução tampão, injetar NaCl a 0,9%.
– Evitar a infecção: observar o cateter (risco de septicemia): mudar o cateter a cada 3 dias.



Trabalhar com instrumentos estéreis, utilizar um filtro contra bactérias e fungos no trajeto da
perfusão.



Alopecia cíclica dos flancos
Definição
Displasia recidivante de folículos pilosos (daí a sinonímia “alopecia recidivante dos flancos”),
geralmente cíclica. Ocorre sobretudo no inverno e regressa na primavera (daí a antiga
terminologia de alopecia sazonal) sem que se tenha conseguido demonstrar as causas
subjacentes, particularmente endócrinas.

Sintomas
– Raças predispostas: principalmente Boxer e Airedale Terrier; dentre muitas outras: Doberman,
Bouvier des Flandres, Rottweiler e Schnauzer. Um determinismo genético foi provado no Kortal.
– Não há predisposição sexual; assim, animais inteiros ou castrados podem ser igualmente
acometidos. A afecção aparece inicialmente em adultos bastante jovens (entre 2 e 6 anos).
– Alopecia toracolombar, em geral hiperpigmentada. De tendência bilateral e simétrica, a
alopecia pode, no entanto, acometer um lado apenas do corpo ou ser mais pronunciada em um
lado que no outro.
– O crescimento do pelo ocorre espontaneamente em 3 ou 4 meses há retorno à normalidade.
Pode haver modificação da textura e da cor do pelo (mais escuro no Boxer e mais claro no
Schnauzer).

Diagnóstico
Feito a partir da anamnese, exame clínico e histopatológico, que é evocativo. Observa-se uma
atrofia folicular com dilatação e hiperceratose do infundíbulo. Os folículos displásicos ganham
um aspecto em “polvo” ou “pés de bruxa”. Os tampões de sebo melaninisados obstruem os
ductos das glândulas sebáceas que têm tendência de se dilatar, o que provoca uma impressão de
irregularidade e aspereza à palpação.

Nenhuma anomalia hormonal “simples” foi detectada até o momento. É possível, contudo,
haver desequilíbrio da melatonina.

Tratamento
O prognóstico é imprevisível, pois a evolução com o tempo é variável em relação a cada
indivíduo.

Nenhum tratamento provou eficácia real. No entanto, classicamente mantém-se a eutrofia
cutânea por meio de aplicação regular de xampus antissépticos e emolientes. Resultados
considerados satisfatórios foram observados em testes terapêuticos com a melatonina
administrada oralmente (3 a 6 mg/dia por animal) ou sob a forma de implantes (12 mg); contudo,
há de se ter prudência. A melatonina é um hormônio produzido pela epífise (pineal), e o
organismo a utiliza como reguladora dos ritmos biológicos e, em particular, do sono. De modo
mais controverso, alguns pesquisadores consideram que suas propriedades antioxidantes podem
ser benéficas na regeneração cutânea, aumentando a eficiência do sistema imune. A melatonina
— distribuída nos circuitos paralelos, em que está geralmente disponível em cápsulas na dose de
1 mg — entra na lista dos possíveis tratamentos contra o envelhecimento.



Alopecia extensiva felina
Síndrome que representa uma modalidade reacional particular em face dos numerosos fatores
etiológicos e que se expressa pelo ato excessivo e repetitivo de se limpar, nas zonas em que o
gato pode alcançar ao se lamber.

Sintomas
Alopecia mais frequentemente bilateral e simétrica, podendo acometer o ventre, os flancos, os
membros posteriores (faces interna e posterior das coxas), a região anogenital, a cauda.

Os pelos são cortados pela base, o que dá uma sensação de rugosidade ao toque. Quando o
prurido é menos importante, a pele parece suave e aveludada, consequência de lambedura
moderada, mas muito prolongada.

As lesões primárias (pápulas e pústulas) e, sobretudo, secundárias (erosões e crostas) são às
vezes observadas. Elas são importantes para o diagnóstico.

Em alguns animais, podem-se notar onicofagia e sudação profusa dos coxins plantares
(possível origem psicogênica). O prurido que se manifesta pela lambedura, por mordiscadas e
arranhaduras pode ser difícil de evidenciar em animais estressados ou deixados sozinhos por
longos períodos, pois os proprietários os consideram simplesmente muito limpos.

Etiologia
De maneira geral, não há predisposição de raça, de idade e tampouco de sexo.

Causas mais frequentes:
– distúrbios de comportamento (psicodermatose) dominantes e geralmente ligados ao estado de
ansiedade permanente;
– hipersensibilidade (DAPP, atopia, alergia alimentar);
– ectoparasitas (queiletielose, otodectose, pitiriose, sarna demodécica);
– dermatófitos.

Diagnóstico
Anamnese particularmente rigorosa e exame clínico aprofundado devem precisar as causas da
doença.

A prática do tricograma (exame microscópico de um tufo de pelo) permitirá a observação do fio
do pelo com sua extremidade quebrada em razão da lambedura e das mordiscadas induzidas
pelo prurido. Em outros casos, mais raros, a extremidade do pelo permanecerá intacta, mas o
exame das raízes pilosas mostrará grande número de fios em fase telógena, indicando
disendocrinia ou perturbação metabólica da pilogênese.

Outros exames complementares clássicos (pesquisa de pulgas e seus dejetos, raspagem,
exames micológicos, intradermorreações, histopatologia, taxas hormonais etc.) poderão ser
indicados de acordo com o clínico.

O progresso efetuado em semiologia dos distúrbios comportamentais, mais particularmente
da ansiedade, permite que não nos limitemos a um único diagnóstico de exclusão.

Tratamento
Depende da causa. Quando o processo diagnóstico leva à existência de um problema
comportamental, é preciso utilizar medicamentos psicotrópicos e tentar modificar as condições



da vida do animal a fim de reduzir sua ansiedade. Nesse caso particular, as terapêuticas anti-
inflamatórias (corticoides, acetato de medroxiprogesterona) apresentam pouco efeito, não mais
do que o uso de uma camisa de força, que pode até mesmo levar a um estado depressivo.

Nas lesões recentes ou pouco inflamatórias, o tratamento de base é a trioxazine (Relazine®): 2 a
3 comprimidos por dia.

Nos animais que apresentam a pele muito inflamatória, podem-se prescrever
benzodiazepínicos: Lexomil®*: 1 a 2 mg/kg/dia durante o período em que a inflamação não estiver
controlada (risco de bulimia).

Se a lambedura se tornar uma atividade completamente estereotipada, pode-se agir sobre o
sistema dopaminérgico por meio da selegilina (Selgian, Déprényl®*): 0,5 mg/dia em uma única
administração, pela manhã, durante 2 a 3 meses.

Na maioria dos casos, assume-se o controle com a trioxazine após a cicatrização das feridas; ou
ainda clomipramina (Clomicalm, Anafranil®*): 0,5 mg/kg/dia em 3 administrações (medicamento a
ser formulado em cápsulas com lactose em partes iguais).



Alopecia por diluição da cor
Ver PIGMENTAçãO (PROBLEMAS DE)



Alopecia X
Definição
Essa denominação, voluntariamente imprecisa, designa uma síndrome cutânea mais
precisamente encontrada no Poodle e em diferentes raças, muitas de origem nórdica: Spitz
Anão, Lulu da Pomerânea, Samoieda, Chow-Chow, Husky Siberiano e Malamute do Alasca. A
expressão “alopecia X” tende a substituir as denominações antigas, como: “alopecia responsiva à
castração”, “alopecia responsiva ao hormônio do crescimento”, “dermatose responsiva à
testosterona”, “dermatose responsiva aos estrógenos”, “alopecia responsiva à biópsia”,
“Pseudocushing” etc. Dado isso, a etiologia e a patogenia permanecem muito hipotéticas.

Sintomas Essenciais
– Forte predisposição racial (ver supra).
– Acometimento preferencial de machos inteiros e jovens adultos (entre 1 e 3 anos).
– Persistência de um bom estado geral.
– Comprometimento progressivo da pelagem: pelo lanoso (queda de pelos primários, enquanto
os pelos secundários persistem); em seguida, surge a alopecia, mantendo preservadas a cabeça e
as extremidades dos membros.
– Pigmentação da pele torna-se seca.
– De um ponto de vista anedótico: possibilidade de crescimento dos pelos nos locais de biópsia e
de raspagens profundas.

Diagnóstico
– A suspeita se faz em grande parte pela predisposição racial e pela distribuição da alopecia na
ausência de modificação do estado geral.
– O exame histopatológico compatível revela a presença de folículos “em chamas” (pelos em fase
telógena com excesso de queratinização triquilemal).
– Nenhuma dosagem hormonal é atualmente considerada significativa.
– Em consequência, a abordagem do diagnóstico deve imperativamente eliminar todas as outras
causas conhecidas de alopecia, particularmente a síndrome de Cushing, as alopecias ligadas aos
elementos figurados, a alopecia cíclica dos flancos etc.

Tratamento
O prognóstico é imprevisível, pois a evolução ao longo do tempo varia em cada indivíduo.

Na ausência de elementos confiáveis relativos à patogenia dessa síndrome, os limites do
tratamento são claramente determinados.
– Com precauções de uso (falha em 15% dos casos), a castração é recomendável no macho,
enquanto os efeitos da ovariectomia são mais aleatórios.
– A melatonina foi objeto de diversos estudos. As doses preconizadas parecem elevadas e
imprecisas (25 mg, manhã e noite, por animal!), considerando a dificuldade de encontrar o
produto (ver ALOPECIA CíCLICA (p.28) DOS FLANCOS).
– Resultados encorajadores foram observados com trilostano (ver CUSHING [SíNDROME DE(p.154)]),
na dose de 5 a 10 mg/kg/dia durante 3 meses; ao final do tratamento, o crescimento dos pelos
deve ser obtido.



Alopecias (Classificação das)
Os critérios de classificação das alopecias são numerosos.

Distribuição
As alopecias podem ser:
– localizadas (um ou vários “pontos”);
– regionais (cabeça, membros, tronco);
– generalizadas;
– bilaterais e simétricas (causa interna a pesquisar);
– não simétricas (pesquisar sobretudo uma causa externa).

Etiologia
• Fatores internos
– Primários (genéticos).
– Secundários (doença interna).
• Fatores externos
– Nutricionais.
– Biológicos:
– parasitas;
– micro-organismos.
– Físicos e químicos.
– Estresse (psicogênicos).
– Iatrogênicos.
– Traumáticos.

O critério mais importante a considerar talvez seja o caráter reversível ou irreversível da
alopecia, pois por meio dele pode-se efetuar um prognóstico.

Reversibilidade Ou Irreversibilidade
Alopecias reversíveis
– De origem endócrina
    Não ligadas ao sexo:
– hipotireoidismo;
– síndrome de Cushing;
– síndrome de Cushing iatrogênica;
– nanismo hipofisário.

Ligadas ao sexo:
– disendocrinias de origem ovariana;
– disendocrinias de origem testicular;
– sertolinoma, seminoma, tumores intersticiais;
– síndrome feminizante dos machos;
– alopecia melhorada por testosterona.
– Infecções bacterianas (piodermites) e fúngicas sem produção de cicatrizes



– Afecções parasitárias
– sarna (sarcóptica no cão, notoédrica no gato);
– demodicose;
– queiletielose; trombiculose;
– pulicose; DAPP;
– leishmaniose.
– Doenças tóxicas ou iatrogênicas
– quimioterapia antineoplásica;
– irradiações.
– Dermatose de origem mal conhecida:
– alopecia areata;
– acantose pigmentar;
– seborreias (primitivas e secundárias);
– dermatite piotraumática.
– Eflúvio telógeno (frequente no pós-parto)
– Dermatoses psicogênicas (felina em particular)

Alopecias irreversíveis
– Hereditárias
– alopecia universal do gato;
– hipotricose felina;
– alopecia congênita canina;
– alopecia dos mutantes de cor (Doberman, Setter, Chow-Chow etc.).
– Processos necrosantes
– agentes físicos e químicos;
– piodermites profundas;
– micoses profundas (em geral, sistêmicas);
– lúpus eritematoso disseminado ou discoide;
– síndrome de Lyell (NECRóLISE EPIDéRMICA TóXICA).
– Neoplasias

Ver árvores diagnósticas 1 e 2, pp. XXXVI e XXXVII.



Alopecias (de origem endócrina) Generalidades
Alopecia mais ou menos simétrica, inicialmente não pruriginosa e de evolução crônica.

NOTA: Classicamente descritas como não pruriginosas, as alopecias de origem endócrina
podem, contudo, complicar-se frequentemente a partir da modificação do filme cutâneo
superficial. Uma secreção sebácea excessiva está na origem de uma piodermite secundária,
bacteriana ou fúngica, o que pode levar a prurido, por vezes importante.
• ALOPECIAS ENDóCRINAS NãO LIGADAS AO SEXO:
– HIPOTIREOIDE (HIPOTIREOIDISMO).
– Hipercorticismo: síndrome de CUSHING.
– NANISMO HIPOFISáRIO.
– ALOPECIAS ENDóCRINAS LIGADAS AO SEXO.



Alopecias endócrinas ligadas ao sexo
Consideradas como pouco frequentes, as alopecias endócrinas ligadas ao sexo constituem um
dos capítulos mais complexos da dermatologia. Elas são essencialmente de origem gonadal ou,
muito excepcionalmente, adrenal.

Essas alopecias se explicam pelo fato de o ciclo piloso ser em parte dependente de hormônios,
particularmente em relação aos folículos da região perianal e do períneo, do abdome, dos flancos
em zona de declive e da face posterior das coxas. O elemento mais plausível é a inibição da fase
anágena (crescimento piloso) pelos hormônios esteroidais, e notadamente pelos estrógenos.
Como consequência, essa alopecia pode estar ligada espetacularmente aos estados de
hiperestrogenismo paraneoplásicos.

Neste capítulo, apresentaremos uma simplificação dos dados.

Sintomas Gerais
– Pelas razões indicadas anteriormente, a alopecia inicia-se geral na área genital, afeta
rapidamente as faces posteriores e internas das coxas e depois progride para o abdome anterior
e flancos. Sua distribuição é sensivelmente bilateral e simétrica.
– As modificações cutâneas são geralmente importantes: espessamento, hiperpigmentação e
tendência seborreica.

Classificação E Sintomas Específicos
Na fêmea
– A síndrome mais frequente é qualificada como “hipersexualismo” ou “hiperestrogenismo”.
– Outros estados — menos característicos e usualmente denominados sob o termo genérico
“hipossexualismo” — apresentam mecanismos diversificados.
• NO MACHO, as alopecias de origem sexual são essencialmente ligadas a tumores testiculares
secretores de três tipos: sertolinoma, leydigoma e seminoma. Sua incidência é importante, e nos
dois primeiros é aumentada pela criptorquidia. Sua sintomatologia apresenta variações de
acordo com as linhagens celulares concernantes.
– Contudo, os seguintes elementos são frequentemente encontrados: ginecomastia, atrofia
peniana e flacidez do prepúcio, diminuição da libido.
– O tamanho dos testículos com tumores é igualmente variável de acordo com o caso. É preciso
considerar que um testículo de tamanho normal pode ser o local de um tumor secretor que
origina uma alopecia endócrina. A eventualidade de uma criptorquidia deve ser sempre
considerada.

Dominantes Patológicos
• HIPERSEXUALISMO DA CADELA (desequilíbrio ovariano do tipo I)

Geralmente associada aos cistos ovarianos ou, mais raramente, a um tumor ovariano secretor
(tumor de células da granulosa dos folículos, com secreção aumentada de hormônios
esteroides), a alopecia por hipersexualismo acomete cadelas não castradas adultas e, mais
excepcionalmente, gatas com forte irregularidade do ciclo sexual (estro prolongado, ninfomania).
Evidentemente de forma mais rara, a síndrome é compatível com a castração (fontes ectópicas:
fragmentos ovarianos, secreção da adrenal etc.). Diferentemente dos tumores testiculares, a
incidência dos tumores ovarianos permanece baixa, e eles são frequentemente unilaterais.



Além dos sintomas gerais citados anteriormente, uma característica específica é a forte reação
inflamatória da pele. As mamas e a vulva tornam-se aumentadas de volume e cercadas por
diversos comedões. O exame cutâneo deve, mais particularmente, avaliar a presença de
complicações bacterianas e fúngicas (Malassezia) que podem desempenhar um papel principal
na magnitude do prurido.

O diagnóstico baseia-se: na anamnese, no exame clínico (o aspecto cutâneo pode permitir a
descoberta de um tumor ovariano por palpação), na ecografia abdominal (detecção de anomalias
ovarianas e mesmo de anomalias uterinas associadas; e ajuda no estadiamento, sabendo-se que
os principais sítios de metástases são o fígado e os rins, os nódulos linfáticos, o peritôneo e os
pulmões), bem como na dosagem do estradiol.
– A interpretação dos resultados pode ser particularmente difícil na ausência de informações
sobre o estágio do ciclo sexual. Assim, é desejável realizar um esfregaço vaginal e/ou proceder a
várias dosagens com alguns dias de intervalo (exceto se os valores iniciais forem claramente
alterados). Em geral, é conveniente determinar as taxas de estradiol, de progesterona e de
testosterona.
– A presença de um tumor ovariano secretor é acompanhada usualmente de forte elevação das
taxas de estradiol e de aumento da progesterona.
– No caso em que as taxas de estradiol aumentam muito, é necessário efetuar uma exploração
sanguínea visando a detectar uma hipoplasia medular que leva à alteração de certas linhagens
(trombocitopenia).

O tratamento é a ovarioisterectomia (afecção uterina frequentemente associada) — que
garante, em geral, um bom resultado em 3 a 6 meses —, eventualmente seguida da
administração de pequenas doses de estrógenos:
– Incurin® (estriol): 0,05 mg/kg/dia por via oral durante 4 semanas, mais 0,05 mg/kg 2 vezes por
semana durante 6 meses (posologia variável em relação aos indivíduos);
– ou aplicação cutânea de Estrogel®* (estradiol): 1/8 a 1/4 da dose/dia durante uma semana, depois
1 a 2 vezes por semana.

A persistência dos sintomas depois da exerese cirúrgica pode indicar a presença de metástases
locorregionais, igualmente secretoras.

Tumores testiculares
A possibilidade de um tumor testicular deve ser considerada na presença dos seguintes sinais:
– alopecia perianal, inguinal e troncular;
– rarefação dos pelos primários, o que dá ao animal um aspecto juvenil;
– modificação da cor do pelo, sobretudo visível nos cães de pelagem escura (reflexos ruivos);
– ginecomastia generalizada (diferenciar de aumento do volume de quaisquer mamilos ligado
somente à arranhadura causada pelo prurido);
– dermatose linear do prepúcio (pigmentação linear que se desenvolve sobre a face ventral do
prepúcio do pênis ao escroto);
– melanose macular da região anogenital;
– hiperplasia da região perianal e da zona supracaudal;
– numerosos comedões, especialmente perimamários.

O diagnóstico é feito com o exame clínico, a dosagem dos hormônios sexuais e a histologia dos
testículos.

O tratamento é a castração precedida de estadiamento do tumor.

Entidades Diversas



Outras entidades diversas foram descritas, geralmente sem elementos plausíveis relativos às
suas modalidades etiológica e patogênica. Pode ser interessante conservar uma abordagem
clínica, sabendo igualmente que certas descrições podem, no entanto, estar ligadas à alopecia X
(ver ALOPECIA (p.30) X).

De modo geral, as entidades mais evidentes são encontradas no macho.

Hiperandrogenismo dos cães
O “hiperandrogenismo” designa os indivíduos que apresentam neoplasia testicular secretora
(leydigoma com secreção aumentada de testosterona); ou ainda hipersecreção androgênica sem
dano das gônadas (hiperandrogenismo idiopático).

A suspeita está geralmente ligada às modificações cutâneas localizadas, depois,
progressivamente, às perturbações mais globais da pele e da pelagem.
– Inicialmente, as altas taxas de testosterona induzem a atividade secretória das glândulas
sebáceas e das glândulas hepatoides, estas últimas principalmente localizadas na região perianal
e sobre a face superior da cauda (“órgão supracaudal”).
– Em seguida, nota-se essencialmente seborreia muito importante acompanhada ou não de
alopecia troncular. A seborreia é gordurosa, malcheirosa, sobretudo acentuada sobre a face, as
orelhas, as regiões axilares e inguinais, e as extremidades podais. Uma infecção secundária
pruriginosa é habitual. Os animais apresentam um comportamento de macho dominante com
uma agressividade frequente.

Com base nesses elementos, os cães que apresentam hiperplasia da zona supracaudal
proximal, com presença de cistos ou de nódulos hiperpigmentados que podem ser igualmente
encontrados na região perianal, devem ser submetidos à palpação testicular e a um exame
exploratório hormonal.

O diagnóstico é feito baseando-se na anamnese, no exame clínico e na dosagem da testosterona,
antes e depois da estimulação da gonadotropina coriônica. A ecografia dos testículos pode
permitir a observação de pequenos tumores não detectáveis à palpação.

O tratamento é a castração. O estado dos animais atingidos pelo hiperandrogenismo idiopático
melhora em 2 a 4 meses. No caso de neoplasia testicular, a castração tem o efeito de parar a
evolução da hiperplasia glandular cutânea, mas não poderá restabelecer o estado original do
animal (alopecia focal e hiperplasia residual). A seborreia será tratada com xampus adaptados
(Sébolytic®, Sébolux®), uma vez por semana.

Alopecia responsiva à testosterona
Trata-se de alopecia rara, bilateral e simétrica, de origem desconhecida ou fortemente discutível,
encontrada nos cães machos castrados e, mais raramente ainda, nos gatos. Certos autores
relatam predisposição dos Greyhounds e a incidência em relação à idade da castração.

Clinicamente, nota-se um pelo fosco, seco, acompanhado de ligeira escamose e, às vezes, com
escurecimento do pelo (reflexo ruivo) nas raças de pelagem escura. A alopecia é troncular e
assemelha-se àquelas que encontramos em outras disendocrinias.

O diagnóstico é feito por meio da anamnese, da análise clínica, das taxas hormonais e da
resposta ao tratamento. A histopatologia cutânea, que pode auxiliar no diagnóstico diferencial,
não contribui com elementos determinantes.

O tratamento consiste na administração de testosterona em gel (Androgel®*) 25 mg 1/8 a
1/4 dose/dia por via transcutânea durante 3 meses ou testosterona de absorção lenta
(Androtardyl®*) 0,5 mg/kg/SC a cada 3 semanas. Se a resposta for boa, a administração passa a ser
semanal.



Hipogonadismo de machos inteiros (ver alopecia (p.30) x)
 

Alopecia responsiva a estrógenos na cadela castrada
Alopecia muita controversa, a suspeita dessa entidade ocorre, depois da eliminação imperativa
das disendocrinias dominantes, com base na associação de alopecia e castração da cadela.

A maioria dos casos documentados ocorreu em Boxers ou Teckels com idade entre 2 e 4 anos.
Clinicamente, observa-se uma alopecia difusa que se inicia na região perianal, depois acomete

as coxas, os flancos, o abdome, o tórax, o pescoço e as zonas retroauriculares. Nos animais de
pelos longos (p. ex., Setter Irlandês), a perda dos pelos primários dá um aspecto infantil (pelo de
filhote) à pelagem. O estado geral é, no entanto, satisfatório. Observa-se, eventualmente,
incontinência urinária concomitante, responsiva à administração de estrógeno.

O tratamento consiste na administração de substância estrogênica (Incurin [estriol]) 0,05 mg/kg
a cada 2 dias durante 4 semanas, seguida de administração semanal ou quinzenal de Estrogel®*

(estradiol) por via transcutânea.

Hipogonadismo das fêmeas não castradas
– Hipogonadismo primário:
    Uma predisposição foi demonstrada nos Poodles Anãos e nos Teckels.
    Na ausência completa do estro, nota-se alopecia que se inicia na região perianal e inguinal e
progride em direção ao abdome e ao tórax.
– Hipogonadismo secundário:
    Mais frequentemente observado, é encontrado nas cadelas que apresentaram um ciclo normal
durante os primeiros anos de vida. Em seguida, o período interestral alonga-se e origina um
anestro permanente. É necessário pesquisar a presença de disendocrinia tireoidiana e/ou
corticoadrenal concomitante.

As características clínicas são as mesmas que no hipogonadismo primário.
O diagnóstico desse tipo de alopecia deve considerar a presença de uma fêmea com perda

cíclica de pelos acompanhada de anomalias do ciclo sexual, ou até mesmo anestro. Se a queda
dos pelos não for cíclica, é preciso considerar a possibilidade de disendocrinia de origem não
sexual concomitante. Um exame hormonal completo será necessário.

O tratamento é feito por meio de injeções semanais de gonadotropina sérica (20 UI/kg)
(Chronogest® PSMG IM, SC) até o aparecimento do estro. O tratamento de eventuais
disendocrinias associadas (ver HIPOTIREOIDISMO (p.331), CUSHING [SíNDROME DE]) pode causar o
retorno do estro e o crescimento do pelo. Em certos casos, a disendocrinia ovariana é persistente,
e a cadela deve ser castrada.



Amebíase
A infestação amebiana, responsável por uma doença grave, disentérica e frequente no homem
em países quentes, pode acometer o cão e o gato, mas muito raramente. Consequentemente, eles
não constituem um reservatório significativo para o homem.

Infestação Dos Carnívoros
É geralmente subclínica (maior sensibilidade nos filhotes de gatos).

Diagnóstico
Pode ser confirmado apenas pelo exame coproparasitológico das fezes recentemente expelidas. A
identificação precisa da espécie patogênica, Entamoeba histolytica var histolytica, deve ser
realizada por um especialista (laboratório de parasitologia).

Tratamento
Pode-se utilizar metronidazol (Stomorgyl®): 40 a 80 mg/kg/dia em 2 ou 3 administrações durante
30 dias consecutivos (ou outro amebicida de contato).



Amigdalites
As amigdalites são formações linfoides da orofaringe que podem reagir a vários estímulos;
assim, a inflamação das amígdalas é muito frequente nos cães, sendo difícil precisar sua origem
e seu papel patológico.

Por meio da classificação acadêmica, distinguem-se, classicamente, as amigdalites secundárias,
seja por doenças gerais (doença de Rubarth), seja por infecções nos tecidos vizinhos (amigdalite
secundária, de origem digestiva, ligada a regurgitações e vômitos, ou de origem respiratória,
ligada a uma tosse crônica ou a uma contaminação permanente a partir de uma fossa nasal), e as
amigdalites primárias. É preciso distinguir o caso em que a amigdalite primária está associada a
uma inflamação laringofaríngea usualmente, com repercussões clínicas evidentes, daquela
isolada, descoberta normalmente por acaso durante o exame clínico geral.

Sintomas
– O tamanho das amígdalas é muito variável e não relacionado diretamente com a gravidade da
afecção.
– Foco especial deve ser dado aos elementos mais pejorativos seguintes:
– coloração vermelho vivo;
– presença de um filme mucoso;
– presença de hemorragias, de locais de abscedação ou de necrose;
– extensão às áreas circundantes.
– Disfagia ou tosse eventuais.

Tratamento
– TRATAR APENAS O CASO em que a amigdalite provoque repercussões funcionais.
– A FLORA BACTERIANA RESPONSáVEL é dominada por coliformes e estreptococos, mas pode ser muito
diversa; assim, os antibióticos utilizados devem ter amplo espectro.
– O RECURSO AOS AINE (anti-inflamatórios não esteroides) pode ser necessário nos casos mais
severos.
– A APLICAçãO DE COLUTóRIOS — tecnicamente difíceis para muitos proprietários, tem importância
limitada, ainda que conservem adeptos. Eles são raramente eficazes quando o filme de muco
está presente.
– A TONSILECTOMIA é indicada nos casos refratários ou quando associada a poliartrite (ver
POLIARTRITE) (p.474). Entretanto, no primeiro caso, há de se verificar se a amigdalite é realmente
primária; caso contrário, a intervenção será geralmente inútil.

Conduta Do Tratamento
Casos benignos
– Collunovar® 0,11% colutório*: essa forma farmacêutica de clorexidina é possível apenas nos
animais dóceis e interessante somente na ausência de muco. É difícil tocar as amígdalas, assim,
aplica-se uma haste de algodão embebida no produto entre as bochechas e as arcadas dentárias,
permitindo que o animal mastigue e degluta.

Casos mais severos
– Collustan®*: o uso de colutórios pressurizados (em spray) é frequentemente difícil mas, em



geral, é possível utilizar um aplicador de algodão.
– AINE (anti-inflamatórios não esteroides), p. ex. : Tolfédine®*: 4 mg/kg/per os em uma
administração por dia, ou Métacam.
– Amoxicilina (Clamoxyl®*) na primeira intervenção (20 mg/kg em 2 administrações por dia) ou
recorrer a antibióticos utilizados nas ESTOMATITES.

EM CASO DE FALHA, realizar coleta de material bacteriano (sob anestesia geral para evitar
poluições diversas).

Tratamento cirúrgico
– Anestesia geral e entubação com uma sonda endotraqueal cercada por compressas na altura na
faringe para evitar a inalação de sangue.
– Excisão mecânica ou com bisturi elétrico.
– Eventualmente, sutura fina na borda das criptas.



Amiloidose renal
Ver, também, GLOMERULOPATIAS (p.291)

Definição
Essa glomerulopatia é caracterizada pelo depósito de uma proteína fibrilar: a substância
amiloide (ou amiloide AA) no mesângio glomerular.

Classificação – Etiologia
– AMILOIDOSE PRIMáRIA: idiopática, com formas familiares (Shar-pei, Abissínio, Siamês).

Nota: A “febre familiar do Shar-pei” é uma afecção hereditária familiar (transmissão
autossomal recessiva) caracterizada por episódios de febre recorrente, associada à tumefação das
articulações tibiotarsianas e, eventualmente, à amiloidose renal.
– AMILOIDOSE SECUNDáRIA às infecções crônicas, neoplasias, endocrinopatias (diabetes tipo 2,
hipercorticismo), lúpus sistêmico.

Sintomas – Diagnóstico
Ver GLOMERULOPATIAS, SíNDROME NEFRóTICA (p.291)

Tratamento
– TRATAMENTO DA AFECçãO CAUSAL quando ela é conhecida.
– TRATAMENTO ESPECíFICO:
– o dimetilsulfóxido (DMSO) é preconizado pelas suas propriedades anti-inflamatórias e sua

capacidade potencial de dissolver as fibrilas de substância amiloide. A posologia preconizada
é de 80 mg/kg, por via SC, 3 vezes por semana. A eficácia permanece, no entanto, controversa,
e uma intolerância local é possível;

– a colchicina é recomendada no homem para desacelerar a evolução das lesões da amiloidose no
caso de “febre familiar mediterrânea”, doença próxima da “febre familiar do Shar-pei”. No
cão, ela pode ser utilizada na dose 0,01 a 0,03 mg/kg/dia em 2 administrações diárias, a fim de
prevenir ou retardar a evolução das lesões de amiloidose, mas será ineficiente nas lesões
declaradas e graves. Problemas digestivos secundários são possíveis.

– TRATAMENTO HIGIêNICO, SINTOMáTICO E DIETéTICO (ver GLOMERULOPATIAS, SíNDROME NEFRóTICA).



Analépticos cardiovasculares
Definição
Medicamentos destinados a aumentar o tônus cardiovascular, empregados nos estados de
colapso. A ação é o resultado, pelo menos em parte, de uma estimulação dos centros nervosos do
controle do tônus cardiovascular.

Há dois tipos de medicamentos: os analépticos stricto sensu, que apresentam uma atividade
central estrita, e aqueles que possuem atividade vasomotora periférica completando a
estimulação central.

Esses medicamentos devem ser reservados à terapêutica de urgência nos casos de insuficiência
cardíaca e de hipotensão, e de forma alguma devem ser prescritos por longos períodos.

Tratamento
• ANALéPTICOS STRICTO SENSU (estimulantes do sistema nervoso central, com um tropismo
particular pelos centros cardiovasculares, mas com propriedades excitatórias nos outros centros
nervosos bulbares ou extrabulbares: corticais ou medulares):
– Dopram®* (doxapram) a 1mg/kg, IV (muito bom analéptico respiratório mais que cardiovascular
nas depressões induzidas pelos barbitúricos. Índice terapêutico de 50%);
– Dobutrex®* (dobutamina) a 5µg/kg/min, IV, perfusão contínua;
– Dopamina®* (dopamina) a 5µg/kg/min, IV, perfusão contínua.
• ANALéPTICOS MISTOS (medicamentos que possuem atividade mista como estimulantes centrais e
periféricos):
– Heptamyl®* (heptaminol) a 8 a 10mg/kg, IV (ação central muito baixa, mas forte ação periférica
beta-adrenérgica: reforço das contrações cardíacas com reabilitação da pressão arterial. Muito
boa tolerância).



Anassarcoide juvenil
Ver PIODERMITE (p.460)



Ancilostomose, uncinariose
Definição
Afecções digestivas de origem parasitária, frequentes e graves, causadas por Ankylostoma
caninum e Uncinaria stenocephala, nematódeos de 0,6 a 1,5cm de comprimento, hematófagos que
vivem, em seu estado adulto, no intestino delgado.

Elas são contraídas principalmente pela via transcutânea e colostral, e secundariamente pela
ingestão de alimentos contaminados. Frequentes nos cães, porém raras nos gatos.

Sintomas
Dominantes
– Enterite rebelde: excrementos escuros (melena).
– Anemia de evolução progressiva (sobretudo ancilóstoma) e frequentemente grave (espoliação).
– Emagrecimento, ou caquexia, de acordo com o grau da infestação.

Acessórios
– Lesões cutâneas em função da penetração das larvas (pododermite interdigitante), com
repercussões linfáticas.
– Laringotraqueíte (tosse rouca).

Nota: Sintomatologia geralmente mais discreta no gato.

Diagnóstico
Suspeita clínica
– Manutenção em canil externo, pouco ou mal limpo.
– Diarreia rebelde e anemia.
– Eliminação das doenças crônicas e caquetizantes pelo diagnóstico diferencial.
• COPROSCOPIA DE CONFIRMAçãO: evidencia numerosos ovos elipsoides de 70 × 40µm contendo uma
mórula (2 a 8 blastômeros).

Prognóstico
Bom, em razão da eficiência dos tratamentos específicos.

Tratamento
Observação geral: o tratamento existe em função dos muitos anti-helmínticos caninos eficientes
contra os ancilóstomos. Entretanto, a fixação dos parasitas na mucosa intestinal e seu regime
alimentar obrigam, frequentemente, a uma adaptação do tratamento em relação aos protocolos
utilizados em outras parasitoses.

Específico
– Fembendazol (Panacur®): 50 mg/kg – 3 dias consecutivos.
– Flubendazol (Flubenol®): 22 mg/kg/dia – 2 a 3 dias consecutivos, per os.
– Mebendazol (Telmin KH®: comprimidos de 100mg): 2 administrações por dia durante 5 dias.



Cães < 2 kg meio comprimido; um comprimido acima disso.
– Nitroscanate (Lopatol®): 50 mg/kg per os uma vez (administrar às refeições e sem fracionar os
comprimidos): um comprimido de 100 mg/2 kg ou um comprimido de 500 mg/10 kg.
– Oxfendazol (Dolthène®): 11,3 mg/kg/dia durante 3 dias consecutivos.
– Oxibendazol (Vitaminthe®): 15 mg/kg per os.
– Pamoato de pirantel (Strongid®): 14,5 mg/kg: 2 cm de fita de pasta oral de Strongid por quilo
uma vez (ou duas com intervalos de 24 horas).
– Associação de levamisol e niclosamida (Stromiten®).
– Associação de febantel, praziquantel e pirantel (Drontal®).

Nota: Alta eficácia da ivermectina (Cardomec®) a partir de 0,05 mg/kg, o que autoriza a
utilização do produto com AMM (com indicação de “prevenção da dirofilariose”).

Eficácia da milbemicina (Interceptor®) 0,5 mg/kg.
• ADJUVANTE. Aporte de alimentos altamente digestíveis, em função da enterite associada e da
necessidade de combater a espoliação geral.

Prevenção
– Evitar a umidade dos canis e manter o solo limpo: coleta diária de matéria fecal e limpeza
regular das superfícies de concreto ou cimentadas (água quente sob pressão e desinfetante todas
as semanas).
– Tratamento das cadelas 15 dias antes do parto e vermifugações repetidas nos filhotes a cada 15
dias até completarem 3 meses, depois a cada 2 meses até completarem um ano.

Nota: Possibilidade de quimioprevenção com a ivermectina em dose fraca (Cardomec®: 6 mg/kg
todos os meses).

Precauções higiênicas
As larvas infestantes podem migrar na pele humana mediante o contato com um substrato
infectado (larva migrans cutânea), o que justifica certas interdições do acesso dos cães aos jardins
públicos e praias. A apreciação do risco real permanece difícil, exceto se invocarmos o princípio
da precaução de modo bastante protetor.



Anemia
Definição
A anemia é definida por uma diminuição da taxa de hemoglobina funcional circulante. Taxa
inferior a 10g/100 mL no cão e 8g/100 mL no gato.

Avaliação Hematológica (Ver Tabelas I, II E III E Árvore
Diagnóstica 4, P. XXXVIII)

Tabela I
Constantes hematológicas do cão (exploração de uma anemia)

PARâMETROS VALORES EXTREMOSVALORES MéDIOS
Hemoglobina (g/100 mL) 12-18 15
Hematócrito (%) 37-55 45
Hemáceas (×106/μL) 5,5-8,5 6,8
Reticulócitos (%) das hemáceas 0,0-1,5 0,8
Duração de vida das hemáceas (dias) 100-120  
Plaquetas (×103/μL) 2-5 3
Ferro sérico (μg/100 mL) 84-233 149
Capacidade total de f ixação da siderofilina (%) 284-572 391

Tabela II
Constantes hematológicas do gato

PARâMETROS VALORES EXTREMOSVALORES MéDIOS
Hemoglobina (g/100 mL) 8,0-15,0 12,0
Hematócrito (%) 24,0-45,0 37,0
Hemáceas (×106/μL) 5,0-10,0 7,5
Reticulócitos (%) das hemáceas 0,2-1,6 0,6
Duração da vida das hemáceas (dias) 66-78  
Plaquetas (×103/μL) 300-800 450
Ferro sérico (μg/100 mL) 68-215 140



Tabela III
Parâmetros que permitem definir e classificar uma anemia

• A exploração de uma anemia deve necessariamente conter:
– a dosagem de hemoglobina circulante (g/100 mL);
– a determinação do hematócrito (%);
– a quantificação globular (106/µL).
    NOTA: Esses parâmetros permitem calcular a concentração corpuscular média da hemoglobina
(CCMH) e o volume globular médio (VGM) (ver tabela III);
– a quantificação dos reticulócitos com o cálculo da taxa de reticulócitos corrigida e do índice de
produção reticulocitária permite julgar melhor a resposta medular em função da gravidade da
anemia (latência de 4 a 5 dias para a resposta medular). A regeneração ocorre quando a taxa de
reticulócitos corrigida é superior a 1%;
– a quantificação leucocitária com o estudo da fórmula;
– a quantificação plaquetária;
– o estudo qualitativo dos esfregaços.
– EVENTUALMENTE, ESSA PRIMEIRA ABORDAGEM, QUE PERMITE CLASSIFICAR A ANEMIA, PODERá SER
COMPLEMENTADA por uma punção de medula (ver tabela do mielograma do cão e do gato, p. II) e
por exames mais específicos que permitem precisar a origem da anemia: teste de Coombs,
dosagem da bilirrubina sérica, pesquisa de hemoglobinúria, dosagem de haptoglobina, dosagem
de ferro, capacidade máxima de saturação da siderofilina.

Classificação Das Anemias
O estudo dos parâmetros anteriores permite distinguir dois grupos de anemias.
– AS ANEMIAS ARREGENERATIVAS OU POUCO REGENERATIVAS (reticulocitose ausente ou baixa), também
denominadas anemias centrais, pois afetam a produção e a maturação dos glóbulos vermelhos.
– AS ANEMIAS REGENERATIVAS (reticulocitose elevada), também denominadas anemias periféricas,
resultam de uma perda ou de anomalias da duração da vida dos glóbulos vermelhos, definindo,
assim, as anemias por perda e as anemias hemolíticas.



Anemia infecciosa felina
Ver HEMOBARTONELOSE FELINA (p.296)



Anemias (pouco ou) arregenerativas
Essas anemias têm como característica comum a ausência de resposta medular ao déficit
eritrocitário.

A tradução hematológica comum dessas anemias é uma taxa de reticulócitos baixa, apesar da
anemia.

Defeito De Produção Das Hemácias
Ele é quantitativo pela ausência ou diminuição da linhagem eritroblástica (hipoplasia ou aplasia
medular), ou qualitativo pelo problema de multiplicação ou da maturação dos eritroblastos que
realizam uma eritropoese ineficiente ou diseritropoese.

Hipoplasias Ou Aplasias Medulares
Diagnóstico hematológico
A hipoplasia ou aplasia pode acometer somente a linhagem eritrocitária ou as três linhagens
medulares (pancitopenia). Em todos os casos, essas anemias são normocromas, normocíticas,
com reticulose baixa ou ausente (reticulócitos inferiores a 1%). Em certos casos, pode haver,
também, leucopenia e trombopenia. A punção da medula permite confirmar a depleção da
linhagem eritroblástica (eritroblastopenia ou aneritroblastias puras) acompanhada, às vezes, por
depleção da linhagem trombocitária e da linhagem branca (pancitopenia).

Diagnóstico etiológico
A ERITROBLASTOPENIA pura é associada a:
– uma diminuição da secreção de eritropoetina: insuficiência renal, insuficiência tireoidiana,
insuficiência crônica da adrenal, hipoandrogenismo, pan-hipopituitarismo;
– um estado inflamatório (anemias inflamatórias): infecções crônicas, poliartrites imunes,
afecções malignas. À anemia adicionam-se hipossideremia, diminuição da capacidade total de
fixação da siderofilina (ou transferrina); ao exame de esfregaços medulares depois da coloração
por Perls, observam-se diminuição da taxa de sideroblastos e concentração anormalmente
elevada de ferro nos macrófagos;
– uma desordem imunitária: anemias aplásicas ou hipoplásicas com teste de Coombs positivo.

Nos carnívoros, as PANCITOPENIAS resultam:
– de administrações excessivas de estrógenos ou de produção endógena maciça de estrógenos:
sertolinoma, tumor de ovário (tumor da granulosa);
– da intoxicação por fenilbutazona, derivados arsenicais, benzênicos;
– da exposição à radiação ionizante;
– da quimioterapia antineoplásica;
– de doenças infecciosas: doença de Carré, parvovirose, erlichiose, doenças bacterianas
(produção de endotoxina);
– da infiltração medular por tecido tumoral – de tumores primitivos (FeLV) ou metastáticos
(muito raros) – por tecido fibroso (mielofibrose) ou ósseo (osteopetrose). No gato, pesquisar FIV
e FeLV;
– de causas indeterminadas: anemias aplásicas idiopáticas.

Tratamento



Inicialmente, suprimir a causa, desde que ela possa ser identificada.
• NA MAIORIA DOS CASOS, no entanto, o tratamento é sintomático e baseado na utilização
simultânea de corticoides e andrógenos, substâncias capazes de estimular direta ou
indiretamente (aumento da secreção de eritropoetina) a atividade medular.
– Corticoides: prednisolona (Mégasolone®, Cortancyl®*), 1 a 2 mg/kg/dia por via oral em uma
administração (cão), 2 a 4 mg/kg/dia no gato.
– Danazol (Danatrol®*), por seus efeitos anabolizantes: 10 mg/kg em 2 vezes.
– Eritropoetina humana recombinante (Eprex®*): 50-100 UI kg, SC, vezes por semana.
• NO CASO DE FALHA DO TRATAMENTO ANTERIOR, Endoxan®* (2 mg/kg/dia em uma administração, 4
dias por semana) ou Imurel®* (2 mg/kg/dia por via oral) podem ser adotados essencialmente nas
formas de aplasia ou hipoplasia com teste de Coombs positivo.
• ENFIM, NO CASO DE ANEMIA INFLAMATóRIA, o tratamento específico da anemia é inútil. Apenas o
tratamento da causa deve ser objetivado, e a administração de ferro é igualmente inútil.

Anemias Pouco Ou Arregenerativas Qualitativas
Nesse caso, os eritroblastos estão presentes na medula que é rica, mas a eritropoese é
ineficiente, a maturação da linhagem eritroblástica não ocorre até os reticulócitos. Esses
distúrbios são ligados a dois tipos de anomalias, uma sobre a maturação nuclear (anomalias da
síntese de DNA) e a outra sobre a síntese da hemoglobina.

Diagnóstico hematológico
– AS ANEMIAS ARREGENERATIVAS OU POUCO REGENERATIVAS associadas às anomalias nucleares são
macrocíticas e normocrômicas. A medula é rica, frequentemente macroblástica ou
megaloblástica.
– NO CASO DE ANOMALIAS DE SíNTESE DE HEMOGLOBINA, a anemia é microcítica hipocrômica. Se a
anemia resultar de carência de ferro, a sideremia será baixa (normal: 15-30 µmol/L no cão ou
70 mg/L ou 15-20 µmol/L no gato), e a capacidade total de fixação da siderofilina, elevada. A
sideremia pode ser normal ou elevada no caso de distúrbio da síntese da heme ou da globina.

Diagnóstico etiológico
• AS ANEMIAS POR DISTúRBIO DA MATURAçãO NUCLEAR DOS ERITROBLASTOS podem ser encontradas nos
casos de:
– síndromes mieloproliferativas (FeLV);
– diminuição ou ausência de absorção intestinal de folatos e/ou de vitamina B12: origem
hereditária (raça Poodle), adquirida (tumores digestivos, síndrome da má absorção, doenças
hepáticas);
– interferência entre os folatos e certos medicamentos: difenil-hidantoína, primidona,
fenobarbital, metotrexato, azatioprina, ciclofosfamida, pirimetamina, trimetoprima,
pentamidina etc.
• AS ANOMALIAS DE SíNTESE DE HEMOGLOBINA ocorrem, geralmente:
– por perturbação do metabolismo do ferro, em razão:
– de perda de sangue (ver ANEMIAS POR PERDA DE SANGUE);
– de espoliações repetidas: parasitas externos (piolhos, pulgas), parasitas internos (trichures,

ancilóstomos);
– sequestro de ferro: anemias inflamatórias muito prolongadas (sequestro pelos macrófagos);

mais frequentemente, essas anemias são pouco regenerativas, normocíticas e normocrômicas.



– por anomalia de síntese da heme:
– intoxicação por chumbo;
– carência de vitamina B12 ou de cobre.

Tratamento
– A TERAPêUTICA DAS ANEMIAS MACROCíTICAS NORMOCRôMICAS é decepcionante. A prednisolona nas
síndromes mieloproliferativas é pouco eficaz (dose: 2 mg/kg/dia por via oral).
– Ciclofosfamida (Endoxan®*): 50 mg/m2 por via oral em dias alternados.
– Ciclosporina (Atopica, Sandimmun®*): 5 mg/kg/dia em 2 administrações.
    O aporte de vitamina B12 ou de folatos é igualmente pouco eficaz nos casos de carência. A
vitamina B12 pode ser prescrita na dose de 100 µg/dia por via parenteral; o ácido fólico, sob a
forma de SpécialFoldine®* na dose de 1 a 5 comprimidos por dia.
– A terapêutica das anemias microcíticas e hiprocrômicas é etiológica e sintomática em caso de
carência de ferro (ver ANEMIAS POR PERDA DE SANGUE) (p.43).





Anemias hemolíticas
Clínica
Caracterizadas pela palidez das mucosas associada a subicterícia e a reação do sistema retículo-
histiocitário com ou sem hemoglobinúria, as anemias hemolíticas respondem a um perfil
biológico particular e a numerosas causas cujo conhecimento justifica a adoção de uma
terapêutica específica.

Diagnóstico Hematológico
– AS ANEMIAS HEMOLíTICAS pertencem ao grupo das anemias regenerativas (reticulocitose elevada,
reticulócitos inferiores a 1%). Elas são normocrômicas, normocitárias e, às vezes, macrocitárias.
– O ESTUDO DOS ESFREGAçOS permite descobrir, segundo a causa que determina a anemia:
anisocitose, poiquilocitose, esferocitose, esquizocitose, policromatofilia, a presença de
corpúsculos de Heinz, de parasitas intraeritrocitários e de hemácias nucleadas.
– OS EXAMES HEMATOLóGICOS devem ser complementados por exames bioquímicos que podem
atestar o aumento do catabolismo eritrocitário: dosagem da bilirrubina sanguínea (aumento da
bilirrubina não conjugada), dosagem da haptoglobina sanguínea (diminuição em caso de
hemólise), exame de urina (hemoglobinúria, presença de pigmentos biliares).

Diagnóstico Etiológico
De acordo com o local ou o mecanismo da hemólise, distinguem-se:

Hemólises intravasculares
– Parasita: Babesia canis (análise dos esfregaços).
– Por mediação imunitária (anemias hemolíticas autoimunes: AHAI): autoanticorpos IgM ou IgG
(teste de Coombs direto). Ver adiante as AHAI secundárias. A dosagem de IgG e de IgM é
interessante para o prognóstico: as AHAI mediadas por IgG são muito mais fáceis de tratar.
– Tóxicas (presença de corpúsculos de Heinz, frequentemente) ou por toxinas: cloratos, sais de
cobre, chumbo, agentes oxidantes (o azul de metileno no cão e, sobretudo, no gato),
acetaminofeno (gato), as cebolas (cão), injeções de vitaminas K1 ou K3, soluções hipotônicas ou
de água destilada, venenos de serpentes.

Hemólises extravasculares
– Por mediação imune (AHAI): IgG, principalmente (teste de Coombs direto).
    No cão, 70% das AHAI são idiopáticas (40% nos gatos). No caso de AHAI, pesquisar tumor
(leucose, mieloma hemangiossarcoma, carcinoma), lúpus eritematoso disseminado, poliartrite
reumatoide, doença parasitária (dirofilariose, babesiose, leishmaniose), doença infecciosa (FeLV,
PiF, broncopneumonia, hemobartonelose).
– Anomalias de membrana (acantocitose, estomatocitose hereditária).
– Agentes infecciosos: Hemobartonella felis (associação frequente com o vírus da leucemia infecciosa
felina e da anemia que não é unicamente hemolítica). Ehrlichia canis (anemia não unicamente
hemolítica e associada à reação de Coombs positiva, sendo igualmente devida a diminuição da
hematopoese).
– Déficit enzimático da piruvato quinase da hemácea (Basenji, Beagle).
– Hemólises de origem mecânica.



– Anemia hemolítica de coagulações intravasculares disseminadas.
– Anemias hemolíticas de microangiopatias neoplásicas (hemangiossarcomas), de insuficiência
renal (lesões arteriolares renais).
– Anemias hemolíticas associadas às lesões valvulares cardíacas, causadas pela Dirofilaria
immitis.

Tratamento
Tratamento etiológico
– Piroplasmicida em caso de babesiose (ver BABESIOSE) (p.83).
– Corticoterapia (em caso de AHAI): prednisolona (Microsolone®, Cortancyl®*, 2 a 4 mg/kg/dia por
via oral, em 2 administrações diárias, até a remissão da anemia (verificar a taxa de reticulócitos e
a taxa de hemoglobina uma semana depois do início do tratamento). Em seguida, reduzir a dose
pela metade, mantê-la durante um mês e interromper a administração de forma progressiva
durante 2 a 4 meses após do fim da remissão clínica. As recidivas são frequentes; nesse caso, a
terapêutica deverá ser retomada segundo o esquema precedente.
– Imunodepressores não corticoides: em caso de falha do protocolo anterior, pode-se utilizar a
ciclofosfamida (Endoxan®*) na dose de 2 mg/kg/dia por via oral em uma administração, 4 dias por
semana, ou azatioprina (Imurel®*) na dose de 2 mg/kg/dia por via oral em uma administração. A
toxicidade desses produtos deve ser conhecida a fim de modular as doses mencionadas. Cada
uma dessas substâncias possui uma miolotoxicidade e pode ser responsável por alopecia.
– O Endoxan®* pode causar hematúrias severas.
– Ciclosporina (Sandimmun®*): nos casos resistentes ao tratamento anterior (5 mg/kg/per os

durante 10 dias).
– Danazol (Danatrol®*): 10 mg/kg/dia em 2 administrações durante 2 a 3 meses.

A duração do tratamento imunossupressor é de 1 a 2 meses sob controle hematológico regular.
A adição de uma antibioticoterapia de amplo espectro mostra-se prudente durante esse período,
tendo em conta a imunodepressão causada por essas substâncias.
– A esplenectomia pode ser considerada, no caso de falha dos corticoides ou dos
imunossupressores, na AHAI devida a autoanticorpos “quentes” e aglutinantes (AHAI mediada
por IgG) ou hiperesplenismo.
    Os resultados da esplenectomia são irregulares: ela é ineficaz nas AHAI mediadas por IgM.
– TRATAMENTO ESPECíFICO da intoxicação ou do envenenamento ofídico.
– TRATAMENTO SINTOMáTICO: a transfusão em caso de hipovolemia grave (hematócrito inferior a
20%) pode ser praticada. Entretanto, nas AHAI, essa técnica deverá ser adotada com prudência,
dado o risco importante de hemólise das hemácias transfundidas, podendo induzir estado de
choque, coagulação intravascular disseminada ou insuficiência renal aguda. A transfusão, nesses
casos, deverá ser precedida por corticoterapia intensiva por via venosa. Cuidado no caso em que
as hemácias estiverem a uma taxa inferior a 2 × 106/mm3 no cão e 1,5 × 106/mm3 no gato (ver
TRANSFUSãO SANGUíNEA) (p.563).
– Não deixe de promover diurese, por meio de uma perfusão de manutenção, a fim de reduzir o
risco de nefrotoxicidade em função da hemoglobinúria.



Anemias por perda de sangue
Descobertas em decorrência de hemorragia aguda ou de sangramento crônico de origem
digestiva, urogenital ou nasal, as anemias por perda de sangue constituem um grupo
homogêneo.

Diagnóstico Hematológico
– EM CASO DE PERDA DE SANGUE BRUTAL, a anemia é regenerativa (reticulocitose elevada, 4 a 5 dias
depois do início do sangramento), normocítica, normocrômica.
– NA HIPóTESE DE SANGRAMENTO CRôNICO, a anemia torna-se microcítica, hipocrômica, ferropriva
(hipossideremia com capacidade total de fixação da siderofilina elevada), podendo evoluir para
anemia pouco regenerativa ou arregenerativa se o sangramento persistir.

Diagnóstico Etiológico
As anemias hemorrágicas podem resultar de:
• SANGRAMENTOS DE ORIGEM DIGESTIVA. Causas infecciosas (vírus), parasitárias (trichures,
ancilostomas), traumáticas (corpos estranhos), parietais (úlceras, tumores).
• SANGRAMENTOS DE ORIGEM UROGENITAL. Todas as causas de hematúria ou de metrorragias podem
ser responsáveis pela anemia por perda de sangue.
• Sangramentos ligados a distúrbio de hemostase
– Distúrbios da hemostase primária:
– trombocitopenia: imunes, medicamentosas, virais;
– trombopatias: medicamentosas (AINE), urêmicas.
– Distúrbios da hemostase secundária:
– intoxicação por antagonistas da vitamina K (rodenticidas);
– insuficiência hepática;
– coagulação intravascular disseminada.
• HEMORRAGIAS TRAUMáTICAS. Em função da anamnese, requisitar exame coproscópico parasitário,
investigação da hemostase, exame radiológico das cavidades nasais, do tubo digestivo e do trato
urogenital.

Tratamento
O tratamento deve ser etiológico.
– EM CASO DE HIPOVOLEMIA SEVERA CAUSADA POR UMA hemorragia aguda, a transfusão de sangue
pode ser necessária (20 mL/kg, IV).
– SE O SANGRAMENTO FOR CRôNICO, a administração de ferro pode ser necessária: fumarato ferroso
(Fumafer®*) na dose de 100 a 300 mg por via oral por dia. Em caso de intolerância digestiva,
administrar o ferro sob a forma de injeção parenteral de fer dextran B12 Fort Dodge na dose de
10 mg/kg/dia, IM (há risco, nessa via, de necrose muscular no local da injeção e de intoxicação
pelo ferro) ou Fercobsang® (2 gotas/kg/dia per os). A duração do tratamento pode ser de uma
semana a 6 meses; a eficiência da terapêutica deve ser monitorada pela dosagem de
hemoglobina, do ferro sérico e da taxa de reticulócitos. As transfusões sanguíneas são inúteis no
caso de sangramentos crônicos.



Anestro da cadela
Ver HIPOSSEXUALISMO.



Aneurismas
Definição
Dilatação, de forma e importância variáveis, de um vaso. Afecção muito rara no cão e no gato.

Quatro Tipos Principais
– Aneurisma verdadeiro – devido a uma fragilidade local da parede do vaso com aumento de sua
luz.
– Aneurisma dissecante – devido a uma dilaceração da íntima com hematoma (trauma ou ruptura
espontânea de um aneurisma verdadeiro).
– Falsos aneurismas – dilacerações vasculares traumáticas.
– Aneurismas ligados a sobrecargas em pressão ou volume – dilatação pós-estenótica (notadamente
nas estenoses aórticas e pulmonares), aneurisma aórtico na persistência do canal arterial.

Sintomas
Assintomático até um eventual quadro de choque hemorrágico no caso de ruptura. Morte súbita.

Diagnóstico
– RADIOGRAFIA SEM PREPARAçãO: somente os aneurismas torácicos são detectáveis, pois o ar contido
nos pulmões fornece o contraste necessário. Eles podem ser visualizados como um alargamento
vascular mais ou menos localizado. Contudo, essa exploração não é específica.
– RADIOGRAFIA COM ANGIOGRAFIA: particularmente útil para a exploração dos aneurismas torácicos
não exploráveis pela ecografia: veias cavas cranial e caudal, uma parte da porção descendente da
aorta, tronco braquicefálico, artéria torácica interna, artérias e veias pulmonares.
– ECOGRAFIA: exame de escolha que permite a exploração do conjunto dos vasos (exceto os citados
anteriormente). Os vasos aparecem com estruturas tubulares hipo a anecogênicas, com, para
alguns, uma parede hiperecogênica. Os aneurismas são detectados como alargamentos de uma
porção mais ou menos importante.

O modo Doppler colorido permite visualizar as zonas de turbulência e de estase sanguínea, local
privilegiado para a formação de trombos.

Conduta Do Tratamento
– Prevenir os proprietários do animal da gravidade da lesão (possibilidade de ruptura).
– Abstenção em caso de pequena dimensão e ausência de sinais clínicos.
– Eventualmente ressecção cirúrgica do aneurisma e prótese (técnicas de exceção muito complexas e
que demandam, de modo geral, uma circulação extracorpórea).



Angiostrongilose do cão, estrongilose cardiopulmonar
do cão
Definição
Afecção cardiovascular grave, devido à presença e à multiplicação, no coração direito e nas
ramificações da artéria pulmonar, de Angiostrongylus vasorum, nematódeo de 1,5 a 2,5 cm de
comprimento que tem como hospedeiro intermediário um caramujo ou lesma.

A angiostrongilose se caracteriza mais frequentemente pelos sintomas respiratórios, pela
evolução de uma insuficiência cardíaca direita e por um quadro clínico que associa
emagrecimento e anemia. Ela leva, quase inevitavelmente, o animal à morte.

Essa afecção (frequente no sudeste da França) deve ser sistematicamente suspeita em função
de distúrbios respiratórios crônicos, qualquer que seja a área geográfica.

Sintomas
• FORMA AGUDA: rara e observada no animal jovem (às vezes a partir de 2 a 3 meses).
– Aparecimento brutal e evolução rápida de uma broncopneumonia importante: dispneia
intensa com taquipneia e movimentos costais.
– Evolução de uma insuficiência cardíaca global (fadiga, tosse, dispneia, edema pulmonar, efusão
abdominal).
– Rapidamente mortal.
• Forma crônica clássica.
• Início insidioso: fadiga, dificuldades de recuperação com taquipneia persistente.
• Fase de estado dominada pelos distúrbios respiratórios, que se tornam rapidamente
permanentes (dispneia permanente), bronquite crônica, broncopneumonia, enfisema; síncope.
• Fase terminal caracterizada pela evolução de uma insuficiência cardíaca direita e depois global.
• FORMAS RARAS: uveíte, CIVD.

Diagnóstico
• Elementos de suspeita clínica
– Origem do doente: notadamente sudeste da França, modo de vida.
– Sintomas respiratórios acompanhados de ascite tardia.
• RADIOGRAFIA: imagens não específicas de opacificação alveolar (broncograma) ou intersticial
associada a aumento do diâmetro das artérias pulmonares (estas apresentam-se normalmente
com o mesmo diâmetro que as veias pulmonares), ou mesmo do tronco pulmonar.
• ECOGRAFIA: permite evidenciar uma hipertensão arterial pulmonar secundária mais ou menos
pronunciada:
– dilatação do tronco pulmonar visível no corte paraesternal direito, eixo curto transaórtico
(relação aorta/tronco pulmonar normal = 1);
– dilatação do ventrículo direito, podendo levar a achatamento do septo interventricular (corte
paraesternal direito, eixo curto transventricular);
– se uma insuficiência tricuspidiana estiver presente (fisiológica em 50% dos cães), aceleração da
velocidade desse refluxo (o gradiente de pressão entre o ventrículo direito e o átrio direito deve
ser superior a aproximadamente 30 mmHg).
• SINAIS HEMATOLóGICOS: eosinofilia frequente (10 a 30%).
• COPROSCOPIA PARA CONFIRMAR A INFESTAçãO:



– evidenciar as larvas estrongiloides (a partir de 40 a 45 dias: período pré-patente) usualmente
enroladas na forma de um ponto de interrogação com 360 µm de comprimento/16 mm de
diâmetro, com botão cefálico anterior, extremidade posterior ondulada com entalhe ventral
subterminal;
– pesquisa de larvas por flotação em líquido denso, por sedimentação em Baermann (raspagem
do muco superficial das matérias fecais).

Nota: A eliminação é irregular; desse modo, refazer eventualmente a coproscopia.

Prognóstico
Tomar sempre muito cuidado com a gravidade das sequelas cardiorrespiratórias, bem como com
os riscos de acidentes pós-terapêuticos.

Tratamento
Específico
– Levamisol, Némisol®: POR via subcutânea, 7 mg/kg/dia/8 dias.
– Mebendazol, Telmin per os: 200 mg/kg, em 2 administrações, durante 10 dias.
– Fembendazol, Panacur per os: 20 mg/kg/dia, em 1 a 2 administrações, durante 1 a 2 semanas.
– Ivermectina (Ivomec®) (0,2 mg/kg, SC, 2 vezes com 8 dias de intervalo) dão bons resultados, mas
com riscos de acidentes terapêuticos (ver SARNA SARCóPTICA (p.522) E DEMODECIA).

Preventivo
– Ivermectina (Cardomec®: 6 µg/kg uma vez por mês).

Precauções
A lise dos parasitas pode provocar um fenômeno imunopatológico. Nesse caso, torna-se
necessário efetuar uma corticoterapia de urgência: Solumédrol®*: 40 a 80 mg IV.

Adjuvante
– Ver INSUFICIêNCIA CARDíACA (p.351).
– Eventualmente, ANTIBIOTICOTERAPIA.



Anorexia
Definição
Diminuição importante ou perda completa do apetite.

Sintoma comum de várias doenças.

Etiologia
A pesquisa do diagnóstico pode ser facilitada utilizando-se uma classificação etiológica que
distingue:
– a anorexia primária, na qual o processo patológico acomete diretamente os centros
hipotalâmicos do apetite;
– a anorexia secundária, que tem sua causa situada fora do cérebro, mas que afeta o controle
nervoso e endócrino da fome;
– a pseudoanorexia, na qual o animal não consegue satisfazer sua fome por causa de afecções que
interferem nos mecanismos de apreensão, mastigação e deglutição dos alimentos.

Anorexia primária
– Neurogênica
1. Aumento da pressão intracraniana
- a) Edema cerebral
- b) Hidrocefalia
2. Dor intracraniana
3. Distúrbios hipotalâmicos
- a) Neoplasia
- b) Infecção
- c) Traumatismo
– Psicogênica
1. Anorexia mental (homem)
2. Regime pouco ou não apetitoso
3. Estresse
4. Modificações da vida
– Perda do paladar

Anorexia secundária
– Dor
1. Abdominal
2. Torácica
3. Muscular ou esquelética
4. Urogenital
– Distúrbios abdominais
1. Distensão da serosa
2. Inflamação (peritonite etc.)
3. Obstrução ou oclusão intestinal
4. Neoplasia
– Substâncias tóxicas
1. Exógenas



- a) Medicamentos
- b) Venenos
2. Endógenas
- a) Ligadas a um distúrbio do órgão (insuficiência hepática, renal)
- b) Endotoxinas
- c) Substâncias pirogênicas. Febre persistente.
– Distúrbios endócrinos
1. Insuficiência da adrenal
2. Hipercalcemia
– Estado neoplásico
– Doença infecciosa
– Diversos
1. Insuficiência cardíaca
2. Acetose
3. Mal do transporte
4. Meio superaquecido
5. Doença autoimune

Pseudoanorexia
– Distúrbios da cavidade oral
1. Dentes com abscessos ou quebrados
2. Corpos estranhos
3. Estomatite, faringite, amigdalite
– Paralisia do grande hipoglosso
– Paralisia da mandíbula
– Fratura ou luxação da mandíbula ou da maxila
– Doença retrobulbar
1. Abscesso
2. Inflamação
3. Neoplasia
– Cegueira
– Esofagite
– Tétanos
– Miosite temporomandibular

Tratamento
– O tratamento causal é essencial.
– Tratamento sintomático.
– Passar um regime de apetência máxima, de alto valor energético, de muito boa digestibilidade e
capaz de atender às necessidades de ácidos graxos, minerais e vitaminas.

Obtém-se um resultado satisfatório aumentando a quantidade de proteínas e lipídios da ração
(até 25% de proteínas e 23% de lipídios em relação à matéria seca), de modo a obter um alimento
que forneça 5.000 kcal/kg. Os produtos de base desse tipo de regime são as carnes e os miúdos
bovinos, o leite em pó, os ovos e as farinhas de trigo, de cevada, de milho e de soja.

Podem-se utilizar os seguintes adjuvantes terapêuticos:
– vitaminas e oligoelementos;
– substâncias orexígenas: cipro-heptadina (Périactine®*), 0,2 a 0,4 mg/kg per os em 2 aplicações em



24 horas.
Assinalamos a eficácia dos barbitúricos, que são, em pequenas doses, estimulantes do apetite

nos cães: fenobarbital (0,2 mg/kg per os em 2 aplicações em 24 horas).
– No gato:
– Valium®*: 1 mg/kg IV ou 0,5 mg/kg/dia per os em 2 aplicações.
– Seresta®*: 1 mg/kg/dia em 2 aplicações.
– Microsolone®: 0,2 mg/kg/dia em 2 aplicações.

Em certos casos particularmente refratários, é importante implantar uma sonda esofágica
permanente por meio de faringostomia.
– Indicações: animais que não podem beber nem comer, mas não vomitam (lesões dolorosas
bucofaríngeas, fraturas mandibulares).

Contraindicações: vômitos, lesões extensas da faringe.
– Essa sonda permite um fornecimento diário:
– de preparações dietéticas destinadas à alimentação líquida (Rénutryl 500®*): 500 kcal/375 mL;
Fortol®: 1 kcal/mL; Reanimyl®: 225 kcal/250 mL;
– ou de uma mistura preparada pelo proprietário que atenda às necessidades de: água, proteínas
de alta qualidade (ovo, queijo fresco) e complemento energético.



Anquilobléfaro
Oclusão palpebral, por soldagem, congênita ou adquirida, das bordas das pálpebras.

A afecção dificilmente é diagnosticada em um período de 10 de dias após o nascimento, pois se trata de
uma fase de oclusão fisiológica da fenda palpebral, necessária à maturação do sistema musculonervoso e
lacrimal.

A afecção pode ser congênita (= blefarofimose), com predisposição em Chow-Chow, Bull
Terrier, Collie e Shetland. Mais frequentemente, a oclusão segue-se a uma infecção neonatal
ocular, geralmente estafilocócica; às vezes, clamidiana ou herpética no filhote de gato.

As pálpebras aparecem inchadas, e pode-se notar um exsudato mucopurulento localizado no
canto interno. As lesões corneanas são possíveis, mas são evidentemente difíceis de objetivar.

Diagnóstico
Com base na persistência do fechamento das pálpebras após a idade de 15 dias e dos sinais
objetivos de infecção ocular (secreção mucopurulenta).

Tratamento
Associa medidas cirúrgicas e clínicas.
• O TRATAMENTO CIRúRGICO consiste na separação das pálpebras com a ajuda de tesoura de ponta
romba, tomando cuidado em fazer a incisão precisamente na linha da fusão (p. ex., tesoura de
Sevrin-Stevens).
• OS CUIDADOS CLíNICOS visam a limpar a região e a evitar a infecção por:
– irrigações intensas no sulco (palpebral) conjuntival e no globo ocular, com o auxílio de soluções
antissépticas (benzalcônio), a fim de eliminar as secreções mucopurulentas (Ocryl);
– uma antibioticoterapia local, por meio de colírios antibióticos adaptados (eventualmente, após
o isolamento do germe causal e do antibiograma), assim como por pomadas antibióticas durante
a noite (Ophtalon®).

Nota: No gato, o anquilobléfaro, parcial ou total, pode ser acompanhado de SIMBLéFARO ou
aderências, geralmente de origem inflamatória, entre a conjuntiva e a face anterior da córnea.
Essa anomalia é, às vezes, encontrada nos gatos infectados durante o nascimento por vírus de
doenças respiratórias (ver HERPES CORNEANO e CORIZA CONTAGIOSA DO GATO) (p.310).



Ansiedade de separação do filhote de cão
Distúrbio de comportamento com manifestação no período pré-puberdade durante a separação
do cão daquelas pessoas às quais ele é ligado.

Sintomas
– Destruição da mobília.
– Micções e defecações dispersas.
– Vocalizações (gemidos, uivos, latidos).

Tratamento
– Antidepressivos como a clomipramina (Clomicalm®, Anafranil®*) 3 a 4 mg/kg por 24 horas em 2
aplicações, associado ou a um neuroléptico (se houver destruições), como a pipamperona
(Dipiperon®*) 2 mg/kg/dia em 2 aplicações, ou à trioxazina (Relazine ND®, 0,30 a 0,60 mg/kg/dia em
2 aplicações).
– Selegilina (Selgian®, Deprenyl®*), 0,5 mg/kg/dia em uma aplicação.
– Em todos os casos, uma terapia comportamental será associada (interromper os rituais de
partida e de retorno do proprietário e proceder à terapia de distanciamento).



Antálgicos
Os antálgicos pertencem ao grupo de medicamentos que diminuem ou suprimem a sensação
dolorosa. As palavras “antálgicas” e “analgésicas” possuem significados próximos: os antálgicos
agem sobre uma dor presente, enquanto os analgésicos agem sobre a prevenção da dor.
Entretanto, esses termos são geralmente tomados como sinônimos.

Na medicina de carnívoros domésticos, a prevenção e o tratamento da dor sofreram notáveis
progressos ao longo dos últimos anos, tanto pelo aparecimento de novos produtos,
particularmente os anti-inflamatórios não esteroides, quanto pelo uso mais sistemático dos
morfínicos (opioides), que tiveram sua utilização facilitada em função da receita de controle
especial.

Os antálgicos são divididos tradicionalmente em:

Antálgicos centrais ou entorpecentes
– Os morfínicos:
– os morfínicos (opioides) são os principais analgésicos que suprimem a sensação dolorosa,
opondo-se à transmissão do influxo doloroso (“influxo nociceptivo”). No entanto, eles não
modificam sensivelmente as percepções táteis ou térmicas;
– o modo de ação é simples e inequívoco: eles se fixam sobre os diversos receptores morfínicos,
bloqueando a liberação dos neurotransmissores excitatórios e impedindo a transmissão do
influxo doloroso;
– na legislação, os morfínicos são considerados entorpecentes (= medicamentos da antiga tabela
B). Entretanto, graças à utilização das receitas de controle especial, qualquer veterinário pode
prescrever esses produtos não injetáveis por uma duração máxima de 28 dias; ou possuir em sua
clínica um estoque de diferentes medicamentos, sob diferentes formas galênicas, que permitem
um tratamento eficaz da dor de seus pacientes. Para implantar esse estoque, basta redigir uma
receita de controle especial especificando a expressão “para uso profissional” e apresentá-lo em
qualquer farmácia, sem restrição. Vários entorpecentes podem ser prescritos em uma mesma
receita, no limite de 10 unidades, pois trata-se, no entendimento da lei, de uma “provisão para
tratamentos urgentes”;
– a única restrição refere-se à impossibilidade de ter acesso aos produtos de uso hospitalar;
– na prática, o tratamento das dores fortes dos animais, particularmente peri ou pós-cirúrgica, se
dá por três produtos: a morfina injetável (Morfina injetável ®*), a morfina oral (Morfina ®*) e o
fentanil transdérmico (Durogesic ®*);
– embora os efeitos secundários dos morfínicos sejam reais e indesejáveis, eles não justificam a
recusa em usá-los; assim como muitas ideias, como a da “loucura morfínica felina”, hoje não
fazem mais eco. O efeito analgésico próprio, bem como os efeitos secundários, é “dose-
dependente”, e estes últimos são observados apenas em doses elevadas. Eles são classicamente
mais relevantes no início do tratamento. A depressão respiratória aparece mais
predominantemente no cão que no homem, e a sedação, podendo chegar até o estado de
hebetude, é real; a “loucura morfínica felina”, que foi infelizmente ensinada durante gerações,
praticamente não existe nas condições clássicas de uso dos produtos; uma constipação grave
pode ocorrer na utilização prolongada; a miose é um efeito secundário que deve ser
diagnosticado para detectar o limiar da intoxicação. A naloxona (Narcan®*) combate os efeitos
secundários, mas requer várias injeções diárias;
– os principais esquemas terapêuticos são os seguintes:
– a morfina injetável (Morfina injetável®), sob a forma de cloridrato, é comercializada em



diferentes especialidades farmacêuticas e utilizada na posologia média de 0,1 a 0,5 mg/kg por
via subcutânea, renovada, em média, a cada 6 a 8 horas. Em matéria de doses, a amplitude do
tratamento é essencialmente ligada à natureza e à intensidade da dor a se combater (efeito
dose-dependente). Na prática, é aconselhável recorrer às soluções injetáveis a 1% que contêm
10 mg de morfina base por mL do produto;

– a morfina oral (Morfina ®®*), sob a forma de sulfato, é utilizada revezando-se com a morfina, na
forma de cloridrato, ou nos fenômenos crônicos. Como sua biodisponibidade é menor, é útil
aumentar as doses de referência: 0,5 a 1 mg/kg no cão;

– o fentanil transdérmico (Durogesic ®*) é comercializado na forma de adesivo (“patch”) colado
sobre a pele limpa e seca. Na prática, são utilizadas a zona de preparação cirúrgica ou a face
lateral do tórax; o dispositivo é recoberto com Elastoplaste®*, que tem sua adesividade
reforçada pela aplicação de um éter tamponado com algodão, servindo igualmente para
indicar o dia e a hora da aplicação do produto. Essa especialidade se apresenta na forma de
dispositivos transdérmicos nas doses de 25, 50, 75 ou 100 µg/h. O efeito antálgico aparece em
média em 6 horas e dura de 2 a 5 dias no cão, e geralmente 5 dias no gato. Uma vez o adesivo
retirado, este deverá ser colocado em um recipiente reservado para essa finalidade e devolvido
ao farmacêutico;

– nós podemos esperar a comercialização próxima de um morfínico com uma AMM (autorização
de comercialização) de uso veterinário e, assim, disponível nas centrais de compras.
Atualmente, há poucos medicamentos de uso veterinário disponíveis nas centrais de compras:

– o butorfanol (Dolorex ND®), que possui uma AMM cão;
– a buprenorfina (Vetergesic ND®), que possui AMM cão e gato.

• ANTáLGICOS PERIFéRICOS:
– sobretudo ativos nas dores tendinomusculares, ósseas ou articulares, muito menos ativos nas
dores viscerais. Não têm efeito psicotrópico;
– os antálgicos periféricos são mais diversos. Essencialmente, opõem-se à excitação dos
receptores da dor (“nociceptores”) e mais particularmente na redução do limiar dessa excitação,
ligada a um contexto inflamatório;
– consequentemente, os antálgicos periféricos são representados pelos numerosos ANTI-
INFLAMATóRIOS NãO ESTEROIDES, disponíveis em medicina veterinária.
– contudo, é necessário citar igualmente a analgesia, do tipo periférica ou mista, ligada à
utilização dos:
– alfa-2-agonistas: xilazina (Rompum® – Paxman®) e medetomidina (Domitor®). Amplamente

utilizadas em anestesiologia por seus efeitos sedativos e miorrelaxantes, essas moléculas
induzem igualmente uma real anestesia, embora de menor duração que a sedação. De maneira
negativa, induzem hipotensão;

– espasmolíticos nas dores viscerais (Visceralgine®* – Visceralgine forte®* com noramidopirina –
Spasfon®*);

– miorrelaxantes nas contraturas musculares, geralmente ligadas a uma origem neurológica
(Coltramyl®* – Thiocolchicoside Genérico®*) – tetrazepam (Myolastan®*);

– corticoides nas dores articulares;
– ansiolíticos e antidepressivos utilizados em função de seu campo específico de ações.
– Geralmente, admite-se que a acupuntura possa induzir analgesia. A hipnose está fora,
evidentemente, do campo de atuação do médico veterinário. Entretanto, os “pequenos
cuidados”, a atenção dada ao animal por meio de massagens e carinhos merecem, sem falso
pudor, ser integrados a seu espaço no nosso arsenal antálgico.



Antiarrítmicos
Definição
Os distúrbios do ritmo podem apresentar vários mecanismos:
– DISTúRBIOS DO HIPER (= ritmos ativos).
– Atividade automática anormal seja pela hiperexcitabilidade (sítio ectópico) por causa da
aquisição de um automatismo, seja pela atividade automática desenvolvida a partir de um
potencial de membrana reduzido.
– Reentrada.
– DISTúRBIOS DO HIPO (= distúrbios de condução). Atraso ou ausência de ativação de um território
ligado a diminuição ou parada da condução.

Generalidades
Por definição, eles são batmotrópicos negativos e devem ser distinguidos de acordo com seus
efeitos dromotrópicos e cronotrópicos.

Os antiarrítmicos foram divididos em 4 classes (a classe 1 comporta 3 subgrupos), em função
da fase do potencial de ação da célula cardíaca sobre o qual eles agem (classificação de Vaughan-
Williams).

O tipo de antiarrítmico prescrito e sua posologia dependem do distúrbio do ritmo, de sua
tolerância, da cardiopatia causal e do estado hemodinâmico basal. Sua prescrição poderá ser
transitória ou definitiva.

As modalidades de administração serão variáveis:
– parenterais, em caso de urgência;
– per os, em tratamento de manutenção.

Eventualmente, após a dose de ataque inicial, pode-se continuar com uma diminuição
progressiva até chegar à dose de manutenção. Vários antiarrítmicos podem ser associados, a fim
de obter:
– uma eficácia terapêutica maior;
– uma compensação de eventuais efeitos indesejáveis de uma medicação por outra;
– uma redução das doses necessárias para o efeito terapêutico em relação a cada produto
administrado isoladamente.

No entanto, é preciso observar as seguintes regras:
– não associar dois antiarrítmicos pertencentes a uma mesma classe ou a um mesmo subgrupo;
– não associar dois medicamentos, potencializando seus efeitos indesejáveis;
– associar apenas dois medicamentos que possuam conhecidos efeitos benéficos quando em
conjunto.

Além disso, será conveniente acrescentar ao tratamento antiarrítmico, se possível, o
tratamento da cardiopatia causal e a correção de um eventual desequilíbrio hidroeletrolítico (em
particular do nível de potássio e do equilíbrio acidobásico).

A observação do paciente ao longo da medicação deverá ser reforçada, pois os antiarrítmicos
podem apresentar efeitos diferentes de um sujeito para outro.

Conduta Do Tratamento
É preciso distinguir os distúrbios em hipersupraventriculares e ventriculares, e os distúrbios em
hipo.

DISTúRBIOS DO RITMO SUPRAVENTRICULAR



• TAQUICARDIAS SINUSAIS LIGADAS à:
– insuficiência cardíaca: digoxina a 0,010 mg/kg/dia (em 2 aplicações) no cão e a 0,010 mg/kg a
cada 2 dias no gato;
– anemias e hipertireoidismo: tratamento da doença causal;
– hipersimpaticotonia: betabloqueadores;
– distúrbios isolados sem hipersimpaticotonia, insuficiência cardíaca ou distúrbios iônicos:
avaliar a causa, abstendo-se de todo o tratamento prévio.
• DISTúRBIOS DO ESTáGIO ATRIAL:
– Terapêutica: inicialmente, tentar a digoxina a 0,010 mg/kg/dia em 2 aplicações (gato: 0,01 mg/kg
em dias alternados), a fim de deprimir a condução auriculoventricular. Nos casos da fibrilações
atriais, ela permite diminuir a frequência cardíaca, mas nunca restabelece o ritmo sinusal. Em
caso de falha, é necessário tentar a politerapia: digoxina em torno de
0,01 mg/kg/dia + amiodarona (Cordarone®*) a 10 mg/kg/dia, ou digoxina em torno de
0,01 mg/kg/dia em 2 aplicações + verapamil (Isoptine®*) a 10 mg/kg/dia.
– Para a prevenção da fibrilação atrial:
– digoxina: 0,010 mg/kg/dia (2 aplicações);
– amiodarona: 10 mg/kg/dia;
– betabloqueadores (0,1 a 0,5 mg/kg/dia) + disopiramida (Rythmodan®*) a 15 mg/kg/dia, em caso de

inotropismo não alterado.
Jamais associar verapamil e betabloqueadores (ações inotropas negativas reforçadas).

• TAQUICARDIAS JUNCIONAIS:
– Tratamento da crise:
– Tentar a manobra vagal (compressão sinocarotidiana)
– verapamil (Isoptine®*): 10 mg/kg/dia, per os, em 3 aplicações ou uma aplicação (forma de

absorção lenta) ou IV = 3-5 mg/kg.
– disopiramida (Rythmodan®*): 15 mg/kg/dia, per os, em 3 aplicações.
– adenosina trifosfórica (Striadyne®*), tendo um efeito vagal a 0,5 mg/kg IV sob a forma de

embolização rápida.
– Prevenção (em caso de crises repetidas):
– Monoterapia:
– digoxina;
– verapamil;
– betabloqueadores (bloqueio da via nodo hisienne);
– disopiramida (suprime as extrassístoles e bloqueia a manifestação da crise).
– Politerapia:
– digoxina + disopiramida;
– betabloqueadores + disopiramida (atenção à ação inotrópica negativa).

Os principais betabloqueadores são:
– pindolol (Visken®*), 0,2 mg/kg/dia em 3 aplicações;
– timolol (Timacor®*), 0,1 mg/kg/dia em 3 aplicações;
– sotalol (Sotalex®*), 2 mg/kg/dia em 3 aplicações;
– acebutolol (Sectral®*), 1 mg/kg/dia em 3 aplicações;
– propranolol (Avlocardyl®*), 1 mg/kg/dia em 3 aplicações;
– nadoxolol (Corgard®*), 0,5 mg/kg/dia em 3 aplicações etc.

Esses betabloqueadores e particularmente o Visken®* são contraindicados em caso de



insuficiência cardíaca em razão de seu efeito inotrópico negativo. Jamais associá-los com os
modificadores dos canais de cálcio (verapamil e bloqueadores cálcicos).

Em caso de taquicardias paroxísticas supraventriculares, utilizar preferencialmente
Rythmodan®*, 15 mg/kg/dia.

DISTúRBIOS VENTRICULARES
– Instituir tratamento de urgência nos casos de extrassístoles ventriculares polimorfas
frequentes ou taquicardia ventricular.
– Lidocaína (Xylocard®*), flecainida (Flecaïne®*) a 2 mg/kg em perfusão lenta (50 µg/kg/min em
solução de 2 mg/mL), mais 25 a 50 µg/kg até a redução do distúrbio (em caso de injeção muito
rápida, podem-se observar convulsões, vômitos e bradicardia, com aumento das ondas PR e do
intervalo QT, e eventualmente o aparecimento de uma fibrilação ventricular. Podem se
antagonizar esses efeitos com o glucagon IV a 50 µg/kg).
– Nos casos em que os distúrbios ventriculares forem induzidos pela digoxina, utiliza-se a
fenitoína Di-hydan®*, 10 mg/kg/dia em 2 aplicações.
– Após a redução do distúrbio, ou como preventivo, pode-se utilizar um tratamento per os:
– aprindina (Fiboran®*), 5 a 10 mg/kg/dia em 2 aplicações;
– amiodarona (Cordarone®*), 10 mg/kg/dia em 2 aplicações;
– mexiletina (Mexitil®*), 5 a 8 mg/kg/dia em 2 aplicações;
– flecainida (Flécaïne®*), 3 a 10 mg/kg/dia em 2 aplicações.

Nota: a associação digoxina + aprindina é possível e mesmo recomendável nos casos de
insuficiência cardíaca com ESV (extrassístole ventricular).

Jamais tratar as ESV monomorfas e pouco frequentes em um coração sadio.
É preciso toda a atenção sobre as formas polimorfas, particularmente as bidirecionais.
DISTúRBIOS NO HIPO (= BRADICARDIAS E DISTúRBIOS DA CONDUçãO):

– Bradicardia por hipervagotonia: atropina 125 µg/kg/dia em 3 aplicações.
– Bloqueios da condução auriculoventriculares com ritmo sinusal ou ectópico de alívio muito lento:
– Isuprel®*, IV, 0,5 mg/kg em perfusão.

Todos esses medicamentos devem ser administrados fracionando a posologia diária em 4
tomadas (resultados incertos).

Nota: em caso de superdosagem, há risco de ESV ou de taquicardia ventricular.
Jamais passar:

– Digoxina, quinidínicos, procainamida: risco de impacto sobre o sistema Hiss-Purkinje.
– Betabloqueadores, amiodarona, verapamil: impacto sobre o nodo auriculoventricular.

Incidentes
Todos os antiarrítmicos são perigosos, e os incidentes ou são benignos e regressivos com a
parada do tratamento, ou graves.
– ACIDENTES RíTMICOS: os riscos são agravados pela idade, por cardiomegalias importantes, por
depleções de potássio;
– BRADICARDIAS SINUSAIS: (bloqueio sinoatrial e BAV [bloqueio atrioventricular] causados por
betabloqueadores, verapamil, digoxina, amiodarona);
– DISTúRBIOS DA CONDUçãO INTRAVENTRICULAR: bloqueios de ramos com aumento de QRS, e
bloqueios auriculoventriculares infranodais causados por quinidínicos, procainamida,
disopiramida;
– AUMENTO E DESSINCRONIZAçãO DAS REPOLARIZAçõES: com risco de reentrada causada pelos
quinidínicos no início de impregnação a longo termo;
– ACIDENTES HEMODINâMICOS, que levam a um OAP ou a um colapso com os betabloqueadores



(particularmente pindolol e propranolol), as associações de betabloqueadores e/ou verapamil e
bloqueadores cálcicos.

Contraindicações
Em razão das propriedades eletrofisiológicas dos antiarrítmicos:
– EVITAR O USO DE MEDICAMENTOS DE AçãO DROMOTRóPICA NEGATIVA (quinidínicos, procainamida,
disopiramida) importante nos animais que têm distúrbios de condução no estágio subnodal;
– EM CASO DE BRADICARDIA SINUSAL, de bloqueio sinoatrial ou distúrbio do estágio nodal, evitar os
betabloqueadores, o verapamil ou a amiodarona;
– As ESV CONJUGADAS DE MANEIRA LONGA E FIXA com um complexo de base (sinusal ou de
escapamento), em que a repolarização muito prolongada, testemunha de uma dessincronização
dos períodos refratários, é agravada pelos dromotrópicos negativos: quinidínicos, procainamida,
disopiramida;
– AS INSUFICIêNCIAS CARDíACAS contraindicam os medicamentos inotrópicos negativos:
betabloqueadores e verapamil, inibidores cálcicos.



Antibioticoterapia
Muito (talvez até demais?) utilizada em medicina de carnívoros, a antibioticoterapia está
relacionada com um número muito grande de conceitos, dentro dos quais uma escolha
particularmente drástica foi efetuada para a redação deste verbete.

Critérios De Escolha De Um Antibiótico: Conceito
Da Antibioticoterapia Preditiva
É evidente que dispor de resultados de um antibiograma pode parecer ideal no momento de
escolher um anti-infeccioso, embora essa situação seja bastante rara: as dificuldades do acesso
ao local infectado, o tempo e o custo da realização do isolamento bacteriano e depois do
antibiograma são obstáculos práticos que levam o clínico a considerar mais frequentemente
outros conceitos, como o da “antibioticoterapia preditiva”, utilizada de maneira generalizada em
medicina veterinária.

A antibioticoterapia preditiva baseia-se nos seguintes tempos sucessivos:
• NO PRIMEIRO MOMENTO, A APRECIAçãO DO RISCO INFECCIOSO BACTERIANO propriamente dito, sem fazer
um paralelo sistemático entre “febre” e antibiótico. Entretanto, embora a grande maioria dos
clínicos concorde em reconhecer, tanto na medicina humana quanto na veterinária, a
generalização de uma “superprescrição” de antibióticos, eles mesmos, de modo perfeitamente
contraditório, mas parelelo, admitem que é difícil privar o animal dessa importante forma
terapêutica; por diversas razões, dentre elas, legais, ligadas à “perda da oportunidade”.
• O SEGUNDO, ESSENCIALMENTE CLíNICO, VISA A DETERMINAR O LOCAL DA INFECçãO. A dificuldade varia
consideravelmente nos seguintes casos: nenhuma dificuldade para afirmar a existência de uma
piodermite ou de uma otite supurada, enquanto a realidade de uma infecção profunda é
evidentemente de outra ordem segundo a facilidade maior ou menor de acesso ao sítio da
infecção. Não se podem comparar, evidentemente, uma colheita auricular em um otite supurada
e a realização de um lavado broncoalveolar em um animal muito enfraquecido.
• A TERCEIRA ETAPA, baseada nos conhecimentos médicos periodicamente atualizados, consiste em
apreciar a probabilidade de ser confrontado por um tipo de bactérias estatisticamente
dominantes. Existe, evidentemente, um potencial risco de erro, mas os conhecimentos acerca
dessa matéria parecem suficientemente sólidos para que essa “escolha preditiva” seja
estatisticamente aceitável. Ainda, grandes diferenças existem, em princípio: nada comparável
entre a presença, quase sistemática, de Staphylococcus intermedius em todos os processos
supurados cutâneos e a grande variedade de germes possíveis em uma broncopneumonia, por
exemplo. Essa terceira etapa resulta em uma pré-seleção de antibióticos, baseada unicamente nas
considerações bacteriológicas e estatísticas.
• A QUARTA ETAPA é FUNDAMENTADA POR CONSIDERAçõES FARMACOCINéTICAS do acesso do princípio ativo
no potencial sítio infeccioso. Nesse nível, as características histológicas do órgão atingido e, mais
particularmente, seu nível de vascularização, a natureza química dos diferentes antibióticos pré-
selecionados: hidrossolubilidade (tendo como consequência a quase impossibilidade de
atravessar as membranas biológicas [caso dos aminoglicosídios]), lipossolubilidade, acidez,
basicidade ou natureza anfótera são os parâmetros essenciais a se considerar. É preciso, ainda,
respeitar os conceitos de concentração mínima inibitória (CMI): a concentração eficaz no sangue
ou no órgão atingido deve ser ao menos igual ao da CMI (Tabela I). É preciso entender que a
inflamação que acompanha os numerosos processos infecciosos apresenta uma tendência geral
em facilitar o acesso dos princípios ativos; opostamente, a cronicidade dos fenômenos (fibrose)
ou a presença de grande quantidade de pus são elementos que dificultam a difusão. Essas



considerações reduzem a lista de produtos previamente selecionados.

Tabela I
Distribuição dos anti-infecciosos: afinidades ou concentrações orgânicas ou tissulares

(segundo Joseph Enriquez B. e Boulouis H. J.)

• Outros critérios, não menos importantes, são ainda levados em conta: tais como a toxicidade, a
tolerância, as diferentes formas galênicas, o custo; e até mesmo, por que negar, outras noções
menos diretamente científicas, mas não negligenciáveis, como a embalagem, as considerações
comerciais etc.
• Os clássicos conceitos de bactericidas e bacteriostáticos permanecem atuais e sempre objeto de
nuanças. Em face de uma infecção grave e um animal muito enfraquecido, é ilusão considerar a
capacidade intrínseca do indivíduo acometido, e a escolha de um antibiótico bactericida é
exigida. Da mesma maneira, é desejável privilegiar a monoantibioticoterapia e a seleção de um
estreito espectro sempre que possível, a fim de limitar os riscos de resistência. Entretanto, esses
conceitos se excluem se a diversidade dos germes demandar uma antibioticoterapia menos
específica.
• E, por fim, é preciso insistir na validade dos grandes dogmas da antibioticoterapia, como a
necessidade de atacar “rápido”, “forte” e por “longo tempo”, que são as melhores maneiras de
prevenir o desenvolvimento de resistência. Admitindo ainda sua importância nos casos limites
(característica difícil do paciente etc.), mantemos, em consequência, certa reserva em relação às
“formas lentas”, que parecem respeitar de maneira imperfeita as condições precedentes, exceto
aquelas colocadas recentemente à nossa disposição dentro das restrições das indicações de sua



AMM.

Diversidade Dos Antibióticos Disponíveis
Vários antibióticos foram introduzidos no mercado veterinário ao longo dos últimos 20 anos:
poucos dentre eles são realmente novos ou diferentes das especialidades humanas.
Consideramos que eles representam usualmente uma melhora do arsenal existente, mais que
uma revolução na área.

Diante de um novo produto, o médico veterinário deve inicialmente substituir o produto da
mesma família, pois todos os membros têm geralmente as mesmas propriedades (Tabela II).

Tabela II
Indicações preferenciais dos anti-infecciosos

– Betalactâmicos (penicilinas e cefalosporinas).
– Aminoglicosídios.
– Cloranfenicol.
– Tetraciclinas.
– Macrolídios.
– Lincosamidas.
– Rifamicinas.
– Sinergistinas.
– Polimixina.
– Sulfamidas.
– Nitrofuranos.
– Quinolonas.



– Antes de adotar um novo antibiótico, convém apreciar claramente as eventuais vantagens.
– VANTAGENS FARMACODINâMICAS. Concentração sérica mais elevada, aumento do tempo de meia-
vida, o que permite espaçar as administrações, modo de ação diferente, via de administração
mais cômoda (Tabela III).

Tabela III
Alguns anti-infecciosos utilizáveis e duração do tratamento em função da localização da
infecção



– VANTAGENS BACTERIOLóGICAS. CMI menos elevado nas cepas sensíveis, atividade sobre uma
espécie bacteriana resistente.
– Vantagem de tolerância.
– Vantagem econômica.



Regras De Utilização Da Antibioticoterapia
– EM TEORIA, todo tratamento deve ser precedido da identificação ou pelo padrão da suspeita
sobre critérios clínicos da identidade do germe responsável.
– SE O TRATAMENTO DEVE SER INSTAURADO DE EMERGêNCIA, a amostra será colhida antes, no sítio
infeccioso, evitando sua contaminação pela flora saprófita (p. ex., em uma broncopneumopatia, a
amostra será colhida por lavagem traqueal, e não pelo swab da garganta, ou menos ainda pelo
swab nasal). A identificação do germe é sempre útil, mas o estudo in vitro de sua sensibilidade
aos antibióticos não fornece sempre resultados encontrados em clínica. De fato, a sensibilidade
ou a resistência de uma cepa a um antibiótico dado leva em conta a CMI e a concentração do
antibiótico no organismo humano quando administrada a dose habitual. Esses dados estão
longe de ser transponíveis em medicina veterinária.

Associações
A antibioticoterapia será conduzida com um único antibiótico. As associações são justificadas
apenas na presença de infecções mistas ou em caso de urgência em que o agente causal não pode
ser identificado. Elas não devem jamais ultrapassar dois antibióticos (Tabelas IV e V).

Tabela IV
Sinergia (S) e antagonismo (A) dos antibióticos em uma associação



Tabela V
Toxicidade sinérgica entre certos antibióticos e diversos outros tratamentos

(segundo Person J. M., Rev. Med. 1990:162-251)



As misturas de antibióticos previamente preparadas devem ser descartadas: quando elas são
eficazes, esse efeito é causado por um único antibiótico. Nessas misturas de doses fixas, a dose
útil, a toxicidade, a meia-vida de cada um dos compostos são diferentes, por essa razão seu uso
racional é impossível.

Quando se quer utilizar, em alguns casos raros, vários antibióticos conjuntamente, convém
usar uma preparação individual de cada um deles, o que permite injetar a dose conveniente de
cada antibiótico, assim como respeitar a frequência das aplicações e injeções. Certos antibióticos
têm efeito antagonista (Tabela IV): a atividade da mistura é então inferior àquela mais ativa dos
componentes (exemplo clássico da associação de um antibiótico bacteriostático com um
antibiótico bactericida, a ação inibitória do antibiótico bacteriostático diminui a atividade do
antibiótico bactericida). A associação de dois antibióticos bacteriostáticos é sinérgica. A ação de
dois antibióticos bactericidas com sítios de ação diferentes tem efeito potencializador.

Posologia
A antibioticoterapia deve ser praticada em doses suficientes (Tabela III) e durante um tempo
suficientemente longo, levando em conta a sensibilidade do germe causal e da possível
toxicidade do antibiótico (forte, rápido e longo) (Tabela VI).



Tabela VI
Toxicidade dos antibióticos

A posologia deverá ser adaptada ao estado do animal doente, notadamente nos casos de
insuficiência renal ou de insuficiência hepática.

Interações medicamentosas
Considera-se a possibilidade da inativação de um antibiótico por outro produto colocado em
solução: em geral, é preciso evitar misturar um antibiótico com qualquer outro medicamento.

Toxicidade Dos Antibióticos
Ver Tabela VI.



Anti-inflamatórios não esteroides
Propriedades
Conjunto heterogêneo de moléculas muito diferentes, o que resulta em grandes diferenças
farmacocinéticas. Por essa razão, convém evitar o uso dessas especialidades fora de AMM
especificamente obtida para a espécie de destino. O principal risco repousa no aparecimento de
importantes distúrbios digestivos e mais raramente de perturbações hematológicas ou renais.
Na prática, é preciso considerar apenas um pequeno número de princípios ativos bem
conhecidos e conformar-se em seguir estritamente a recomendação dos fabricantes.

Além de seus efeitos anti-inflamatórios, a maior parte dos anti-inflamatórios não esteroides
(AINE) é dotada paralelamente de propriedades antálgicas e antipiréticas. No entanto, cada um
desses efeitos pode variar sensivelmente em relação aos diferentes produtos e às condições de
sua utilização.

Na inflamação, os AINEs limitam a produção de prostaglandinas (PG), inibindo a síntese das
ciclo-oxigenases (COX), que proporcionam a transformação do ácido araquidônico em PG. Seu
espectro de ação é globalmente mais seletivo e, portanto, mais limitado que os corticosteroides.
Na prática, os AINEs são muito mais eficazes nos mecanismos inflamatórios agudos – em que o
componente vascular é dominante em relação ao componente celular – que nos fenômenos
crônicos. Entretanto, eles podem ser igualmente utilizados em certas afecções crônicas e/ou
recorrentes com manifestações agudas, inflamatórias e dolorosas, no modelo de artrose.

É essencial notar que as prostaglandinas não têm papel patológico, e algumas delas têm
inclusive ação fisiológica útil, como a proteção da mucosa estomacal. É por essa razão que o
emprego prolongado dos AINEs ou o uso indiscriminado das especialidades humanas pode
provar-se perigoso. Por outro lado, existem dois tipos principais de ciclo-oxigenase: as COX-1,
que induzem indistintamente diferentes tipos de prostaglandinas, “fisiológicas” e “patológicas”
(ligadas à inflamação); e as COX-2, que induzem mais especificamente as PG de origem
inflamatória. No plano prático, essas considerações conduziram à comercialização recente de
novas gerações de AINE, mais bem suportadas pelo sistema digestório, que, por consequência,
podem ser prescritas por períodos mais longos.

Finalmente, deve-se considerar que os AINEs podem revelar-se tóxicos sobre a função renal
quando o débito de perfusão estiver marcantemente diminuído (insuficiência pré-renal,
qualquer que seja sua origem). Na prática, isso leva a limitar a utilização dos AINEs como
antálgicos nos animais anestesiados com produtos claramente hipotensores.

Em todos os casos, a aspirina (à exceção importante das tromboembolias) e o paracetamol
devem ser proibidos para o gato. Sua automedicação gera distúrbios hematológicos em razão da
incapacidade dessa espécie de inativar certos metabólitos tóxicos para as células-tronco.

Principais Indicações
– afecções do aparelho locomotor (ver ARTROSE) (p.68);
– afecções respiratórias tussígenas, na possibilidade de uma etiologia infecciosa, em particular viral,
torna a utilização de corticoides potencialmente perigosa;
– algias de origem inflamatória: nesses casos, os AINEs podem ser utilizados de forma única ou
associados a outros antálgicos (ver DOR: PREVENçãO E TRATAMENTO) (p.239).

No entanto, a eficácia dos AINEs atualmente disponíveis permanece baixa na maioria das
afecções cutâneas crônicas.



AINEs Disponíveis Para Os Carnívoros
As diversas considerações precedentes levam a efetuar uma classificação drástica entre os
AINEs disponíveis e preconizar apenas um número limitado de princípios ativos dessa classe
farmacológica abundante. A tabela seguinte apresenta em conjunto os principais dados
disponíveis, que devem ser, no entanto, validados pela utilização que tem sido feita
periodicamente.

Ácido tolfenâmico: Tolfedina®

– O ácido tolfenâmico (Tolfedina®) é um produto de referência, tanto para o cão quanto para o
gato, por causa da sua eficácia e, sobretudo, por sua comercialização, com AMM para as duas
espécies, de duas formas galênicas complementares: uma solução injetável (eficácia de 48 horas
no cão; provavelmente menos no gato) e comprimidos adaptados aos diversos tamanhos,
utilizáveis como alternativa oral pelo proprietário.
– O efeito antipirético é particularmente importante na espécie felina.
– Notar que, para a via oral, a posologia, embora preconizada como 4 mg/kg/dia, é mais baixa
que inicialmente.
– A duração da utilização é limitada a 5 dias. Contudo, no cão com artrose, o uso consagrou a
utilização – que deve permanecer controlada, mas que pode chegar a 13 semanas – de
prescrições reiteradas de dias consecutivos com “janelas” de 4 dias sem tratamento.

Meloxicam: Metacam®

Esse produto, inicialmente utilizável no cão, apresenta como vantagem a boa tolerância
digestiva, que permite utilizações particularmente prolongadas. Há de se notar, contudo, como
para a totalidade dos outros AINEs sem restrição, a possibilidade de uma intolerância
individual, imprevisível e que não implica responsabilidade de quem prescreveu ou do
fabricante. Sua forma galênica é particularmente prática com a comercialização de uma solução
injetável e de uma suspensão oral utilizável de imediato ou como alternativa da precedente.

Depois da última edição desta obra, o AMM gato foi obtido, e o produto é utilizado da mesma
forma que na espécie canina.

Nimesulida: Sulidene®

Somente a forma injetável está disponível até o momento. Notar que a analgesia prolongada,
induzida por uma única injeção no gato, levará à preconização de uma injeção semanal única.

Ketoprofeno: Ketofen®

Esse produto fornece a vantagem de uma utilização legal no cão e no gato, assim como a
comercialização de uma solução injetável e de comprimidos divisíveis bem-adaptados à
diversidade de tamanhos. Sua ação anti-inflamatória beneficia um espectro de atividade mais
amplo que a maioria dos outros AINEs (ação sobre COX-1 e 2, inibição da lipo-oxigenase).
Entretanto, a duração de sua utilização deve ser estritamente controlada.

Carprofeno: Rimadyl®

Um trunfo desse produto é sua boa tolerância digestiva, que não foi, contudo, dedicada por uma
AMM permitindo uma autorização legal prolongada além de 5 dias. Nota-se igualmente sua
baixa toxicidade renal. A utilização no cão permanece desaconselhada na França.



Firocoxib: Previcox®

Nova molécula no mercado dos AINEs, o Firoxib é um inibidor seletivo de COX-2. Ele não
dispõe de uma AMM para a espécie canina. Unicamente na forma oral.

Robenacoxib: Onsior®

Igualmente inibidor de COX-2, esse AINE está disponível para as espécies canina e felina sob as
formas oral e injetável; a forma injetável é utilizada na dor pós-operatória.

Salicilatos
– Apenas o SALICILATO DE LISINA, estável em meio aquoso, é utilizável pela via parenteral (Aspegic®,
Vetalgine grandes animais®).
– NO GATO, a metabolização desses produtos é muito lenta, daí a imperativa necessidade de
diminuir as doses e o ritmo de administração. Notar, no entanto, que a utilização é específica na
trombose.

Diversos
As enzimas proteolíticas, de origem animal (proteases pancreáticas) ou vegetal (extrato de
abacaxi), têm importância acelerando a reabsorção dos edemas e podem constituir uma
medicação adjuvante no tratamento da tosse (Ribatran®*).

Utilização simultânea de antiácidos
Se a tolerância própria das diferentes especialidades e o respeito pelas regras específicas de sua
utilização são elementos essenciais do tratamento anti-inflamatório, é possível adicionar uma
prescrição concomitante de um antiácido.

A disponibilidade de uma especialidade veterinária à base de Cimetidina (Zitac ND®), prescrita
na dose de 5 mg/kg 2 vezes por dia, vai facilitar a utilização e o cumprimento do tratamento.



Antitussígenos
Princípios
Os antitussígenos devem ser utilizados apenas nas tosses secas, não produtivas, que fatigam o
animal e mantém a irritação da mucosa. Consequentemente, seu emprego limita-se ao
tratamento da fase de invasão congestiva das inflamações respiratórias e àquelas afecções
crônicas tussígenas, em particular a bronquite crônica (Tabela).

Modo De Ação
Segundo seu ponto de impacto sobre o reflexo tussígeno, os antitussígenos se dividem em 3
categorias de desigual importância.
– os antitussígenos de ação periférica dominante, que permitem um relaxamento da musculatura lisa
brônquica e/ou que diminuem a sensibilidade das zonas tussígenas;
– os antitussígenos de ação central, que deprimem o centro bulbar da tosse;
– os antitussígenos mistos, de aparecimento mais recente.

Indicações Preferenciais
• TOSSE DA FASE CONGESTIVA DAS INFLAMAçõES RESPIRATóRIAS. Nossa preferência é pelos antitussígenos
mistos: butopiprina (Felitussyl®*), clobutinol (Silomat®*).
– Variante possível: os antitussígenos centrais, selecionados entre aqueles que têm efeitos
secundários indesejáveis (depressão respiratória, constipação, excitabilidade com forte dose no
gato) menores, folcodina (Respilene®*, xarope).

Nota: numerosas preparações humanas associam uma substância antitussígena e
expectorantes, pois essas propriedades não se excluem à medida que o objetivo é obter uma
tosse menos frequente, porém mais eficiente (Trophires®*).
 Tabela  dos principais antitussígenos



• TOSSE CRôNICA. Exceção feita às tosses relacionadas com um processo tumoral de origem
broncopulmonar em que a codeína, fortemente dosada, continua interessante (Netux®*) 4 a
8 mg/kg per os em quatro aplicações diárias; é preferível evitar os antitussígenos centrais, que
têm importantes efeitos secundários.
    Nossa preferência é pelos antiespasmódicos, que atuam secando as secreções e induzindo
uma broncodilatação moderada.
– Variante possível: pentoxiverina (Sepvapulmil®*) 2 a 4 colheres de café, 2 vezes por dia, que age
deprimindo o centro da tosse e funciona como anestesia local.

Nota: a tendência atual tende a privilegiar a utilização dos anti-inflamatórios em detrimento
dos verdadeiros antitussígenos. Essa escolha pode ter sua razão, no entanto, levando-se em conta
que os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) são pouco eficazes na inflamações crônicas de
componente predominantemente celular, e que a corticoterapia, certamente eficiente em vários
casos, pode gerar efeitos colaterais não negligenciáveis.



Anúria
Definição
A anúria é definida pela parada da eliminação da urina; a oligúria corresponde a uma
diminuição da quantidade de urina emitida.

Distinguem-se duas formas de anúria:
– as anúrias por defeito de produção (ANúRIAS SECRETORAS) consequentes a uma parada da secreção
de urina pelos rins;
– as anúrias por defeito de eliminação (ANúRIAS EXCRETORAS), ligadas a um obstáculo que afeta a
eliminação da urina.

Etiologia
– ANúRIAS SECRETORAS (ver INSUFICIêNCIA RENAL AGUDA)(p.350):
– anúria pré-renal: hipovolemia, desidratação, baixa do débito cardíaco, trombose da artéria

renal, causas iatrogênicas. Trata-se normalmente de uma oligúria mais que de uma anúria completa
e com densidade urinária aumentada;

– anúria renal: na insuficiência renal aguda ou na fase terminal de uma insuficiência renal
crônica.

– ANúRIAS SECRETORAS:
– obstáculos nas vias urinárias: cálculos, “tampões” muito frequentes no gato macho, lesões

inflamatórias cicatriciais, tumores (intrínsecos ou extrínsecos), afecções prostáticas (cão),
tumor vaginal (cadela);

– ruptura das vias urinárias: frequentemente de origem traumática (acidente em via pública).

Terapêutica
– ANúRIAS SECRETORAS (ver INSUFICIêNCIA RENAL AGUDA E CRôNICA). As oligúrias pré-renais são de
bom prognóstico, sob a reserva de corrigir a causa. As anúrias por insuficiência renal são de mau
prognóstico, mesmo com cuidados intensos.
– ANúRIAS EXCRETORAS. Essa forma de anúria constitui uma urgência importante, dadas as
desordens hidroeletrolíticas e acidobásicas que ela gera (sobretudo hipercaliemia). Ao contrário,
o prognóstico é geralmente bom depois da remoção do obstáculo. Valores elevados de uremia e
de creatinina não têm importância prognóstica.

O tratamento implica:
– instalação de um acesso intravenoso (perfusão lenta enquanto a obstrução não for removida);
– anestesia (p. ex., valium-propofol mais isoflurano);
– esvaziamento vesical pela supressão do obstáculo (cateterismo uretral);
– perfusão de soluções para restabelecer a diurese: cristaloides (NaCl 0,9% ou Ringer lactato);
quantidade a perfundir (em mL) = 0,05 × peso (em kg); observação da diurese.

A partir da remoção do obstáculo, proceder, se possível, a um controle do estado
hidroeletrolítico e acidobásico. Notar que:
– a retomada da diurese é geralmente suficiente para corrigir o estado de acidose metabólica; o
recurso às soluções de bicarbonatos é raramente necessário;
– a remoção do obstáculo é frequentemente seguida de poliúria (“poliúria de remoção de
obstáculo”originada de hipocaliemia). Se a caliemia não for medida: adicionar 20 mmol de K+

por litro de solução de perfusão.



Manter, em seguida, um débito de perfusão para que a diurese permaneça superior a
2 mL/kg/h; quantidade para perfundir (mL) = da ordem de 60 a 100 mL/kg/dia.



Ânus (patologia do)
Além dos ferimentos (mordida, traumatismo, sadismo), a patologia anal é particularmente rica
nos cães. Essas diferentes entidades se traduzem essencialmente, somados os sinais físicos, por
uma lambedura permanente e “sinal de trenó”.

Canal Anal
Pode estar imperfurado ao nascimento (ver IMPERFURAçãO ANAL) (p.337) ou se comunicar com a
vagina (ver FíSTULA RETOVAGINAL) (p.277).

Sacos Anais
São dois divertículos laterais da mucosa anal, em que a parede é revestida por glândulas
sudoríparas apócrinas. Sua retenção (ver SACO ANAL [OBSTRUçãO DO]) ou a abscedação (ver SACO
ANAL [ABSCESSO DO]) são particularmente frequentes.

Glândulas Perianais
As glândulas perianais que revestem a região cutâneo-anal podem tumorizar-se (tumores das
glândulas perianais).

Região Anal
Pode ser o local de ulcerações e, sobretudo, de supurações crônicas perigosas (ver FíSTULAS
PERIANAIS) (p.277).



Aorta (Patologia da)
Ver INSUFICIêNCIA DA VáLVULA AóRTICA E ESTENOSE AóRTICA



Aparelho lacrimal (afecções do)
As principais afecções encontradas são:
– 1. hipersecreção lacrimal: ver em seguida EPíFORA DO POODLE ANãO E DAS RAçAS MINIATURAS;
– 2. hipossecreção lacrimal: ver em seguida e CERATITES (p.111);
– 3. inflamação das glândulas e vias lacrimais: ver em seguida DACRIOADENITE E DACRIOCISTITE.

Epífora Do Poodle Anão E Das Raças Miniaturas
Definição
• TRANSBORDAMENTO PERMANENTE DE LáGRIMAS SOBRE O CHANFRO, em razão de uma má evacuação das
vias anatômicas específicas.
    Os sinais clínicos são mais evidentes nos animais que têm pelagem clara.
• MOTIVO FREQUENTE DE CONSULTA, trata-se de uma síndrome na qual a análise torna-se complexa
em função da diversidade de causas e do tamanho das estruturas relacionadas.
– Convém inicialmente verificar a importância das secreções a fim de detectar uma
hipersecreção lacrimal verdadeira (teste de Schirmer superior a 25 mm em um minuto), que está
geralmente associada a diversas causas de inflamação local: má-formação palpebral, entrópio,
distiquíase, conjuntivite, hipertrofia dos folículos linfoides da membrana nictitante.
– Na produção lacrimal normal, a epífora pode resultar de uma atresia dos pontos lacrimais
(Cocker), de sua displasia, de um estreitamento ou obstrução – congenital ou adquirida, dos
canalículos e canais lacrimais.

Tratamento
Depende diretamente da identificação da causa: correção do entrópio, perfuração dos pontos
lacrimais, curetagem ou cauterização dos folículos linfoides, sondagem das vias lacrimais.
• A ATRESIA DAS VIAS LACRIMAIS justifica uma “conjuntivo-rinostomia”, operação que consiste em
criar uma fístula permanente entre a pálpebra inferior e as fossas nasais.
• O TRATAMENTO CLíNICO visa a limitar a depreciação de ordem estética, por meio de cuidados
locorregionais (Ocryl®) e uma desinfecção regular das lágrimas que limita a pigmentação dos
pelos:
– a utilização das tetraciclinas leva em conta a idade dos animais, em razão das discromias
dentárias, muito mais limitadas com a doxiciclina (Ronaxan®: 5 a 10 mg/kg/dia – no decorrer da
alimentação – durante 8 a 12 semanas) que com as tetraciclinas iniciais.
– Duas associações são igualmente preconizadas:
– espiramicina-metronidazol (Stomorgyl®);
– espiramicina-dimetridazol (Histacetyl®).

Hipossecreção Lacrimal
A diminuição global das secreções lacrimais ou sua modificação qualitativa são a origem da
síndrome do “olho seco”, que se encontra em todas as raças caninas e felinas, mas com uma
importância maior no Teckel, Pastor Alemão e Cocker.

Ela pode provocar uma conjuntivite crônica e, sobretudo, uma ceratoconjuntivite seca (ver
CóRNEA [AFECçõES DA]), que pode se pigmentar secundariamente.

Etiologia



Diferentes fatores etiológicos estão incriminados: traumáticos; congênitos (Carlin, Yorkshire);
hereditários (Cocker, Spaniel, Beagle, West Highland White Terrier); iatrogênicos: atropina,
anestesia geral, anestesia local do olho, sulfamidas.

A tendência é de aumentar as causas virais (doença de Carré, ou cinomose) e, sobretudo, os
distúrbios imunitários, particularmente os autoimunes.

Diagnóstico
Realizado com o auxílio do teste de Schirmer, no qual os valores (N = 21 mm ± 6 em um minuto)
são baixos: 0 a 5 mm; e, sobre a característica crônica da afecção, sua tendência de melhora
relativa em resposta a certos tratamentos, e a recidiva a partir da parada deles.

Tratamento
Paliativo: lágrimas artificiais ou géis lacrimomiméticos (Ocry-gel®).

Dacrioadenite
A inflamação e a infecção da glândula lacrimal principal são raras nos carnívoros.

Sinais clínicos
Tumefação quente e dolorosa da pálpebra superior, principalmente em sua porção lateral.

Tratamento
Consiste em administrar antibióticos, principalmente a associação espiramicina-metronidazol
(Stomorgyl®) ou espiramicina-dimetridazol (Histacetyl®).

Dacriocistite
Trata-se de inflamação das vias lacrimais, principalmente do saco lacrimal, ponto de junção dos
dois canalículos lacrimais. Ela deve ser sistematicamente suspeita na síndrome epífora.

A dacriocistite pode estar ligada a uma infecção conjuntival crônica recidivante ou resultar da
presença de um corpo estranho (espiguete).

Sintomas
• EPíFORA CRôNICA: mais especificamente, tumefação sobre o canto interno das pálpebras, com dor
à palpação. A “manipulação com pressão” pode fazer extravazar um líquido purulento a partir
do ponto lacrimal inferior.
    Os casos graves podem vir acompanhados de fistulação através da pele.
• O EXAME BACTERIOLóGICO DOS EXSUDATOS mostra essencialmente a presença de estafilococos,
estreptococos, Proteus e Pseudomonas.

Tratamento
Primeiramente, o tratamento consistirá na administração geral (Synulox®, Rilexine®) e local de
antibióticos (Cloranfenicol®, Neomicina®, Tifomicina®, Gentamicina®*, Tobramicina®*) de amplo
espectro.



Aplasia cortical do rim
Ver Rins (AFECçõES CONGêNITAS E HEREDITáRIAS DOS) (p.519)



Arco aórtico (persistência do)
Definição
Má-formação cardíaca caracterizada pela formação embrionária da aorta a partir do quarto arco
aórtico direito (no lugar do quarto arco esquerdo).

Por essa razão, a crosta da aorta é à direita da traqueia, e o esôfago é comprimido por um anel
vascular (fibroso ou permeável).

Sintomatologia idêntica em caso de aberrações anatômicas da artéria subclávica direita ou do
tronco braquiocefálico.

Sintomas
– Regurgitação de alimentos sólidos no desmame.
– Absorção correta dos líquidos.
– Frequência maior no Pastor Alemão e no Setter Irlandês.
– Ausência de anomalia cardiovascular associada (geralmente).

Diagnóstico
– A radiografia sem preparação pode evidenciar um desvio dorsal e à direita da porção torácica
da traqueia associada a um alargamento do mediastino craniodorsal (de densidade do ar, líquida
ou mista) correspondente a uma dilatação.
– A radiografia após a ingestão de refeição com bário (em média 10 g de alimento misturado a
6 mL de sulfato de bário por quilograma, pois a utilização unicamente do produto de contraste
não é suficiente) mostra uma dilatação segmentar mais ou menos importante do esôfago (=
papo), no qual o alimento acrescido de bário permanece estagnado, com terminação do cone
acima da base do coração. O esôfago tem um aspecto normal após o coração.

Tratamento
• Prognóstico fatal a curto termo (desnutrição levando à caquexia, ou broncopneumonia por
falsa deglutição).
• Tratamento unicamente cirúrgico por toracotomia no quinto espaço intercostal esquerdo:
– dissecção cuidadosa da zona de estenose (risco de lesões vasculares e do esôfago);
– isolamento e secção após a ligadura das estruturas estenosantes (ligamento arterial fibroso, ou
eventualmente permeável);
– a recuperação é possível apenas se o diagnóstico e a intervenção forem precoces.
• Problemas circulatórios difíceis de resolver em caso de aberrações anatômicas complexas.



Arritmias
Ver ANTIARRíTMICOS (p.49)



Articulações (patologia das)
A patologia articular, particularmente rica nos carnívoros, é apresentada em seguida (os
asteriscos (*) indicam os verbetes complementares).

Patologia Não Inflamatória
Artropatias degenerativas (artrose*)
– Artrose primitiva.
– Artrose secundária.

Artropatias de origem traumática (ver ARTICULAçõES [TRAUMATISMO DAS (p.67)])
– Traumatismos da cartilagem articular.
– Traumatismos dos tecidos de sustentação da articulação (tenossinovite *).
– Ruptura dos ligamentos cruzados* e patologia meniscal*.
– Luxações e subluxações (ver LUXAçõES ARTICULARES) (p.392).

Artropatias congênitas
– Anomalias de desenvolvimento das cartilagens de crescimento* (valgus-varus*).
– Condrodistrofia*.
– Osteocondrose e assimilados:
– osteocondrite dissecante*;
– displasia do cotovelo*;
– Displasia do quadril*.
– Luxação da rótula* (patela).
– Necrose asséptica da cabeça e do corpo do fêmur*.

Artropatias metabólicas
– Mucopolissacaridose*.
– Calcinose periarticular*.

Artropatias de origem nutricional
– Hipervitaminose A*.
– Hiperparatireoidismo secundário nutricional*.

Artropatias de origem tumoral
– Tumor primitivo: sinovioma, condrossarcoma (ver TUMORES óSSEOS).
– Tumor metastático: linfossarcoma*.

Patologia Inflamatória – Artrite E Poliartrites
Ver também ARTRITES (CLASSIFICAçãO DAS) (p.67).
– Artrites sépticas*.
– Artrites estéreis.

Origem imunológica (as poliartrites*)



Artrites não erosivas
– Poliartrite lúpica (ver LúPUS SISTêMICO) (p.391).
– Poliartrite pós-infecciosa*.
– Poliartrites associadas a doenças gerais.
– Poliartrites associadas a enteropatias (=artrite intestinal*).
– Poliartrites associadas a cânceres.
– Poliartrite idiopática*.

Artrites erosivas, raras (= remodelações precoces)
– Poliartrite reumatoide*.
– Poliartrite do Greyhound*.
– Poliartrite crônica evolutiva felina* (forma erosiva).

Artrites proliferativas, raras: poliartrite crônica evolutiva felina* (forma proliferativa).

Origem metabólica
– Artrite cristalina* (gota e pseudogota).
– Hemartrose* por anticoagulantes e hemofilia A.

Patologia Da Articulação Intervertebral
Patologia do disco* (ver DISCO* [PATOLOGIA DO])
– espondilodiscite*;
– espondilolistese*.



Articulações (Traumatismos das)
Geralmente de origem acidental, os traumatismos das articulações podem levar a:
– inoculação de germes no interior da cavidade sinovial (ver ARTRITE SéPTICA) (p.66);
– lesões da cartilagem articular e/ou dos tecidos de sustentação da articulação (ver
TENOSSINOVITE) (p.549), em que o diagnóstico radiológico é mais difícil que o das lesões ósseas
periarticulares. A consequência pode ser uma artrose secundária que se revelará alguns meses
mais tarde.

Ver também CARTILAGENS DE CRESCIMENTO (p.110)[ANOMALIAS DO DESENVOLVIMENTO DAS], ARTRITE
SéPTICA, ARTROSE, TENOSSINOVITE.



Artrite de origem cristalina
As artrites de origem cristalina são muito raras nos carnívoros.

Verdadeira Gota
A verdadeira gota por hiperuricemia é exceção, mesmo nos Dálmatas, nos quais o metabolismo
do ácido úrico difere do das outras raças. Alguns casos, curiosos, de origem iatrogênica foram
descritos nos cães portadores de linfossarcoma e tratados com antimitóticos, que causam uma
destruição rápida dos tumores e liberação de grande quantidade de ácidos nucleicos,
secundariamente metabolizados em ácido úrico.

Pseudogota
Uma “pseudogota” por depósitos de fosfato de cálcio foi descrita no cão.



Artrite intestinal
Definição
Essa denominação designa a associação de uma poliartrite e de distúrbios digestivos (colite
ulcerativa, enterocolite) ou hepatites crônicas. Ela faz parte da série das poliartrites associadas.

Mecanismo Patogênico
Ele é desconhecido, mas pode-se tratar de depósitos de imunocomplexos com fração antigênica
intestinal.

Tratamento Simultâneo Das Duas Entidades
O recurso aos corticoides e, no caso, aos imunomoduladores parece aqui particularmente
indicado em razão de sua dupla atividade.
– PREDNISOLONA (Megasolone®) 2 a 4 mg/kg/dia em 2 aplicações durante 2 semanas; em seguida,
1 mg/kg/dia durante 2 semanas; e, por fim, 1 mg/kg em dias alternados durante 6 a 8 semanas.
– SEGUNDO O CONTEXTO E A EXPERIêNCIA DO CLíNICO, podem-se empregar os seguintes princípios
ativos:
– ciclofosfamida (Endoxan®*) 2 mg/kg em dias alternados per os;
– azatioprina (Imurel®*) 2 mg/kg/dia per os;
– mercaptopurina (Purinethol®*) 2 mg/kg/dia per os;
– clorambucil (Cloraminofeno®*) 0,2 mg/kg/dia per os.

Para o conjunto dessas substâncias, a duração do tratamento é da ordem de 6 a 16 semanas
compreendendo 4 semanas após a remissão. Vigilância hematológica é necessária: parar o
tratamento se o número de leucócitos for <5.000 mm3 ou se o número de polimorfonucleares
neutrófilos for < 2.500 mm3.



Artrite séptica
Definição
Inflamação de origem infecciosa, mono ou pauciarticular, geralmente bacteriana e com
surgimento após traumatismos inoculadores (bastante raro no cão, muito mais frequente no
gato), de infecção da vizinhança ou de septicemia (maioria dos casos observados no cão,
sobretudo nas raças de grande porte).

Sintomas
Relativamente rara, em comparação à situação observada nas grandes espécies e em relação às
poliartrites de origem imunológica.
– Inflamação, com evidente inchaço e geralmente com supressão do apoio de uma (raramente várias)
articulação. As pequenas articulações distais são menos frequentemente lesadas que as
articulações porteuses proximais ou articulações intervertebrais (ver ESPONDILODISCITE).
– Eventualmente
– traumatismo ou inflamação periarticular;
– sítio infeccioso a distância (onfalite, infecção genital ou cutânea).

Exame Radiológico
– Permite precisar o diagnóstico.
– Mais que o aumento cavitário diretamente ligado à efusão, é conveniente pesquisar os sinais de
destruição articular (irregularidade das superfícies, pinçamento, anquilose) e eventualmente
osteomielite pericartilaginosa.

Diagnóstico Laboratorial
• A ARTROCENTESE é indispensável para confirmar o diagnóstico e isolar o agente causal a fim de
ajustar o tratamento anti-infeccioso específico.
    Presença de muitas células nucleadas (100.000/mm3), essencialmente do tipo polimorfonuclear
(da ordem de 90%).
• AS ARTRITES SéPTICAS DE ORIGEM BACTERIANA são as mais numerosas, principalmente com:
estafilococos e colibacilos (risco de erosão cartilaginosa rápida), estreptococos no cão e
pasteurelas no gato.
• OUTRAS CAUSAS POSSíVEIS: artrite micoplásmica a partir de um foco respiratório ou ocular (gato),
viral (calicivírus felino), fúngico (raro na Europa).

Tratamento
– A maioria dos anti-infecciosos difunde-se facilmente nas articulações infectadas. Por
consequência, a escolha do princípio ativo baseia-se diretamente no resultado dos testes de
sensibilidade.
– A corticoterapia é geralmente desaconselhada em função do risco de septicemia.

Conduta Do Tratamento
Monoartrite



– Punção diagnóstica.
– Drenagem, se houver deformação importante.
– Amoxicilina (Clamoxyl®*) 20 a 40 mg/kg/dia em 2 aplicações até o resultado do antibiograma.
– Antibioticoterapia específica, por via oral e eventualmente local, em seguida a uma nova
drenagem, se a deformação exigir.
• VáRIAS ARTICULAçõES ACOMETIDAS (geralmente menos de cinco)
– Pesquisar e tratar um foco infeccioso primário.
– Para as artrites, mesma conduta que a precedente.
– Usualmente, apenas o tratamento geral único é necessário.
– Pode ser interessante comparar as cepas isoladas do foco infeccioso e da articulação, se
estiverem acessíveis.
• EM TODOS OS CASOS, a antibioticoterapia é prolongada por 2 semanas após a cura.



Artrites (classificação das)
Os asteriscos (*) indicam os artigos complementares (ver os termos correspondentes).

Artrites Sépticas*

Elas são causadas pela presença de um agente infeccioso na articulação.
• ORIGEM HEMATOGêNICA (= septicemia a partir de um foco infeccioso primário): várias (mas
geralmente um pequeno número) articulações podem ser acometidas simultaneamente.

Origem não hematogênica
Trata-se, em geral, de monoartrite:
– exógena: inoculação traumática ou cirúrgica;
– endógena: difusão da vizinhança (osso, tecidos moles).

Artrites Estéreis
Origem imunológica (= as poliartrites)
– Essas são, de longe, as mais frequentes, e trata-se essencialmente de poliartrites®*. São
causadas por depósitos de complexos imunes.
– Sua classificação fundamenta-se nas lesões e em suas traduções radiográficas (o número de
cruzes reflete a frequência respectiva das principais entidades).

Artrites não erosivas, as mais frequentes (caracterizadas por modificações tardias)
– Poliartrite lúpica (+) (ver LúPUS SISTêMICO) (p.391).
– Poliartrite pós-infecciosa* (++).
– Poliartrites associadas a doenças sistêmicas.
– Poliartrites associadas a enteropatias (= artrite intestinal*).
– Poliartrites associadas a cânceres.
– Poliartrite idiopática* (++ + ).
    Artrites erosivas, raras (= modificações precoces)
– Poliartrite reumatoide*.
– Poliartrite do Greyhound*.
– Poliartrite crônica evolutiva felina* (forma erosiva).

Artrites proliferativas, raras: poliartrite crônica evolutiva felina* (forma proliferativa)

Origem não imunológica
– Artrites cristalinas* “gota”e “pseudogota”.
– Hemartrose* (em particular, nas hemorragias de origem tóxica ++).



Artrose
Definição
Afecção das articulações essencialmente caracterizada pela destruição progressiva da cartilagem
articular, associada à formação de osteófitos marginais e a rearranjos do osso subcondral e da
membrana sinovial.

A artrose é o processo patológico articular mais frequente no cão (ela é muito mais rara no
gato), traduzindo-se por dor e, em seguida, evolução para anquilose.

A artrose é a evolução sistemática de uma articulação que sofre.
Observa-se:

• CLASSICAMENTE COM A IDADE (= doença artrósica senil ou artrose primitiva): de fato, o termo
“artrose primitiva ou idiopática” significa que a afecção evolui fora de uma causa claramente
definida; a idade talvez seja responsável apenas por uma diminuição da capacidade de
restauração da cartilagem em face da multiplicidade das agressões à qual ela é submetida;
• MAS TAMBéM SOBRE TODA ARTICULAçãO ANORMAL (malformada, instável ou traumatizada = forças
normais sobre uma articulação anormal) ou ainda a cada vez que as forças anormalmente
importantes solicitam continuamente uma articulação inicialmente normal. Um ou outro caso
constituem a artrose secundária.

Sintomas
• DOR “AO FRIO” expressa-se pela rigidez e recusa progressivas em efetuar certos movimentos
(salto etc.); exacerbada pela umidade, pelo frio ou por uma solicitação excessiva da articulação
(dia seguinte à caça etc.). No estágio I, o tratamento é essencialmente antálgico. Certas reações de
agressividade observadas no cão podem simplesmente estar ligadas a uma dor artrósica
despertada por uma solicitação infeliz das pessoas que convivem com o animal.
• POSSIBILIDADE DE EPISóDIOS AGUDOS mais espetaculares (crise, supressão do apoio) correspondem
a episódios evolutivos que requerem frequentemente a utilização de anti-inflamatórios (estágio
2).
• A EVOLUçãO se faz classicamente ao bloqueio articular concomitante a uma redução da dor. Esse
é o estágio 3, no qual se pode acelerar a evolução para uma artrodese.
• O CONTEXTO CLíNICO (idade, raça etc.) permite a orientação em direção a uma artrose primitiva
ou secundária e conduz a escolha dos exames complementares.

Boas radiografias são sempre indispensáveis.

Exames Radiológicos
– Diminuição do espaço articular (localizado ou generalizado).
– Remodelação do osso subcondral (eburnação, radiodensidade localizada): resulta de um
excesso de solicitações mecânicas, inicialmente absorvidas pela cartilagem e em seguida
transmitidas aos ossos.
– Defeito no “eixo” dos raios ósseos.
– Formação de osteófitos: sua importância, algumas vezes considerável, não está diretamente
relacionada com a intensidade da dor.
– Calcificação progressiva das inserções dos ligamentos periarticulares.
– Calcificação intra-articular (cápsula, sinovial etc.).
– Bloqueio articular (processo de anquilose).



Tratamento
Se o alívio da dor é, de início, necessário (= tratamento sintomático), parece igualmente
importante a pesquisa pela causa inicial (particularmente na artrose secundária), pois somente
seu tratamento precoce poderá interromper a evolução artrósica (ver TRATAMENTO ETIOLóGICO)
(p.555).

Conduta Do Tratamento
Tratamento sintomático da dor
Estágio 1: repouso + antálgicos. Eventualmente, em função da dedicação dos proprietários,
aplicação de compressas embebidas em Synthol®* e massagem.

O recurso aos salicilatos, antigamente muito utilizados, tornou-se contestável por causa da
comercialização de numerosos anti-inflamatórios não esteroides, que possuem uma AMM e são
globalmente mais bem tolerados.

Estágio 2: os ANTI-INFLAMATóRIOS NãO ESTEROIDES encontram aqui um de seus principais
domínios de aplicação. Se sua eficácia a curto termo é geralmente satisfatória, é limitada na
duração do tempo de sua administração. Em face dessa restrição, diversas observações devem
ser levadas ao conhecimento do proprietário:
– a primeira diz respeito aos limites reais do tratamento antálgico, que, embora essencial, é
apenas um paliativo destinado a melhorar a qualidade de vida do animal;
– a segunda consiste em usar novos AINEs utilizáveis por durações muito mais longas ou
protocolos com janela sem tratamento, a fim de limitar as exulcerações da mucosa gástrica;
– finalmente, é possível associar os AINEs e antiácidos, pois as novas especialidades limitam o
número de administrações e facilitam a observação do tratamento misto (Cytotec®*, Pariet®*).
– A utilização de corticoides por via geral é classicamente desaconselhada, pois eles podem
aumentar o processo degenerativo, fragilizar o aparelho osteoarticular e ainda aumentar o peso
do animal.
– A importância das injeções intra-articulares (ou periarticulares) de anti-inflamatórios de
absorção lenta é objeto de discussão. No máximo, elas levarão, na prática, a uma sedação
durável; no entanto, foi provado que esses produtos aceleram a degeneração da cartilagem. Na
prática, a decisão depende do contexto clínico.

Estágio 3: sedação da dor por artrodese. Na dor importante ou recidivante, particularmente
para certas articulações, como o tarso e o carpo, a única possibilidade terapêutica consiste em
bloquear a articulação cirurgicamente. Trata-se de uma antecipação da evolução do processo de
anquilose.

Tratamento etiológico
O tratamento visa a diminuir o estresse mecânico que pesa sobre a articulação:
– artrose primitiva: redução do peso do animal (regime alimentar e exercício limitado) e recurso
às diversas terapêuticas (ver Tratamento adjuvante) (p.579), em que a eficácia permanece
discutível, assim como a utilização de moléculas sulfuradas ou de ácidos graxos;
– artrose secundária: é extremamente importante pesquisar precocemente as anomalias
articulares e corrigi-las cirurgicamente de modo específico.

Tratamento adjuvante
Diversas especialidades, veterinárias ou destinadas a uso humano, são apresentadas como



tratamentos adjuvantes da artrose. Sua eficácia é usualmente difícil de se estabelecer com rigor e
objetividade. Parece sábio, desse modo, prevenir o proprietário e selecionar os produtos que
possuem uma AMM para a espécie de destinação, pois isso é uma garantia da condução de
estudos codificados.
– Complexo de glicosaminoglicanas (Kinerol®).
– Condroitina (Locox®/Fortiflex®).



Artrose vertebral (Espondilose)
Definição
Afecção degenerativa da coluna vertebral (vértebras e discos intervertebrais), resultando na
formação de osteófitos (bico de papagaio) e podendo soldar entre eles vários corpos vertebrais e
favorecer a fragilização do anel fibroso e da hérnia de disco do tipo II.

A artrose vertebral pode resultar em uma síndrome dolorosa, em seguida uma anquilose, mas,
como ela é isolada, não será responsável por uma síndrome medular.

Tratamento
Antálgicos e anti-inflamatórios não esteroides (ver esses verbetes).



Ascaridíases
Infestações causadas pela presença no intestino delgado de Toxocara canis ou Toxocara cati e, às
vezes, Toxascaris leonina, nematoides quimívoros de 5 a 18 cm de comprimento. Elas evoluem
essencialmente nos jovens e se traduzem pelo enfraquecimento progressivo, por distúrbios de
crescimento e por uma síndrome enterítica acompanhados às vezes por distúrbios nervosos e
osteodistrofias.

Sintomas
Formas banais
– Ascaridoses imaginais:
– retardo no desenvolvimento estatural e ponderal;
– anemia; pica;
– inchaço abdominal, prurido e papulopústulas no ventre e na face interna das coxas;
– expulsão dos vermes (vômitos ou matérias fecais);
– distúrbios nervosos e osteodistrofia.
– Ascaridíases larvais (causadas por larvas em migração):
– tosse, broncopneumopatia;
– distúrbios nervosos diversos;
– hipereosinofilia.
• FORMA TOXêMICA: rara, evolução brutal febril, estado tífico, síndrome disenteriforme ocasional.
• A evolução é geralmente favorável; entretanto, é preciso ter cuidado, na infestação massiva em
animais muito jovens, com as complicações ligadas a perturbações principais do trânsito
digestivo, perfurações parietais, icterícia.

Diagnóstico
• CLíNICO: idade jovem, inchaço abdominal, expulsão de vermes.

Diferencial
– Eliminar os distúrbios causados por um desmame muito precoce ou malconduzido, assim
como uma alimentação desequilibrada.
– Diferenciar das enterites virais (manifestação brutal).
• COPROSCóPICO. Evidenciar numerosos ovos subesféricos de 70 a 85 µm de diâmetro, contendo
um único blastômero e com concha espessa e alveolada (Toxocara) ou lisa (Toxascaris).

Prognóstico
Globalmente benigno, no entanto:
– as carências induzidas têm consequências a termo, em particular para os cães de grande porte;
– os acidentes toxêmicos de obstrução intestinal ou do colédoco, assim como as perfurações
intestinais, têm frequentemente um desfecho fatal;
– o homem pode ser contaminado (Larva migrans).

Tratamento
Específico



– Fembendazol (Panacur 250®): 50 mg/kg per os, 3 dias.
– Flubendazol (Flubenol Pâte®): 22 mg/kg per os, 2 dias.
– Mebendazol (Telmin KH®): administração 2 vezes ao dia durante 2 dias, meio comprimido para
os indivíduos com menos de 2 kg, um comprimido para aqueles com mais de 2 kg.
– Nitroscanato (Lopatol®): 50 mg/kg per os (durante a refeição e sem fracionar os comprimidos).
Um comprimido 100 mg/2 kg ou um comprimido a 500 mg/10 kg.
– Pamoato de pirantel (Strongid®): 14,5 mg/kg: ou seja 2 cm de fita do Strongid pasta oral® por
quilo. Uma única administração que deve ser renovada 3 semanas mais tarde.
– Oxfendazol (Dolthène®) 10 mg/kg per os, 3 dias.

Precaução: na infestação massiva de animais muito jovens (com idade inferior a um mês), é
recomendável utilizar preferencialmente um anti-helmíntico ascarífugo (piperazina e derivados)
mais que um ascaricida (a morte e a lise dos vermes provocam, às vezes, um acidente
imunopatológico ou toxêmico).
– Citrato de piperazina (Ascapipérazine®): 100 a 200 mg/kg pela manhã em jejum, cinco dias (1 a 2
colheres de café de xarope a 15% por 5 kg).
• ADJUVANTE: alimentos altamente digestíveis.

Prevenção
O programa clássico de vermifugação considera os períodos pré-patentes dos diferentes
parasitas e do problema ligado ao despertar das larvas em hipobiose.
• VERMIFUGAçãO DOS FILHOTES DE CãES: semanas 2, 4, 6, 8, (10), 12 e, em seguida, a cada 2 meses até
um ano.

Vermifugação das cadelas prenhas
– Esse protocolo “duro”, excepcionalmente aplicado, visa a tratar as fêmeas reprodutoras que
albergam larvas quiescentes, que têm possibilidade de retomar seu ciclo evolutivo durante a
gestação ou lactação. Na prática, somente as larvas que retomam sua migração tornam-se
sensíveis aos anti-helmínticos.
– A utilização do fembendazol (Panacur®) foi bem documentada (protocolo, entretanto, fora do
AMM). É preciso tratar a cadela, na dose diária de 50 mg/kg, todos os dias durante um mês, do
15o dia antes do nascimento até 15 dias após.
• VERMIFUGAçãO DOS OUTROS ADULTOS: 2 a 4 vezes por ano, segundo o tipo de manutenção e estado
do animal.

Precauções Particulares
– As larvas de Toxocara podem começar as migrações no organismo humano provocando uma
hipereosinofilia com hepatomegalia, ou dispneia asmatiforme, ou manifestações nervosas e
oculares.
– Convém recolher as matérias fecais dos carnívoros, destruí-las (enterro) e proibir o acesso dos
cães aos playgrounds ou praias.
– A coexistência de jovens crianças e filhotes de cães no mesmo local indica a necessidade de
uma vermifugação regular dos animais e aprendizagem precoce de regras básicas de higiene.
– A eficácia dos anti-helmínticos modernos reduziu consideravelmente o risco, na dependência
de uma profilaxia que não pode negligenciar a importância da doença.



Ascite
Definição
Efusão abdominal, serosa, sero-hemorrágica ou serofibrinosa.

O termo ascite (“outra”) fundamenta-se em conceitos sensivelmente diferentes segundo os autores e
designa, de acordo com o caso: as efusões de origem mecânica, ou, de maneira mais ampla, todas as efusões
inflamatórias ou não inflamatórias, que não são, por natureza, constituídas por pus, sangue ou urina. É
este último sentido que vamos abordar, pois nos parece melhor refletir as realidades clínicas.

Toda a efusão abdominal deve ser alvo de uma punção diagnóstica com:
– Exame macroscópico do líquido:
– dosagem de proteínas;
– exame citológico.
– Se necessário:
– dosagem de lipídios;
– exame bacteriológico.

É essencial classificar o líquido em exsudato (líquido inflamatório) ou transudato (líquido de
efusão passiva) (ver tabela adiante).

Frequência dos transudatos modificados na espécie canina.

Diagnóstico Diferencial (Ver Árvore Diagnóstica 16, P. XLVIII)
 

Tratamento
Específico em relação à afecção causal e considerado segundo cada caso.

De um modo geral e contrariamente aos hábitos estabelecidos, o recurso à punção evacuadora
e à utilização de diuréticos não é sistematicamente justificado à medida que elas podem
diminuir ainda mais a volemia e precipitar a evolução de uma insuficiência renal funcional. A
decisão de utilizá-las subentende a possibilidade de monitorar o estado de hidratação e o
funcionamento do rim (Ver, também, ASCITE CARDíACA, ASCITE HEPáTICA, SíNDROME NEFRóTICA).
 Classificação das efusões



Conduta Do Tratamento
– Transudatos agudos e crônicos da insuficiência cardíaca: ver INSUFICIêNCIA CARDíACA (p.351).
– Transudato crônico de compressão vascular: ver CIRROSE (p.119).
– Transudato e hipoproteinemia: corrigir a hipoproteinemia de aporte eventual (ver SíNDROME
NEFRóTICA) (p.532).
– Efusão quilosa ou quiliforme: laparotomia exploratória e resolução da ruptura linfática, se
possível. Em geral, realizar punção evacuadora seguida de um regime magro com aporte de
lipídios de cadeia média (Liprocil®*).
– Exsudatos agudos purulentos: identificação e antibiograma; em função dos resultados, uma
antibioticoterapia massiva geral e in situ (considerar a tuberculose e colocar o problema do
tratamento por sua característica de zoonose).
– Exsudatos agudos não purulentos: frequentemente ligados a uma lesão das vias biliares
(coleperitôneo), das vias urinárias (uroperitôneo) de natureza vascular com presença de sangue
puro (hemoperitôneo). Eles demandam imperativamente uma laparotomia exploratória com o
objetivo de reparar a lesão causal.
– Exsudatos crônicos supurados: tratamento difícil, pois o aspecto séptico, ao contrário das formas
agudas, é frequentemente perdido pela autoesterilização do meio em virtude da supuração.
– Exsudatos crônicos não purulentos: em geral ligados a uma carcinose peritoneal, uma laparotomia
exploratória permite avaliar a possibilidade de uma intervenção cirúrgica corretora.
– Exsudato crônico da PIF no gato. Nenhum tratamento eficaz.



Ascite cardíaca
Definição
Efusão abdominal, do tipo “transudato modificado”, observada na insuficiência cardíaca, ligada
ao aumento da pressão hidrostática que resulta da estase venosa a partir do coração direito.

Sintomas
Assintomática em caso de efusão discreta ou inicial.

Senão:
– distensão abdominal (“ventre de sapo”);
– sinal de onda líquida (inconstante ou difícil de se objetivar quando a efusão é baixa e/ou o
animal é gordo, o que também é bastante raro nesse estado de evolução);
– distensão do abdome, tornando difícil a identificação das vísceras;
– dispneia (compressão líquida da cúpula diafragmática);
– sintomas de afecção cardíaca.

Diagnóstico
• A RADIOGRAFIA permite orientar o diagnóstico.
– A radiografia abdominal mostra uma perda de contraste mais ou menos evidente, de acordo
com a quantidade de líquido. Uma hepatomegalia é, às vezes, visível (sobre uma vista de perfil, a
silhueta hepática excede amplamente a circunferência do hipocôndrio, e o piloro é deslocado
dorsocaudalmente).
– A perda de contraste abdominal não é específica e pode ser encontrada quando houver massa
abdominal de tamanho importante, peritonite ou, ainda, caquexia.
– A radiografia torácica é importante na avaliação da silhueta cardíaca e de eventual cardiomegalia.
• A ECOGRAFIA é diagnóstica.
– NA ECOGRAFIA ABDOMINAL, a ascite é visualizada como áreas hipoecogênicas a anecogênicas entre
os diferentes órgãos.
– Uma congestão hepática, assim como um edema da parede da vesícula biliar (aspecto de dupla
parede: duas linhas hiperecogênicas separadas por uma linha hipoecogênica), é igualmente
notada.
– A ecografia abdominal permite também a realização de uma abdominocentese mesmo quando
a quantidade de efusão for baixa.
– A ECOCARDIOGRAFIA é indispensável para precisar a natureza da cardiopatia ou a presença
conjunta de uma efusão pericárdica.
• DIAGNóSTICO LABORATORIAL: baseado no exame do líquido da punção. Ver tabela a seguir e a
árvore diagnóstica 16, p. XLVIII.

As efusões abdominais são muito frequentemente sero-hemorrágicas na insuficiência cardíaca
do cão. São transudatos modificados.

Tratamento
Soma-se aos eventuais tratamentos da cardiopatia causal.
– Inibidor da enzima de conversão (ver esse verbete). p. ex., benazepril, Fortekor®: 0,25 a
0,5 mg/kg/dia.
– Diurético: furosemida (Dimazon®) 2 a 4 mg/kg/dia em 2 aplicações no cão; 1 a 2 mg/kg/dia no



gato com vigilância atenta ligada ao risco de desidratação iatrogênica nessa espécie.
– Associado a um antialdosterona: espironolactona (Prilactone®: 2 a 4 mg/kg/dia em 2
administrações).
– Em caso de falha após 3 dias: aumentar a dose da furosemida em 50%.

A punção evacuadora da ascite de origem cardíaca é recomendada apenas em caso de dificuldade
respiratória importante.

Diagnóstico Diferencial (Ver Anteriormente)
 



Ascite hepática
Em consequência das afecções hepáticas crônicas importantes, em particular a cirrose, diferentes
mecanismos podem levar ao aparecimento de uma efusão abdominal, geralmente (mas não
exclusivamente) do tipo transudato ou “transudato modificado”.

Sintomas
– Alteração marcante do estado geral (ver INSUFICIêNCIA HEPáTICA CRôNICA) (p.358): emagrecimento,
disorexia, icterícia eventual.
– Contudo, de acordo com a etiologia (câncer hepático, ver TUMORES DO FíGADO (p.588), trombose
das veias hepáticas), o tempo da efusão e a importância dos fenômenos inflamatórios
associados, seu aspecto pode ser mais hemorrágico e suas características biológicas serão
aquelas de um transudato modificado ou de um exsudato.
– A EXPLORAçãO FUNCIONAL HEPáTICA pode permitir precisar a(s) síndrome(s) biológica(s) causal(is):
citólise, colestase, insuficiência de síntese, inflamação.
– ENTRETANTO, APENAS A HISTOLOGIA permite identificar a realidade do processo patológico crônico
causal (biópsia ecoguiada – risco hemorrágico – exploração da coagulação necessária).
 Classificação das efusões

Etiologia
– Hipertensão portal.
– Cirrose: ++ + .
– Esteatose: +.



– Amiloidose: +.
– Trombose venosa intra-hepática.
– Trombose das veias sub-hepáticas.
– Obstrução biliar.
– Tumor hepático (sobretudo metastático).

Diagnóstico
• CLíNICO: distensão abdominal, sinal de onda líquida positivo.
• ABDOMINOCENTESE ecoguiada ou não: a efusão tem, em geral, as seguintes características, de
tipo transudato (ou transudato modificado):
– aspecto “citrino”: amarelo-claro e límpido;
– densidade baixa: <1.030;
– pobre em células: <5.000/mm3;
– pobre em proteínas: <30g/L (frequentemente <10).
– Na hipoalbuminemia importante (por defeito de sínteses hepáticas), a efusão é “cristalina”,
com uma densidade próxima de 1.000 e uma celularidade quase nula.
• ECOGRAFIA: sua importância é múltipla.
– Evidenciar a efusão, mesmo que em muita baixa quantidade: áreas anecogênicas presentes
entre os órgãos abdominais, deslocamento marcante dos órgãos seguindo os movimentos
respiratórios.
– Realização de uma abdominocentese ecoguiada em caso de efusão em baixa quantidade.
– Pesquisa de uma afecção causal (ver CIRROSE (p.119, TUMORES DO FíGADO). A realização de biópsia
ecoguiada é, nos casos de efusão em quantidade importante, impossível; a pistola de biópsia não
poderá penetrar no parênquima hepático.

Tratamento
A patologia da ascite hepática envolve simultaneamente vários mecanismos nos quais as
possibilidades terapêuticas são sensivelmente diferentes:
– HIPERTENSãO PORTAL: pouca ação terapêutica (cirurgia excepcional).
– HIPOALBUMINEMIA (defeito de síntese nos hepatócitos) com diminuição da pressão oncótica:
donde, em terapêutica, há possibilidade de se utilizar anabolizantes e injetar soluções
hiperoncóticas, todavia, com limites (preço, toxicidade) ou de fazer transfusão. O benefício é, no
entanto, de curta duração.
– RETENçãO DE SóDIO E áGUA. É preponderante no aparecimento da ascite e ligada a uma ativação do
sistema “renina-angiotensina” com hiperaldosteronismo. Assim, em terapêutica, pode-se
proceder à supressão completa do aporte de sódio e à possibilidade de recorrer aos inibidores da
enzima de conversão associados aos diuréticos inibidores da aldosterona: família das
espironolactonas (Prilactone® 2 mg/kg/dia) (eventualmente associados à furosemida).

Conduta Do Tratamento (Ver Também INSUFICIêNCIA HEPáTICA
CRôNICA) (P.358)
• REPOUSO ABSOLUTO, em gaiola.
    A alimentação deve seguir os mesmos princípios mencionados na insuficiência hepática
crônica, com preocupação em preservar um aporte proteico suficiente para facilitar as sínteses.
Supressão completa do sódio.



• A PUNçãO EVACUADORA é ADOTADA APENAS NOS CASOS DE DISPNEIA IMPORTANTE (dificuldade
diafragmática) ou considerada durante uma exploração cirúrgica. Em outros casos, ela contribui
para diminuir a volemia e acentuar o risco de insuficiência renal associada. Ela deve ser lenta.
Possibilidade de lavagem peritoneal (solução morna) em caso de inflamação associada.

Tratamento clínico
– INIBIDORES DA ENZIMA DE CONVERSãO, p. ex., benazepril (Fortekor®), 0,25 a 0,5 mg/kg/dia.
– DIURéTICOS: não devem ser utilizados de forma única, mas associados aos IEC:
– furosemida (Dimazon®, Furozenol®), 2 mg/kg/dia em 2 aplicações no cão, 1 a 2 mg/kg/dia no

gato;
– associado a um antialdosterona: espironolactona (Prilactone®: 2 a 4 mg/kg/dia em 2 aplicações);
– em caso de falha ao final de 3 dias, aumentar a dose de furosemida em 50% ou tentar a

associação espironolactona–diurético tiazídico (Aldactazine®*).
Não negligenciar a medida do perímetro abdominal.



Asma do gato
Definição
A asma é uma doença brônquica caracterizada por inflamação, obstrução das vias respiratórias
(broncoconstrição) e hiper-reatividade brônquica.

A doença pode evoluir para um modo crônico; entrecortada por fases inflamatórias agudas; ou
crises paroxísticas – classicamente denominadas “broncoespasmo” (ver BRONCOESPASMO) (p.92) –,
que apresentam diversas semelhanças com as crises de asma humana.

Diferentes fatores favorecem ou induzem a asma, entre eles: estresse, exercício intenso,
aeroalérgenos diversos, fumaça, poeira, sprays, aerossóis.

Sintomas
A asma pode ocorrer em qualquer idade; no entanto, ocorre mais frequentemente entre os jovens
adultos.

As modalidades de manifestação e de evolução são heterogêneas. Finalmente, diferentes formas
clínicas são descritas e podem, além disso, coexistir em um mesmo animal: crise(s) aguda(s),
única ou repetida(s) (ver BRONCOESPASMO) (p.92), episódios de bronquite aguda, bronquite
crônica (todos com duração superior a 2 meses). Porém, a forma mais característica é a
“bronquite crônica asmatiforme”: bronquite crônica entrecortada (alternada) por crises dispneicas
agudas recorrentes.
– MOTIVOS DE CONSULTAS FREQUENTES: tosse, dificuldades respiratórias, até mesmo vômitos.
– SINAIS OBSERVADOS NA FORMA CRôNICA: tosse, chiados e crepitações na auscultação, dispneia mais
ou menos marcante, sobretudo expiratória.
– “CRISE DE ASMA”: dispneia marcante, do tipo expiratório mais frequentemente, ortopneia
espetacular, cianose eventual.
– POSSíVEIS COMPLICAçõES: broncopneumonia, hipertensão arterial pulmonar, enfisema pulmonar,
fibrose pulmonar.

Diagnóstico
• RADIOGRAFIA:
– às vezes, poucas anomalias radiográficas são visíveis; no entanto, os sinais clínicos são
marcantes;
– densificação brônquica e peribrônquica;
– possível densificação do tipo intersticial associada;
– achatamento do diafragma;
– extensão dos campos pulmonares e hiperlucência (enfisema vesicular).
• BRONCOSCOPIA, LAVAGEM TRAQUEOBRôNQUICA OU BRONCOALVEOLAR: celularidade importante do
lavado, rico em eosinófilos. Entretanto, esse exame é pouco específico.
• QUANTIFICAçãO – FóRMULA SANGUíNEA: hipereosinofilia na ordem de 10% ou mais da metade a três
quartos dos casos (contudo, essa anomalia não é específica).

Objetivos E Princípios Do Tratamento
• TENTAR ISOLAR O ANIMAL dos fatores desencadeadores. Para isso, convém identificar e evitar as
situações de disparo das crises ou agravamento dos sintomas.
• LUTAR CONTRA A BRONCOCONSTRIçãO por meio de broncodilatadores.



• SUPRIMIR A INFLAMAçãO pelo uso de corticoides.
Em resumo, o tratamento visa a lutar contra o fenômeno da hipersensibilidade e da

inflamação, remover o broncoespasmo para favorecer a passagem do ar e permitir a regressão do
enfisema. Enfim, esse tratamento favorece a eliminação das secreções acumuladas durante o
acesso.

Essas diferentes proposições são essencialmente realizadas pela corticoterapia, à qual se
associa, eventualmente, a um broncodilatador.

Nota:
– os betabloqueadores são contraindicados.
– os AINEs, igualmente: bloqueando a síntese das prostaglandinas, eles favorecem a produção
de leucotrienos, que estimulam a contração dos músculos lisos.
– os anti-histamínicos são pouco eficazes e sua ação é inconstante no gato.

Conduta Do Tratamento
Na crise aguda
– Limitar ao máximo o estresse:
– tomar precauções ao manipular o gato em crise: qualquer contenção forte pode provocar

consequências dramáticas. Em muitos casos, a tomada de radiografias deve ser adiada.
– Oxigenoterapia:
– gaiola com oxigênio: permite administrar o O2 na razão de 30 a 40 L/min durante 5 min; depois,

na razão de 1,5 a 3 L/min;
– sonda nasal;
– com máscara.
– Corticoterapia de efeito imediato e em forte dose:
– hemisuccinato de metilprednisolona (Solumedrol®*): 5 mg/kg ou
– dexametasona (Dexadreson®): 1 mg/kg IV.
– Broncodilatadores:
– base xântica: aminofilina: 1 a 3 mg IM ou 1 a 2 mg/kg IV lento.
– terbutalina: 0,01 mg/kg SC, IM ou IV.

Em caso de ineficiência do tratamento precedente, e meia hora após a injeção, recorrer à
atropina: 0,02 a 0,04 mg/kg SC ou IM. A atropina tem também um efeito secador das secreções.

Princípios do tratamento da forma crônica
Em seguida: tratamento a longo prazo.
– A aerossolterapia é particularmente importante: ela permite boa difusão dos princípios ativos
(que poderão agir in situ) e limita os efeitos nefastos da corticoterapia prolongada. Utilizar uma
câmara de inalação (Aerokat®): administração possível de fruticasona (Flixotide®) ou salbutamol
(Ventoline®) para as formas mais graves, em associação ou alternância com os corticoides per os. A
melhora manifesta-se após 2 semanas de tratamento.
– Corticoterapia oral:
– prednisolona (p. ex., Microsolone®), 1 a 2 mg/kg/dia inicialmente, depois reduzir

progressivamente até uma dose mínima eficaz;
– dexametasona (Dexoral®): 0,1 mg/kg, se a prednisolona não for eficaz ou durante crise aguda;
– eventualmente: acetato de metilprednisolona (Dépo-Médrol®*): 10 a 20 mg quando os

proprietários não puderem administrar os comprimidos ao gato.
– Broncodilatadores



– teofilina per os: 10 mg/kg, em 2 aplicações (Dilatrane xarope®* 10 mg/mL);
– salbutamol (Beta-2-miméticos): 0,1 a 0,3 mg/kg/dia, em 2 a 3 aplicações (Ventoline xarope*

0,4 mg/mL);
– terbutalina: 1,25 a 2,5 mg/dia, em 2 a 3 aplicações, com as dificuldades ligadas ao

recondicionamento usualmente necessário das formas galênicas disponíveis (Bricanyl®*).
– Recurso à antibioticoterapia em caso de superinfecção. Adotar as práticas consensuais em
medicina humana, quando de uma bronquite crônica; essa antibioticoterapia pode ser
regularmente instaurada, insistindo, ainda, sobre o efeito deletério de tratamentos muito curtos.
• NA PRáTICA:
– Forma “benigna” (sintomas não constantes e pouco marcantes):
– nebulização: 110 µg de fruticasona (Flixotide®*), 2 vezes por dia;
– salbutamol (spray inalador) para as crises mais importantes.
– Forma “moderada” (sinais diários, mas que permanecem moderados):
– fruticasona: 220 µg por nebulização, 2 vezes por dia;
– prednisolona per os: 1 a 2 mg/kg/dia durante 5 dias, depois 0,5 a 1 mg/kg/dia durante 5 dias, em

seguida em dias alternados, e parada.
– Forma mais grave (sinais diários marcantes):
– fruticasona: 220 µg por nebulização, 2 vezes por dia, e salbutamol: 4 pressurizações por dia;
– prednisolona: per os tratamento intermitente enquanto necessário.

Gestão das crises de urgência: ver BRONCOESPASMO (p.92)



Aspergiloses
Infecções respiratórias causadas pelos fungos do gênero Aspergillus, principalmente Aspergillus
fumigatus.

Sintomas
• A FORMA RESPIRATóRIA RINOSSINUSAL, encontrada essencialmente no cão, é predominante (se for o
caso, favorecida por um déficit imunológico, uma corticoterapia prolongada e pela evolução das
causas locais):
– secreção nasal crônica uni ou bilateral, purulenta; espirros;
– úlceras e despigmentação das narinas (70% dos casos);
– eventual dor no chanfro;
– às vezes, mau estado geral.
• AS OUTRAS FORMAS são apenas excepcionalmente encontradas; grande variedade da expressão
clínica:
– forma disseminada: mau estado geral, emagrecimento, anorexia, adenomegalias…, com função
dos órgãos afetados, dentre outros sinais;
– formas pulmonares (no gato): tosse, dispneia; cutânea (dermatite); ocular (ceratite); auricular
(otite).

Diagnóstico Da Forma Rinossinusal
É preciso distingui-la dos tumores e corpos estranhos, considerando, no entanto, que várias
causas podem estar associadas.
– EXAMES COMPLEMENTARES REALIZáVEIS:
– Tomodensitometria – IRM: exames de escolha que permitem distinguir, de um modo mais
confiável, um tumor de uma aspergilose;
– radiografia das cavidades nasais e dos seios frontais: radiotransparência rostral do lado afetado
(destruição dos cornetos nasais); densidade do tipo líquida mais caudal (devido à inflamação);
frequente espessamento do osso frontal;
– rinoscopia: montes micelianos (colônias fúngicas) visíveis sob a forma de “placas
esbranquiçadas”; destruição dos cornetos nasais. Realizar uma amostra nasal (para análise
histológica) e de “placa” para cultivar e identificar o agente patogênico;
– biópsias e culturas; a cultura é pouco sensível, pois encontra-se um agente patogênico em 30 a
40% de cães saudáveis; e, ao inverso, a cultura pode ser negativa nos cães afetados (amostra não
representativa);
– sorologia (imunoprecipitação): atenção aos “falsos-negativos” possíveis no início da evolução;
ao inverso, os cães portadores de tumores rinossinusais podem apresentar sorologia positiva.

Tratamento
Diferentes opções terapêuticas são descritas: administração de antifúngico por via local ou geral,
associada eventualmente a debridamento cirúrgico.
• TRATAMENTO SISTêMICO: pouco invasivo, mas pouco eficiente. A duração do tratamento varia de
várias semanas a vários meses, e os resultados são aleatórios:
– cetoconazol (Kétofungol®) 10 mg/kg/dia, em 2 aplicações, durante 6 a 8 semanas: decepcionante
(50% apenas de cura);



– itraconazol (Itrafungol® [AMM gato indicação: tínea]) 10 mg/kg/dia em 2 aplicações, ou durante
3 meses; mais custoso, porém menos hepatotóxico (até 60 a 70% de cura).

Tratamento antifúngico local
– Administração local, realizada sob anestesia geral, permitindo um contato longo (por
balneação [via narinas]) de uma solução de enilconazol [Imaveral®: 20 mL por 1 L de água), ou,
após trepanação dos seios, aplicar uma pomada à base de clotrimazol (comercializado como
Otomax®, tópico auricular antifúngico).



Astenia cutânea
Definição
Doença hereditária caracterizada por uma hiperfrouxidão e por uma extrema fragilidade da pele
que se dobra por excesso e rompe-se muito facilmente (síndrome de Ehler-Danlos ligada a
anomalias do colágeno).

Sintomas
A pele se rompe facilmente, deixando aparecer grandes feridas abertas.

Nota-se frequentemente o aparecimento de hematomas hipodérmicos no local dos
traumatismos.

As feridas se curam após sutura. Caso contrário, deixam cicatrizes visíveis.
A tensão suportada pela pele desses doentes é, em média, 30 vezes mais reduzida que nos cães

normais.
A doença é encontrada nos cães e nos gatos, assim como em outras espécies. As raças caninas

mais expostas são o Setter Inglês e o Boxer; em seguida, Pastor Alemão, Teckel e São Bernardo.
No Boxer, as zonas particularmente vuneráveis (orelhas, cabeça, pata e trem posterior) ficam
hiperpigmentadas após a cicatrização. No Setter, elas aparecem ligeiramente coloridas.

O fator hereditário é dominante.
A doença é incurável.

Conduta A Adotar
Avisar o proprietário sobre a natureza hereditária e incurável da doença.

Tentar evitar ao máximo os riscos de cortes ou de acidentes.
Toda ruptura do revestimento cutâneo deverá ser solidamente suturada. Os pontos serão

retirados apenas após a cicatrização completa.
A natureza hereditária e a transmissão autossômica dominante obrigam à retirada dos

animais da reprodução.



Ataxia
Definição
Incoordenação dos movimentos voluntários e distúrbios do equilíbrio na posição em pé ou ao
longo da marcha.
– ATAXIA CINéTICA: incoordenação de um movimento não adaptado à sua finalidade.
– ATAXIA ESTáTICA: distúrbio do equilíbrio na posição em pé.
– ATAXIA LOCOMOTORA: distúrbio do equilíbrio ao longo da marcha.

Classificação
O exame neurológico permite localizar a causa da ataxia.
• ATAXIA MEDULAR: lesões das vias medulares de sensibilidade profunda (cordões dorsais da
medula), frequentemente associada a uma paresia.
• ATAXIA CEREBELAR: Afecção degenerativa ou inflamatória do cerebelo ou malformação congênita
(hipoplasia cerebelar).
• ATAXIA VESTIBULAR (ver árvores diagnósticas 7 e 26, pp. XL e LV)
– Periférica:
– otite interna (otoscopia, radiografia das bulas timpânicas);
– síndrome vestibular aguda do cão idoso;
– hipotireoidismo;
– síndrome vestibular congênita;
– tumores (neurofibromas, tumores ósseos da bula timpânica);
– ototoxicidade de certos antibióticos: aminoglicosídios.
– Central (lesões dos núcleos vestibulares do tronco cerebral):
– infecções (viral, bacteriana, rickettsial);
– tumores;
– traumatismos;
– intoxicações (metronidazol);
– dismetabolismos (hipoglicemia, encefalopatia porto-cava).
• ATAXIA CORTICAL. Frequente nas encefalites.

Diagnóstico Da Origem Da Ataxia (Ver Árvore Diagnóstica 6, P.
XL)
 

Exames Complementares
– Permitem precisar a natureza da lesão responsável:
– radiografia;
– mielografia;
– punção de LCR (líquido cefalorraquidiano);
– tomodensitometria.
– imagem por ressonância magnética

Tratamento



– AFECçõES MEDULARES
– cirurgia;
– antibioticoterapia;
– anti-inflamatórios.
– Otite interna

Staphylococcus, Proteus, Pseudomonas, E. coli.
– Antibioticoterapia.
– Drenagem cirúrgica da bula timpânica, se necessário.
– SíNDROME VESTIBULAR DO CãO IDOSO. Nenhum tratamento específico. Corticoterapia. Recuperação
completa em 10 dias, em média.
– SíNDROMES CEREBELARES NEONATAIS. Nenhum tratamento. Eutanásia usualmente inevitável.
– SíNDROMES CEREBELARES DO ADULTO. Tratamento variável de acordo com a etiologia.



Atelectasia
Definição
Colapso dos alvéolos pulmonares, consecutivo a uma obstrução brônquica ou à compressão do
pulmão (colapso).

Leva a uma perda das capacidades respiratórias, assim como a certo grau de congestão local
com transudação alveolar, favorecendo amplamente o desenvolvimento de infecções
secundárias.

Sintomas
Os sintomas da atelectasia se confundem com aqueles de outras afecções geradoras de
insuficiência respiratória.

Exame Radiológico
É essencial para o estabelecimento do diagnóstico:
– aumento localizado da densidade pulmonar, em comparação a outras áreas;
– deslocamento do mediastino (plano de face) ou aumento do espaço pleural.

Tratamento
O tratamento é antes de tudo preventivo, com:
– drenagem das secreções brônquicas nas BRONQUITES CRôNICAS.
– EVACUAçãO RáPIDA das diversas efusões pleurais.
– UMA ANTIBIOTICOTERAPIA DE AMPLO ESPECTRO, prolongada durante uma dezena de dias, é indicada
na atelectasia de instalação recente para evitar os riscos de superinfecção.
– O RECURSO AOS MEIOS MECâNICOS (pressão positiva após intubação) é pouco eficaz. Além disso,
uma mistura muito rica em oxigênio pode provocar lesões do surfactante, agravando os riscos de
colapso.



Atonia urinária
Ver DISTOCIA (p.228)



Atopia
Definição
Classicamente, a atopia é um estado caracterizado por uma predisposição genética em
desenvolver imunoglobulinas E (reaginas) contra os alérgenos do ambiente. Ela pode resultar
em diversas consequências clínicas sobre os órgãos-alvo: pele, aparelho respiratório, tubo
digestivo.

A palavra “atopia” (= sem localização) faz referência à diversidade de expressões clínicas
possíveis.

Generalidades
– A dermatite atópica (ver DERMATITE ATóPICA CANINA) (p.169) é uma dominante na dermatologia
canina.
– Contudo, ao longo desses últimos anos, o conceito de dermatite atópica evoluiu
consideravelmente; o que conduziu a uma abordagem mais global, em que os aspectos
imunológicos não são mais exclusivos.
– O gato pode expressar distúrbios cutâneos (ver DERMATITE ATóPICA FELINA) e respiratórios (ver
ASMA DO GATO) (p.75).



Atrofia retiniana
A atrofia retiniana pode ser adquirida e resultar de uma inflamação endoftálmica; ou, mais
frequentemente, pode ser hereditária (= atrofia retiniana progressiva; denominada ainda
DEGENERAçãO RETINIANA PROGRESSIVA).

Há dois tipos distintos de atrofia retiniana progressiva, claramente identificados sob critérios
epidemiológicos, clínicos e complementares:
– a atrofia retiniana generalizada ou degenerativa do tipo I;
– a atrofia central ou degeneração retiniana do tipo II.

Nota: a atrofia retiniana, sem mais precisão, figura na lista dos vícios redibitórios (lei francesa
de 22 de junho de 1989). Contudo, o curto período de tempo permitido para introduzir a ação
(um mês) torna essa disposição completamente inoperante.

Forma Generalizada (Tipo I)
Na França, a atrofia retiniana generalizada é encontrada principalmente nos Poodles anões e
miniaturas (idade média de aparecimento: 3 a 5 anos) e nos Cockers, nos quais ela se manifesta
mais precocemente (1 a 3 anos). Os bastonetes degeneram-se primeiramente (hemeralopia) e,
em seguida, os cones (cegueira diurna).
– O sinal clínico é uma baixa da visão crepuscular e noturna (= hemeralopia).
– De acordo com o grau de evolução, o exame oftalmoscópico mostra uma reflexão aumentada da
luz sobre o tapete lúcido; em seguida, muito mais especificamente, uma diminuição do calibre e
do número de vasos retinianos superficiais. Finalmente, a pupila torna-se acinzentada, ou de
coloração de ardósia, e hipovascularizada.
– A midríase, com persistência eventual de reflexo pupilar fotomotor muito baixo, instala-se
progressivamente, mas pode ser muito tardia.
– A perda da visão torna-se total ao final de alguns anos.
– Pode-se notar, paralelamente, o desenvolvimento de uma catarata, subcapsular e bolhosa.
– A eletrorretinografia e a angiografia fluorescente podem permitir um diagnóstico mais
precoce.

O tratamento é estritamente paliativo e feito com a administração de vitamina A e de
medicamentos com ação vascular ou circulatória (Difrarel®*, Duxil®*).

Atrofia Retiniana Central (Tipo II)
Ela afeta os cães de trabalho, como os Labradores e o Briards. Trata-se de uma displasia do
epitélio pigmentar retiniano, enquanto as células visuais são afetadas apenas secundariamente.
– A idade do aparecimento dos sintomas é mais precoce: de alguns meses a 2 anos.
– A visão periférica é conservada, mas aquela relacionada com os objetos próximos é ruim.
– O exame oftalmoscópico mostra igualmente diferenças significativas com a atrofia retiniana
progressiva generalizada. Notam-se pequenas manchas pigmentadas, mais ou menos escuras, na
zona do tapete lúcido, ao longo dos vasos e na área central. Essas manchas tendem a aumentar e
depois confluir.
– A evolução é muito mais lenta, e a cegueira é tardia.

Nota: um tipo de atrofia retiniana central pode ser notado no gato: é a RETINOPATIA TAURINOPRIVA,
em que a lesão é lateral à pupila, oblonga ou em losango, hiper-refletiva no centro e pigmentada
na periferia, com tendência excessiva em direção ao ângulo interno no olho; a cegueira é
raramente notada.



A eletrorretinografia e a angiografia fluorescente contribuem para precisar a extensão exata e a
gravidade das lesões.

O aporte de alimentos ricos em taurina (músculos, fígado, peixe) interrompe a extensão das
lesões na condição de que o metabolismo da taurina não esteja perturbado (Tonivit®).



Aujeszky (doença de)
Doença infecciosa virulenta, contagiosa, causada por um herpes-vírus (herpes-vírus do tipo I),
caracterizada nos carnívoros domésticos como uma encefalomielite evoluindo muito
rapidamente para a morte.

Sintomas
– Incubação: 2 a 6 dias.
– Modificações repentinas do comportamento: apatia, inquietude, agressividade.
– Prurido intenso (frequentemente qualificado de “demencial”), praticamente sistemático no cão,
mas inconstante no gato. Sua localização é essencialmente cefálica (automutilação).
– Paralisia da faringe (sialorreia, deglutição difícil ou impossível).
– Paresia, paraplegia em fase agônica.
– Evolução muito rápida: morte em 48 horas.

Diagnóstico
• CLíNICO:
– Anamnese: consumo de carne de porco.
– Paralisias, sialorreia.
– Prurido (inconstante no gato).
– Evolução para a morte em 48 horas.
• DIFERENCIAL:
– Raiva principalmente, ao ponto de que o recurso ao diagnóstico laboratorial dessa doença deve
ser sistemático.
– Intoxicação: convulsivantes essencialmente, organoclorados e organofosforados.
– Botulismo.
– Cinomose.
– Peritonite infecciosa felina.
• LABORATORIAL:
– Evidenciar o vírus na cultura celular (evolução muito breve para permitir a positivação
sorológica).
– Amostras: cabeça ou encéfalo. Amígdalas. Expedição rápida e refrigerada.

Tratamento
Nenhum tratamento eficaz.

Profilaxia
• NOS CARNíVOROS, A PROFILAXIA é UNICAMENTE SANITáRIA.A fonte mais importante do vírus são a
carne e as vísceras do porco:
– evitar o contato direto dos carnívoros com os porcos.
– não alimentar os carnívoros com carne ou vísceras de porco.
• A VACINAçãO DOS CãES COM UMA VACINA DE VíRUS INATIVADO (Gesky-pur®, Rhône-Mérieux) parece
possível (2 injeções por via intramuscular com um mês de intervalo).

De fato, a eficácia da profilaxia sanitária nos carnívoros torna inútil o recurso à profilaxia clínica.



Azoospermia
Definição
Ausência (azoospermia) ou insuficiência (oligospermia) da espermatogênese, frequentemente
responsável pela esterilidade do cão.

Etiologia
Ejaculação incompleta na amostragem apenas da primeira fração do ejaculato (falsa
azoospermia).

A dosagem da fosfatase alcalina no ejaculato permite fazer a diferença em razão da elevada
taxa dessa enzima na parte caudal do epidídimo: um ejaculato completo tem uma taxa de
fosfatase alcalina > 5.000 UI.
• CAUSAS PRé-TESTICULARES:
– Insuficiência hipofisária.
– Insuficiência tireoidiana.
– Hérnia inguinal.
– Excesso de glicocorticoides endógenos ou exógenos.
• CAUSAS TESTICULARES:
– Anomalia do cariótipo.
– Aplasia das células germinativas.
– Criptoquirdia bilateral.
– Lesões do testículo (traumatismo, inflamação).
– Tumor do testículo.
• CAUSAS PóS-TESTICULARES:
– Aplasia segmentar do epidídimo.
– Espermatocele.

Diagnóstico
É confirmada pelo exame de esperma (volume do ejaculato, concentração, motilidade,
morfologia dos espermatozoides).

O diagnóstico fundamenta-se na dosagem da fosfatase alcalina do ejaculato, nas dosagens
hormonais (LH, FSH, T4), na ecografia testicular, na biópsia.

Tratamento
De acordo com a causa:
– hipoplasia genital: hormônios gonadotropos (HCG 500 UI em IM) e gonadoliberinas
(Cystoréline®* 1 µg/kg/dia), eventualmente associados à vitamina A e aos oligoelementos:
resultados decepcionantes;
– inflamações dos órgãos genitais: ver ORQUITE (p.424);
– afecções crônicas concomitantes: tratá-las;
– má condução da reprodução: reprodutores muito jovens ou sobrecarregados.

*Nota da Revisão Científica: A doença de Carré é conhecida também como cinomose.
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Babesiose canina, piroplasmose canina
Definição
Hemoprotozoose causada pela Babesia canis, transmitida pela picada de carrapatos (na França,
Demacentor e Rhipicephalus), responsável por anemia hemolítica frequentemente grave,
complicada por lesões renais.

Sintomas
Evolução variável: formas superagudas, agudas, crônicas:
– formas “clássicas”: apatia importante com anorexia completa, grande fadiga e hipertermia,
bilirrubinúria constante e pouco específica, hemoglobinúria possível manifestando-se por
evidente urina acastanhada (= hemólise maciça intravascular), esplenomegalia (= hemólise mais
moderada extravascular), anemia, icterícia inconstante;
– formas “atípicas”: respiratórias, digestivas, nervosas, oculares, musculares, responsivas ao
tratamento específico.

Diagnóstico
Clínico de orientação
– Doença de caráter regional geralmente distinta, menos frequente no verão (sobretudo no
outono e na primavera). Às vezes, manifestada como infecção latente.
– Eliminar as outras anemias hemolíticas, em especial:
– anemias autoimunes
    (Nota: possibilidade de hemólise “autossustentada” pelo fenômeno da autoimunização parcial

em consequência de uma babesiose);
– envenenamento ofídico;
– trombocitopenias febris: erliquiose, leishmaniose etc.

Laboratorial
– Urinálise: hemoglobinúria, bilirrubinúria.
– Hemograma: esfregaço de sangue capilar (primeira gota obtida a partir de uma escarificação da
face interna do pavilhão auditivo e coloração de Stevenol ou de May-Grunwald-Giemsa). Coloca em
evidência o parasita:
– elementos de orientação: monocitose;
– elementos de confirmação: presença de Babesias intraeritrocitárias, formas arredondadas ou

em pontilhado, geralmente em pares (o número de parasitas observados não permite
prejulgar a gravidade da infestação).

– Técnica de PCR disponível (no laboratório Scanelis, Toulouse).
Apesar de um resultado negativo em casos de forte suspeita clínica e pelo fato da gravidade da

doença, o diagnóstico terapêutico pode ser feito.

Prognóstico
Sempre reservado, dada a gravidade das sequelas hepatorrenais.

Terapêutica



Específica
– Pentamidina (Lomidine®): 4 mg/kg por via intramuscular profunda ou 1 mL/10 kg da solução
comercial a 2,5%.
– Imidocarb (Carbésia®): 4 mg/kg por via subcutânea ou IM.

Observação: uma só administração é frequentemente suficiente; um segundo tratamento após 2
a 8 dias às vezes é preconizado ou necessário (recidivas). Deve ser aplicado com prudência,
considerando os riscos de agravamento paradoxal causados por mecanismos imunopatológicos.

Adjuvante
– Transfusão sanguínea, se a anemia ultrapassar 2,5 × 106 eritrócitos/mm3 ou Hb
(hemoglobina) < 5 g/100 mL.
– Corticoterapia, se os elementos, clínicos ou hematológicos, derem a entender que a hemólise
continua.
• QUIMIOPREVENçãO: imidocarb (Carbésia®): 2 a 3 injeções de 8 mg/kg, com intervalos de 4 semanas,
propiciando uma proteção no período de atividade dos carrapatos.
• PROFILAXIA: vacina Piradog®, inativada com adjuvante: 2 injeções com um mês de intervalo, com
reforço bienal ou anual.

Nota: nem todos os animais vacinados ficam completamente protegidos.



Baço (Afecções do)
Funções Exercidas Pelo Baço
Depuração do sangue, com a eliminação das hemácias em fim de vida, reserva de certas células e
maturação imunológica.

No cão, o baço possui a particularidade de aumentar sensivelmente de volume em algumas
circunstâncias fisiológicas (sono, anestesia) ou patológicas, ou de poder se contrair e liberar
grandes quantidades de células na corrente sanguínea.

O baço pode assim estocar de 10 a 20% do volume sanguíneo circulante.

Principais Afecções
– ESPLENOMEGALIA.
– HIPERESPLENISMO.

Podem estar igualmente relacionados a diferentes processos de destruição sanguínea de
origem imunológica: anemias hemolíticas e trombocitopenia.
– RUPTURA (ver BAçO (RUPTURA DO (p.84))).
– TUMORES. Trata-se geralmente de tumores primitivos, desenvolvidos a partir do tecido
endotelial (hemangiossarcoma), responsáveis por uma síndrome abdominal aguda com
hemoperitônio.

Outros tumores podem afetar o baço: linfoma e diferentes sarcomas.

Principais Técnicas Exploratórias
– Radiografia.
– Ecografia: permite a obtenção de informações sobre o tamanho e a homogeneidade do
parênquima.
– Citopunção ecoguiada (risco hemorrágico em caso de hemangiossarcoma).
– Exame das células sanguíneas.



Baço (Ruptura do)
Urgência cirúrgica grave que requer uma laparotomia (sutura vascular, exérese total ou parcial) e
geralmente uma transfusão.

Um baço de tamanho normal não se rompe a não ser com um choque percutâneo grave
(atropelamento); por outro lado, a ruptura pode ocorrer facilmente se o órgão estiver
previamente aumentado de volume ou com um processo patológico (hemangiossarcoma).

Diagnóstico
– histórico de traumatismo e feridas ocasionais;
– síndrome abdominal aguda com a instalação rápida de estado de choque hipovolêmico;
– ultrassonografia;
– punção do abdome: hemoperitônio.

Tratamento
Exérese cirúrgica associada a reanimação clínica (transfusão sanguínea).



Balanopostite
Definição
Inflamação da glande (balanite) e do prepúcio (postite), mais frequentemente banal e sem
consequência, exceto alguns distúrbios digestivos.

Geralmente de origem infecciosa (E. coli, Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas, Proteus,
micoplasmas, herpes-vírus, calicivírus), é eventualmente favorecida por um corpo estranho, um
tumor ou a idade jovem (balanopostite do cão jovem, equivalente à vaginite da cadela pré-
púbere).

Pode ser um elemento de uma dermatite atópica.

Diagnóstico
– Exame inicial com exteriorização do pênis, permitindo estudar as lesões (inflamação, necrose,
aderências nos casos crônicos, corpos estranhos, tumor).

Tratamento
– Irrigações antissépticas, 2 vezes por dia, durante 15 dias:
– permanganato de potássio a 0,4%;
– amônio quaternário (Cetavlon®* a 0,1%, Mercryl laurylé®* 4 tampas por litro);
– Bétadine®* solução vaginal.
– Se necessário, aplicar no prepúcio uma pomada antibiótica. Em caso de suspeita de infecção
por micoplasmas, prescrever um antibiótico do grupo das quinolonas.
– Em caso de excitação sexual, associar:
– tranquilizantes: clorpromazina (Largactil®) 1 mg/kg/dia em 2 aplicações;
– progestágenos: acetato de medroxiprogesterona (Dépopromone®, Dépo-Prodasone®*), 100 a

200 mg, IM.



Balantidiose
Balantidium coli, protozoário ciliado do ceco e do cólon do porco e do homem, é raríssimo no cão.

O exame coproscópico direto na água, efetuado imediatamente após a defecação, permite
evidenciar os trofozoítos ciliados de 30 a 160 µm de comprimento sobre 25 a 150 µm de diâmetro
e com macronúcleo entalhado. Os cistos (subesféricos 40 × 60 µm, amarelados e contendo um
claro macronúcleo) podem também ser encontrados nas fezes.

O Balantidium vive geralmente como organismo comensal na luz do intestino grosso.
Raramente, pode ser um contaminante secundário de lesões e, excepcionalmente, a origem de
ataques ulcerativos com diarreia hemorrágica.
– Atividade das ciclinas (clortetraciclina etc.).
– Tiliquinol e tilbroquinol (Intétrix®*) 1 cápsula/20 kg pela manhã e à noite.
– Metronidazol (Stomorgyl®) 25 a 50 mg/kg/dia em 2 administrações diárias.



Barlow (Doença de)
Definição
Variedade etiológica, usualmente discutida, da síndrome “osteodistrofia hipertrófica”. Ela é
causada por um defeito da síntese ou da atividade do ácido ascórbico.

Sintomas
– Ver OSTEODISTROFIA HIPERTRóFICA (p.426).
– Por vezes, necrose de algumas extremidades, particularmente das orelhas, com possibilidade
de queda.
– Hemorragias subperiosteais.

Diagnóstico Laboratorial
• A DOSAGEM DO áCIDO ASCóRBICO não é realizada em rotina e requer laboratórios especializados.
• OS RESULTADOS OBTIDOS SãO CONTRADITóRIOS; assim, os adeptos da existência da doença de Barlow
no cão consideram não somente a possibilidade de um defeito da síntese do ácido ascórbico,
mas também um distúrbio periférico de sua utilização.

Tratamento
Ácido ascórbico: Vitamina C 1000®* (100 mg/kg/dia).



Betabloqueadores
Ver também ANTIARRíTMICOS (p.49)

Definição
Substâncias que, por antagonismo competitivo e específico, bloqueiam os receptores beta-
adrenérgicos (inibem a ação das catecolaminas circulantes, particularmente no coração, que não
possui receptores beta-adrenérgicos).

Propriedades
– Cronotrópicos negativos: diminuem a frequência cardíaca, automaticidade miocárdica.
– Batmotrópicos negativos: deprimem a excitabilidade miocárdica.
– Dromotrópicos negativos: deprimem a condutibilidade.
– Inotrópicos negativos: diminuem a contratibilidade miocárdica (velocidade da contração,
débito cardíaco, diferença arteriovenosa, pressão venosa central, consumo de oxigênio
miocárdico, débito coronário).
– Broncoconstritores.

Contraindicações
– Cronotrópicos negativos: bradicardia.
– Batmotrópicos negativos e dromotrópicos negativos: bloqueios atrioventriculares.
– Inotrópicos negativos: insuficiência cardíaca.
– Broncoconstritores: broncopneumopatias crônicas.

Indicações
Distúrbios do ritmo cardíaco
Ver ANTIARRíTMICOS. (p.49)
• OS BETABLOQUEADORES são utilizados no tratamento da hipertensão arterial e no tratamento das
cardiomiopatias hipertróficas.
• OS BETABLOQUEADORES são também utilizados no tratamento de alguns distúrbios do
comportamento:
– DISTúRBIOS DA HOMEOSTASIA SENSORIAL (síndrome de hipersensibilidade, hiperatividade ou forma
benigna da síndrome de privação);
– DISTúRBIOS DA EMOTIVIDADE COM ANSIEDADE.

São preferidos os betabloqueadores não seletivos:
– propranolol (Avlocardyl®*) 3 mg/kg em 3 aplicações diárias;
– nadolol (Corgard®*) 3 mg/kg em 3 aplicações diárias;
– atenolol (Tenormine®*) 0,5 a 2 mg/kg em 2 aplicações diárias.

Em OFTALMOLOGIA, alguns betabloqueadores são utilizados na forma de colírio no tratamento
do glaucoma:
– timolol (Timoptol®*);
– carteolol (Cartéol®*).



Bexiga (Doenças da)
Etiologia
As doenças vesicais têm origem de causas muito variadas:
– anomalias congênitas;
– inflamações, incluindo as idiopáticas;
– litíases;
– tumores;
– infecções bacterianas;
– traumas;
– deslocamentos.

A sintomatologia destas doenças depende da doença causal. Toda doença vesical implica, além
do tratamento da causa, um tratamento sintomático da infecção urinária (que algumas vezes se
encontra associada no cão) e/ou da insuficiência renal (eventual complicação destas doenças).

Diagnóstico Das Principais Doenças Vesicais
– Análises da urina.
– Exames biológicos.

A obtenção da maioria dos diagnósticos seguros passa pela realização de um exame de
imagem (ver a Tabela a seguir).
 Indicações dos exames de imagem nos casos de doenças

vesicais
Radiografia sem preparação Litíases urinárias
Radiografia com produto de contraste (cistografia com simples ou duplo contraste, urografia
intravenosa)

Anomalias congênitas (bexiga pélvica, persistência do canal do
úraco)
Tumores vesicais
Hérnias perineais

Ecografia Litíases urinárias
Traumas vesicais (hematomas, ruptura)
Inflamações vesicais
Hérnias perineais
Anomalias congênitas
Tumores vesicais



Blastomicose norte-americana
Blastomyces dermatitidis é o agente de uma micose de origem telúrica. O agente é encontrado na
América do Norte (América Central, Ásia e Oriente Médio). Ela se traduz por formações
granulomatosas e supurativas disseminadas, mas principalmente pulmonares, ósseas, cutâneas,
oculares, digestivas.

O cão é muito receptivo e sensível.
O diagnóstico é feito por meio da observação de fungos (leveduras) na secreção nasal, no pus

ou nas lesões.
A identificação e o diagnóstico objetivo necessitam do recurso a um laboratório especializado

(contatos prévios, precauções da colheita e cultura).
O tratamento é baseado na anfotericina B (Fungizone®*) 0,5 mg/kg/dia, IV, apesar de sua

toxicidade e seus perigos. O cetoconazol (Nizoral®*) 10 a 20 mg/kg, per os, em 2 aplicações diárias,
é igualmente ativo.



Blefarites
A inflamação das pálpebras pode ter várias causas. Ela pode ser aguda, subaguda ou crônica;
unilateral ou bilateral; pode acometer apenas o revestimento cutâneo ou as estruturas
profundas; estar localizada na pálpebra superior e/ou na pálpebra inferior.

O exame clínico mostra um eritema, frequentemente associado a uma tumefação e um prurido
que o animal alivia com fricções suaves e prudentes. Podem-se notar, igualmente, diversos graus:
alopecia, exsudação, escamas e crostas, blefarospasmo consecutivo ao desconforto ou à dor. Uma
conjuntivite ou uma ceratite podem estar associadas.

Se o diagnóstico clínico for extremamente fácil, é frequentemente útil caracterizar a blefarite
no plano etiológico: cultura de amostras para determinar a natureza microbiana ou parasitária;
biópsias.

Consideraremos algumas blefarites cujas causas são conhecidas.

Blefarites Microbianas
Sinais clínicos
São aqueles de uma inflamação mais ou menos acentuada. A cultura de amostras dos bordos
palpebrais é mais confiável do que aquela que se pode realizar a partir da pele das pálpebras. De
fato, encontram-se estafilococos sobre a pele saudável, e a interpretação dos resultados pode ser
difícil.

Tratamento
Apoiado na aplicação de pomadas à base de antibióticos de amplo espectro (Neomicina®,
Framycétine®, Gentamicina®*, Fucidine®).
– Em caso de reação alérgica, ou em uma tumefação importante e/ou muito dolorosa, torna-se
útil associar transitoriamente corticoides (Fradexam pomada®).
– Em caso de seborreia generalizada, como se pode constatar nos Cockers (ver QUERATINIZAçãO
[DISTúRBIOS PRIMáRIOS DE (p.497)]), o tratamento etiológico é fundamental, pois a blefarite é apenas
um sinal dentre outros.

Blefarites Micóticas
Elas são mais raras, se fizermos a exceção das lesões palpebrais por dermatófitos (ver TINHAS
(p.553)) . Podem-se, no entanto, constatá-las em seguida a longos tratamentos, locais ou gerais,
por corticoides.

Diagnóstico etiológico
Como em dermatologia, associa-se um exame direto (colheita por raspagem, clarificação com
potássio e exame ao microscópio) e luz de Wood; uma cultura em meio Sabouraud; até mesmo
um exame histopatológico.

Tratamento
No caso de acometimento superficial, o tratamento é local e com pomadas fungicidas. O
tratamento do acometimento mais profundo é comparável ao das tinhas.



Blefarites Alérgicas
São componentes da resposta do organismo a um alérgeno. Ver DERMATITES ATóPICAS.

Sinais clínicos
Edema e hiperemia, algumas vezes muito intensos. A manifestação é geralmente súbita, e o
modo de expressão, agudo. O prurido é frequente.

Tratamento
Baseado nos corticoides por via geral (Oro-Médrol®*, Cortancyl®*, Microsolone® 0,5 mg/kg/dia – ver
CORTICOTERAPIA (p.150)) e por via local (Fradexam pomada oftálmica®). Os anti-histamínicos por via
geral, dexclorfeniramina (Polaramine®*): 1 mg/kg/dia em 2 aplicações diárias, podem atender
animais muito jovens, particularmente em um contexto de vacinação em curso.

Blefarites Parasitárias
As mais frequentemente encontradas são a “blefarite demodécica”, que deve ser
sistematicamente pesquisada, e a “blefarite sarcóptica”; neste último caso, a inflamação
palpebral é apenas um elemento secundário do quadro clínico.

Nas blefarites piodemodécicas, assim como naquelas que acompanham a sarna sarcóptica, o
prurido induz a uma raspagem que gera crostas e, algumas vezes, uma verdadeira mutilação do
revestimento cutâneo das pálpebras pela ação particularmente das unhas do esporão.

O tratamento é específico (ver os termos relacionados).

Blefarite Do Canto Interno
• É UMA BLEFARITE CRôNICA, ulcerativa, afetando no início de sua evolução a pálpebra inferior, mas
podendo se estender em seguida às duas pálpebras.

Encontra-se, sobretudo, no Poodle e no Pastor-alemão, mas também no Teckel de pelo longo,
associada a uma hipertrofia da membrana nictitante e a uma ceratite ulcerativa puntiforme, de
origem provável em distúrbios imunitários.

Ao exame citológico a partir de uma camada cutânea, podem-se encontrar linfócitos e
plasmócitos que indicam resposta imunitária.
• O LúPUS DISCOIDE parece ser o diagnóstico mais frequente. Nesse caso, baseia-se em uma
corticoterapia geral, com doses fortes e prolongadas, e aplicação de pomadas à base de cortisona
(Fradexam pomada oftálmica®). Podem-se associar, de acordo com a gravidade,
imunossupressores, azatioprina (Imurel®*): 2 mg/kg/dia em 2 aplicações diárias. Os riscos de
recidiva após a parada do tratamento não são negligenciáveis.



Bloqueios
Definição
Distúrbios da condução que se manifestam pelo atraso ou ausência de ativação de um território
miocárdico, ligados a uma diminuição da velocidade de condução, ou à sua parada nas vias de
condução específicas, ou no próprio miocárdio.

Sintomas
Apenas os bloqueios atrioventriculares apresentam expressão clínica, assim como os bloqueios
sinoatriais:
– síncopes;
– fadiga e/ou incapacidade de fazer esforço;
– anomalias do pulso: intermitências, desaceleração extrema, conservação de uma onda pulsátil
normal, exceto se houver uma associação com outra cardiopatia.

É importante lembrar que essas síncopes estão relacionadas com a parada da atividade
ventricular e, na dependência de sua duração, constituem a síndrome de Adams-Stokes:
– “AUSêNCIAS” (cão abatido ou atáxico) (pausas de 5 a 10 s);
– SíNCOPE VERDADEIRA, com queda brutal, perda de consciência, com retorno à normalidade
também brutal (pausas de 12 a 15 s);
– SíNCOPE VERDADEIRA, brutal, com perda de consciência seguida de polipneia, contratura,
incontinência urinária, cianose (pausas de 30 a 40 s) com resultado que pode ser fatal.

De outro lado, existem formas paroxísticas (bloqueio intermitente do feixe de His), com
acidentes de Adams-Stokes, mas tendo um ritmo sinusal entre os acessos. O diagnóstico é quase
impossível, pois, entre as crises, tudo é normal: somente um sistema de Holter (= registro de
longa duração) permite provar as pausas cardíacas de curta duração.

A evolução dessas formas paroxísticas será feita eventualmente em direção ao pulso lento
permanente, ou à morte súbita.

Diagnóstico
Baseia-se unicamente no eletrocardiograma, com a classificação e os critérios elétricos seguintes:
– bloqueios sinoatriais;
– bloqueios interatriais;
– bloqueios atrioventriculares;
– bloqueios de ramos.

Bloqueios sinoatriais
– Correspondem a uma pausa sinusal, podendo traduzir-se por uma síncope se a pausa tiver
uma duração suficiente.
– ECG: cada onda P é seguida de um complexo ventricular, e cada complexo ventricular é
precedido por uma onda P: o espaço PR é normal; nota-se um alongamento dos espaços RR,
podendo ir até a dois espaços RR.

Bloqueios interatriais
– 1º grau: assemelha-se à onda de hipertrofia atrial esquerda.
– 2º grau: ausência de expressão ECG.



– 3º grau: atividade atrial divida (aspecto PP’).

Bloqueios atrioventriculares
– 1º grau: alongamento anormal de PR (130-140 ms) com P sempre seguida de um
ventriculograma.
– 2º grau: tipo Wenckebach-Luciani ou Möbitz I: alongamento progressivo de PR até o aparecimento
de uma onda P bloqueada; RR se alongando progressivamente até o intervalo RR, que
compreende a onda P bloqueada (mais curta que duas vezes o espaço RR precedente, e o ciclo
recomeça).
– 2º grau: tipo Möbitz II: traçado sinusal, mas algumas ondas P não são seguidas de QRS (jamais
duas ondas P sucessivas bloqueadas), de modo alorrítmico ou não, com PR constantes
(alongados ou não). Nos casos em que numerosas ondas P são bloqueadas, escapes nodais ou
ventriculares são possíveis. Em outros casos, a morfologia do QRS não é alterada (ventrículos
ativados pelas vias normais).
– 3º grau: dissociação atrioventricular completa, com um ritmo ventricular lento:
– de origem juncional (QRS normais);
– de origem idioventricular (QRS de morfologia extremamente variável em função do centro

ectópico, e frequência tão mais lenta quanto o centro estiver situado em posição baixa). Assim,
para o QRS, um aspecto de retardo ventricular esquerdo quando o centro idioventricular
estiver no ventrículo direito, e vice-versa. Esse distúrbio constitui o “pulso lento permanente”.

Bloqueios de ramo
• Distúrbio da condução nos ramos do feixe de His: levando a um retardo da excitação
ventricular do lado lesado.
• Bloqueio do ramo direito: QRS largo com despolarização negativa e onda T positiva.
• Bloqueio do ramo direito: QRS largo com despolarização positiva e onda T negativa.
• Esses bloqueios traduzem-se em um retardo da condução por causa variável: cardiopatia
congênita, sobrecarga ventricular, cardiomiopatia.

Conduta Do Tratamento
Abstenção assintomática
• SE HOUVER MANIFESTAçõES FUNCIONAIS (vertigens, lipotemias, síncopes), é preciso:
– prevenir a conduta de risco de morte súbita;
– corrigir um eventual erro de prescrição de antiarrítmicos;
– corrigir uma hipercaliemia eventual (tratamento etiológico + diuréticos + carga cálcica);
– administrar:
– Isuprel®*: 0,004-0,008 mg/kg/min em perfusão IV;
– Éphédrine®*: 0,2 mg/kg, IV, 4 vezes ao dia;
– e corticoides em caso de bloqueio de ramo (prednisolona a 1 mg/kg/dia).

A terapêutica medicamentosa é geralmente de pouca eficácia.
O ideal: manutenção eletrossistólica implantada (pacemaker “recuperado” instalado pela veia

jugular, com eletrodo de estimulação endoventricular direita, ou eletrodo de estimulação
endomiocárdica pela via torácica intercostal ou diafragmática).



Bloqueios atrioventriculares
Ver BLOQUEIOS (p.90)



Boca (Afecções da)
Ver ESTOMATITE (INFLAMAçãO DA CAVIDADE ORAL (p.267))



Bog (Síndrome de proliferação bacteriana de superfície)
Ver ACANTOSE PIGMENTAR CANINA (p.4) E PIODERMITE (p.460)



Bolsas escrotais (Dermatites das)
Definição
A pele escrotal fina, um revestimento piloso menos intenso e uma posição anatômica favorável à
irritação por numerosas substâncias permitem-nos compreender por que as bolsas escrotais são
o local de várias dermatites.

Etiologia
– dermatite de contato por irritação ou de origem alérgica (xampus mal-enxaguados,
detergentes, solventes, fertilizantes etc.);
– DOENçAS AUTOIMUNES DE EXPRESSãO CUTâNEA (pênfigos eritematosos);
– dermatite médico-induzida (ver TOXIDERMIA) (p.560);
– dermatose ligada a dismetabolismo do zinco.

Sintomas
As bolsas escrotais são espessadas, infiltradas, mais ou menos depiladas. Elas apresentam lesões
infiltrantes, difusas ou em áreas com formação de crostas. O prurido incita o animal a se lamber
e a se morder. A região é muito dolorosa.

Observa-se, às vezes, na região periescrotal, uma borda eritematosa.

Tratamento
Variável de acordo com a etiologia.

No caso, mais frequente, de dermatite por irritação, a aplicação, 2 vezes ao dia, de loção anti-
inflamatória (Diprosone loção®*) é indicada. É essencial impedir o animal de se lamber (colocar
um colar elizabetano).

Antissepssia local com Hibivet® ou Hibitane®* (10 mL da solução a 5% em 500 mL de água
fervida).



Borreliose
Ver LYME (DOENçA DE (p.394))



Botulismo
Definição
Intoxicação ou toxi-infecção de origem alimentar causada pela fixação da toxina de Clostridium
botulinum (tipo C mais frequente) sobre a membrana pré-sináptica da junção neuromuscular, o
que bloqueia a liberação da acetilcolina no nível da placa motora.

Muitas espécies animais são sensíveis ao botulismo.

Sintomas
Um período de algumas horas a seis dias ocorre entre a ingestão dos alimentos contaminados e
os primeiros sintomas:
– vigilância conservada;
– paresia ou paralisia simétricas com hipotonia e hiporreflexia (tipo motoneurônio periférico).
Quando os nervos cranianos são atingidos: midríase, paresia ou paralisia do maxilar inferior,
disfagia; regurgitações;
– ausência de sinais biológicos (sangue, líquido cefalorraquidiano).

Evolução
Mais frequentemente favorável e sem sequelas (de 1 a 24 dias).

Diagnóstico
• CLíNICO: paresia ou paralisia simétrica com hipotonia e hiporreflexia.
• DIFERENCIAL: polirradiculoneurite; o acometimento dos nervos cranianos é mais discreto.
• EXPERIMENTAL: determinação do tipo de toxina pela inoculação, em camundongos, do soro ou de
extratos efetuados a partir dos alimentos, dos vômitos ou das fezes (Instituto Pasteur de Paris,
serviço de anaeróbios1).

Tratamento
• SORO ANTIBOTULíNICO®* (Instituto Pasteur: antitoxina botulínica). Quando o tipo de toxina causal
não for determinado, utiliza-se o soro anti-C (a toxina do tipo C é quase sempre causal na
França).
– Posologia: 5 mL/kg/dia, por via subcutânea.
– O soro evita a extensão da intoxicação sem modificar os sintomas já instalados.
• ANTIBIOTICOTERAPIA para evitar a proliferação intestinal dos clostrídios: Penicilina G®*,
15.000 UI/kg/SC, a cada 12 horas.
• TRATAMENTO SINTOMáTICO:
– lavagem gástrica e intestinal para evacuar o conteúdo contaminado do tudo digestivo;
– sondagem vesical, 2 ou 3 vezes, em 24 horas, em razão da paralisia da vesícula urinária;
– colocar uma sonda gástrica para hidratação e alimentação;
– utilização da neostigmina (Prostisgmine®*), 0,01 mg/kg/dia pela via subcutânea em 2 injeções, ou
de brometo de piridostigmina (Mestinon®*), 0,2-0,5 mg/kg/dia, por via oral, em 2 aplicações.
Vários efeitos indesejáveis. Ver Miastenia (p.404).



Bradicardia
Definição
Frequência cardíaca lenta, inferior a 60 batimentos por minuto nas grandes raças e a 90
batimentos por minuto nas raças pequenas, com alongamento de TP.

Sintomas
Assintomático em geral, ou com incômodo ao esforço, com síncopes eventuais.

Diagnóstico
• ECG
• (Eliminação de um distúrbio da condução, ver BLOQUEIOS) (p.88).
• PESQUISAR UM ESTADO PATOLóGICO que possa desacelerar o ritmo sinusal:
– hipertensão intracraniana;
– hipotireoidismo;
– insuficiência aguda da adrenal;
– icterícias colestáticas (inconstante);
– uremia;
– acidose;
– hipercaliemia;
– insuficiência pancreática;
– patologia iatrogênica (digitálicos, betabloqueadores, Cordarone®*, Isoptine®*, corticoides,

reserpina);
– afecção cardíaca;
– miocardiopatia do gato.

Conduta Do Tratamento
Abstenção, se assintomática.

Tratar a causa.
• EM CASO DE MANIFESTAçõES FUNCIONAIS COM AUSêNCIA DE UMA DOENçA ASSOCIADA, é preciso
prescrever:
– atropina (25 a 40 µg/kg/dia por via subcutânea em 4 injeções);
– efedrina (0,8 mg/kg por via subcutânea em 4 injeções).
• A CONSTATAçãO DE TAL DISTúRBIO AO LONGO DE UMA ANESTESIA GERAL deve suscitar toda a atenção,
pois esse é um primeiro sinal de parada cardíaca (ver PARADA CARDIORRESPIRATóRIA).



Broncoespasmo
Definição
Acesso dispneico paroxístico, resultante da diminuição brutal do calibre dos brônquios.

O broncoespasmo é bastante frequente no gato, no qual determina uma entidade clínica
bastante próxima da asma humana (ver ASMA DO GATO (p.75)); no cão, encontra-se mais
particularmente nas pequenas raças, mas é difícil associá-lo a causas ou mecanismos
patogênicos precisos (diferença de estruturas anatômicas entre as duas espécies). Contudo, os
fenômenos de hipersensibilidade são geralmente mencionados por analogia com outras
espécies.

Sintomas
– Dispneias de predominância inspiratória, evoluindo para crises.
– Previamente e de forma usual, episódios de tosse seca e constante.
– Forte agitação no momento das crises, especialmente nas pequenas raças, em razão de uma
exacerbação da dispneia.
– Algumas vezes, rinite associada a espirros e secreção nasal.
– A temperatura retal permanece normal, exceto quando o animal está fortemente agitado.
– É importante pesquisar eventual hipereosinofilia, que reforça a suspeita de alergia.

Pesquisar igualmente a presença de eosinófilos no líquido do lavado traqueobrônquico.

Princípios Da Conduta Do Tratamento
– Ver ASMA DO GATO (p.75).
– Além disso, o fenobarbital, eventualmente associado a teofilina, pode ser precioso para
diminuir a agitação do animal, particularmente nas recrudescências noturnas.
– Por fim, a sedação das crises pode ser obtida pela administração local de simpatomiméticos,
betaestimulantes, em spray (Ventoline®*) ou per os Bricanyl®* 30 µg/kg, 4 vezes por dia, após ser
assegurada a ausência de insuficiência cardíaca.



Broncopneumonia aguda
As broncopneumonias são inflamações purulentas dos bronquíolos e dos alvéolos.
• A LESãO INICIAL é UM FOCO PURULENTO BRONQUIOLOALVEOLAR que se estende secundariamente aos
alvéolos circunvizinhos, seja pela via aérea, seja pela via, mais frequente, peribrônquica
(linfática), ou por contiguidade dos tecidos. Em consequência, as lesões são heterogêneas em
razão de seus diferentes estágios de evolução: congestivo, exsudativo ou purulento.
• DOIS PONTOS ESSENCIAIS MERECEM SER RESSALTADOS:
– a ausência de drenagem dos abscessos (pois os bronquíolos estão destruídos);
– e a produção local de toxinas por proteólise.

Em consequência, a gravidade das broncopneumonias reside tanto na intoxicação que elas
geram quanto na insuficiência respiratória que elas originam. A insuficiência respiratória é
causada pela existência de fenômenos congestivos nas amplas áreas do pulmão ao lado dos sítios
purulentos iniciais.

Sintomas
– Dispneia manifesta, com curva respiratória irregular, respiração labial (ver árvore diagnóstica
(p.38) 13, p. XLV).
– Tosse abortada: pequena, curta, dolorosa e seca.
– Secreção nasal, às vezes purulenta.
– Febre, com hipertermia irregular, atingindo marcantemente o estado geral.
– Eventualmente, miocardia associada.
– Sinais radiológicos discretos no início da evolução, depois densificação do tipo alveolar e
broncogramas alveolares.

Tratamento
• HIGIêNICO:
– Evitar atmosferas muito secas e as variações importantes de temperatura, causas evidentes de
irritação respiratória; alimentar o animal frequentemente e em pequenas quantidades (o mais
prático é recorrer aos líquidos), a fim de manter o estado geral.
– É muito importante virar periodicamente o animal para evitar a hipostasia, sempre perigosa
nessas circunstâncias.
– Desde que o estado do animal permita, é desejável fazê-lo marchar e praticar pequenos
movimentos de percussão do tórax (inspiração na cinesioterapia humana), a fim de facilitar a
drenagem das secreções.
• MEDICINAL. O tratamento deve procurar:
– esterilizar o foco infeccioso (antibioticoterapia) para limitar sua extensão e evitar a destruição de
grandes áreas do parênquima;
– favorecer a respiração, essencialmente opondo-se aos fenômenos congestivos (AINEs) e lutando
contra a hipóxia (oxigenoterapia). A eficácia dos broncodilatadores é discutível, mas eles são
classicamente preconizados; nesse sentido, são preferíveis aqueles que possuem igualmente
propriedades analépticas cardiorrespiratórias (teofilina e derivados);
– dar suporte ao organismo e aumentar o conforto do animal doente (antipiréticos). É imperativo
manter o equilíbrio hidroeletrolítico (e, se possível, acidobásico) adequado.

Na prática, a ênfase deve ser dada inicialmente na antibioticoterapia. A administração de
outras terapêuticas deverá ser modulada em função do exame clínico.



• ANTIBIOTICOTERAPIA (ver esse termo)
– Idealmente escolhida em função do antibiograma se um LBA (lavado broncoalveolar) puder ser
realizado.
– O antibiótico deve ser ativo contra as bactérias Gram-negativas, geralmente implicadas nas
broncopneumonias dos carnívoros, difundindo-se corretamente no foco infeccioso pulmonar.
– Sua administração será maciça e prolongada (2 a 3 semanas, no mínimo).
– Os produtos mais utilizados são os betalactâmicos e as cefalosporinas semissintéticas: Rilexine®,
30 a 50 mg/kg/dia, em 2 administrações parenterais.
– Em caso de falha aparente, a mudança dos princípios ativos só deve intervir no mínimo 3 dias
após o início da administração:
– o recurso aos aminosídeos principais não deve ser adotado sistematicamente em razão da difusão

relativamente medíocre desses produtos nos focos pulmonares remanescentes. Por outro lado,
nos casos muito graves, eles podem ser administrados conjuntamente por via aérea (ver
AEROSSOLTERAPIA (p.13)) e parenteral.

– em razão da gravidade dos sintomas, cresce o uso das quinolonas de terceira geração, que encontram
aqui uma de suas principais indicações. Contudo, é preciso lembrar sua ausência de atividade
sobre os anaeróbios, que podem eventualmente participar do processo infeccioso. Por essa
razão, pode ser sábio associá-las aos betalactâmicos.

Anti-inflamatórios
Os anti-inflamatórios não esteroides, particularmente os salicilatos em razão de suas
propriedades antitérmicas, são indicados durante grande parte da afecção, sobretudo quando a
dispneia é marcante e a febre, muito elevada.

Conduta Do Tratamento
Caso geral
– Indução do tratamento anti-infeccioso por via geral: Clamoxyl® (SC, IV): 10 mg/kg 3 vezes por
dia, ou o padrão, 20 mg/kg 2 vezes por dia.
– Depois substituir por oral:
– Clamoxyl® (mesmas posologias) com, eventualmente, adição de Septotryl® ou de Bactrim®*

(30 mg/kg/dia).
– AINE (p. ex., Tolfédine®, Métacam®) para aliviar o animal (ver ANTI-INFLAMATóRIOS NãO ESTEROIDES

(p.57)).

Casos mais graves
Necessitam de um ajuste da antibioticoterapia:
– Marbocyl®* ou outra fluoroquinolona (ver ANTIBIOTICOTERAPIA (p.52)): 2 mg/kg/dia solução
injetável. Se for o caso, a dose pode ser dobrada; eventualmente associada a Clamoxyl suspensão®.
– aerossol de gentamicina e teofilina (Dilatrane xarope®*): 4 a 5 mg/kg 2 vezes por dia, testando a
sensibilidade de cada animal.



Broncopneumonia por corpos estranhos
Definição
Inflamação aguda, gangrenosa, de epitélio respiratório profundo, resultante da aspiração de
partículas estranhas.

O aparecimento e a gravidade de uma broncopneumonia, em seguida a uma falsa deglutição,
dependem da natureza e da quantidade dos materiais inalados, de seu grau de contaminação e
de sua distribuição mais ou menos profunda nos pulmões.

Geralmente, essas “falsas rotas” ocorrem nos animais enfraquecidos, alimentados à força ou
portadores de afecção palatina, faríngea ou esofágica.

Menção especial deve ser feita, em razão de sua frequência e de sua gravidade, às
broncopneumonias resultantes da aspiração de suco gástrico durante a anestesia,
particularmente nos animais portadores das doenças mencionadas anteriormente.

Sintomas (Ver BRONCOPNEUMONIA AGUDA)
– Os sintomas dependem dos corpos estranhos em questão e do estado prévio do animal. De
acordo com o caso, o quadro clínico pode assemelhar-se àquele de uma broncopneumonia
infecciosa, mas ele é frequentemente mais dramático.
– Estado geral profundamente alterado.
– Dispneia manifesta (taquipneia e curva respiratória irregular) (ver árvore diagnóstica 13, p.
XLV).
– Tosse abortada (pequena, pouco audível e dolorosa).
– Secreção nasal eventual (algumas vezes, com coloração de “borra de vinho”).

Diagnóstico
Imagens radiográficas de densificação alveolar lobar, cranioventral (lobos craniais e médios).

Prognóstico
Reservado a muito desfavorável.

O aparecimento das manifestações de miocardite é particularmente pejorativo.

Tratamento
• PREVENçãO: DIMINUIR OS RISCOS DE INALAçãO DE SUCO GáSTRICO DURANTE A ANESTESIA.
    O respeito às regras clássicas de anestesia permanece essencial, particularmente nos animais
debilitados: dieta, administração de atropina, intubação e inclinação correta do corpo durante e
depois da intervenção. Os inibidores de secreções gástricas podem ser utilizados (omeprazol
[Mopral®*]): 0,5 a 1 mg/kg per os no cão).
• CONDUTA EM CASO DE URGêNCIA:
– Antibioticoterapia: o emprego de antibiótico principal, de amplo espectro e de boa difusão, é

evidentemente indispensável. Na prática, as quinolonas de terceira geração, em dose dobrada,
são geralmente utilizadas (cf. ANTIBIOTICOTERAPIA). No entanto, levando em consideração a
frequência das infecções por micro-organismos anaeróbios e sua resistência às quinolonas
únicas, é imprescindível associá-las aos betalactâmicos.

– Oxigenoterapia.



– Broncodilatadores: teofilina, terbutalina.
– Apesar do risco anestésico, muito importante em tais circunstâncias (miocardite associada),

uma broncoscopia é desejável na atelectasia pulmonar importante, ligada a uma obstrução por
exsudatos diversos: o objetivo é aspirá-los, assim como os eventuais corpos estranhos. Uma
prática dinâmica deve ser objetivada, visando a realizar uma aspiração traqueal, até mesmo
brônquica, desde a descoberta de uma falsa deglutição.

• ALTERNATIVA: TRATAMENTO CLÁSSICO DE UMA BRONCOPNEUMONIA (ver
BRONCOPNEUMONIA AGUDA (p.92)).



Bronquiolite
Definição
“Inflamação dos bronquíolos intrapulmonares.” Contudo, como a distinção entre bronquiolite e
broncopneumonia é bastante arbitrária, é preferível adotar o termo bronquiolite a uma forma
particular de broncopneumonia, encontrada no filhote de gato, caracterizada por exsudação serosa
que tem pouca tendência a coagular, levando a um acúmulo de líquido nos alvéolos e nos
bronquíolos e traduzindo-se, à auscultação, pela audição de crepitações brônquicas úmidas.

Sintomas
– Ver BRONCOPNEUMONIA AGUDA (p.92).
– Crepitações úmidas que o tamanho dos animais acometidos torna dificilmente audíveis.

Prognóstico
É essencialmente ligado à idade do animal e à natureza da afecção inicial (doença de Carré2).

Tratamento
Muito próximo daquele das broncopneumonias. Pode ser interessante adotar o que é feito nas
crises dispneicas felinas, e, apesar das particularidades histológicas da musculatura dos
bronquíolos do cão, adicionar broncodilatadores (teofilina 5-10 mg/kg per os 2 vezes por dia) para
ajudar na evacuação dos líquidos e favorecer a respiração (ver ASMA DO GATO (p.75)).



Brônquios (Patologia dos)
Na patologia brônquica dos carnívoros, há predomínio da inflamação, enquanto a incidência de
tumores, na prática, é baixa.

Anatomia
É conveniente distinguir:
– os brônquios extralobulares, com defesas eficazes e cuja inflamação recebe o nome de
“bronquite”;
– os brônquios intralobulares, bem menos protegidos e cuja inflamação, muito mais grave, pois é
extensível ao pulmão, recebe o nome de “bronquiolite”.

De fato, a distinção entre bronquiolite e broncopneumonia é bastante arbitrária, daí a
tendência pragmática de se preferir o termo “broncopneumopatia”.

Diferentes Formas
• AS BRONQUITES AGUDAS são geralmente benignas, exceto aquelas associadas a uma doença geral.
As bronquites crônicas, por sua vez, devem ser sempre objeto de cuidados muito atentos, pois
podem levar a uma insuficiência respiratória crônica, acompanhar-se de uma reação fibrosa de
tendência extensiva ao parênquima pulmonar, ser a origem de um enfisema e de uma
insuficiência cardíaca direita mais global.
• AS BRONQUITES CRôNICAS são frequentes no cão (ver BRONQUITE CRôNICA (p.97)).
• A BRONQUIECTASIA é a dilatação permanente dos brônquios com degradação de sua parede e
modificações histológicas importantes (metaplasia malpighiana), levando a um acúmulo de
muco espesso que não pode ser evacuado e que favorece as superinfecções.

Ela resulta em uma inflamação crônica particularmente rebelde.
A terapêutica é baseada em uma antibioticoterapia durante 4 a 6 semanas, no mínimo.

• O BRONCOESPASMO é muito raro no cão e sua patologia é bastante imprecisa (ver BRONCOESPASMO
(p.92)). Já o gato pode sofrer de uma broncoconstrição grave, recidivante e de origem alérgica,
muito próxima da asma do homem (ver ASMA DO GATO (p.75)).



Bronquite aguda
Definição
Inflamação catarral da árvore brônquica extralobular, mais frequentemente ligada a um
acometimento mais geral do aparelho respiratório superior (traqueobronquite).

É importante determinar se a afecção é isolada ou se ela faz parte do quadro clínico de uma
doença geral, caso em que o prognóstico é dado em função da gravidade da afecção causal.
• AS BRONQUITES AGUDAS ISOLADAS podem resultar da ação de agentes irritantes bastante diversos
(fumaça, poeira, inseticidas etc.) ou de agentes infecciosos (Bordetella bronchiseptica,
principalmente) que podem agir primitivamente na ocasião de uma perturbação das defesas
(frio, fadiga etc.) ou vir a complicar uma inflamação preexistente (viral mais usualmente,
alérgica, parasitária, mecânica etc.).
• ESSAS CAUSAS NãO SãO MUITO DIFERENTES DAQUELAS DAS BRONQUITES CRôNICAS; apenas mudam o
tempo da evolução e a importância das lesões histológicas.

Sintomas
A evolução clínica compreende geralmente três tempos, que correspondem às três fases clássicas
da inflamação catarral: congestão, exsudação e resolução. Ela pode igualmente se transformar em
bronquite crônica.
• SINTOMA PRINCIPAL: A TOSSE. Ela é seca. Inicialmente seca (não produtiva), durante 2 a 3 dias (=
fase congestiva); em seguida úmida (produtiva) por uma semana (= fase exsudativa); e
novamente, com eventual passagem em direção à cronicidade.
• NãO Há EVIDENTES MODIFICAçõES DOS MOVIMENTOS RESPIRATóRIOS.
• À AUSCULTAçãO: crepitações (inspiratórias e expiratórias), secas ou úmidas, segundo o estado
evolutivo.
• SíNDROME FEBRIL: geralmente pouco descrita, ela é mais ou menos caracterizada em função da
causa inicial, da importância das superinfecções e da natureza das bactérias implicadas. A febre
tem tendência a aumentar à medida que a inflamação ganha em profundidade.
• Geralmente, não há expressão radiológica.

Prognóstico
Mais frequentemente favorável, à exceção das bronquites que evoluem para o quadro de uma
doença geral, ou que atingem um doente previamente acometido por uma insuficiência
respiratória ou cardíaca.

Tratamento
Como a inflamação provoca modificações das secreções brônquicas e o reflexo da tosse, o
tratamento deve objetivar acalmar a irritação, favorecer a eliminação do muco, mas só deve se
opor à tosse se ela for pouco produtiva, dolorosa para o animal e inconveniente para os
proprietários (ver ANTITUSSíGENOS (p.60)).
• A RELATIVA BENIGNIDADE DE UMA BRONQUITE AGUDA leva à interrogação sobre a necessidade de um
tratamento anti-infeccioso geral. Ele é importante nos animais debilitados ou portadores de
insuficiência respiratória, nos processos patológicos que se prolongam ou em que a participação
infecciosa parece clara. Se a decisão de recorrer à antibioticoterapia for tomada, é importante efetuá-la
muito corretamente e, em particular, não interrompê-la muito rapidamente, pois a difusão desses



produtos no muco abundante é sempre bastante medíocre.
Enfim, é preciso não desacelerar a cura pela adoção de terapêuticas inapropriadas.

• ANTI-INFLAMATóRIOS. Parece desejável evitar os corticoides que cessam a tosse de modo bastante
surpreendente, mas podem deprimir a resposta imunitária e favorecer a evolução para a
broncopneumonia. Assim, recorre-se aos AINEs (ver ANTI-INFLAMATóRIOS NãO ESTEROIDES (p.57)).
• Como a tosse é um mecanismo de defesa comprovado, o uso de antitussígenos é justificado
unicamente na tosse seca (ver ANTITUSSíGENOS (p.60)).
• MODIFICADORES DAS SECREçõES. Os expectorantes favorecem a fluidificação e a eliminação das
secreções. Os balsâmicos possuem, de outro modo, propriedades antissépticas locais,
moderadas, mas usualmente suficientes para o tratamento das bronquites agudas não
complicadas (ver EXPECTORANTES (p.268)).

Entretanto, preferem-se frequentemente os aerossóis (ver AEROSSOLTERAPIA (p.13)), que
constituem um meio eficiente de combater o secamento da mucosa na fase congestiva e de diluir
o muco brônquico. Podem-se, igualmente, adicionar antissépticos e antibióticos que agem
localmente e, eventualmente, por via sistêmica.
• ANTI-INFECCIOSOS. Quando a opção por um tratamento anti-infeccioso for decidida, convém
escolher um antibiótico de amplo espectro, ativo sobre bactérias Gram-negativas e com boa
difusão no sítio inflamatório. A administração será prolongada por uma semana, no mínimo.

O aumento do número de resistências e a evolução de suas naturezas impõem uma adaptação
periódica da antibioticoterapia na situação observada, sem, contudo, recorrer sistematicamente
aos anti-infecciosos principais, muito sofisticados ou reservados ao uso hospitalar.

Conduta Do Tratamento
Tratamento higiênico: é desejável acomodar o animal em um local onde a atmosfera seja bastante
úmida (ver BRONQUITE CRôNICA (p.97)) e com temperatura estável e média.

Tratamento clínico:

Esquema de base
– Na fase congestiva: tosse seca:
– ANTI-INFLAMATóRIOS NãO ESTEROIDES.
– modificadores da tosse: adotar uma associação contendo a folcodina (Respilène®*).
– Na fase exsudativa:
– expectorante de propriedades balsâmicas: preparação à base de terpina (Terpone xarope®*);
– eventualmente, Trophirès®*, se a tosse tornar-se frequente.
– Antitussígeno, se a afecção durar e se a tosse tornar-se seca:
– preparação à base de codeína: 0,2 mg/kg, 2 a 4 vezes por dia, e até 2 mg/kg, 2 a 4 vezes por dia

(p. ex., associar a etilmorfina, Tussipax®*). Contudo, o secamento das mucosas, a lentidão do
trânsito digestivo e as eventuais modificações da vigilância devem pesar na tomada dessa
decisão;

– oxomemazina: Toplexil®*;
– folcodina: Respilène®*, Trophirès®*;
– eventualmente, aerossol contendo: soro fisiológico ou Goménol solúvel®*: 5 mL.

Antibioticoterapia
Considerando as reservas mencionadas anteriormente, os antibióticos mais rotineiramente
utilizados nesse quadro continuam sendo a amoxicilina (20 mg/kg/dia em 2 aplicações diárias), a



cefalexina (Rilexine®, Therios® 30 mg/kg/dia em 2 aplicações diárias). O tratamento deve ser
prolongado por, no mínimo, uma semana e, se possível, 10 dias. A difusão desses antibióticos é
boa, e eles podem ser utilizados pela via parenteral e depois oral.

Podem-se, igualmente, associar dois antibióticos sinérgicos: uma penicilina semissintética por
via parenteral (amoxicilina) e um aminosídeo por aerossol (gentamicina).



Bronquite crônica
Definição
Inflamação crônica dos brônquios, caracterizada clinicamente por uma tosse persistente ou
recidivante.

Por analogia com a medicina humana, a bronquite crônica dos carnívoros foi definida
precisamente como “a presença de uma tosse crônica, aparecendo por vários dias ao longo de 2
meses consecutivos e com tempo de, no mínimo, um ano”.

É acompanhada de uma produção excessiva e acúmulo de muco espesso, em razão de
hipersecreção das glândulas mucíparas hipertrofiadas e da perda progressiva dos cílios
epiteliais.

Esse processo resulta em obstrução parcial dos brônquios, com certo grau de insuficiência
respiratória e evolução possível para hipertensão arterial pulmonar.

Etiologia
As causas dessa síndrome são plurifatoriais, sendo sempre mais ou menos confuso e difícil
determiná-la na prática: aerocontaminantes, alergia, sequelas de afecções virais ou, de um modo
mais geral, de bronquites agudas maltratadas (a esse respeito, merece especial atenção o papel
dos deficits imunológicos em seguida aos tratamentos intempestivos pelos corticoides e pela
seleção de cepas microbianas resistentes em razão da interrupção precoce de uma
antibioticoterapia); obstruções diversas (tumores, colapso traqueal)…

Sintomas
• TOSSE FORTE E SECA. De acordo com o caso, produtiva e emetizante; em seguida, com o tempo,
cada vez mais seca e dolorosa. Ela aparece, inicialmente, ao amanhecer, na mudança de
temperatura do ar inspirado ou ao fim de um exercício (importância do nervosismo nas raças
caninas de pequeno porte); em seguida, torna-se mais ou menos permanente.
• PROGRESSIVAMENTE, INCAPACIDADE AO ESFORçO traduz-se por falta de ar e cianose eventual.
• À AUSCULTAçãO, grande diversidade de crepitações segundo o estado lesional, com predomínio
progressivo das crepitações secas, sibilações ou ronronados de acordo com seu local de
formação.
• O EXAME RADIOLóGICO prova-se determinante na prática, não somente para confirmar o
diagnóstico de bronquite crônica, mas para realizar o diagnóstico diferencial de outras afecções
tussígenas (cardiopatias no cão, pneumopatias intersticiais crônicas…) e algumas vezes também
para determinar a etiologia (p. ex., traqueobronquite crônica consecutiva a um colapso traqueal).
– Imagens de densificação brônquica: imagens em “faixas” ou em “anéis”.
– A radiografia permite também a observação de eventuais complicações: dilatação brônquica
(ver BRôNQUIOS (p.95) [PATOLOGIA DOS]), extensão inflamatória, intrapulmonar, repercussão
cardíaca.

Exames Laboratoriais
• UM EXAME CITOBACTERIOLóGICO do muco, recolhido por lavagem traqueobrônquica e aspiração,
pode fornecer informações preciosas quanto à etiologia de um caso particularmente rebelde (ver
ALERGIA RESPIRATóRIA (p.21)). Contudo, essa técnica, de execução bastante difícil em um pequeno
cão com insuficiência respiratória que se teme anestesiar, requer muita prática.



• A BRONCOSCOPIA não encontra aqui suas melhores indicações, uma vez que as lesões
dominantes repousam geralmente além da bifurcação brônquica e que os tumores são bastante
raros, comparativamente à espécie humana. Contudo, ela permite o diagnóstico de causas raras.

Tratamento
O tratamento da bronquite crônica é frequentemente difícil, pois alguns de seus objetivos
parecem contraditórios. Assim, o clínico pode ser tentado a combater a tosse quando ela é muito
frequente e dolorosa, mas a tosse pode tornar-se necessária quando o muco fluidizado puder ser
novamente expectorado.

Além disso, a eficiência do tratamento depende das possibilidades de subtrair do animal as
causas reais de inflamação. Entretanto, sublinhamos as dificuldades encontradas, na prática, em
identificá-las.

Os principais objetivos, com prioridades variáveis de acordo com o caso, são:
– facilitar as trocas respiratórias, fluidificando o muco (ver AEROSSOLTERAPIA (p.13) E EXPECTORANTES)
e aumentando o calibre brônquico por meio de broncodilatadores;
– agir sobre a tosse, diminuindo momentaneamente a frequência (ver ANTITUSSíGENOS (p.60)),
depois tornando-a mais produtiva (ver EXPECTORANTES (p.268));
– limitar a infecção traqueobrônquica, usualmente presente, pois o muco é um excelente meio de
cultura bacteriano;
– limitar a inflamação por um conjunto de medidas higiênicas e pela corticoterapia, que é
frequentemente necessária no cão e sempre indispensável no gato.

Conduta Do Tratamento
Medidas higiênicas
– Indicar dieta de emagrecimento para os animais com excesso ponderal.
– Impedir o uso de coleiras muito apertadas e preconizar coleira do tipo peitoral.
– Proteger o animal do frio, da umidade e evitar a inalação de substâncias irritantes. Contudo, se
a tosse for muito seca, é aconselhável deixar o animal, várias vezes ao dia, e por períodos de 20
min, em uma névoa produzida no banheiro com o chuveiro quente ligado.

Medidas médicas
– Exemplo de esquema terapêutico para um acesso de gravidade moderada:
– corticoterapia: via oral com prednisolona (0,5 mg/kg/dia). Encontrar a dose mínima eficaz;
– antibioticoterapia: em princípio, por causa dos resultados do antibiograma, após a análise do

líquido do lavado broncoalveolar (LBA). Como primeira intenção, na ausência de LBA, utilizar
amoxicilina (Clamoxyl®*) ou cefalexina (ver ANTIBIOTICOTERAPIA (p.52));

– broncodilatador de tipo teofilina: Dilatrane LP®*, 20 mg/kg/dia, em 2 aplicações diárias;
– antitussígenos podem ser adicionados, se a tosse for seca.
– Nos casos mais graves, a aerossolterapia é útil e será feita com a ajuda de Goménol® ou solução
fisiológica (ação calmante e fluidificante real) e corticoides (Solumédrol®*, uma ampola de 20 mg
para o aerossol). A antibioticoterapia associará uma penicilina de amplo espectro e boa difusão,
tipo amoxicilina, por via parenteral ou oral, a um aminosídeo por aerossolterapia.
– Em seguida, o esquema terapêutico habitual comporta uma associação de um antibiótico e de
um corticoide por um mês, depois um tratamento de manutenção idêntico, dado durante uma
semana por mês, durante 6 meses (sob reserva da ausência de contraindicações da



corticoterapia).



Bronquites parasitárias
Ver AELUROSTRONGILOSE FELINA (p.13), CRENOSSOMOSE (BRONQUITE PARASITáRIA), FILAROIDOSE E
OSLEROSE



Brucelose (Por Brucella abortus, B. melitensis, B. suis)
Ver também BRUCELOSE (POR BRUCELLA CANIS (p.99))

Modo De Infecção
O cão pode infectar-se pelo contato com ruminantes ou suínos. A infecção torna-se
habitualmente assintomática. Pode traduzir-se, em alguns casos, por abortos, orquites e/ou
epididimites. O cão poderá desempenhar um papel epidemiológico minoritário na transmissão
da doença na pecuária.

Diagnóstico Sorológico
 



Brucelose (Por Brucella canis)
Ver também BRUCELOSE (POR BRUCELLA ABORTUS)

Definição
Doença infecciosa, contagiosa, do cão causada por Brucella canis, caracterizada na fêmea por
abortos contagiosos e, no macho, por orquites ou epididimites.

Transmissível ao homem.
Diagnosticada com certeza em 1996 na França.

Sintomas
– Sintomas gerais discretos.
– Orquite, epididimite, prostatite no macho.
– Esterilidade (macho e fêmea).
– Artrite, espondilodiscite.
– Na cadela gestante, aborto frequente do 45o ao 60o dia (25 a 40% dos casos) seguido de metrite
e de esterilidade.
– Às vezes, reabsorção embrionária.
– Sequela de uveíte e de glaucoma secundário.

Diagnóstico
– Suspeita clínica em caso de aborto contagioso.
– Isolamento de B. canis por hemocultura ou a partir do aborto.
– Diagnóstico sorológico: possível somente com antígeno Brucella canis (ou outra Brucella na fase
Rough):
– PCR;
– fixação do complemento;
– teste do rosa bengala;
– imunodifusão em ágar;
– soroaglutinação.

A sorologia é positiva apenas 3 a 4 semanas após a infecção. É necessária a realização de dois
testes com 4 semanas de intervalo.

Tratamento
• ANTIBIOTICOTERAPIA. Doxiciclina 10 mg/kg/dia uma vez e estreptomicina 10 mg/kg em 2 injeções
cada dia, durante 3-6 semanas.
• RESULTADO. Cura clínica, mas o animal torna-se portador, e as recaídas não são raras.

Profilaxia
• SANITáRIA. Eliminação dos animais sorologicamente positivos dos efetivos (transmissão ao
homem é possível).
• MéDICA. As vacinas atualmente testadas, a partir de organismos vivos ou inativados, fornecem
raramente os resultados esperados.



1Nota da Revisão Científica: o exame pode ser realizado nesse serviço no Instituto Pasteur de Paris.)
2Nota da Revisão Científica: A doença de Carré também é conhecida como cinomose.
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Cadiot-Ball (Síndrome de)
Síndrome paraneoplásica, caracterizada pela aposição de elementos ósseos, neoformados a
partir do periósteo, principalmente sobre as extremidades distais dos raios inferiores dos
membros.

Essas lesões ósseas são as mais frequentemente associadas a um acometimento visceral
primitivo, em geral de natureza tumoral e de localização broncopulmonar; elas revelam
perturbações complexas, provavelmente neurovasculares.

Sinonímia rica que necessita de esclarecimento.

Osteoartropatia hipertrofiante pnêumica
Essa denominação oferece a vantagem de ser bem conhecida pelos médicos, mas apresenta o
risco de uma confusão comum com a osteodistrofia hipertrófica, de origem metabólica, com a
qual não tem nenhuma relação. Para limitar esses riscos, a denominação de osteoartropatia
hipertrofiante pnêumica é preferível àquela de osteopatia hipertrofiante pnêumica, mesmo se o
comprometimento articular for menos frequente no cão do que no homem, em razão de uma
evolução mais rápida. O qualificativo de pnêumico faz referência à localização dominante do
tumor inicial.
• ACROPAQUIA (muito pouco usada na França, mas em voga nos países anglo-saxões).

NOTA: a mesma síndrome foi descoberta na medicina humana por Pierre Marie, que foi assim
passado para a posteridade. A mesma sorte tiveram dois professores de veterinária de Lyon,
Cadiot (clínico) e Ball (anatomopatologista). Essa denominação, de longe a mais conhecida no
meio veterinário francês, é a razão pela qual nós a adotamos. Contudo, há o inconveniente de ser
muito “franco-francesa”.

Sintomas
– Animais mais frequentemente idosos e em mau estado geral.
– Claudicação, depois o aparecimento de volumosos edemas nos membros, muito quentes, mas
paradoxalmente pouco dolorosos, e que retrocedem em alguns dias. Durante esse período, é
frequentemente possível perceber uma onda pulsátil junto ao edema.
– Progressivamente, o aparecimento de deformações dos membros, inicialmente distais, depois
generalizadas e simétricas, particularmente importantes nas extremidades. Trata-se de um volumoso
espessamento, indolor e frio.
– O exame revela frequentemente um acometimento visceral crônico, mais comumente respiratório.
Verificar a existência eventual de tumores mamários. Nesse sentido, a síndrome de Cadiot-Ball é
um modelo de síndrome paraneoplásica.
– Patogenia desconhecida ou muito discutida (vasodilatação perióssea localizada, de origem
neurovegetativa?).

Diagnóstico Radiológico
– De modo sensivelmente simétrico e bilateral, aposição das camadas ósseas neoformadas a
partir do periósteo.
– Espículas periosteais, perpendiculares ao grande eixo do osso.
– Frequentemente, imagens com forma de “soltar balões”, características de metástases
pulmonares, em geral de um epitelioma glandular, mais frequentemente de origem mamária.



Princípios Do Tratamento
– O PROGNóSTICO está evidentemente ligado à evolução da afecção inicial; é geralmente ruim, seja
de origem de um câncer, seja de uma doença infecciosa crônica, eventualmente tuberculose, que
se tornou rara, mas que, no entanto, deve ser mencionada.
– Contudo, a literatura relata algumas observações de regressão progressiva das lesões ósseas
após a cura do foco inicial ou da exerese de um tumor benigno.



Cãibra do scottish terrier
Definição
Afecção neurológica hereditária, própria do Scottish Terrier, caracterizada por episódios de
hipertonicidade muscular, levando a dificuldades locomotoras e posturas anormais.

Sintomas
• ANIMAL NORMAL AO REPOUSO e locomoção correta com exercício moderado.
• O OPOSTO, NA EXCITAçãO OU EXERCíCIO SUPORTADO, aparecimento em alguns minutos de posições
ou movimentos curiosos, diversamente associados em um mesmo animal:
– abdução dos quatro membros, “andar em passo de ganso”, encurvação das costas etc.;
– contratura da face, perturbações respiratórias etc.;
– por outro lado, não há manifestações dolorosas, nem modificações da consciência.
• RETORNO PROGRESSIVO a uma situação mais normal.
• A AFECçãO PODE COMEçAR NO CãOZINHO (FILHOTE) e se prolongar durante toda a vida do animal;
sobretudo em certas situações psicológicas (excitação precedente a um passeio etc.), variáveis de
um animal a outro e que é interessante reparar a fim de evitá-las.

Tratamento
A patogenia dessa afecção permanece controversa, ainda que numerosos argumentos mostrem
que ela seria de natureza neurológica. Uma melhora pode ser obtida com:
• DIAZEPAM (Valium®*): 1,5 mg/kg em caso de crise grave, em torno de 0,5 mg/kg/dia de modo mais
prolongado com uma remissão da ordem de 8 horas (variação individual importante), com o
objetivo de obter um efeito de relaxamento muscular sem modificação clara do estado desperto.
• VITAMINA E (Epynal®*): 125 UI/kg/dia. Não há efeito sobre as manifestações da crise, porém
diminuição de sua frequência. É importante monitorar a taxa de plaquetas na administração
prolongada, sobretudo em pequenas doses da ordem de 70 UI/kg.



Calázio
É uma inflamação e um encistamento de uma ou várias glândulas de Meibomius.

Sinais Clínicos
– Calázio pode ser único ou múltiplo.
– Tumefação da borda das pálpebras, visível sobre a face interna destas, com reação inflamatória
da conjuntiva (fluxo lacrimal, dor moderada em geral).
– Quando o orifício excretor da glândula de Meibomius não está totalmente obstruído, pode-se,
por pressão, fazer jorrar o pus na borda livre da pálpebra. Isso é raramente possível.

Tratamento Cirúrgico
Consiste na incisão da conjuntiva, perpendicularmente à borda da pálpebra, e na curetagem do
cisto; não se sutura a conjuntiva.

A operação é seguida da aplicação de colírios ou pomadas oftálmicas em associação com
antibióticos e corticoides (Fradexam pomada oftálmica®).



Calcinose periarticular
Definição
Depósitos cálcicos no entorno de várias articulações (calcinose multicêntrica). Resulta em uma
claudicação e eventuais deformações. O diagnóstico torna-se fácil com a ajuda da radiologia.

Tratamento
• ORIGEM NãO CONHECIDA COM PRECISãO, trata-se provavelmente de uma anomalia renal de
eliminação do fósforo. Por essa razão, são indicadas: uma exploração da função renal e uma
dosagem da fosfatemia e da calcemia (síndrome paraneoplásica).
• SE A FOSFATEMIA ESTIVER ELEVADA, prescrição de um medicamento digestivo à base de hidróxido
de alumínio (Maalox®*) que quela os fosfatos alimentares.



Cálculos biliares
Ver LITíASE BILIAR (p.387)



Cálculos urinários
Ver LITíASE URINáRIA



Calosidades
Placa cutânea, muito espessa, redonda ou ovalada, que se desenvolve nos pontos de apoio.

Sintomas
A superfície da lesão é alopécica, acinzentada e com fendas.

As grandes raças: Dogue Alemão, São-bernardo e Pastor-alemão são principalmente expostos,
em especial os animais que dormem sobre um solo duro (cimento, madeira).

Os principais locais são o cotovelo e a ponta do jarrete. A região esternal pode ser igualmente
afetada nos cães Teckel, Pinscher, Doberman e Pointer, por exemplo.

A maioria das calosidades é bem tolerada, e sua exerese cirúrgica é justificada apenas se a
lesão for volumosa ou gravemente infectada.

Infelizmente, com frequência uma infecção se instala e induz a uma piodermite calosa ou
PIODERMITE dos pontos de pressão. As dobras que surgem no tecido bastante hiperceratótico são
o local de uma maceração supurada, levando a soluções de continuidade na pele e,
frequentemente, a fístulas.

Conduta Do Tratamento
• NA AUSêNCIA DE SUPERINFECçãO, a exerese cirúrgica deve ser limitada apenas às lesões muito
extensas. A cicatrização pode tornar-se difícil pelas tensões exercidas sobre a pele durante a
flexão articular. Em consequência, a imobilização é comumente necessária durante 10 dias.

Convém, em seguida, proteger a zona traumatizada e, se forem os cotovelos, colocar um
curativo, a cada noite, no animal doente.
• QUANDO A INFECçãO SE INSTALAR, a antibioticoterapia sistêmica, embora indispensável, tem sua
eficácia limitada pela fibrose que se opõe à difusão dos princípios ativos. Assim, deve-se
prescrever um tempo de administração prolongado.
• UM TRATAMENTO LOCAL é aplicado simultaneamente, depois regularmente. Por exemplo:
– uma aplicação pela manhã e à noite de ácido salicílico, enxofre precipitado 0,50 g;
– pomada Betneval Neomicina®*, um tubo;
– lanolina, vaselina 10 g;
– Diprosalic®* pomada, uma aplicação pela manhã e à noite. Se necessário, antisséptico local
(Hibitane®).

Profilaxia
A profilaxia da afecção pode ser obtida fornecendo ao animal um colchão de espuma ou uma
cama espessa. Banhos bastante frequentes serão recomendados para limpar a pele, seguidos de
secagem com ar quente. Uma fricção leve com álcool nas zonas de apoio completará os cuidados
higiênicos.



Canal arterial (Persistência do)
Definição
Malformação congênita extracardíaca, causada por não regressão pós-natal do canal de Botal,
“canal arterial” conectando a aorta e a artéria pulmonar nos fetos.

Esse canal se fecha, em princípio, nos dias seguintes ao nascimento, mas sua persistência gera
um desvio esquerdo-direito (a pressão aórtica sendo superior à pressão pulmonar) que é a
origem de uma insuficiência cardíaca esquerda.

Em casos raros, o desvio é inverso (desvio direito-esquerdo), e a afecção torna-se cianosante.
Essa evolução ocorre principalmente no desvio de diâmetro grande (com intenso débito) ou na
hipertensão pulmonar associada.

Sintomas
A persistência do canal arterial é a principal cardiopatia congênita canina. Ela é mais frequente
nos cães das raças Poodle Anão (predisposição hereditária demonstrada), Pastor-alemão, Bichon,
Chiuaua, Collie, Shetland, Spitz e Pastor dos Pirineus.
– Descoberta, eventualmente fortuita, em um cão de 2 a 6 meses de idade, com um sopro
sistólico-diastólico; de intensidade forte e máxima no terceiro espaço intercostal esquerdo, no
meio do tórax. Um frêmito (“estremecimento ronronado”) está muito frequentemente associado,
sobretudo nos casos de canal de alto débito. Em certos casos, a respiração pode ser encontrada
na ponta do manúbrio do esterno. O choque precordial é aumentado.
– Um pulso arterial delimitado é palpável.
– Eventualmente: retardamento estatura-ponderal, fadiga, dispneia ao esforço, ou ascite. Mais
raramente: cianose (inversão do desvio).
– Em certos casos, a anomalia é detectada apenas após alguns anos de evolução, pelo
aparecimento de uma insuficiência cardíaca esquerda.

Diagnóstico
• CRITéRIO DE SUSPEITA: associação do sopro sistólico-diastólico, frêmito, pulso delimitado.
• A RADIOGRAFIA orienta o diagnóstico, pois pode mostrar:
– uma dilatação conjunta da porção proximal da aorta, do tronco pulmonar do átrio esquerdo
(vista dorsoventral): quando presentes, esses sinais são bastante evocativos;
– um aumento do tamanho dos vasos arteriais e venosos pulmonares;
– uma vista de perfil permite confirmar a cardiomegalia esquerda.
• A ECOGRAFIA é diagnóstica e permite avaliar, com precisão, as consequências hemodinâmicas,
seguir sua evolução no pós-operatório e preparar a cirurgia:
– visualização direta do canal arterial (corte paraesternal esquerdo no pequeno eixo basal) e
medida deste (quanto mais o desvio for longo, mais a cirurgia será fácil);
– pesquisa das dilatações cavitárias (atriais e ventriculares), assim como as dilatações dos
troncos pulmonar e aórtico (modo bidimensional e tempo real), podendo ser associadas e
permitindo classificar em cinco estágios a gravidade das consequências hemodinâmicas;
– verificação, graças aos modos Doppler, de que o desvio é de orientação esquerdo-direita, e a
inversão do fluxo sendo um critério pejorativo importante;
– sinais anexos: aceleração do fluxo aórtico, aceleração de um eventual refluxo tricuspidiano,
sinalizando hipertensão arterial pulmonar.



Prognóstico
– O tamanho do canal é evidentemente um elemento importante, pois condiciona a rapidez da
instalação de uma insuficiência cardíaca esquerda, e convém apreciar sua existência e o grau
para aconselhar o proprietário. Um canal arterial de pequeno tamanho (“canal delgado”) é
compatível com uma sobrevida de vários anos.
– A existência de uma forte hipertensão pulmonar é igualmente de prognóstico ruim, pois pode
conduzir à inversão do desvio, que se torna “direito-esquerdo”, ao mesmo tempo que evolui para
uma insuficiência global. Essa situação é fonte de várias dificuldades diagnósticas, pois a
cardiopatia pode tornar-se cianogênica, e a respiração pode perder seu componente diastólico.
– Em resumo, a persistência do canal arterial é uma afecção grave, de curto a médio termo. Em
consequência, se o tamanho e o estado do animal permitirem, convém geralmente aconselhar a
intervenção cirúrgica.

Tratamento
O tratamento cirúrgico deve ser o mais precoce possível, e será mais fácil se o desvio apresentar
um comprimento superior à sua largura. Com as adaptações necessárias para a especificidade de
cada caso, os principais tempos operatórios são os seguintes:
– toracotomia no quinto espaço intercostal esquerdo;
– incisão horizontal na pleura mediastinal entre o vago e o nervo periférico, até atrás do lobo
pulmonar;
– reclinação do nervo recorrente;
– dissecção romba do canal arterial (muita atenção à vascularização: risco de aneurisma aórtico
no local da inserção do canal arterial; utilizar uma haste de algodão);
– ligadura muito firme do canal tão próximo das artérias quanto possível (supressão da sensação
de vibração no canal).

O tratamento do edema pulmonar (diuréticos) e os inibidores da enzima de conversão (ver
esse verbete) melhoram o estado do animal.

Ver CARDIOPATIAS CONGêNITAS (p.109).



Candídiase
Ver LEVEDUROSES (p.378)



Capilarioses vesicais e respiratórias
Definição
Infestações, em geral assintomáticas, causadas por diversas espécies de Capillaria (1 a 6 cm de
comprimento), parasitas da vesícula urinária (Capillaria plica no cão, Capillaria felis cati no gato)
ou do aparelho respiratório (sobretudo traqueia e brônquios, às vezes cavidades nasais e sínus):
Capillaria aerophila no cão e no gato.

Sintomas
– Capilarioses vesicais: disúria, polaquiúria.
– Capilariose respiratória: tosse, rinite com secreção nasal.

Diagnóstico
Observar ovos de Capillaria (elipsoides, com casca espessa e tampões polares e achatados
contendo uma massa celular, tamanho de 60 × 30 µm) nas fezes ou secreções nasais, ou no
sedimento urinário.

Tratamento
É maldefinido.
– Fembendazol (Panacur®), 50 mg/kg/dia, 8 a 10 dias.
– Levamisol (Stromiten®), per os, 2,5 mg/kg 5 dias (capilariose respiratória).

Observação: Para os dois tipos de parasita, a ivermectina parece eficaz (0,2 mg/kg) (fora de
AMM).



Cardiomiopatias
Definição
Por convenção, este verbete será limitado apenas às afecções do miocárdio de origem
desconhecida, em vez de às afecções do miocárdio secundárias, mais raras e para as quais um
verbete foi escrito (ver MIOCARDITES).

Assim definidas, as cardiomiopatias têm grande importância, em parte por sua extrema
gravidade e pela frequência, sobretudo no gato, no qual elas representam 95% das cardiopatias
adquiridas.

Classificação
Há vários tipos de cardiomiopatias. A terminologia fundamenta-se essencialmente nas bases
lesionais. Distinguem-se:
– as cardiomiopatias dilatadas (CMD), caracterizadas por uma importante diminuição da
contratibilidade do miocárdio (perda do inotropismo), origem da dilatação ventricular
generalizada e que leva a um grave defeito de ejeção sistólica;
– as cardiomiopatias hipertróficas (CMH), caracterizadas por uma hipertrofia das paredes
cardíacas, geralmente ventricular esquerda e septal, e, como consequência, uma resistência
anormalmente elevada à elongação muscular quando há preenchimento diastólico (distúrbio da
conformidade);
– um terceiro tipo de afecção, as cardiopatias restritivas, muito mais raras, é descrito. É associada a
um duplo deficit, diastólico e sistólico, causado por uma má conformidade ventricular, ligada,
mais frequentemente, a uma fibrose miocárdica (infiltração tumoral ou amiloidiana igualmente
possíveis).
– As cardiomiopatias predominam na cardiologia felina. A distribuição é muito diferente entre
as duas espécies:
– no cão, as CMD são as cardiomiopatias mais frequentes;
– no gato, as CMH são as mais frequentes, seguidas pelas cardiomiopatias restritivas e, por fim,

pelas CMD.

Cardiomiopatias Dilatadas Do Cão
No cão, a forma dilatada predomina muito claramente e é encontrada essencialmente nos
adultos de grande porte (Wolfhound Irlandês, Dogue Alemão), mas é preciso igualmente
individualizar algumas formas particulares e mais especificamente raciais (Doberman, Boxer,
Cocker).

Sintomas
– Forma “oculta”: ausência de sinais clínicos; possíveis anomalias ao ECG (extrassístoles
ventriculares e remanescentes visíveis à ecografia).
– Estágio clínico:
– sinais gerais (fadiga, disorexia, emagrecimento);
– anomalias da auscultação: sopro funcional mitral (e tricuspidiana), ligado à distensão do anel

valvular secundário à dilatação ventricular. Distúrbios do ritmo são frequentemente audíveis:
extrassístoles, fibrilação atrial;

– sinais de insuficiência cardíaca congestiva (dispneia, tosse, ascite, fadiga, emagrecimento), de



aparecimento rápido.
– Morte súbita possível.

Diagnóstico
• A RADIOGRAFIA pode revelar anomalias da silhueta cardíaca, desde ectasia do átrio esquerdo a
cardiomegalia generalizada, mas que não é específica (ver Fig. 2). A pesquisa de sinais de
insuficiência cardíaca direita e esquerda deve ser minuciosa (congestão venosa pulmonar,
opacificação intersticial ou alveolar, hepatomegalia, ascite, efusão pleural).
• Já a ECOGRAFIA é diagnóstica e não apresenta grandes dificuldades técnicas nos casos
avançados:
– ela mostra diversas modificações morfológicas no modo bidimensional: dilatação ventricular
esquerda usualmente considerável, hipocinesia global, diminuição clara da espessura das
paredes ventriculares, dilatações atriais;
– o modo tempo-movimento (TM) permite confirmar as dilatações cavitárias (corte TM
transventricular), os afinamentos parietais, e avaliar a contratibilidade (fração de encurtamento
frequentemente colapsado);
– refluxos atrioventriculares são também frequentemente visualizados à distensão do anel
valvular;
– o exame pode igualmente fornecer um diagnóstico precoce, notadamente evidenciando um
aumento da distância E-S (distância entre o septo interventricular e a onda E do fluxo mitral,
visível no corte TM transmitral).
• A ELETROCARDIOGRAFIA é essencial em certos distúrbios do ritmo (fibrilação atrial, extrassístoles,
taquicardia ventricular) frequentemente associados às cardiomiopatias dilatadas.

Formas Particulares, Específicas De Algumas Raças
Certas entidades merecem ser individualizadas em razão de sua incidência particularmente
elevada em algumas raças:
– Cardiomiopatia do Boxer (com uma variante próxima no Dogue de Bordeaux). Entidade
dominada pelo aparecimento de distúrbios do ritmo ventricular, associados ou não a síncopes.
– Cardiomiopatia “forma Doberman”: formas ocultas frequentes, com numerosos casos de
morte súbita.
– Cardiomiopatia do Cocker: de evolução lenta com tosse e dispneia (cardiomegalia e edema
pulmonar).

Tratamento
• FORMAS “OCULTAS”: não está estabelecido, no cão, se um tratamento precoce à base de IEC
retarda a passagem para a forma “clínica”. O recurso aos antiarrítmicos foi preconizado
(amiodarona, atenolol).
• FORMAS CLíNICAS:
– Os “inodilatadores”, como o pimobendan (Vetmedin®*), melhoram o conforto da vida e
prolongam a sobrevida dos cães portadores de CMD;
– São ressaltadas suas propriedades inotrópicas (efeito “cálcio-sensibilizador” e inibidores das
fosfodiesterases do tipo III) e suas propriedades vasodilatadoras, efeito periférico de inibição
das fosfodiesterases do tipo III e do tipo V;
– Na insuficiência cardíaca congestiva: tratamento clássico (ver INSUFICIêNCIA CARDíACA (p.351));



– Os inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) melhoram a qualidade de vida
dos cães e prolongam a duração da vida. Bem estabelecidos na medicina humana, os estudos
em curso tendem a mostrar que isso também é verdadeiro no cão.

– O mesmo para as espirolactonas.
– A importância dos betabloqueadores permanece discutível.

Utilizados na medicina humana, eles se opõem à resposta neuro-hormonal que ocorre na
queda do débito cardíaco. Utilização possível de sotalol, atenolol (betabloqueadores e
antiarrítmicos da classe II), carvedilol, metoprolol (betabloqueadores); entretanto, ensaios
clínicos são necessários antes de chegar a uma conclusão.
– Tratamento dos distúrbios do ritmo eventuais. O preciso diagnóstico destes é importante:
– digoxina na fibrilação atrial;
– antiarrítmicos de classe I: não diminuem o risco de morte súbita no homem (pelo contrário, são

perigosos);
– classe III: (ver ANTIARRíTMICOS (p.49)): amiodarona: Amiodarone®*, Cordarone®*.
– Outras recomendações:
– exercício físico restrito;
– regime pobre em sódio;
– aporte de taurina (500 mg a 2 kg/dia de acordo com o tamanho do cão) pode ser interessante

nas raças predispostas a cardiomiopatia dilatada (Cocker Americano, Golden Retriever). Da
mesma forma, o aporte de L-carnitina (1 a 2 g 2 vezes por dia) poderá ter efeito favorável em
caso de deficit miocárdico em carnitina;

– suplementação por: óleos de peixe, magnésio, vitamina E.
NOTA: no Boxer, as disritmias ventriculares podem ser melhoradas pela flecainamida

(Flecaïne®*), na posologia média de 5 mg/kg/dia em 2 aplicações.
O tratamento de alguns casos raríssimos de miocardiopatias hipertróficas, particularmente em

alguns Dobermans, se baseia no propranolol (Avlocardyl®*: 1 mg/kg/dia) em 3 aplicações diárias.
Os digitálicos são, assim, contraindicados.

Cardiomiopatia Hipertrófica
Cardiomiopatia mais frequente na espécie felina, ela acomete os gatos europeus e é hereditária
nas raças Persa, Maine Coon e Americano de pelo curto. Na raça Maine Coon, a doença
manifesta-se às vezes precocemente, desde a idade de 2 anos (macho) ou 3 anos (fêmea), ou 6
meses, se os dois parentes foram acometidos.

Sintomas
A CMH é frequentemente assintomática. Caso de morte súbita.

As manifestações clínicas são variáveis:
– anorexia, taquipneia;
– dispneia aguda (causada por edema pulmonar ou efusão pleural);
– sinais de tromboembolia (ver TROMBOEMBOLIA (p.573)): tromboembolia aórtica mais frequente,
com paralisia flácida dos posteriores, de aparecimento brutal, extremidades posteriores frias,
ausência de pulso femoral, dor importante;
– síncopes (quando da obstrução além da câmara da via de saída do ventrículo esquerdo,
secundária à hipertrofia parietal ou a um movimento anormal da folha anterior da valva mitral);
– sopro sistólico apical ou esternal esquerdo possível, ou ruído de galope.



Diagnóstico
• A RADIOGRAFIA apresenta sinais evocativos, mas não específicos:
– dilatação mais ou menos manifesta do átrio esquerdo ou biatrial, dando, assim, à silhueta
cardíaca um aspecto de “coração de São Valentim” no gato;
– a hipertrofia ventricular não é visualizável, pois é concêntrica;
– sinais de insuficiência cardíaca (congestão venosa, edema pulmonar, hepatomegalia, efusão
pleural e pericardite [fase tardia]).
• A ECOGRAFIA é essencial no diagnóstico e mostra:
– uma hipertrofia ventricular esquerda (no gato, a espessura das paredes em telediástole não
deve ser superior a 6 mm [corte TM transventricular]). Essa hipertrofia concêntrica pode ser
simétrica ou afetar apenas o septo interventricular ou a parede livre do ventrículo esquerdo.
Atenção: uma taquicardia ou uma desidratação podem mimetizar hipertrofia concêntrica. Da
mesma maneira, um mau alinhamento na realização do modo tempo-movimento pode dar falsos
resultados;
– uma fração de encurtamento normal a aumentada;
– uma dilatação atrial esquerda ou bilateral;
– uma aceleração do fluxo aórtico frequente;
– uma inversão da relação E/A (E [Early] e A [Active] são as duas ondas de fluxo mitral e
tricuspidiano; a velocidade da onda E é normalmente superior àquela da onda A. A inversão da
relação E/A é notadamente a consequência da diminuição do tamanho da luz ventricular
esquerda no início da diástole);
– um movimento anterior mitral possível (deslocamento sistólico da folha septal mitral no nível
da câmara de via de saída do ventrículo esquerdo).

A ecografia permite igualmente a pesquisa de um eventual aspecto heterogêneo do miocárdio,
de uma hiperecogenicidade do endocárdio e de um trombo atrial esquerdo ou aórtico.

Realizar o diagnóstico diferencial para uma afecção miocárdica secundária, mais
particularmente um HIPERTIREOIDISMO, uma hipertensão arterial sistêmica, uma acromegalia (ver
MIOCARDITES). Nesses casos, o tratamento etiológico é necessário.

Tratamento
– Inibidores cálcicos: melhoram o relaxamento ventricular.
– Na insuficiência cardíaca congestiva (ver INSUFICIêNCIA CARDíACA (p.351)): furosemida.
– Prevenção do risco de trombose: aspirina.
– Nas síncopes, taquiarritmias: BETABLOQUEADORES.

Complementando as modalidades relacionadas no quadro, é importante ressaltar a grande
sensibilidade do gato à furosemida, cuja posologia deve ser claramente inferior àquela prescrita
para o cão.

Cardiomiopatia Restritiva Do Gato
Fibrose (“rigidez”) difusa do miocárdio tendo por consequência uma má conformidade
ventricular, originando progressivamente a instalação de insuficiência cardíaca congestiva.

Os sinais clínicos são variáveis: apatia, dispneia na insuficiência cardíaca, disritmias e/ou
sopro, sinais de tromboembolia.

Diagnóstico
• RADIOGRAFIA torácica: cardiomegalia com dilatação atrial; os sinais da insuficiência cardíaca são



os mesmos da cardiomiopatia hipertrófica.
• ECOCARDIOGRAFIA: o diagnóstico de cardiomiopatia restritiva é difícil, mas a ecocardiografia
permanece como método de escolha:
– Dilatação atrial esquerda ou biatrial mais ou menos manifesta.
– Dilatação ventricular direita possível secundariamente a hipertensão arterial pulmonar.
– Ventrículo esquerdo frequentemente pouco modificado.
– Fração de encurtamento normal a diminuída.
– Aspecto heterogêneo do miocárdio possível.
– Aumento da relação E/A (ligado notadamente à baixa capacidade de relaxamento do miocárdio
ao final da diástole).
– Trombo eventual no átrio esquerdo.

Tratamento
– O tratamento da insuficiência cardíaca congestiva.
– Prevenção necessária das complicações de tromboembolia (Kardegic®*, 5 mg/kg a cada 3 dias).



Cardiopatias congênitas
Definição
Malformações cardiovasculares, causadas por uma anomalia do desenvolvimento embrionário.
Na maioria dos casos, a incidência de hereditariedade é de difícil precisão.

Frequência
Da ordem de 5 a 10% do conjunto das cardiopatias caninas, elas são mais raras no gato. As
porcentagens seguintes são dadas a título indicativo, pois variam consideravelmente de acordo com
as raças.
– Cardiopatias congênitas muito frequentes:
– persistência do canal arterial;
– estenose (encolhimento) pulmonar;
– estenose (encolhimento) aórtica;
– comunicação interatrial.
– Cardiopatias congênitas frequentes:
– comunicação interventricular (CIV);
– tetralogia de Fallot;
– displasia mitral e/ou tricuspidiana (Labrador).
– As outras são excepcionais.

NOTA: a persistência do quarto arco aórtico direito, frequente, não leva geralmente a
repercussão cardíaca, mas pode originar dilatação esofágica.

No gato, as cardiopatias congênitas mais frequentes são: a displasia mitral, a displasia
tricuspidiana, a persistência do canal arterial, a tetralogia de Fallot e as comunicações (interatrial
e interventricular).

Fisiopatologia
• NOçãO DE DESVIO ESQUERDO-DIREITO. Uma comunicação anormal entre os corações esquerdo e
direito provoca a passagem de sangue arterial nas cavidades direitas em função do gradiente de
pressão positivo: CIA, CIV e canal arterial. Resulta em:
– hipervascularização pulmonar;
– sobrecarga volumétrica direita;
– dilatação ventricular direita.
• NOçãO DE DESVIO DIREITO-ESQUERDO. Um obstáculo sobre o fluxo sanguíneo a partir do coração
direito pode provocar uma inversão do gradiente de pressão, o que provoca uma cianose das
mucosas: tetralogia de Fallot, alguns casos de canal arterial etc. A evolução é rápida e mortal.

Diagnóstico
Suspeita clínica e exames complementares de orientação
A suspeita de cardiopatia congênita baseia-se geralmente na audição de um sopro no momento
da primeira vacinação.

Ela deve ser igualmente considerada no retardo do desenvolvimento ou de dispneia,
constatadas no animal jovem. Contudo, algumas cardiopatias congênitas podem passar
despercebidas até uma idade muito mais avançada (estenose pulmonar).



Atualmente, as cardiopatias congênitas não fazem parte da lista de vícios redibitórios;
também, as possibilidades de recurso devem ser examinadas especificamente em cada caso.

Os exames, que são geralmente difíceis pelo pequeno tamanho do animal, devem ser
conduzidos com muito rigor, uma vez que é raro encontrar um elemento que seja
patognomônico e em que somente um conjunto de elementos convergentes permite o
estabelecimento de um diagnóstico:
– em particular, convém eliminar a possibilidade de um “sopro juvenil”, sem suporte lesional
(anorgânico) transitório e sem gravidade;
– a APRECIAçãO DAS CARACTERíSTICAS DE um sopro permanente e, mais ainda, a determinação
precisa de um ponto de auscultação máximo (punctum optimum) constituem a primeira etapa,
determinante, da orientação diagnóstica. A existência de cianose é outro elemento essencial;
– a RADIOGRAFIA permite localizar as eventuais deformações da silhueta cardíaca e os sinais de
insuficiência cardíaca esquerda ou direita (congestão venosa pulmonar [aumento do diâmetro
dos vasos venosos pulmonares, aspecto tortuoso], edema intersticial ou alveolar, hepatomegalia,
efusão abdominal, pleural ou ainda pericárdica).

Diagnóstico de segurança
– A ECOCARDIOGRAFIA é diagnóstica na maioria das cardiopatias congênitas: comunicações
interventricular e interatrial, estenoses pulmonar e aórtica, tetralogia de Fallot, displasias e
estenoses mitrais e tricuspidianas, persistência do canal arterial. Por outro lado, a
ecocardiografia não é interessante para o diagnóstico da persistência do quarto arco aórtico
(preferir a radiografia com alimento com bário para evidenciar uma dilatação esofágica
secundária).
– A ANGIOGRAFIA é excepcionalmente praticada em medicina veterinária, mas é indicada na
anomalia vascular extracardíaca.
– A MENSURAçãO DA PRESSãO, gasometria do sangue e a hematologia (poliglobulia clara na
tetralogia de Fallot) completam o arsenal diagnóstico.

Tratamento
– Insistir na gravidade ou tolerância da cardiopatia.
– Considerar o estado do animal e a possibilidade de eventual cura cirúrgica.

Ver ARCO AóRTICO (p.64) (PERSISTêNCIA DO), CANAL ARTERIAL (p.104) (PERSISTêNCIA DO), COMUNICAçãO
INTERATRIAL (p.133) (COMUNICAçãO INTERAURICULAR), FALLOT (TETRALOGIA DE (p.271)), ESTENOSE AóRTICA
(p.265), DISPLASIA E ESTENOSE MITRAL (p.227), ESTENOSE PULMONAR (p.266), DISPLASIA E ESTENOSE DA
TRICúSPIDE (p.227).



Cárie dentária
Rara no cão, a cárie origina em pouco tempo uma pulpite e, a longo termo, a destruição total da
coroa. Ela é causada por uma desmineralização provocada pelos ácidos produzidos por certas
bactérias a partir de açúcares alimentares. A cárie é caracterizada, essencialmente, por coloração
anormal e localizada no dente acometido.

Localização
Distinguem-se:
• A CáRIE DA FACE OCLUSAL, encontrada no cão nos dentes molares e nos dentes carniceiros
inferiores.
• A CáRIE DAS RAíZES, encontrada mais raramente na raiz logo abaixo da margem gengival.

Conduta Do Tratamento
O tratamento da cárie da face de oclusão pode ser:
– conservador: ver ENDODôNTICOS (TRATAMENTOS (p.253));
– ou cirúrgico: ver DENTES (EXTRAçãO DOS (p.166)).

NOTA: as “lesões do colo dentário” do gato (reabsorção odontoclástica) não são cáries.



Cartilagens de crescimento (Anomalias de
desenvolvimento das)
Diferentes anomalias do desenvolvimento das cartilagens de crescimento originam defeitos de
aprumo e/ou de claudicações.

Ossos Do Antebraço
As anomalias são particularmente significativas nos ossos do antebraço, em que o crescimento
deve ser sincrônico. Distinguem-se:
• O FECHAMENTO PREMATURO DA CARTILAGEM DE CRESCIMENTO DA ULNA (de origem traumática ou por
retenção), que resulta em um valgo (desvio externo do membro).
• O FECHAMENTO PREMATURO DA CARTILAGEM DE CRESCIMENTO DISTAL DO RáDIO, que resulta geralmente
em um varo (desvio interno do membro) e/ou eventualmente em uma instabilidade do cotovelo.

Diagnóstico
Confirmado pelo exame radiológico, deve ser particularmente precoce, pois o tratamento,
unicamente cirúrgico, consiste em uma osteotomia do osso no qual o crescimento parou:
– osteotomia precoce da ulna no vago;
– osteotomia precoce do rádio na instabilidade do cotovelo;
– osteotomia cuneiforme eletiva (realinhamento) do varo.

No diagnóstico muito tardio, uma dupla osteotomia (simples sobre a ulna e cuneiforme sobre
o rádio) torna-se necessária.

Outras Localizações
Para os outros ossos longos (úmero, fêmur e tíbia), essa perturbação é mais rara e geralmente de
origem iatrogênica. Pode-se observar uma insuficiência de comprimento (no “fechamento”
completo da cartilagem de crescimento) ou um desvio (no “fechamento” parcial).



Catarata(s)
Definição
A opacificação de uma ou de todas as estruturas do cristalino define a catarata. É preciso
diferenciar, de imediato, a esclerose ou fibrose do cristalino, fisiológica no animal idoso, e na
qual o cristalino tem simplesmente um aspecto azulado, sem que nenhuma opacidade se oponha
à penetração da luz pela lente.

As cataratas se diferenciam por sua localização: capsular ou subcapsular, cortical ou nuclear,
equatorial ou polar.

Podem-se, também, classificá-las de acordo com sua origem, idade na qual elas aparecem, ou
seu grau de maturação.

Diagnóstico
É feito com a ajuda de um oftalmoscópio direto, regulado a +8D, até +12D, depois de ter colocado
a íris em midríase. De forma ainda melhor, pode-se utilizar um biomicroscópio, que permite
situar mais finamente as opacidades.

Na catarata lenticular, há um desaparecimento da terceira imagem de Purkinje-Sanson,
imagem inversa dada pela reflexão do cristaloide posterior.

Tratamento
Exclusivamente cirúrgico. Porém, há tratamentos médicos, classicamente preconizados, por
exemplo, no início da evolução para responder a uma expectativa do cliente.
• OS TRATAMENTOS MéDICOS são numerosos e diversos quanto a seu modo de ação.
– As substâncias classicamente citadas são os iodetos, o cálcio, a cisteína e a glutationa. Propõe-
se, também, a administração da vitamina E e do selênio. Eles são todos fundamentados em
considerações etiológicas envolvendo as modificações do metabolismo dessas diversas
substâncias. A prova de sua eficácia é difícil de relatar cientificamente, e sua importância real é
duvidosa.
– In fine, a glutationa parece ser o principal princípio ativo em que a eficácia é reconhecida
(Sitalan®), tendo o objetivo de retardar a evolução de um processo catarogênico inicial.
• O TRATAMENTO CIRúRGICO supõe inicialmente que foram eliminadas as contraindicações de tal
cirurgia, em que a mais importante é a persistência de sinais inflamatórios da inflamação uveal
(irites, ciclites, coriorretinite e suas sequelas). A ausência de reflexo fotomotor iriano é uma
contraindicação relativa; o ERG (eletrorretinograma) permite fazer o registro de atividade
elétrica da retina. Finalmente, uma anamnese de queda da visão, tendo a existência da opacidade
do cristalino, deve também eliminar esse caso da indicação operatória.
• Os métodos de extração do cristalino fogem do escopo desta obra.



Celulite
Ver PIODERMITES (p.460)



Ceratites
Ver CóRNEA (AFECçõES DA (p.145))



Cesariana (Indicações da operação)
Ver DISTOCIA (p.228)



Cestodoses imaginales
Ver TENíASES, INFECçõES POR CESTOIDES



Cestodoses larvárias
Definição
Doenças raras, porém graves por causa do desenvolvimento de larvas de cestódeos com
tendência a proliferar.

Peritonite Parasitária
Ela é causada por proliferação, essencialmente na cavidade abdominal, das larvas tetratirídeos
de Mesocestoides lineatus (que tem nos carnívoros um hospedeiro definitivo: ver TENíASE (p.548),
INFECçõES POR CESTOIDES).

Os animais apresentam ascite e estão anêmicos.

Cisticercose Subcutânea
É ligada ao desenvolvimento no tecido conjuntivo, essencialmente em posição axilar, das larvas
de Taenia crassiceps.

O hospedeiro definitivo normal é a raposa, mas o cão pode igualmente desempenhar esse
papel.

Os cães apresentam, na cavidade axilar e na raiz dos membros, massas flutuantes de vários
centímetros.

Prognóstico E Tratamento
O prognóstico dessas duas afecções é grave, pois as larvas têm capacidade de proliferar e são
insensíveis aos cestodicidas habituais, mesmo utilizados em altas doses.

Quando em localização abdominal, é possível utilizar injeções intraperitoneais de mebendazol
(Telmin KH®) 40 mg/kg ou fembendazol (Panacur®), oralmente e em dose forte: 200 mg/kg/dia em
2 administrações durante várias semanas.



Cetoacidose diabética
Ver também DIABETES MELITO

Definição
Complicação do diabetes tipo II insulinodependente. A lipólise é aumentada em razão de a
glicose não poder ser mais utilizada para fins energéticos, em decorrência da carência de
insulina. Na ausência de insulina, os corpos cetônicos provenientes da lipólise não podem ser
utilizados pelo organismo. Este excesso de ácidos provoca acidose metabólica (diminuição do pH
sanguíneo). Esta acidose é inicialmente compensada (cetoacidose benigna): regulação em nível
respiratório (ventilação) e renal (retenção de bicarbonatos).

Sintomatologia
– No estágio de cetoacidose benigna, a cetonúria está presente, mas o estado geral não é alterado
de forma intensa (eventualmente, contudo: desidratação moderada e vômitos).
– Na ausência de tratamento, a doença evolui para uma cetoacidose diabética severa: alteração
do estado geral, vômitos, desidratação pronunciada, polipneia, distúrbios da vigilância, podendo
chegar a coma, cetonúria.

Tratamento
A gestão de formas graves de cetoacidose diabética prevê cuidados intensivos.
• FLUIDOTERAPIA: NaCl 0,9% (ou Ringer lactato). Quantidade a perfundir: % desidratação × peso
(kg) × 1.000 + 60 mL/kg/dia (manutenção) + (perdas) (na ocorrência de vômitos).
• INSULINOTERAPIA. Responde a regras específicas.
– insulina rápida: por exemplo, Actrapid®, (atenção: concentração de 100 UI/mL): 0,2 UI/kg IM;
mais 0,1 UI/kg IM todas as horas, controlando a glicemia, até chegar à glicemia < 2,5g/L;
– atenção: a queda da glicemia não deve ser feita de forma muito rápida, deve ser entre 0,45 a 0,50 g/L/h;
– se a glicemia baixar muito rapidamente (> 0,9 g/L/h): reduzir a dose de insulina em 20%;
– quando a glicemia chegar abaixo de 2,5 g/L: administrar o Actrapid® por via subcutânea: 0,1 a
0,2 UI/kg pela via SC a cada 6 a 8 h e continuar o controle da glicemia;
– assim que o animal estiver “estável” (glicemia < 2,5g/L com retomada da alimentação): passar ao
Caninsulin®.
• CORREçãO DA HIPOCALEMIA: A suplementação de potássio frequentemente é necessária em
decorrência de a insulinoterapia, a fluidoterapia e a correção da acidose induzirem a
hipocalemia. Os aportes são realizados na forma de KCl e a quantidade (mEq/L) é em função da
calemia medida, unicamente se a diurese estiver entre 1 a 2 mL de urina/kg/h.
• CORREçãO DA ACIDOSE. Os aportes de bicarbonatos não são sempre necessários, pois a
fluidoterapia e a insulinoterapia geralmente são suficientes para corrigir a acidose. No entanto:
– se HCO3- < 11 mEq/L: quantidade em mEq para adicionar à solução: peso (kg) × 0,4 × (12-HCO3

−

medido) × 0,5;
– se HCO3- for desconhecido: adicionar à solução 1-2 mEq/kg em perfusão lenta.
• ANTIBIOTICOTERAPIA: para prevenir ou combater as infecções frequentes no animal diabético em
estado geral ruim.



Choque
Classificação E Fisiopatologia
O choque é “uma insuficiência circulatória que leva a uma incapacidade súbita do fluxo
sanguíneo arterial de suprir as necessidades teciduais de oxigênio” (Rapin). No plano etiológico
e da patogenia, podem-se distinguir os choques hipovolêmicos e os choques isovolêmicos, que se
subdividem em choques cardiogênicos, bacterianos, neurogênicos e anafiláticos (ver árvore
diagnóstica 5, p. XXXIX).
• OS CHOQUES HIPOVOLêMICOS aparecem a partir de uma perda de líquido orgânico que provoca
uma diminuição de 20 a 30% da massa sanguínea circulante. A espoliação pode ter origens
patológicas muito diversas: hemorragia aparente ou hemorragia interna, mas também vômitos
prolongados e abundantes, diarreia, poliúria ou ainda, durante as intervenções cirúrgicas, a
simples evaporação tecidual no nível das feridas operatórias e sobretudo das vísceras expostas
ao ar.
• OS CHOQUES ISOVOLêMICOS são raros nos carnívoros. São observados nas insuficiências cardíacas
metabólicas originadas pela acidose ou anóxia. Os choques bacterianos são excepcionais no cão e
no gato, embora sejam muito frequentes nos primatas. Eles aparecem durante as septicemias
após uma exoserose plasmática disparada pelo aumento da permeabilidade dos capilares. Os
choques neurogênicos ocorrem em seguida aos traumatismos principais do nervo axial; eles
resultam de um colapso do tônus das paredes venosas, após uma diminuição da atividade
simpática. Os choques anafiláticos, provocados por um conflito antígeno-anticorpo, associam
vasoplegia venosa e exoserose plasmática.

Insuficiência circulatória
Ela leva a perturbações funcionais por isquemia dos grandes órgãos.

Impacto renal
Trata-se da diminuição da filtração glomerular. A insuficiência renal funcional do início do
choque vai transformar-se em uma insuficiência orgânica por nefropatia tubulointersticial
aguda.

Impacto pulmonar
O impacto pulmonar precoce é caracterizado pela insuficiência da perfusão dos alvéolos: a
eficácia pulmonar diminui, criando uma compensação pelo aumento dos movimentos
ventilatórios. O aumento do trabalho dos músculos respiratórios acelera o esgotamento do
animal doente.

Diminuição da circulação mesentérica
Ela provoca uma anóxia digestiva que pode levar a necroses intestinais difusas, desencadeando
hemorragias digestivas. A queda da pressão de oxigênio favorece o crescimento das bactérias
anaeróbias e a difusão de suas toxinas no sistema porta.

Diminuição do fluxo sanguíneo hepático
Ela leva à necrose dos lóbulos. Nota-se que as funções metabólicas hepáticas (glicogênese,
síntese de proteínas, detoxificação) resistem por muito tempo à anóxia. Parece que as toxinas das
bactérias intestinais desempenham um grande papel em seu colapso.



Circulação coronariana
Ela é, durante muito tempo, preservada no choque. Em um estágio tardio, aparece uma
insuficiência cardíaca de origem metabólica que aumenta a depressão circulatória e conduz à
morte.

Coagulopatia difusa (coagulação intravascular disseminada)
O choque é acompanhado por uma coagulopatia difusa por consumo do fibrinogênio em uma
hemaglutinação intravascular (sludge). A presença de microtrombos desacelera a circulação
capilar principalmente no nível hepático. Ela explica também as hemorragias petequiais dos
grandes órgãos e das serosas. A instalação desse estado de hemaglutinação intravascular parece
marcar o limite de reversibilidade terapêutica dos estados de choque.

Estados metabólicos provocados pelo choque
Esgotamento das reservas energéticas celulares: desaparecimento do glicogênio, dos metabólitos
com ligações fosfatos ricas em energia (ATP, fosfagênio), associado a uma acidose metabólica
pela degradação catabólica anaeróbica que gera ácidos orgânicos que não podem ser
metabolizados pelo fígado, enquanto a insuficiência renal aguda impede sua eliminação, assim
como a do íon H+.

Sintomas Do Choque
– Mucosas pálidas.
– Tempos de recoloração capilar (TRC) >2 s.
– Pulso fraco.
– Taquicardia.
– Hipotermia.
– Baixa da vigilância.

Prevenção Da Insuficiência Circulatória
A prevenção do choque após traumatismo, na ocasião de intervenção cirúrgica, síndrome
digestiva, durante doença infecciosa bacteriana, consiste em prevenir a instalação da
insuficiência circulatória. É preciso, para tanto, compensar as perdas líquidas, fornecer uma
energia metabolizável, manter o equilíbrio acidobásico, inibir o processo de vasoplegia venosa e
de exoserose plasmática.

Perfusões
As perfusões intravenosas lentas ou, a rigor, as injeções subcutâneas de solução de bicarbonato
de sódio isotônica e de solução isotônica glicosada de Codex são suficientes na grande maioria
dos casos para assegurar os três primeiros pontos da prevenção do choque. Em caso de
hemorragia, é preciso praticar a hemostasia cirúrgica de urgência para interromper a espoliação
sanguínea e depois compensar a perda volêmica por transfusão sanguínea, ou no padrão, por
perfusão de um plasma artificial.

Corticoterapia
É indicada para impedir a vasoplegia venosa e a exoserose plasmática. A betametasona e a
dexametasona são, por experiência, os dois corticoides mais ativos para essa prevenção.



Tratamento Do Choque Instalado
O tratamento do choque instalado necessita de muito bom senso clínico. Muito custoso, deve ser
aplicado apenas após acordo com os proprietários, unicamente em animais que têm chance
razoável de sobreviver. A irreversibilidade do choque pode ser presumida pela mensuração do
hematócrito. Excetuando-se os casos de choques hemorrágicos, o hematócrito aumenta nos
choques, traduzindo a diminuição do volume plasmático. Um volume globular superior a 75% é
significativo de um estado de irreversibilidade e deve motivar a eutanásia humanitária.

O objetivo prioritário do tratamento do choque é aumentar o volume de ejeção sistólica. Para
isso, é preciso tratar prioritariamente a volemia. Em seguida, é necessário tratar as insuficiências
da contratibilidade cardíaca. Por fim, outros tratamentos vão facilitar o retorno à homeostasia e
prevenir as insuficiências orgânicas lesionais no curso do choque.

Restabelecimento da volemia
O restabelecimento do volume sanguíneo circulante é a condição necessária do tratamento do
choque.
• NO CHOQUE HIPOVOLêMICO, é preciso fornecer um volume líquido suficiente. Ver DESIDRATAçãO
(p.194).
• NO CHOQUE HEMORRáGICO, se o hematócrito for baixo, é preciso realizar a transfusão de sangue
total. Nos outros casos, o restabelecimento da volemia é obtido por perfusão de soluções
coloidais. As gelatinas fluidas (Plasmion®*) não têm efeito secundário prejudicial. A posologia é
de 5 a 20 mL/kg por via IV (50% em perfusão rápida, 50% em perfusão lenta).
• Hidroxietilamido (Voluven®*, Hiperhes®*). Posologia a título indicativo: 20 mL/kg IV.
• AS SOLUçõES DE CRISTALOIDES corrigem a perda de água e de eletrólitos nas síndromes digestivas
acompanhadas de diarreia ou de vômitos. Elas permitem corrigir as desidratações intersticiais. A
perfusão de uma associação de solução de bicarbonato e solução glicosilada combate a acidose e
facilita a reidratação. Nos casos graves, é útil substituir a glicose mal utilizada pelas células por
uma hexose metabolizável sem fosforilação inicial (levulose ou sorbitol). As soluções de cloreto
de sódio são indicadas nos choques que se seguem aos vômitos a fim de compensar o
desequilíbrio acidobásico provocado pela eliminação crescente do íon cloreto. Ringer lactato:
90 mL/kg IV no cão e 40 mL/kg IV no gato.
• O APORTE DE POTáSSIO é POUCO INDICADO. Os estados de choque são geralmente acompanhados de
hipercaliemia, pois as células são incapazes, por causa do colapso de suas reservas energéticas,
de recuperar o potássio por meio de suas bombas iônicas membranares contra uma saída de
sódio. A perfusão de um sal de potássio deve ser aplicada apenas após a medida da caliemia,
pois há o risco de provocar um acentuação da depressão cardíaca.
• Se necessário, correção da hipocaliemia:
 



• O VOLUME DE LíQUIDO A SER INJETADO PARA O RESTABELECIMENTO DA VOLEMIA é muito frequentemente bastante superior ao volume
teórico do sangue. Clinicamente, o desaparecimento dos sintomas do choque é o melhor meio de controlar o volume de perfusão
eficaz. A medida da pressão venosa central (PVC) é um meio pouco utilizado na prática para controlar a eficácia da perfusão. Uma
PVC superior a 10-12 cm de água indica geralmente um excesso de perfusão ou uma incapacidade cardíaca de suportar o novo
aumento da volemia.
• Na prática, calcula-se a quantidade a ser perfundida adicionando-se o volume do líquido correspondente à porcentagem da
desidratação, às necessidades diárias (40 a 60 mL) por quilo e por dia, e às perdas estimadas (urina, fezes, vômitos).
• Em caso de choque moderado (tempo de recoloração capilar inferior a 2 s), utiliza-se Ringer lactato ou solução salina isotônica
90 mL/kg IV na primeira hora, depois 10 mL/kg/h. Em caso de choque severo, adicionar Plasmion®* (5 a 20 mL/kg IV) ou Voluven®*,
Hyperhes®* (20 mL/kg IV) em perfusão rápida.

Aumento da contratibilidade cardíaca
• O emprego dos tonicardíacos para aumentar a eficácia da ejeção sistólica é delicado nos
choques instalados.
• Os simpatomiméticos são indicados quando as perfusões não restabelecem uma perfusão
tecidual satisfatória.
– Dobutamina (Dobutrex®*) (beta-agonista): 5 a 15 µg/kg/min IV.
– Dopamina (Dopamine®*): 1 a 3 µg/kg/min IV.
– Isoproterenol (Isuprel®*): 0,04 a 0,08 µg/kg/min.
• PROTEçãO DO TUBO DIGESTIVO. As úlceras digestivas acompanham frequentemente o estado de
choque. A utilização da cimetidina (Tagamet®*), da ranitidina (Raniplex®*) ou da famotidina
(Pepdine®*) ou do omeprazol (Mopral®*) ou ainda do misoprotol (Cytotec®*) é aconselhada.

Tratamentos complementares
Aos dois tratamentos de base do choque, podem-se adicionar uma corticoterapia e a
administração de diuréticos.

A antibioticoterapia é indispensável no tratamento do choque. As bacteremias que
acompanham o choque são de natureza muito variável, daí a necessidade de utilizar antibióticos
de amplo espectro: aminoglicosídeos, fluoroquinolonas, metronidazol (aneróbios), clindamicina,
grande importância da associação imipenem + cilastina (Tienam®* reservado a uso hospitalar:
50 mg/kg/dia em perfusão).
• A CORTICOTERAPIA é muito discutida. Muito eficiente contra os choques sépticos e anafiláticos,
os corticoides administrados em altíssima dose são pouco úteis para melhorar as perfusões



teciduais nos outros casos. Importantes na prevenção, eles parecem inúteis no tratamento
curativo, exceto nos casos citados.
• A INSUFICIêNCIA RENAL pode ser tratada pela furosemida (Lasilix®*, Dimazon®, Furozénol®): 2 a
4 mg/kg, 2 vezes por dia, IM ou IV. A furosemida diminui, além disso, a pressão de enchimento
ventricular, favorecendo o funcionamento cardíaco. Sob reserva de uma prévia restauração da
volemia, a furosemida é indicada em todos os estados de choque para favorecer o controle renal
da homeostase.
• PREVENçãO DAS COAGULOPATIAS. A CIVD é uma complicação clássica do choque séptico.
Observam-se duas fases: uma fase precoce de hipercoagulação com formação de microtrombos;
e uma fase tardia hemorrágica causada pelo consumo das plaquetas e dos fatores de coagulação.
Na primeira fase, a heparina (Héparine Choay®*, Calciparine®*) é indicada (100 U/kg SC a cada 6
horas). Na segunda fase, a administração de plasma fresco é indicada.
• APóS O DESAPARECIMENTO DOS SINTOMAS DE CHOQUE E RETORNO à homeostasia, o animal que saiu do
choque torna-se um grande doente e deve ser protegido dos riscos infecciosos pelos meios
habituais da antibioticoterapia, principalmente pela administração de penicilina para bloquear a
proliferação das bactérias anaeróbias da ordem Clostridiales.
• A REALIMENTAçãO deve ser progressiva. Se houve hemorragias digestivas, sintomáticas, de lesões
graves do intestino, é preciso realimentar por via parenteral e fornecer alimentos adicionados de
antissépticos digestivos.



Ciclo sexual da cadela
A ovulação na cadela se traduz pela liberação de ovócitos imaturos durante 24 a 48 horas. Para se
tornarem fecundáveis, esses ovócitos deverão sofrer maturação durante 36 a 48 horas nos
ovidutos.

A determinação da ovulação – essencial para determinar o momento do acasalamento ou da
inseminação utilizando sêmen fresco ou congelado – se faz pela técnica dos esfregaços vaginais
ou pela dosagem da progesteronemia (uma progesteronemia compreendida entre 4 e 10 mg/mL
ou 12 a 30 nmol/L é um sinal confiável da ovulação). O melhor momento da inseminação é 48 a
72 horas mais tarde com uma progesteronemia de 15 a 20 ng/mL.
 

Puberdade 6 meses para as raças pequenas
10-21 meses para as raças grandes
10-12 meses para as raças médias

Tipo de ciclo monoéstrico com ovulação espontânea
Duração total 6 meses em média
Ovulação 4-5 dias após o início do estro
Nidação 21-22 dias após o início do estro
Duração da gestação58-70 dias, em média 63 dias
Número de f ilhotes 2-8
Retorno do cio 3-5 meses (variável de acordo com as fêmeas, mas f ixo para dada fêmea)



Ciclo sexual da gata
É muito variável de acordo com a raça e as condições de manutenção (iluminação, em particular).

As gatas siamesas têm uma atividade sexual durante quase todo o ano; as de raças europeias
têm de 2 a 4 fases de atividade sexual por ano, principalmente na primavera e no outono.
 Ciclo sexual da gata

Idade da puberdade
– média

5-12 meses
6-9 meses

Tipo de ciclo sexual poliéstrico sazonal
Duração total 14-21 dias (na ausência de ovulação)
Proestro 2 dias
Estro 6-10 dias (na ausência de acasalamento)

2-19 dias
Anestro 36-42 dias (após acasalamento estéril)
Ovulação
– momento

provocada
25-56 horas após o coito ou outras estimulações vaginais

Momento ótimo do acasalamentotodos os dias após o segundo dia do estro
Nidação 14-16 dias após a fecundação
Duração da gestação 58-71 dias, 63 dias em média
Número de f ilhotes por parto 2-5
Retorno do cio após o parto 1-2 meses

 



Cinomose
Definição
Doença contagiosa, virulenta e inoculável do cão e de vários carnívoros terrestres (furão, visão,
felinos selvagens etc.) e marinhos (foca) causada por um vírus específico (Paramyxovirus),
caracterizada clinicamente por sintomas polimorfos de acometimento das vísceras e dos tecidos
epiteliais, cuja evolução é frequentemente mortal.

Sintomas
• INCUBAçãO: 3 a 7 dias.

Quando os quatro critérios clínicos seguintes estiverem reunidos, de modo simultâneo ou não,
o diagnóstico da cinomose (doença de Carré) é altamente provável:
– hipertermia persistente;
– catarro oculonasal;
– sintomas digestivos;
– sintomas respiratórios;
– sintomas nervosos;
– sintomas cutâneos.
• EVOLUçãO: em 3 a 5 semanas:
– cura depois de uma evolução discreta, situação mais frequente do que se supõe;
– cura com sequelas (mioclonias, epilepsia, retinocoroidite, pneumonia intersticial, ausência de

esmalte dentário);
– eutanásia em razão da degradação insuportável do estado do animal.
• FORMAS ATíPICAS:
– encefalite do cão idoso, os sintomas nervosos (ataxia, depois paralisia) dominam o quadro

clínico, enquanto o acometimento epitelial inicial é mais discreto no filhote de cão. Essa forma
é observada principalmente nos animais idosos (Old dog disease) que não foram beneficiados
suficientemente pelos lembretes de vacinação;

– a forma cutaneonervosa (Hard Pad Disease) – caracterizada por hiperceratose dos coxins
plantares e do ápice do nariz, que parecem espessados, rachados e ulcerados – tornou-se
muito rara.

Diagnóstico
• O DIAGNóSTICO CLíNICO (ver anteriormente) pode ser, no entanto, facilmente confirmado por
PCR, que se tornou o método de referência:
– Embora o RT-PCR seja proposto por várias estruturas, o laboratório Scanelis, em Toulouse,
efetua sistematicamente a “tipagem da cepa viral”, que tem toda a ambiguidade de interpretar
um resultado de um animal ao longo da vacinação, sabendo que “doenças vacinais” são, no
entanto, raríssimas.
– O genoma viral, composto por RNA, é inicialmente “retrotranscrito” (RT) em DNA, depois
amplificado pela PCR (Polymerase Chain Reaction). A técnica oferece a dupla vantagem de uma
total especificidade e de uma extrema sensibilidade. Em consequência, permite a análise direta e
confiável do vírus, quaisquer que sejam os sinais clínicos em um período que precede o
aparecimento dos sintomas e cobre várias semanas de evolução. Além disso, pode ser executada
nos animais vacinados, pois a utilização de uma sonda específica permite distinguir as cepas
vacinais das selvagens.



– A amostra de escolha é o sangue total colhido com EDTA, mas todos os elementos suscetíveis
de ser infectados podem ser utilizados (lavado traqueobrônquico, LCR [líquido
cefalorraquidiano], tecidos diversos etc.) em função do contexto clínico.
– A evidenciação das inclusões intracitoplasmáticas nas células epiteliais (corpos de Lenz)
perderam muito da sua importância. As amostras (fragmentos de pulmão e de vesícula urinária)
devem ser efetuadas rapidamente após a morte (< 3 horas), colocadas em um líquido fixador e
processadas em um laboratório de histopatologia veterinária.
– É preciso notar que o diagnóstico sorológico tem pouca importância prática, pois os animais
doentes não sintetizam ou sintetizam poucos anticorpos neutralizantes.

Tratamento
– A ausência de anti-infecciosos específicos limita os objetivos terapêuticos a somente um
tratamento sintomático e à prevenção/limitação das infecções bacterianas secundárias. Em razão
da larga difusão do vírus, é imperativo recorrer aos antibióticos de amplo espectro e que
possuem boa difusão: amoxicilina em dose forte (> 50 mg/kg/dia em 2 aplicações) associada à
fluoroquinolona.
– Por outro lado, a utilização do aerossol é importante no comprometimento respiratório
principal. Ver AEROSSOLTERAPIA (p.13).
– Embora seja possível o controle das crises de epilepsia, o tratamento das mioclonias é ineficaz.
– A soroterapia e a vacinoterapia não oferecem nenhum interesse, em razão da extrema difusão
dos vírions no momento em que o tratamento é geralmente colocado em prática.

Profilaxia
Profilaxia sanitária
– Para a proteção dos efetivos sãos, há necessidade de uma quarentena de 12 dias que, na prática,
nunca é realizada, particularmente em um contexto comercial. Contudo, o recurso à PCR pode
ser preconizado em um efetivo de grande valor, em razão da precocidade da detecção viral (ver
anteriormente (p.73)).
– A desinfecção do local infectado é fácil, levando-se em conta a baixa resistência do vírus: água
sanitária, formol.

Profilaxia médica
– Em caso de urgência, a imunização passiva por soro homólogo é abandonada em razão de a
vacinação por via intravenosa produzir uma proteção muito rápida.
– A vacinação provou globalmente sua eficiência. No entanto, os protocolos-padrão,
fundamentados em considerações estatísticas que dispensam a determinação do estado
imunológico do filhote de cão, podem apresentar falhas.

Na prática, é conveniente recorrer às vacinas atenuadas, e a primovacinação será constituída
de 2 injeções sucessivas efetuadas com um mês de intervalo. No esquema clássico, a primeira
injeção é efetuada na idade de 7 a 8 semanas (modulação em função da valência parvovirose), e a
segunda, após 12 semanas. Em seguida, recomenda-se classicamente um reforço um ano após a
primovacinação; depois, reforços anuais ou a cada dois anos. Embora estes últimos não sejam
estritamente indispensáveis em relação aos riscos reais no nível individual, eles se justificam
perfeitamente na escala da população canina.



Cirrose
Definição
Estágio terminal de numerosas afecções hepáticas crônicas, caracterizado por uma fibrose difusa
e uma hiperplasia hepatocitária anárquica que tem tendência a se agravar progressivamente.

Critérios patogênicos e histológicos permitem distinguir vários tipos de cirrose, mas na
prática todos levam a:
– uma INSUFICIêNCIA HEPáTICA CRôNICA GRAVE e irreversível (anorexia, poliúria/polidipsia, vômitos,
diarreia, sangramentos, encefalose hepática (ver INSUFICIêNCIA HEPáTICA CRôNICA GRAVE (p.356));
– um estado de hipertensão portal que pode estar na origem de uma ASCITE (ver ASCITE (p.71));
– e, eventualmente, uma icterícia hepática mista, por colestase intra-hepática e insuficiência
hepatocitária (ver ICTERíCIAS HEPáTICAS (p.334)).

Diagnóstico
– Orientação clínica: sinais de insuficiência hepática.
– Anomalias biológicas da insuficiência hepática.
– Ecografia hepática: o parênquima é difusamente hiperecogênico (mais ecogênico que o baço),
com nódulos hipoecogênicos; o fígado tem o tamanho reduzido e seus contornos são
deformados. Uma efusão abdominal pode ser observada em caso de hipertensão portal
associada.
– Eventualmente, hipertensão portal ao exame Doppler.
– A realização de biópsia ecoguiada ou cirúrgica é indispensável para obter um diagnóstico
confiável (estudo prévio da hemostasia).

Tratamento
O prognóstico é, desse modo, extremamente reservado, e o tratamento é apenas paliativo (ver
INSUFICIêNCIA HEPáTICA CRôNICA (p.358), INSUFICIêNCIA HEPáTICA AGUDA (p.356), ASCITE (p.71)).

Terapêutica antifibrótica
Diferentes antifibróticos, tais como a colchicina (Colchicine Houdé®*), 0,03 mg/kg cada dia, durante
14 dias, ou a D-penicilamina (Trolovol®*), 15 mg/kg, 2 vezes por dia, durante um mês, foram
propostos, mas sem melhora clínica significativa no cão.

A corticoterapia, embora discutível nessa indicação, pode ser utilizada, particularmente nos
animais anoréxicos e emagrecidos (prednisolona 0,5 mg/kg).



Cirurgia cesariana (Indicações da)
Ver DISTOCIA (p.228)



Cistite idiopática do gato
Definição
Trata-se de uma afecção do baixo aparelho urinário (ABAU) não obstrutiva de origem
desconhecida causada por uma alteração da camada de GAG (glicosaminoglicanas) que protege
a mucosa vesical e se traduz pelos sintomas clássicos de cistite (disúria, polaquiúria, hematúria).

Ela atinge essencialmente os gatos confinados (que não têm acesso ao exterior) e estressados.
Um componente comportamental é provável.

São descritas semelhanças de alguns casos de cistite idiopática com a cistite intersticial da
fêmea (petéquias mucosas, ou “úlceras de Hunner”).

Diagnóstico
Por eliminação de outras causas de ABAU.
• A ANáLISE BACTERIOLóGICA DA URINA é negativa.
• A RADIOGRAFIA não mostra anomalia.
• A ECOGRAFIA vesical evidencia geralmente um espessamento parietal difuso frequentemente
mais visível no nível da porção cranioventral. Modificações de ecogenicidade da parede são
também possíveis. O exame é frequentemente difícil quando o órgão está pouco preenchido,
mas podem-se observar os elementos ecogênicos em suspensão, puntiformes ou em faíscas
(correspondentes a células, sangue, fibrina ou proteinúria manifesta).
• O restante da ecografia do aparelho urogenital é normal. Uma cistocentese é possível ou não
de acordo com o estado de preenchimento do órgão.
• A CITOSCOPIA (exame ainda pouco acessível) permite visualizar as lesões e praticar biópsias.

Evolução
Cura espontânea frequente em alguns dias, porém com recidivas.

Tratamento
Redução do estresse, enriquecimento do meio
– Multiplicar as interações com o proprietário (jogos, carícias…);
– Limitar os conflitos territoriais se vários gatos coabitarem.
– Colocar à disposição uma caixa por gato, mais outra; prevenir as áreas de jogos (para subir,
expor as garras etc.).
– Preservar os locais de repouso.

Aumento do consumo de água
– Alimentação úmida, fonte de água…

Tratamento médico
– Hormônios faciais de “apaziguamento”: Féliway®.
– Anti-inflamatório: Tolfédine® 4 mg/kg/dia em uma aplicação durante cinco dias.
– Anticolinérgico: Spasmoglucinol®.
– Glicosaminoglicanas (GAG): Cosequin®: 125 mg/gato/dia.



Cistites
Ver AFECçõES DO SISTEMA URINáRIO INFERIOR DO GATO

Definição
Sob esse termo é designada a inflamação da parede vesical que se traduz clinicamente por:
– uma polaquiúria;
– uma disúria;
– uma estrangúria (dor à palpação vesical e durante a micção);
– uma periúria (micções em locais inapropriados), sobretudo no gato;
– sujeira ou lambeduras perigenitais, acompanhadas mais frequentemente de uma hematúria,
eventualmente de uma piúria.

Etiologia (Ver Tabela)
No cão
– infecções;
– litíases;
– outras: neoplasia…

No gato (ver afecções do sistema urinário inferior do gato)
– cistites idiopáticas (50 a 65% dos casos);
– urolitíases, tampões uretrais;
– infecções;
– outras…

Conduta A Adotar
• COLETA PRECISA DA HISTóRIA E DA ANAMNESE: modo de vida, alimentação, distúrbios urogenitais
anteriores, descrições de micções.
• EXAME CLíNICO COMPLETO: aparelho urogenital externo, toque retal no cão macho (pesquisa de
uma afecção prostática), palpação abdominal (para avaliar o volume e a consistência dos rins e
da vesícula).
• ANáLISE DA URINA: aspecto macroscópico, tira (Combur teste LN®*) e exame microscópico do
sedimento urinário. A interpretação se dá em função da densidade urinária; notar o pH,
identificar e quantificar a hematúria, a piúria (presença de leucócitos) e visualizar uma
cristalúria.
• EXAME CITOBACTERIOLóGICO DA URINA (ECBU), a partir de uma amostra estéril, permite:
– atestar a origem infecciosa da cistite se o número de germes for superior a 105/mL (uma conta
inferior a 103 germes/mL não deve ser levada em conta pois sinaliza uma contaminação no
momento da coleta);
– o isolamento de germe (os germes mais frequentes são: Proteus mirabilis, Escherichia coli,
Streptococcus sp., Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Klebsiella);
– obter um antibiograma.
– EXAMES DE IMAGEM
– Os exames de imagem são essenciais para estabelecer um diagnóstico etiológico (ver Tabela). A
radiografia é útil no diagnóstico das litíases mas é a ecografia que é mais frequentemente



diagnóstica. (ver LITíASE URINáRIA, TUMORES DO APARELHO URINáRIO, TUMORES MALIGNOS DA PRóSTATA,
PRóSTATA [HIPERPLASIA BENIGNA DA, METAPLASIA ESCAMOSA DA], METRITE).
– DIAGNóSTICO DO TIPO DE LITíASE (ver LITíASE URINáRIA).
– CITOSCOPIA: permite visualizar a parede vesical, os cálculos, um tumor e realizar biópsias.
 Escolha de exames de imagem para o diagnóstico etiológico





Caso de cistite enfisematosa

– Trata-se de uma complicação do diabetes tipo II caracterizado pela presença de ar à espessura
da parede vesical secundariamente à fermentação da glicose presente na urina por bactérias.
– Na radiografia, as múltiplas áreas redondas de pequeno tamanho e densidade ar são
superpostas ao ar da projeção da vesícula. Na ecografia, o ar da parede vesical aparece como
zonas hiperecogênicas puntiformes ou lineares acompanhadas de fenômenos de reverberações
(sombra acústica suja). Essa afecção não deve ser confundida com o ar intraluminal que pode
estar presente após uma sondagem urinária.

Tratamento
Etiológico específico (ver tabela)
– Tratar a infecção se houver (ver INFECçãO DO TRATO URINáRIO (p.341)).

Sintomático
– Tratar a dor: Tolfédine® (4mg/kg/dia em 1 aplicação).
– Anticolinérgica: Spasmoglucinol®.



Clamidiose felina
Definição
Doença infecciosa provocada pela multiplicação de uma rickéttsia (Chlamydophila felis,
antigamente chamada Chlamydia psittaci), responsável no gato jovem, principalmente, pela
conjuntivite e pela rinite contagiosa. Ver RINITE (p.516).

Algumas complicações tornam-se excepcionais: pneumonia, gastrite hemorrágica.

Sintomas
Nos gatis contaminados, os primeiros casos aparecem nos animais de 6 a 8 semanas.
• PRINCIPAIS SINTOMAS:
– anorexia;
– emagrecimento;
– conjuntivite mono, depois bilateral serosa, em seguida purulenta, com quemose e

blefaroespasmo;
– rinite bilateral supurativa (facultativa);
– pneumonia intersticial cuja apresentação clínica pode ser discreta;
– gastrite hemorrágica com hematêmese em alguns casos raros.
• EVOLUçãO:
– mortalidade possível nos filhotes de gato;
– cura espontânea em 3 a 4 semanas na maioria dos casos; mas as recidivas são frequentes.

Diagnóstico
– A PCR é até o momento considerada como o método mais confiável, desde que a amostra
(material conjuntival) seja colhida com um tempo de 4 a 8 dias após o início dos sintomas.
– Evidenciar o antígeno do grupo por uma técnica ELISA a partir do exsudato recolhido por um
cotonete da conjuntiva palpebral. As amostras devem ser enviadas ao laboratório em um meio
de transporte especial para Chlamydiae.
– A evidenciação dos elementos clamidianos em posição intracitoplasmática, a partir de
decalques ou esfregaços conjuntivais, conserva sua importância, mas trata-se de uma técnica
menos sensível e mais laboriosa.

Tratamento
• ANTIBIOTICOTERAPIA:
– LOCAL: pomada ou colírio à base de oxitetraciclina (Posicycline®*).
• GERAL:
– doxiciclina (Ronaxan®), 5 a 10 mg/kg/dia per os durante 4 semanas. Possíveis inconvenientes:

coloração dos dentes (claramente menos frequente em comparação com as primeiras
tetraciclinas);

– amoxicilina potencializada (Synulox®), 30 mg/kg/dia em 2 administrações, SC ou per os.
NOTA: A PCR permite seguir a eficácia do tratamento.

Profilaxia
• SANITáRIA. Pouco eficaz em razão da persistência da excreção bacteriana durante vários meses.



• MéDICA. Reduz a gravidade dos sintomas nos gatos expostos à infecção (comprometimento
passageiro e superficial):
– primovacinação: duas injeções de vacinas com um mês de intervalo, geralmente muito
associada a outras vacinas.
– reforço anual fora dos períodos de gestação para as reprodutoras (de acordo com o tipo de
vacina).
– em alguns canis infectados, a vacinação é feita a partir da quarta semana; em seguida, a cada 4
semanas por até 3 meses.



Claude Bernard-Horner (Síndrome de)
É a expressão oftálmica da paralisia da inervação ocular simpática nas porções craniana, cervical
ou torácica.

Sintomas
O principal é a enoftalmia (= afundamento do globo ocular na cavidade orbital), que é
acompanhada, frequentemente:
– de uma protrusão da membrana nictitante (mecânica no cão, neurogênica no gato);
– de uma miose: a íris é contraída e insensível às variações de luminosidade;
– de uma ptose da pálpebra superior que leva a uma diminuição da abertura palpebral.

Diagnóstico
Será completado pela prova do colírio Néosynéphrine®*, em que a rapidez da resposta (menos de
20 minutos, de 20 a 45 minutos ou mais de 45 minutos) orienta o acometimento do terceiro, do
segundo ou do primeiro neurônio e um exame radiográfico do tórax, das vértebras cervicais, da
caixa craniana, permitindo detectar as lesões responsáveis pela paralisia: hemorragias,
abscessos, tumores.

Pesquisa da lesão: imagem médica (radiográfica, scanner [tomografia], IRM [ressonância
magnética]).

Tratamento Sintomático
Recurso às medicações simpatomiméticas:
– por via geral: Éphédrine®*, per os (0,2 mg/kg 4 vezes por dia);
– por via local: colírio Néosynéphrine 10%®*. A concentração a 1% é insuficiente.

Tratamento Etiológico
Será adotado se a imagem (radiográfica, scanner [tomografia], IRM [ressonância magnética])
provar a existência e a natureza da lesão causal.



Claudicação localizada (Conduta a adotar em face de
uma)
O objetivo aqui é apresentar a lista de afecções que devem ser pesquisadas quando uma
claudicação é localizada em uma articulação precisa. O tratamento é indicado no tópico
correspondente a cada uma dessas afecções.

Os distúrbios metabólicos e traumáticos não específicos (fraturas e entorses) não são
mencionados, assim como os tumores. Por outro lado, as luxações e as fraturas são mencionadas
quando revestidas de um aspecto particular que é preciso pesquisar com atenção.

As raças predispostas são indicadas entre parênteses, e as idades de manifestação preferencial
são igualmente mencionadas (em itálico) quando forem significativas.

Claudicação Do Ombro
– Luxação congênita do ombro (Poodle, Chiuaua): nascimento.
– Osteocondrose: 5 a 9 meses.
– Tendinite subespinhosa (cão de caça).
– Artrose.
– Fratura fragmentada.
– Ruptura do tendão do bíceps braquial e tenossinovite.

Claudicação Do Cotovelo (Ver DISPLASIA DO COTOVELO (P.224)))
– Luxação congênita do cotovelo (Collie, Cocker, Setter): nascimento aos 2 meses.
– Osteocondrose (côndilo medial) (Labrador): 3 a 9 meses.
– Não união do processo ancôneo (Pastor-alemão Basset Hound, São-bernardo): 4 a 5 meses.
– Não união do processo coronoide.
– Destacamento da superfície articular do rádio.

Claudicação Do Carpo
– Luxação e subluxação carpo-radiocubital.
– Luxação carpo-carpiana.
– Síndrome da hiperextensão do carpo.

Claudicação Do Quadril
– Displasia do quadril (raças pesadas): 6 a 12 meses.
– Coxartrose (raças pesadas): após alguns anos de evolução de uma displasia não tratada.
– Necrose asséptica da cabeça do fêmur (Poodle): 5 a 12 meses.
– Luxação.

Claudicação Do Joelho
– Luxação congênita medicamentosa da rótula (patela) (Poodle e Toys diversos): 3 a 9 meses.
– Luxação congênita lateral da rótula (patela) (raças gigantes): 3 a 9 meses.
– Ruptura dos ligamentos cruzados.
– Artrose.



– Traumatismo dos ligamentos colaterais (médios ou laterais).
– Osteocondrose do côndilo lateral (Retriever): 4 a 9 meses.
– Avulsão do extensor comum dos artelhos.

Claudicação Do Tarso
– Traumatismo dos maléolos.
– Osteocondrose do tálus.
– Luxação do tendão flexor superficial dos artelhos.
– Luxação ou subluxação da articulação intertársica proximal.
– Luxação da cabeça do tálus.
– Luxação do osso central do tarso.
– Subluxação da articulação intertársica distal.
– Subluxação da articulação tarsometatársica.
– Luxação ou subluxação das articulações metatarsofalangianas e interfalangianas.



Clitóris peniforme
Ver HERMAFRODITISMO (p.307)



Coagulação (Distúrbios da)
Ver HEMOSTASIA (DISTúRBIOS DA (p.303)), COAGULAçãO INTRAVASCULAR DISSEMINADA (p.125), HEMOFILIA
(p.298), INSUFICIêNCIA HEPáTICA (p.356) (Problemas de coagulação), INTOXICAçãO PELAS ANTI VITAMINAS
K.

A hemostasia fisiológica implica fenômenos vasculares, plaquetários e plasmáticos.
Os tempos vascular e plaquetário constituem a hemostasia primária.
O tempo plasmático da hemostasia constitui a coagulação.
A coagulação compreende três etapas: formação da tromboplastina, que tem uma via

endógena e uma via exógena, a formação da trombina e a formação da fibrina.
A hemostasia terciária corresponde à lise do coágulo (fibrinólise).
A exploração da coagulação é feita de maneira simples pelos seguintes exames:

– Testes globais, sempre em comparação a um sangue controle (ver no quadro).
– Tempo de coagulação sobre lâmina, ou melhor, no tubo:
– tempo de Howell: explora a via endógena, a parte comum às duas vias e as plaquetas. Ele não

explora os fatores VII e XIII.
– tempo de cefalina-kaolin: explora os mesmos fatores que o tempo de Howell, exceto as

plaquetas;
– tempo de Quick: explora a via exógena (notadamente o fator VII) e a parte comum às duas vias.

Nós podemos nos limitar aos testes globais, mas, se necessário, devem-se requisitar os
seguintes testes analíticos:
– tempo de trombina;
– dosagem separada de cada fator, em particular os fatores VIII e IX (enviar a um laboratório
especializado de um centro de transfusão).

Tratamento
– Distúrbios congênitos da coagulação: HEMOFILIA e doença de VON WILLEBRAND.
– Distúrbios adquiridos:
– tratamento da INSUFICIêNCIA HEPáTICA;
– tratamento do deficit de vitamina K ou da intoxicação por um competidor da vitamina K:

injeção IV ou IM da vitamina K1 (1 mg/kg/dia);
– COAGULAçãO INTRAVASCULAR DISSEMINADA.
 Valores usuais da hemostasia  no cão



*PDF = Produto de degradação da fibrina.



Coagulação intravascular disseminada (CIVD)
Definição
A CIVD é uma síndrome anatomoclínica caracterizada por uma difusão anormal do processo de
coagulação, que deveria normalmente permanecer localizado. Ela responde a numerosas causas
(ver Tabela).

É a consequência de um distúrbio primário da hemostasia (trombocitopenia) e secundário.
Síndrome bastante frequente no cão e de prognóstico ruim.

Diagnóstico
Diante de uma síndrome hemorrágica:
– Pesquisa sistemática de uma CIVD ao longo das afecções citadas anteriormente.
– DIAGNóSTICO BIOLóGICO: aumento do tempo de cefalina-kaolin, do tempo de Quick e do tempo de
trombina, aumento dos produtos de degradação do fibrinogênio (PDF), trombocitopenia
(inferior a 100.000/mm3).
 Distúrbios da coagulação (fase  II da hemostase)

Tratamento
• O TRATAMENTO DEVE SER ANTES DE TUDO ETIOLóGICO.
• COMBATE AO CHOQUE associado pela perfusão de soluções macromoleculares (Heafusine®*:
20 mL/kg IV em perfusão lenta) ou o padrão pela solução de Ringer lactato.
• COMBATE à HIPOTENSãO: DOBUTAMINA (Dobutrex®*): 50 µg/kg/min IV.
• NO CãO, EM CASO DE HEMORRAGIA IMPORTANTE, fornecer sangue fresco, o que permitirá manter uma



perfusão tecidual e fornecer as plaquetas, o fibrinogênio em falta, assim como a antitrombina
III.
• A heparina deve ser utilizada apenas após a quantificação das plaquetas e com valor superior
ou igual a 30.000 plaquetas/mm3 e uma taxa de fibrinogênio superior a 0,5 g/L. A heparinização
será feita por meio de injeção de 50 UI de heparina/kg/h em perfusão contínua sob controle dos
parâmetros biológicos previamente estudados (em particular os tempos de CPK, que deverá ser
próximo de 1,25 vezes o tempo de CPK do cão controle). A heparinoterapia deve ser associada à
transfusão para reduzir o risco de trombose.

A heparina pode igualmente ser injetada por via subcutânea na dose diária de 300 UI/kg/dia
dividida em 3 injeções. A eficácia da terapêutica é, desse modo, julgada 2 horas após a injeção
(quantificação do tempo de CPK), tempo correspondente ao pico máximo de ação da heparina, e
logo antes da injeção seguinte, de maneira a adaptar a dose de heparina em função da
necessidade.



Coccidioidomicose
Coccidioides immitis é o agente de uma micose americana de origem telúrica que se manifesta
geralmente por broncopneumonia primária benigna complicada a termo por generalização
metastática grave (pulmão, pele, osso, cérebro).

Acomete o homem, os carnívoros e outros animais, sendo seu diagnóstico delicado
(histopatologia) e o tratamento particularmente difícil pela via venosa, com imidazóis modernos
(itraconazol, cetoconazol) e anfotericina B (Fungizone®*).

Em caso de suspeita, o contato prévio com um laboratório especializado é imperativo
(precauções, perigos das culturas). A terapêutica será igualmente definida em relação a estes.



Coccidioses
Várias espécies de coccídios foram isoladas no cão e no gato, essencialmente Cystoisospora e
Sarcocystis e Toxoplasma gondii (no gato).

A infestação pode se dar diretamente (Cystoisospora, Toxoplasma) ou por um hospedeiro
intermediário (Toxoplasma, Sarcocystis, Besnoitia, Hammondia).

Os coccídios do gato e do cão são geralmente pouco patogênicos, mas podem provocar
sintomas graves nos animais muito jovens, não ainda imunizados ou nos animais idosos que
podem ter o sistema imunitário deficiente.

Sintomas
– Doença que afeta, sobretudo, os animais muito jovens que vivem coletivamente, às vezes de
natureza contagiosa.
– Enterite às vezes hemorrágica, eventualmente hipertermisante.
– Desidratação.
– Tremores, convulsões.
– No adulto, enterite diarreica raramente hemorrágica (Sarcocystis, Hammondia).

Evolução
– Mais frequentemente favorável em 8 a 10 dias no adulto.
– Morte possível dos jovens.

Diagnóstico
– Realizar o diagnóstico diferencial com outras enterites parasitárias, as enterites virais
(Parvovirus, Coronavirus, Rotavirus) e bacterianas (Campylobacter, Salmonella).
– Os sinais ecográficos não são específicos e são comuns nas diferentes causas de enterite
(espessamento parietal das alças ileojejunais, hipertrofia reacional dos nódulos linfáticos
mesentéricos).
– Evidenciar os oocistos (ou esporocistos) pelo exame coproscópico (no fim do período pré-
patente).

Tratamento
• TRATAMENTO CAUSAL: duração de 2 semanas.
– Sulfamidas:
– sulfaguanidina (Intestidog®) 25 mg/kg, 2 vezes por dia per os durante 7 dias;
– associação trimetoprima-sulfamida (Septotryl®) 30 mg/kg por 6 dias.
– Metronidazol (Flagyl®*) 50 mg/kg/dia per os durante 5 dias.
• Tratamento sintomático (ver DIARREIA AGUDA (p.208), DIARREIA CRôNICA (p.210)).
– Reidratação por via parenteral.
– Tópico da mucosa intestinal: smectite (Smectivet®), montmorillonite (Diarsanyl®).

Prevenção
– A higiene dos locais é indispensável.
– Vapor de água superaquecido e sob pressão.



Colangio-hepatite
Uma colangite corresponde a uma inflamação primitiva das vias biliares; uma colangio-hepatite
é definida por uma inflamação primitiva das vias biliares e, por extensão, do parênquima
hepático.

Trata-se da segunda causa de doença hepática no gato (atrás da lipidose hepática).
Classificação estabelecida de acordo com os critérios histológicos:

– colangio-hepatites neutrofílicas (antigamente “supuradas”);
– colangio-hepatites linfocitárias, de origem imunitária, evoluem sobretudo para um modo
crônico (antigamente “não supuradas” ou “hepatites portais linfocitárias”);
– colangio-hepatites crônicas de origem parasitária.

Isolamento de enterobactérias (frequentemente colibacilo) nos fenômenos infecciosos.
Associação possível com uma doença inflamatória intestinal e/ou uma pancreatite (“triadite”)

no gato.

Sintomas
– Anorexia.
– Emagrecimento.
– Letargia.
– Vômitos (diarreia, às vezes).
– Icterícia.
– Febre (forma neutrofílica, sobretudo).

Evolução Sob A Forma Aguda Ou Crônica
 

Diagnóstico
Bilirrubina principal
– Aumento claro da taxa sérica das enzimas hepáticas (FA, ALAT, GGT) e da bilirrubinemia.
– Neutrofilia: sobretudo colangites neutrofílicas, ou formas agudas.
• A ECOGRAFIA permite orientar o diagnóstico, mas os sinais de colangio-hepatite não são nem
sistemáticos nem patognomônicos.
– Sistema biliar: espessamento da parede da vesícula biliar (fisiologicamente, ela aparece como
uma fina linha hiperecogênica) associado ou não a uma dilatação do conduto cístico (diâmetro
normalmente inferior a 3 mm no cão e 4 mm no gato) e a uma dilatação dos condutos biliares
intra-hepáticos (normalmente não visíveis).
– Modificação da ecogenicidade do parênquima hepático com orientação para uma hepatite:
aspecto hipoecogênico difuso na lesão aguda (hipoecogênico em relação às corticais renais, as
paredes dos vasos sub-hepáticos tornam-se agora visíveis), aspecto hiperecogênico difuso na
lesão crônica (o parênquima hepático torna-se hiper ou isoecogênico ao parênquima esplênico,
má visualização dos vasos porta e sub-hepáticos). A ausência de modificação da ecogenicidade
não deve excluir hepatite.
• Citopunção ou biópsia hepática ecoguiadas.
• As citopunções ecoguiadas de líquido biliar para isolar os germes causais são igualmente
possíveis.



Tratamento
– ANTIBIOTICOTERAPIA (duração de 6 semanas): em função do antibiograma após colheita da
amostra; caso contrário, associação amoxicilina + ácido clavulânico (Synulox®): 25 mg/kg/dia em 2
aplicações ou quinolona (enrofloxacina: Baytril®): 5 a 10 mg/kg/dia em uma aplicação em
associação com metronidazol (15 a 20 mg/kg/dia em 2 aplicações no gato, 25 a 30 mg/kg/dia em 2
aplicações no cão).
– GLICOCORTICOIDES, forma não supurada: prednisolona (Megasolone®): 2 mg/kg/dia (2-4 mg/kg/dia
no gato) durante 2 a 3 semanas, depois diminuir a dose.
– ÁCIDO URSODESOXICóLICO (Ursolvan®*): 10 mg/kg/dia em 2 aplicações, na colestase.
– ALIMENTAçãO ASSISTIDA: sonda nasoesofágica.



Colecistite
A inflamação da vesícula biliar é diagnosticada excepcionalmente, sendo provavelmente rara nos
carnívoros.

Ela pode evoluir isoladamente ou resultar de uma obstrução das vias biliares, eventualmente
causada por uma litíase (ver LITíASE BILIAR (p.387)) ou uma infecção (refluxo intestinal).

Sintomatologia
– Geralmente não desenvolvida.
– Letargia, vômitos, síndrome abdominal subaguda, icterícia pós-hepática.
– Possível complicação da ruptura das vias biliares: “abdome agudo”, choque séptico.

As bactérias mais frequentes são: E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas.

Diagnóstico
– Elevação das enzimas hepáticas (FA, ALAT, GGT).
– Ecografia: espessamento da parede da vesícula biliar (que pode aparecer como duas linhas
hiperecogênicas separadas por uma banda hipoecogênica ou como uma banda espessa
hiperecogênica) associado ou não a uma dilatação e um aspecto tortuoso do conduto cístico
(diâmetro normalmente inferior a 3 mm no cão e 4 mm no gato). No gato, a parte proximal do
conduto cístico aparece fisiologicamente angulada.
– Eventualmente, peritonite associada.

Tratamento
Médico
– Baseia-se nos antibióticos: metronidazol, amoxicilina (Synulox®) (20 mg/kg/dia em 2 aplicações
diárias), quinolonas (Baytril®): 5 a 10 mg/kg/dia em uma aplicação, clindamicina.
– Em caso de peritonite: associação ampicilina + gentamicina.
– Ácido ursodesoxicólico (Ursolvan®*): 10 a 15 mg/kg/dia em 2 aplicações diárias.
– Gestão do estado de choque se houver peritonite: fluidoterapia, antibioticoterapia por via
venosa.

Cirúrgico
Colecistotomia, colecistoduodenostomia na colelitíase ou ruptura das vias biliares.



Colite aguda
Inflamação Aguda Do Cólon
Perturbação tão frequente quanto as diarreias do intestino delgado, porém a patogenia e o
tratamento são sensivelmente diferentes.

A motricidade do cólon, bastante complexa, dá a esse órgão um papel de freio (contenção)
determinante e um papel essencial na reabsorção hídrica.

Sintomas
– Poucas repercussões sobre o estado geral (ver DIARREIA) (p.207)).
– Tenesmo: vontade forte de defecar, com esforços expulsivos frequentemente dolorosos (cólica
abdominal) e cada vez menos eficazes. Prurido anal.
– Emissão frequente de fezes pouco abundantes “em pilha” e recobertas de muco (“secreção
incolor e viscosa”).
– Presença eventual, sobre as fezes, de filetes de sangue in natura.
– Por um mecanismo pouco claro (reflexo gastrocólico?), pode haver vômitos associados, sem
acometimento concomitante das primeiras vias digestivas.
– A flatulência, muito frequentemente associada às colites, indica a superposição de um
desfuncionamento do intestino delgado com persistência de elementos fermentáveis no cólon.
Ela aparece igualmente na constipação.
– A “palpação retal”, embora dolorosa, é indispensável, pois permite precisar o diagnóstico
(muco, sangue) e a etiologia (presença de osso, recolhimento das fezes para coproscopia e exame
bacteriológico direto).

Exames Complementares
Determinantes para pesquisar a etiologia.

Parasitária
 
– Tricuríase.
– Coccidiose (filhote de gato).
– Protozoários (Entamoeba histolytica – Giardia).
• IRRITAçãO MECâNICA por corpos estranhos (ossos, sobretudo).
• AS COMPLICAçõES BACTERIANAS (geralmente a partir da flora saprófita) são a regra e necessitam
sistematicamente de um tratamento anti-infeccioso local: sulfamidas não reabsorvíveis ou
antissépticos, de preferência antibióticos (medidas muito diferentes daquelas adotadas nas
diarreias do intestino delgado).
• “CóLON IRRITáVEL” (equivalente da colite de origem psicossomática do homem): é observado nos
cães psicologicamente instáveis, particularmente em algumas raças do tipo Poodle. O
diagnóstico deve ser feito por eliminação, pois os exames complementares, rigorosamente
efetuados, não revelam nenhuma lesão ou infestação significativa.
• UMA SíNDROME “COLITE AGUDA DE ORIGEM IMUNOLóGICA” é algumas vezes evocada sem ser
claramente documentada.
• ALGUNS CASOS, raros, foram observados em seguida à administração de antibióticos
(principalmente aqueles que têm eliminação biliar).



Tratamento
Tratamento etiológico
TRATAMENTO DAS PERTURBAçõES DA MOTRICIDADE.

Elas não são fáceis de determinar com precisão, o que indica certa prudência na utilização dos
modificadores do trânsito.

De um modo geral:
– A motricidade longitudinal é apenas excepcionalmente aumentada na colite aguda, e o recurso
aos anticolinérgicos é geralmente desaconselhável. No entanto, eles são úteis nos animais jovens
ou cães muito idosos em caso de ameaça de prolapso retal.

Prefere-se geralmente recorrer aos morfínicos, que reforçam a motricidade segmentária e
aumentam o tempo de ação dos medicamentos (Loperal®). Alguns (Diaserd®*) são, além disso,
associados a baixas doses de atropínicos, mais destinados a limitar o consumo desses
medicamentos (efeitos secundários desagradáveis no homem) do que a diminuir o trânsito.
– Se a dor for muito importante, podem-se utilizar, também, os espasmolíticos musculotrópicos,
iodeto de tiemonium (Spasmodol®) 9 mg/kg/dia em 3 aplicações, floroglucinol (Spasmoglucinol®)
6 mg/kg/dia em 2 aplicações diárias.
– As perturbações psíquicas com aumento da motricidade longitudinal e espasmos dolorosos
podem ter importância em algumas raças.

Outros elementos do tratamento
– Para serem eficazes, os protetores intestinais devem ser administrados em grande quantidade
e 3 a 4 vezes por dia (Diarsanyl®).

A duração da prescrição dos protetores intestinais é estritamente ligada à diarreia para evitar o
risco de constipação.
– Absorventes na presença de gás (muito frequentes).
– Antissépticos (ver adiante).

Conduta Do Tratamento
– Supressão da causa inicial por um tratamento específico.
– Dieta leve, depois realimentação progressiva (dietética específica, arroz bem cozido e frango).
– A reidratação é raramente necessária.

Colite aguda benigna
Utilizar a mistura seguinte, 3 vezes por dia:
– Phosphaluvet®: 2 mL/kg;
– Ercéfuryl®*: 10 mg/kg 2 ou 3 vezes por dia;
– Carbolevure®*: uma cápsula infantil/5 kg, uma cápsula adulto/10 kg.

Colite aguda mais severa
– Smectivet®: 2 a 4 mL/kg 4 vezes por dia (possibilidade de realizar lavagem com a substância);
– Diarsed®*: 0,2 mg/kg 2 a 3 vezes por dia per os ou Loperal® 0,1 mg/kg 3 vezes por dia per os;
– Erythromycine®*: 30 mg/kg/dia em 3 aplicações;
– Enrofloxacina (Baytril®): 5 mg/kg/dia em uma aplicação.

Caso particular do cólon irritável



Diversos argumentos farmacodinâmicos permitem apontar uma participação parassimpática
colinérgica; daí o recurso aos anticolinérgicos, eventualmente associados aos tranquilizantes
(Librax®*).

Colite muito dolorosa
Utilizar, além dos elementos anteriormente indicados: floroglucinol (Spasmoglucinol®): 2 mg/kg
SC (ampola dosada a 40 mg).

NOTA: A antibioticoterapia, de modo geral, será utilizada apenas na síndrome febril
claramente associada, e, apenas nesse caso, um exame bacteriológico das fezes será efetuado
para pesquisar salmonelas.



Colite crônica
Definição – Classificação
A “colite crônica” designa uma inflamação crônica do cólon e eventualmente do reto, de origem
infecciosa ou inflamatória (imunitária). A “colite crônica inflamatória”, ou “idiopática”, designa
uma inflamação de origem desconhecida, e o diagnóstico supõe:
– que os sinais clínicos evoluem há mais de 3 semanas;
– uma ausência de resposta aos tratamentos anti-infecciosos ou sintomática das diarreias;
– que as outras causas tenham sido excluídas por meio de exames complementares;
– diagnóstico de certeza baseia-se na evidência de lesões inflamatórias no nível da mucosa cólica.

A classificação dessas colites inflamatórias fundamenta-se em critérios histológicos.
Assim, de acordo com o tipo do infiltrado, distinguem-se:

– colite linfocitária, ou linfoplasmocitária:
– neutrofílica;
– granulomatosa;
– colite histiocitária (predisposição do Boxer ou do Bouledogue);
– colite eosinofílica;
– colite ulcerativa idiopática, que pode conduzir a um lento e progressivo declínio do animal;
– em função da importância das lesões, as colites inflamatórias são classificadas em “leves”,
“moderadas” a “severas”.

Sintomas
– Evolução em várias semanas.
– Defecações frequentes.
– Esforços de defecação frequentes e dolorosos (tenesmo e cólica abdominal).
– Fezes em pequena quantidade, moles, às vezes mucosas e tingidas de sangue.
– Vômitos pouco frequentes, mas possíveis.

Exames Complementares
– Evidenciar os agentes infecciosos: coproscopia (ver COLITE AGUDA (p.128)).
– NF (neutrofilia, eosinofilia, anemia microcitária).
– Colonoscopia simples ou duplo contraste (após dieta e lavagem, administração de produto de
contraste e de ar em caso de duplo contraste): visualização da zona de estreitamento que não
evolui de um exame a outro (contrariamente às ondas de peristaltismo).
– A ecografia permite apenas uma exploração parcial do cólon em razão da presença de ar quase
sistemática nesse órgão. Em caso de colite, um espessamento parietal localizado pode ser
detectado.
– A retocolonoscopia com biópsia é o exame de escolha.

Tratamento
A patogenia das diferentes inflamações relatadas (colite “idiopática”) precedentes não é ainda
realmente conhecida, e seu tratamento baseia-se em protocolos utilizados na medicina humana.

Regime alimentar



“Hipoalergênico”, fracionado ao longo do dia: alimento industrial hipoalergênico ou preparação
caseira (com fibras pouco fermentáveis).
• PRATICAMENTE NãO Há COMO DIMINUIR O PERISTALTISMO; no entanto, quando as manifestações
dolorosas são muito marcantes, há possibilidade de ação sobre os espasmos das fibras
musculares circulares: Spasmoglucinol®.
• TRATAMENTO ETIOLóGICO: quando o agente causal é identificado, de acordo com os resultados da
coproscopia (antiparasitário, antibacteriano).
• O RECURSO SISTEMáTICO E PROLONGADO AOS ANTI-INFECCIOSOS é CONTRAINDICADO em razão dos riscos
de colite pseudomembranosa iatrogênica.

Contudo, três substâncias se mostram muito interessantes no tratamento das colites crônicas
e podem ser utilizadas, isoladamente sendo o mais comum, ou algumas vezes em associação:
sulfasalazina, metronidazol.
– Sulfasalazina (Salazopyrine®*): 50 mg/kg, 2 vezes dia, depois 25 mg/kg 2 vezes por dia,
tratamento contínuo durante 4 semanas, no cão; 15 a 30 mg/kg/dia, em 2 ou 3 aplicações, no gato.
Na medida do possível, é preferível não fragmentar as drágeas, que são protegidas por um
revestimento gastrorresistente. No entanto, essa preconização não é possível nos animais de
pequeno tamanho, dado o tamanho do produto. Esse tratamento é frequentemente eficaz, mas
há riscos de ceratoconjuntivite seca ou mais raramente de dermatite e icterícia, que podem levar
a reduzir as doses.
– Olsalazina (menos tóxica): 10 mg/kg 2 vezes por dia.
– Alternando ou em associação:
– metronidazol (efeito antibacteriano, antiprotozoário, imunomodulador) Flagyl®*: 25 a 30 mg/kg

2 vezes por dia (efeitos secundários a termo com reputação inferior);
– eritromicina: 15 a 30 mg/kg/dia em 2 aplicações.
• Em caso de falha ou quando o resultado das biópsias orientar para o início de um processo
imunológico:
– corticoterapia oral (prednisolona) em dose elevada, imunodepressiva (2 a 4 mg/ kg/dia);
– azatioprina: Imurel®*: 2 mg/kg/dia, depois em dias alternados, no cão; 0,3 mg/kg/dia no gato;
tratamento de várias semanas (ou vários meses);
– ciclosprorina: Atopica®*.





Coma
Definição
Estado caracterizado pelo desaparecimento prolongado mais ou menos completo das funções da
vida relacional (diminuição até o desaparecimento da vigilância), embora persistam as funções
da vida vegetativa.

Os movimentos reflexos persistem.
O coma é a consequência da inibição ou da destruição do sistema reticulado (tronco cerebral)

ou do encéfalo. Podem-se encontrar todos os graus, desde o coma vigília até o coma irreversível.

Diagnóstico
• O EXAME DO ANIMAL COMATOSO fundamenta-se:
– no nível da vigilância;
– na percepção dolorosa;
– no reflexo corneano;
– no tipo de respiração;
– na mobilidade do olho e das pupilas.
• ELE PERMITE DISTINGUIR os comas com sinais de focalização (traumatismo, afecção vascular, tumor,
meningite) e os comas sem sinais de focalização (encefalites, afecções metabólicas, intoxicações,
hidrocefalia).
• A tomografia e, melhor ainda, a ressonância magnética são úteis para pesquisar uma lesão
intracraniana.

Tratamento
As indicações do tratamento são as seguintes:
– Reanimação respiratória.
– Vigilância do equilíbrio hidroeletrolítico.
– Combate contra o edema cerebral (dexametasona, 0,5-2 mg/kg IV ou IM).
– Manutenção do equilíbrio nutricional (ver ALIMENTAçãO PARENTERAL (p.25)).
– Tratamento etiológico.



Complexo granuloma eosinofílico
No Gato
O termo “complexo granuloma eosinofílico felino” designa classicamente uma síndrome que
agrupa três tipos de lesões (úlcera eosinofílica, placa eosinofílica e granuloma linear), que
podem estar associados no mesmo animal e que aparecem em múltiplas circunstâncias:
fenômenos de hipersensibilidade essencialmente (aeroalérgenos, trofoalérgenos, picadas de
insetos, como os mosquitos ou pulgas), irritações mecânicas, infecções etc.

De fato, o complexo granuloma eosinofílico representa mais uma modalidade reacional
mucocutânea do gato do que uma entidade específica.

Úlcera eosinofílica
Trata-se de uma lesão bem-circunscrita, brilhante, alopécica, cujas bordas são levemente
inclinadas em torno de uma região necrótica. Não é geralmente dolorosa nem pruriginosa.

Em 80% dos casos, é encontrada no lábio superior, mas pode também acometer a cavidade
bucal ou outras regiões do corpo e de maneira bilateral.

Placa eosinofílica
Lesão muito pruriginosa, bem-circunscrita, elevada, exsudativa, única ou múltipla, encontrada,
sobretudo, no abdome e na face interna das coxas, algumas vezes sediada na língua. A
eosinofilia do sangue e dos tecidos é uma regra.

Granuloma linear
Lesão bem-circunscrita, habitualmente linear, única ou múltipla, localizada, sobretudo, na face
posterior das coxas. Pode apresentar um aspecto nodular e encontrar-se na cavidade bucal
(língua, palato), em que pode causar incômodo à mastigação e deglutição. É a causa mais
frequente de edema do queixo, assintomático, no gato.

Tratamento
– Os corticoides permanecem como tratamento sintomático de escolha, observando o limite de
readministrações repetidas frequentes. Na prática, o complexo é uma das indicações
relativamente “consensuais” da administração de corticoides de ação lenta: Dépo-Médrol®, 20 mg
para um gato: uma injeção a cada 2 semanas (3 injeções no total).
– Eventualmente: corticoterapia por via oral (prednisolona: 1 mg/kg/dia), até o desaparecimento
das lesões.
– Em caso de falha, é preciso tentar a identificação da causa (hipersensibilidade). Algumas
lesões muito resistentes melhoram com antibioticoterapia sistêmica (Synulox®, Rilexine®,
Marbocyl®).

No Cão
– Muito mais raro e de etiologia também mal conhecida, apresenta-se sob a forma de granuloma
ou de placa na cavidade bucal ou, mais raramente, sobre a pele.
– Predisposições:
– idade: 80% dos indivíduos têm mais de 3 anos;
– raça: Husky Siberiano.



– As lesões são encontradas, sobretudo, na cavidade bucal: úlceras do palato, produções
vegetantes da língua, aspecto castanho-esverdeado. Mais raramente, podem-se observar nódulos
ou placas sobre o abdome, nos flancos, nos órgãos genitais externos, geralmente sem prurido.
– À histologia, notam-se focos de degeneração do colágeno e de granulomas de células em
paliçada.
– O tratamento consiste em corticoterapia sistêmica (prednisona 1 mg/kg/dia durante 10 a 20
dias) que dá, geralmente, bons resultados.
– Em caso de falha: ciclosporina (Atopica®, Sandimmum®*), 10 mg/kg/dia em 2 aplicações diárias.



Comportamento (Distúrbios do)
Ver os verbetes seguintes:
– AGRESSIVIDADE.
– ANSIEDADE DE SEPARAçãO DO FILHOTE DE CãO.
– COPROFAGIA.
– DEPRESSãO AGUDA, CRôNICA E DE INVOLUçãO.
– ENURESE, ENCOPRESE.
– MARCAçãO TERRITORIAL DO GATO.
– PSICOTRóPICOS.



Compressão cerebral (Hipertensão intracraniana)
Aumento da pressão intracraniana.

Etiologia
Desenvolvimento de uma massa
– Tumores (caixa craniana, meninges, cérebro).
– Abscessos.
– Granulomas (micóticos ou por migração de larvas parasitárias).

Aumento do volume cerebral (edema cerebral)
– Edema vasogênico.
– Edema citotóxico (hipóxia).
– Edema intersticial da hidrocefalia.

Acúmulo anormal de líquido
– Hemorragia.
– Hidrocefalia.

Sintomas
– Porte anormal da cabeça. Empurrar a parede. Andar em círculo.
– Mudança de comportamento.
– Crises convulsivas.
– Distúrbios visuais.
– Deficits dos nervos cranianos.
– Ataxia ou paresia.
– Distúrbios do equilíbrio.
– Edema da papila inconstante.

Diagnóstico
Os exames complementares necessários são de domínio do especialista:
– Punção do LCR (às vezes perigosa em caso de hipertensão craniana).
– Ventriculografia.
– Tomodensitometria (scanner) ou ressonância magnétca (RM): exames de escolha.

Tratamento
Tratamento sintomático
Diminuir a tensão intracraniana:
– Manitol: 1 g/kg IV seguido de furosemida (Lasilix®*, Dimazon®, Furozenol®), 4 mg/kg IV.
– Dexametasona: 0,5 a 1 mg/kg IV.
– Acetazolamida (Diamox®*): 10 mg/kg IV.
– Oxigenoterapia.



Tratamento etiológico
– Tratamento cirúrgico dos tumores (tumor isolado e perfeitamente localizado).
– Tratamento cirúrgico da hidrocefalia para implantação de derivação.



Comunicação interatrial (Comunicação interauricular)
Definição
Defeito do fechamento do septo interatrial (fechamento que se faz, em princípio, logo após o
nascimento), provocando uma passagem de sangue do átrio esquerdo para o átrio direito (shunt
esquerdo-direito).

Ele pode estar situado em porção baixa (próximo das valvas atrioventriculares: ostium primum),
média (ostium secondum, persistência do forame oval) ou alta (na proximidade da chegada das
veias pulmonares no átrio esquerdo). O desvio pode ser direito-esquerdo em caso de estenose
pulmonar associada.

Sintomas
– Mais frequentemente assintomático.
– Às vezes, intolerância ao exercício, sopro, síncope. Evolução para insuficiência cardíaca.
Cianose no desvio direito-esquerdo.

Diagnóstico
Orientação clínica
– Sopro leve no nível tricuspidiano (turbulências diastólicas), inconstante.
– Sopro sistólico, basal esquerdo, de baixa intensidade, com duplicação do segundo ruído (sopro
funcional).
– Radiografia torácica: mais frequentemente, normal. Podem-se, no entanto, pesquisar eventual
ectasia do átrio direito, dilatação do ventrículo direito, do tronco pulmonar e congestão vascular
pulmonar.

Confirmação ecocardiográfica
– Visualização no modo bidimensional de um defeito septal atrial no corte paraesternal direito,
grande eixo, quatro cavidades.
– Evidenciar no Doppler colorido um fluxo interatrial sistólico ou sistolodiastólico (código vermelho
sobre esse mesmo corte se o desvio for de direção esquerda-direita).
– Nos casos graves: dilatações atrial e ventricular direitas.
– Pesquisa de outras eventuais malformações cardíacas associadas (estenose pulmonar,
notadamente).

Tratamento
• SE A AFECçãO FOR ASSINTOMáTICA, abstenção com monitoramento.
• SE HOUVER DISTúRBIOS CLíNICOS, insistir na gravidade da afecção; assim, teremos:
– uma CIA isolada sem insuficiência cardíaca, mas unicamente dispneia paroxística: cirurgia;
– uma CIA com desvio de forte débito com baixa hipertensão pulmonar, ou com desvio de
pequeno débito com forte hipertensão pulmonar: tratamento da insuficiência cardíaca
congestiva. Mau prognóstico a curto termo.



Comunicação interventricular
Definição
Cardiopatia congênita caracterizada por um defeito do fechamento do septo interventricular
(persistência do forame de Panizza ou, mais excepcionalmente, uma anomalia do músculo
cardíaco). Resulta geralmente em um desvio esquerdo-direito com estenose pulmonar associada,
que pode inverter-se para a hipertensão pulmonar.

A expressão clínica depende, então:
– do tamanho da CIV;
– do aumento eventual das resistências pulmonares;
– da estenose pulmonar eventual.

Sintomas
– Vibração à esquerda em um animal jovem com um retardo estatural-ponderal.
– Sopro holossistólico no terceiro espaço intercostal dos dois lados do tórax, no terço inferior,
com irradiação importante (lado direito).
– Assintomático, se o desvio for de pequeno diâmetro até 5 a 8 anos.
– Dispneia de esforço marcante, se o desvio for importante.

Diagnóstico
Orientação clínica
– Sintomatologia precedente.
– Radiografia torácica: mais frequentemente normal; podem-se, contudo, pesquisar eventual
ecstasia do átrio esquerdo, dilatação do ventrículo esquerdo, do tronco pulmonar e congestão
vascular pulmonar. As dilatações atrial e ventricular direitas são igualmente possíveis em caso
de hipertensão arterial pulmonar associada.
• DIAGNóSTICO DE CERTEZA: essencialmente ecocardiográfico.
– A ecocardiografia permite evidenciar a comunicação interventricular. O modo bidimensional é
mais frequentemente suficiente para levar ao diagnóstico (corte paraesternal direito, grande
eixo, cinco cavidades: visualização de um defeito septal ventricular, mais ou menos grande, mais
comumente em região subaórtica). O recurso à utilização do Doppler colorido sobre esse mesmo
corte permite confirmar a existência do shunt (indispensável em caso de shunt de pequeno
diâmetro) e a orientação esquerda-direita.
    O exame permite igualmente pesquisar eventuais consequências hemodinâmicas do desvio e, assim, precisar o prognóstico:
– quando o desvio é de pequeno diâmetro, nenhuma anomalia é geralmente observada. O

prognóstico é bom;
– no defeito septal importante, o exame revela frequentemente dilatação atrial esquerda e

eventualmente dilatação ventricular esquerda, dilatações atrial e ventricular direitas e
hipertensão arterial pulmonar (dilatação do tronco pulmonar, aceleração da velocidade de
eventual refluxo tricuspidiano). Nesse segundo caso, o prognóstico é muito mais reservado.

– A descoberta de uma comunicação interventricular pode ser fortuita, mas devem-se sempre
pesquisar outras cardiopatias congênitas (tetralogia de Fallot, displasia tricuspidiana, estenose
pulmonar).
– A angiocardiografia é raramente praticada: opacificação simultânea dos dois ventrículos, da
aorta e da artéria pulmonar (a borda jugular permite a individualização correta na condição de



injetar no ventrículo direito).

Tratamento
– O da insuficiência cardíaca.
– Cirurgia (excepcional).



Condrodistrofia
Definição
Anomalias da ossificação endocondral que conduzem a um encurtamento, geralmente associado
a encurvamento dos membros.

Normalidade
Considerado normal nas raças condrodistróficas (Teckel), esse aspecto pode ser encontrado
acidentalmente em outros casos (Pastor-alemão Malamute) e corresponde a uma “falha
genética” sem possibilidade terapêutica.



Conjuntivites
Inflamação das conjuntivas: bulbares, palpebrais, e, se houver, da membrana nictitante.
• AS CAUSAS são diversas: físicas e químicas, traumáticas e mecânicas, alérgicas, infecciosas: virais
primitivas (gato), bacterianas nas superinfecções, parasitárias muito mais raramente.
• OS SINAIS CLíNICOS são aqueles de toda inflamação: turgidez dos vasos que se desenham bem
sobre o fundo de vermelhidão difusa – edema às vezes (ver quemose, sobretudo no gato) –
incômodo e formigamento.

A natureza da epífora (inicialmente serosa, depois mucosa ou mucopurulenta) fornece a base
de uma classificação frequentemente utilizada: fala-se em “conjuntivite catarral” ou em
“conjuntivite mucopurulenta”, com as consequências terapêuticas práticas.

Conjuntivites Catarrais
É preciso examinar cuidadosamente as pálpebras para pesquisar um “ENTRóPIO”, um “ECTRóPIO”
ou uma “DISTIQUíASE” como causa do lacrimejamento.
• O TRATAMENTO dessas conjuntivites catarrais pode usualmente se resumir a uma higiene do
olho. No entanto, se houver suspeita de causa infecciosa, ou para preveni-la, podem-se
administrar colírios antissépticos, à base de corante e de amônios quaternários (azul de metileno
e benzolcônio [Ocryl®]), ou colírios à base de antibióticos de amplo espectro (Neomicina®,
Cloranfenicol®, Gentamicina®*, Tobramicina®*).
• A característica progressivamente mucosa, depois purulenta, da secreção deve ser considerada
como um sinal de diminuição da secreção lacrimal (ver CERATOCONJUNTIVITE SECA), o que requer
imperativamente um teste de Schirmer.

Conjuntivites De Secreção Mucosa
Um aspecto particular dessas conjuntivites é constituído pela “conjuntivite folicular”. Trata-se
de uma hipertrofia das estruturas reticuloendoteliais da face interna da conjuntiva nictitante (=
reação linfoide inicialmente benéfica, depois progressivamente na origem da manutenção da
inflamação).
• O TRATAMENTO consiste classicamente na destruição dos folículos, seja por curetagem, seja
clinicamente, com a ajuda de um cristal de sulfato de cobre. É preciso acompanhar a cura por
aplicação, várias vezes por dia, de colírios ou pomadas oftálmicos, compreendendo uma
associação corticoide + antibiótico, durante 7 a 10 dias. Contudo, alguns oftalmologistas recusam-se
em praticar essa exerese pelo motivo de os folículos representarem um meio de defesa ocular, e consideram
que ela deve ser reservada apenas às formas muito graves.

Conjuntivites Mucopurulentas Ou Purulentas
Nessas conjuntivites, a etiologia bacteriana pode ser confirmada pelo exame microscópico e
cultura de swab, que evidenciam os estreptococos e os estafilococos mais frequentemente,
algumas vezes Pseudomonas.
• O exame citológico mostra grande quantidade de neutrófilos polimorfonucleares, células
epiteliais degeneradas, paraceratósicas, fibrina.
• O tratamento consiste na administração de colírios à base de antibióticos de amplo espectro ou
de associações de antibióticos, tais como cloranfenicol (Ophtalon®), neomicina e polimixina B
(Tevemyxine colírio® ou Tevemyxine pomada®), gentamicina. Em caso de insucesso, é preciso



considerar a colheita para o exame microbiológico e micológico, assim como o antibiograma, se
possível.

Nota: Em caso de insucesso, considerar novamente a ceratoconjuntivite por defeito de secreção
lacrimal (KCS), cujo teste de Schirmer assegura o diagnóstico.



Constipação
Definição
Síndrome caracterizada pela emissão rarefeita, eventualmente dolorosa, de fezes ressecadas e
endurecidas.

A realidade da constipação deve ser apreciada, e o regime alimentar, considerado.
A constipação verdadeira, negligenciada, pode levar a coprostase: acúmulo cólico de fezes com

uma distensão cólica algumas vezes considerável – “fecalomas”.

Sintomas
Um exame clínico aprofundado é indispensável para identificar a causa real da constipação e
iniciar tratamento específico.
– Fezes raras, duras; disquesia ± hematoquesia.
– Às vezes sinais “gerais”: mau estado geral, falta de energia e pelagem opaca.
– Vômitos possíveis, se houver incômodo ao trânsito digestivo.
– A palpação abdominal pode revelar o acúmulo de fezes.
– Toque retal indispensável.
– Algumas armadilhas a evitar:
– possibilidade de “falsa diarreia”: fezes amolecidas após a expulsão de um tampão de fezes

duras;
– esforços expulsivos mais ou menos frutíferos podem aparecer no início da constipação, mas

não são patognomônicos desse estado (ver COLITE);
– na coprostase, esses esforços desaparecem a partir de certo grau de retenção, e um círculo

vicioso se instala. Isso leva a uma quase impossibilidade de exoneração, pois as fezes
ressecadas tornam-se cada vez mais endurecidas. Além disso, o acúmulo a montante se
amplifica à medida que o animal continua a se alimentar.

Diagnóstico
– A RADIOGRAFIA permite fazer o diagnóstico de coprostase, que é caracterizada por densificação
das fezes, que podem tornar-se de densidade óssea e pesquisar uma causa (notadamente no
estreitamento do canal pélvico).
– O recurso ao scanner (tomografia) ou à RM (ressonância magnética) pode ser útil em caso de
afecção neurológica central.

Tratamento
Tratamento específico
Ver tabela.

Evacuação mecânica
– Lubrificantes (Normacol®*) + enzimas proteolíticas locais (Microlax®*).
– Óleo de parafina (atenção às falsas deglutições).
– Lavagem (indispensável na coprostase) com a ajuda de Vétédine® diluído em água aquecida e
administrado com a ajuda de uma cânula introduzida progressivamente aos poucos no reto e
depois no cólon.



– Intervenção cirúrgica (taxis ou enterotomia) algumas vezes necessária.

Laxativos
– Laxativos osmóticos: lactulose (Duphalac®*), 1 mL/5 kg, 2 a 3 vezes por dia.
– Ou emolientes e estimulantes: bisacodil (Dulcolax®*) e docusato de sódio (Jamylène®*) podem
ajudar no efeito motor sobre o tubo digestivo.
 Etiologia  da constipação

ORIGENS ALIMENTARES E HIGIENE DE VIDA
– consumo de osso ou de materiais indigestos, ingestão de pelos
– sedentarismo, hospitalização
– mudança de hábito (cama)
DOR à DEFECAçãO
– doenças anorretais (ver termos correspondentes)
– traumatismos pélvicos
– corpos estranhos
ORIGENS MECâNICAS INTRA OU EXTRALUMINAIS
– hipertrofia prostática, “massas” intraluminais, corpo estranho digestivo, e massas “extraluminais”,
“organomegalia”
– estenose
– estreitamento do canal pélvico, deformações ósseas: fraturas, sequelas de osteofibrose, hérnia perineal
ORIGENS NEUROLóGICAS
– afecções medular ou cerebral
– megacólon
– disautonomia
ORIGENS METABóLICAS E ENDóCRINAS
– enfraquecimento, doenças intercorrentes
– disfuncionamento da musculatura lisa cólica
    

• hipotireoidismo
• hiperparatireoidismo

– megacólon idiopático do gato
ORIGENS IATROGêNICAS
– utilização prolongada ou maciça de anticolinérgicos, opiáceos, protetores digestivos ou produtos de contraste,
diuréticos

Regime alimentar
Em seguida, o regime alimentar será modificado em função da etiologia; supressão dos ossos,
fracionamento do alimento, alimentos industriais ricos em fibras ou incorporação de fibras
vegetais ao alimento caseiro.



Contracepção
Conjunto de medidas próprias a fim de evitar a concepção ao longo do ato sexual. Esse termo é
impróprio no que concerne aos carnívoros domésticos, pois o mais frequente, para controlar a
reprodução nessas espécies, é o impedimento do ato sexual (prevenção ou inibição do estro) ou a
intervenção após o coito (aborto provocado) (ver REPRODUçãO [CONTROLE DA (p.511)]).



Controle da reprodução
Ver REPRODUçãO (CONTROLE DA (p.511))



Convulsões (Síndromes convulsivas, epilepsia)
Definição
Manifestações neurológicas paroxísticas de sofrimento cerebral associado a vários graus:
– Diminuição da consciência.
– Perturbação do tônus muscular e dos movimentos.
– Perturbações sensoriais.
– Distúrbios neurovegetativos: salivação, micção, defecação.

Distinguem-se as crises fixas das crises evolutivas e das crises subentrantes (estado de mal).

Numerosas Causas
– Epilepsia essencial.
– Malformações (hidrocefalia).
– Encefalites, infecciosas ou não.
– Distúrbios metabólicos (hipóxia, hipoglicemia, hipocalcemia, encefalose hepática).
– Síndrome da hiperviscosidade sanguínea.
– Intoxicações (metaldeído, estricnina, organofosforados, etilenoglicol).
– Traumatismos.
– Tumores cerebrais primitivos ou metastáticos.

Diagnóstico
• ANAMNESE E EXAME CLíNICO (o exame neurológico deve ser bem completo).
• DESDOBRAMENTO DA CRISE: as crises convulsivas generalizadas e simétricas no animal normal,
entre as crises, não são indicativas de lesão intracraniana.
• EXAMES COMPLEMENTARES
– Glicemia.
– Calcemia.
– Ureia.
– Creatinina.
– ALAT – FA.
– Amoniemia – ácidos biliares.
– Hemograma.

Eventualmente:
– Punção do líquido cefalorraquidiano.
– Exame tomodensitométrico do encéfalo.
– Ressonância magnética.
– Em caso de persistência da fontanela, a ecografia permite diagnosticar hidrocefalia.
– Diagnóstico da epilepsia essencial é um diagnóstico de exclusão.

Tratamento
Objetivo
Redução da frequência, da duração e da gravidade das crises.

Princípios gerais



– Não tratar um cão que tenha tido apenas uma crise.
– Não tratar antes de pesquisar a causa da síndrome convulsiva.
– Não julgar a eficácia do tratamento antes de 2 semanas.
– Não interromper ou mudar bruscamente o tratamento.

O tratamento será permanente, durante toda a vida do animal, em caso de epilepsia essencial.

Tratamento de base em período intercrítico
– Fenobarbital (Gardenal®*, Crisax®): tratamento de escolha da epilepsia; indicado para cão e gato;
2 a 4 mg/kg/dia, divididos em 2 aplicações; grande variabilidade individual: alguns cães têm
necessidade de dose 3 a 5 vezes mais elevadas (dose da gardenalemia).
– Brometo de potássio: 20 a 40 mg/kg/dia no cão, 15 mg/kg/dia no gato, em uma aplicação,
potencializa a ação do fenobarbital (Crisax®).

Interações medicamentosas: ácido dipropilacético (Dépakine®*), clomipramina (Anafranil®*).
– Primidona (Mysolane®):
– Cão: epilepsia pós-encefalítica.
– Contraindicada no gato.
– 20 a 40 mg/kg/dia em 2 aplicações.
– Grande variabilidade da sensibilidade individual. Toxicidade medular.
– Difenil-hidantoína (Dihydan®*):
– Contraindicada no gato.
– Cão: utilizar em caso de falha do fenobarbital. Associação com o fenobarbital possível: 20 a

30 mg/kg/dia, em 3 aplicações.
– Clonazepan (Rivotril®*): 0,1 mg/kg/dia em 2 aplicações.
– Carbamazepina (Tégrétol®*): 10 mg/kg/dia em 2 aplicações.
– Etossuximida (Zarontin®*): 20 mg/kg/dia em 2 aplicações.
– Valproato de sódio (Dépakine®*): 20 a 30 mg/kg/dia em 2 aplicações.
– Diazepam (Valium®*): tratamento da epilepsia do gato (0,4 a 0,5 mg/kg/dia em 2 aplicações).
– Gabapentina (Neurontin®*): nova molécula pode ser utilizada em caso de falha do tratamento do
Gardenal®. Posologia: 300 mg 2 vezes por dia, até 1.200 mg 3 vezes por dia. Custo elevado.

Conduta do tratamento
É recomendado sempre começar por um único antiepiléptico. O animal será reavaliado ao final
de 15 dias, e a posologia, adaptada: aumento da dose em 30% em caso de resultado insuficiente,
diminuição de 30% em caso de excessivos efeitos secundários.

Em caso de falha, mudar o tratamento ou dar uma associação de antiepilépticos.
Importante controlar a gardenalemia. Após 15 dias de tratamento, verificar se a gardenalemia é

compreendida entre 25 e 45 mg/L, 8 a 10 horas após a administração de uma das doses diárias.
Em caso de resultado clínico insuficiente, se a barbiteremia for inferior a 20 mg/L, aumentar a

dose diária em 20% e reavaliar uma semana mais tarde; se a barbiteremia estiver correta,
adicionar o brometo de potássio (20 mg/kg/dia em uma aplicação).

Tratamento da crise convulsiva
– Implantar um cateter em uma veia.
– Coleta de sangue para glicemia, calcemia.
– Diazepam (Valium®*): 0,5 mg/kg por via venosa, ou intrarretal, mais 10 mg a cada 10 minutos até
a parada dos sintomas. Em caso de falha, utilizar os barbitúricos (p. ex., Gardenal®, por via



parenteral, 3 a 5 mg/kg).
– Glicose em solução hipertônica a 30%: 0,25 mg/kg, em injeção intravenosa.
– Gluconato de cálcio a 10%, 0,2 a 0,5 mL/kg, por via intravenosa.
– Ou cloreto de cálcio.

Se a temperatura do animal ultrapassar 41°C, resfriá-lo (bolas de gelo ou banho frio).
Quando as crises tornarem-se subentrantes (estado de mal), a evolução para a morte é

possível.



Coprofagia (Senso etológico)
A coprofagia corresponde à ingestão voluntária de excrementos sólidos. A inclinação natural dos
cães por seus excrementos ou pelos dos outros é indiscutível. Várias causas podem levar o cão a
comer suas fezes. Essa atitude tem comumente origem em um problema de má higiene. O cão é
punido pelos proprietários por eliminar fezes na casa ou em um local inapropriado. A punição,
sobretudo se não objetivar o feito, mas se for realizada no momento do retorno dos
proprietários, levará o cão a defecar cada vez mais na ausência deles, e ele, em última instância,
passará a eliminar a prova comendo seus excrementos. Outra causa é o reforço das atitudes do
filhote de cão pelos proprietários. Assim que eles constatam que o cãozinho come seus
excrementos, os proprietários se apressam em interromper o cão e os recolhem. Assim,
estabelece-se uma competição entre os proprietários e o cão, e este ingere seus excrementos para
ter certeza de que eles não lhe serão tomados. Às vezes, o cão digere mal seus alimentos e pode
haver permanência de odores alimentares nas fezes, fato que o incita a comer seus excrementos.
Aconselhar os proprietários a ignorar as defecações inoportunas, não apontar dedo no nariz
(esse ato não sendo repugnante para o cão) e, sobretudo, não limpar as fezes em frente ao cão,
pois a posição agachada é uma postura que invoca a brincadeira.

Para explicar esse comportamento, devemos mencionar as carências enzimáticas, uma má
assimilação, a insuficiência de exercício ou de espaço à disposição do cão.
– Pode-se suplementar a alimentação com enzima: Caninzyme®, meia dose/5 kg/dia no momento
da refeição (eficácia não estabelecida).
– Recolher as fezes longe da presença do cão.
– Colocar uma focinheira.
– Aumentar os passeios com o animal na coleira.



Coprostase
Ver CONSTIPAçãO (p.136)



Cor pulmonale (Hipertensão arterial pulmonar)
Definição
Conjunto de sinais cardíacos (insuficiência cardíaca direita) consecutivos a uma elevação da
pressão arterial pulmonar, resultando em afecção primitivamente broncopulmonar.

Etiologia
– Afecções broncopulmonares crônicas.
– Embolia pulmonar.
– Fibrose pulmonar.
– Metástases pulmonares.
– Idiopática…

Sintomas
Forma aguda
– dispneia aguda, dolorosa;
– taquicardia com pulso pequeno e filiforme;
– distensão das veias jugulares (“pulso venoso jugular”);
– sinais de afecção pulmonar causal:
– na maioria dos casos, é uma tromboembolia pulmonar, eventualmente secundária a síndrome

de Cushing, glomerulonefrite, amiloidose, angiostrongilose, dirofilariose (ver TROMBOEMBOLIA
PULMONAR DO CãO);

– pneumonia aguda;
– pneumotórax.

Forma crônica (forma instalada)
– dispneia e tosse crônicas;
– insuficiência cardíaca direita: hepatomegalia, pulso jugular, eventualmente ascite e edemas;
– ruído de galope ao esforço ou constante, sem sopro atrioventricular no início (em seguida,
sopro por dilatação do anel tricuspidiano).

Diagnóstico
O diagnóstico passa obrigatoriamente pelos exames de imagem: radiografia torácica e
ecocardiografia são complementares:
• A RADIOGRAFIA permite orientar o diagnóstico:
– dilatação e aspecto tortuoso das artérias pulmonares (fisiologicamente, o diâmetro das artérias
e das veias pulmonares é sensivelmente idêntico);
– cardiomegalia direita.
• Em certos casos, o exame permite igualmente evidenciar a afecção causal. Por exemplo:
– opacificação intersticial na fibrose pulmonar;
– hiperlucência pulmonar localizada na embolia pulmonar;
– opacificação nodular alveolar nas metástases pulmonares…
• A ECOCARDIOGRAFIA é diagnóstica:
– Modificações morfológicas: dilatação do tronco pulmonar, do átrio e do ventrículo direitos,



achatamento do septo interventricular associado a diminuição do tamanho do ventrículo
esquerdo (corte paraesternal direito, pequeno eixo transventricular), prolapso da valva
tricuspidiana no átrio direito.
– Se o animal apresentar insuficiência tricuspidiana (fisiológica em 50% dos cães), deve-se
evidenciar a hipertensão arterial pulmonar. A rapidez do refluxo tricuspidiano é diretamente
correlacionada com a pressão arterial pulmonar; quanto mais aumentada é essa velocidade, mais
grave é a hipertensão arterial pulmonar (gradiente de pressão normal inferior a mais ou menos
30 mmHg).

Conduta Do Tratamento
O tratamento da hipertensão pulmonar é pouco eficaz.
• AGUDO (urgência terapêutica)
– tratamento da afecção causal;
– combate do colapso cardiovascular e da insuficiência cardíaca aguda:
– analépticos (ver ANALéPTICOS CARDIOVASCULARES (p.36));
– tonicardíaco em urgência: Isuprel®* 0,04 a 0,08 mg/kg/min em perfusão IV, ou 0,5 a 1 mg/kg/dia

SC ou IM em 6 injeções.

Crônico
– tratamento da afecção causal;
– inibidores da enzima de conversão (ver INIBIDORES DA ENZIMA DE CONVERSãO (p.348));
– inibidores cálcicos:
– amlodipina (Amlor®*): 0,08 mg/kg/dia no cão; 0,625 a 1,25 mg/animal/dia no gato, por via oral,

em uma aplicação;
– diltiazem (Tildiem®*): 1,5 a 4,5 mg/kg/dia, por via oral, em uma aplicação.
– tratamento dos sinais de insuficiência cardíaca direita (ascite, edemas…), se presentes (ver
tratamento);
– tentar o sildenafil (Viagra®*), utilizado por suas propriedades relaxantes sobre o músculo liso
dos vasos (levando a uma vasodilatação).



“Coreia”1 do diafragma
Definição
Contrações diafragmáticas potentes, sincrônicas com os batimentos cardíacos, dando a
impressão de um pulso cardíaco abdominal. Afecção excepcional.

Sintomas
Pulsações abdominais tendo a mesma frequência que as pulsações cardíacas (hiperexcitabilidade
do nervo frênico em relação quase constante com uma alcalose, causada por vômitos).

Diagnóstico
Fundamenta-se unicamente na constatação das contrações diafragmáticas e cardíacas
perfeitamente simultâneas.

Conduta Do Tratamento
– Compressão torácica bilateral na área cardíaca (compressão mantida por longo tempo, pois, na
maioria dos casos, o relaxamento rápido dá lugar a uma nova coreia diafragmática).
– Perfusão rápida de Ringer (sem lactato) ou de cloreto de sódio hipertônico* (com o objetivo de
combater a alcalose metabólica).



Coriza contagiosa do gato
Definição
Síndrome infecciosa, contagiosa, de origem essencialmente viral, caracterizada clinicamente por
uma rinite e uma conjuntivite, eventualmente associadas às lesões da cavidade bucal.

Os vírus principalmente responsáveis são o herpes-vírus tipo I e o Calicivirus, enquanto o
papel do Reovirus é menor. Habitualmente, adiciona-se a Chlamydophila felis, responsável pela
CLAMIDIOSE FELINA, à lista dos agentes primários da coriza contagiosa. Contudo, os distúrbios
respiratórios que ela provoca são geralmente menores em relação à conjuntivite. Diferentes
bactérias estão implicadas como agentes de superinfecção: Pasteurella multocida, Staphylococcus
sp. e Streptococcus sp., Bordetella bronchiseptica (esta última poderá ser primitivamente
responsável por certos casos nos animais muito jovens).

A coriza contagiosa é a dominante patológica das coletividades felinas, em razão da
promiscuidade e do fato de muitos gatos infectados permanecerem, após a cura clínica,
portadores crônicos, temporários ou definitivos.

Sintomas
– Incubação: 2 a 4 dias.
– Síndrome febril moderada e transitória, mais anorexia prolongada ligada a uma anosmia.
– Rinite (espirros, secreção).
– Epífora.
– Estomatite ulcerosa (glossite ou gengivite) na origem de ptialismo.
– Adenites locorregionais.
– Algumas formas “hipervirulentas” foram recentemente descritas, em relação com os
calicivírus.

Evolução
– A cura requer classicamente 8 a 10 dias, durante os quais as principais complicações possíveis
são ceratoconjuntivite ulcerosa (herpes), pneumopatia e úlceras esofágicas (Calicivirus).
– Algumas lesões respiratórias podem tornar-se crônicas: rinite, sinusite crônica com necrose
dos cornetos nasais (herpes).
– Morte (desidratação, animais imunodeprimidos).
– Além disso, um número importante de animais pode ter recidivas sucessivas, ligadas às
reativações virais (herpes).

Diagnóstico
– Clinicamente fácil: associação de rinite, conjuntivite (e estomatite), principalmente em animais
jovens e/ou em coletividade.
– O diagnóstico etiológico pode apresentar dupla importância: em coletividade, para sustentar a
adoção da profilaxia, e em um adulto isolado, nas recidivas periódicas.
– A PCR tende a se impor, em razão de sua facilidade e rapidez, da especificidade e da grande
sensibilidade (muito superior à da cultura do herpes felino). A PCR poderá permitir uma
triagem dos portadores latentes do provírus herpético, ainda que a pertinência de somente uma
amostra sanguínea seja discutível (Laboratório Scanelis – ENVT).
– Para a CLAMIDIOSE: PCR, ELISA.



Tratamento
Os principais objetivos são a diminuição dos sintomas locais (cuidados locais e anti-
inflamatórios não esteroides) e a prevenção/limitação das complicações bacterianas pela
antibioticoterapia. O tratamento específico deve ser evocado para a CLAMIDIOSE e a
ceratoconjuntivite herpética.

Tratamento sintomático
– É realmente importante combater o congestionamento respiratório para restabelecer o
conforto do animal e facilitar o retorno do apetite. A clássica higienização das narinas, com
auxílio de solução fisiológica, tem sua importância. Ela é utilmente complementada pelos
aerossóis, que, além de aporte de anti-infecciosos in situ, permitem a umidificação das mucosas,
o amolecimento e depois a expulsão parcial das secreções respiratórias.
– Nas formas graves, a reidratação pela via intravenosa e o aporte nutricional com auxílio de uma
sonda nasogástrica são evidentemente indicados, sem negar as reais dificuldades técnicas do
exercício em um filhote de gato acometido por rinite. Desse modo, há de se pesarem os
benefícios em relação aos custos suportados.
– Os ANTI-INFLAMATóRIOS NãO ESTEROIDES conduzem rapidamente a uma diminuição sensível dos
espirros, da tosse eventual, e facilitam a retomada do apetite.

Antibioticoterapia
– A diversidade das complicações bacterianas e a importância das coleções purulentas implicam
o recurso aos antibióticos de amplo espectro e boa difusão. A amoxicilina é adaptada ao
tratamento de grande número de animais em coletividade, situação na qual pode ser oportuno
tratar preventivamente todos os animais que apresentam distúrbios respiratórios, mesmo
discretos.
– Os gatos mais acometidos podem beneficiar-se das fluoroquinolonas (ver ANTIBIOTICOTERAPIA
(p.52)) e da antibioticoterapia “local” por aerossol (ver AEROSSOLTERAPIA (p.13)).

Tratamento específico
– A doxiciclina permanece especificamente recomendada na CLAMIDIOSE, mas perdeu muito de
sua importância para combater as complicações bacterianas mencionadas anteriormente, em
razão do desenvolvimento de um grande número de resistências.
– Os antivirais são utilizados apenas nas complicações oculares, potencialmente causadas pelo
herpes-vírus. A idoxuridina (Iduviran®*) ou a trifluridina (Virophta®*) são colírios que devem ser
administrados com muita frequência (6 a 8 vezes) ao longo do dia. Nessa situação, é
indispensável rejeitar todo colírio à base de corticoides.

NOTA: O Sérocat® (soro heterólogo equino, contra a panleucopenia e diferentes agentes da
coriza contagiosa) foi preconizado, por muito tempo, no início de infecção ou em animais
expostos. Sua comercialização é inconstante, e sua importância, muito discutível.

Profilaxia
Embora essencial, a profilaxia da coriza contagiosa felina é difícil, pela epidemiologia complexa e
pelos limites da imunogenicidade do herpes-vírus.

Considerações epidemiológicas



– O herpes-vírus é pouco resistente no meio externo (sobrevivência < 24 horas) e aparece como
essencialmente patogênico em coletividade. Após uma infecção primária, ele pode persistir sob
forma quiescente no estado de provírus em alguns elementos nervosos, depois retomar sua
virulência na ocasião de estresse, gestação, corticoterapia etc. e ser a origem de reexcreção viral
no meio exterior (1 a 2 semanas) e de um novo episódio de coriza no animal portador. O poder
imunogênico por muito tempo foi considerado fraco, o que conduz os institutos produtores a
multiplicar as inovações tecnológicas em matéria de vacinas anti-herpéticas.
– Os Calicivirus são mais resistentes (8 a 10 dias) e menos sensíveis aos desinfetantes (eficácia
parcial da água sanitária a 1/32). Numerosas cepas foram enumeradas com uma evolução
possível no curso da infecção; esse último elemento foi evocado para explicar certas falhas
vacinais, porém o poder imunogênico é importante. Foi demonstrado que uma excreção viral
persiste bem além da cura clínica.

Medidas sanitárias
– Embora dependente de múltiplas condições práticas de ordem econômica frequentemente
difíceis de reunir, a profilaxia sanitária é indispensável no gatil. Sua eficácia é dependente da
disposição dos locais, em particular da existência de um local de quarentena e de uma
enfermaria isolada. Os locais devem ser corretamente ventilados.
– Os gatos doentes deveriam poder ser isolados, sua gaiola limpa com um detergente e depois
desinfetada com água sanitária. Um espaço de triagem de 24 horas é desejável. Para evitar os
riscos de transmissão indireta, devem ser destinadas roupas para os diferentes cômodos em
função de seu estado infeccioso provável; e os animais doentes, isolados, devem ser cuidados e
alimentados por último.
– Por fim, a existência de portadores latentes e de excretores intermitentes reforça o interesse
pela profilaxia médica.

Profilaxia médica
– A profilaxia médica da coriza contagiosa felina recebeu muitos esforços e inovações em matéria
tecnológica (vacina de subunidade viral, adjuvantes etc.), e sua eficácia tem melhorado
progressivamente. Contudo, em coletividade, o objetivo realista reside no controle dos sintomas,
pois os riscos de infecção não são realmente controlados.
– Os protocolos são eminentemente variáveis em função dos institutos produtores. Para a
primovacinação, um número muito grande de clínicos considera:
– que convém praticar um mínimo de duas injeções, incluindo que a primeira só é realizada após

12 semanas, apesar das recomendações de AMM;
– que a primeira injeção pode ser realizada a partir de 6 semanas e que poderão ser incluídas

tantas injeções, espaçadas de 3 a 4 semanas, quantas forem necessárias, a fim de que a última
seja efetuada em um animal com mais de 12 semanas (média de duração do limiar de proteção
ligado aos anticorpos maternos). Os reforços são anuais.



Coriza crônica do gato
Rinite e sinusite crônicas, caracterizadas por espirros, secreção bilateral e dispneia
eventualmente ligada à obstrução mecânica das vias respiratórias. Essa síndrome é geralmente a
consequência de uma coriza contagiosa severa ou recidivante.

Sintomas
– Evolução em mais de 4 semanas ou de modo recidivante durante vários meses.
– Acessos de espirros, com frequência violentos e em geral acompanhados de prurido nasal.
– Secreção de aspecto e importância variáveis; algumas vezes sanguinolenta.
– Respiração ruidosa, com roncos e chiados, eventualmente dispneica, de acordo com o grau da
obstrução nasal.

É indispensável e geralmente fácil de identificar a origem superior dos ruídos respiratórios
sobrepostos.

Diagnóstico Radiológico
– Utilizar os mesmos critérios que para o diagnóstico das sinusites do cão.
– Permite apreciar o estágio evolutivo e a existência eventual de uma destruição óssea; uma
invasão purulenta muito importante pode levar a modificações radiológicas discretas.

Diagnóstico Laboratorial
– A rinoscopia e as biópsias são difíceis (tamanho e modificações anatômicas).
– Elas podem, no entanto, indicar uma suspeita de pólipo, de corpo estranho (unilateral mais
frequente), afecções micóticas (Cryptococcus neoformans) ou tumorais.
– As complicações bacterianas são a regra: estafilococos, estreptococos, pasteurelas ou
coliformes.

Tratamento
– A cronicidade resulta:
– da existência frequente de presença viral (herpes) que poderá necessitar da multiplicação dos

reforços vacinais;
– da importância das lesões, sobretudo celulares, de algumas mucosas como as do corneto nasal;
– das dificuldades de drenagem, particularmente dos sínus;
– da relativa diversidade das complicações bacterianas.
– Quando as lesões radiológicas são discretas, tenta-se um tratamento clínico fundamentado na
antibioticoterapia e medicamentos de ação descongestionante ou mucolítica.
– A trepanação mostra-se necessária quando houver repetidas falhas dessa terapêutica ou nas
modificações radiológicas principais.
– Em todos os casos, é imperativo manter os animais no melhor estado geral possível:
– periodicamente, é preciso limpar os orifícios nasais (solução fisiológica) e eventualmente

revestir as narinas, se elas estiverem ulceradas, com uma pomada à base de vitamina A;
– manutenção do status hidroeletrolítico;
– uma grande dificuldade vem da anorexia de que sofrem os animais anósmicos e debilitados;

daí a necessidade eventual de alimentá-los à força. É geralmente aconselhável administrar
vitaminas do grupo B.



Conduta Do Tratamento
• ANTIBIOTICOTERAPIA: para conseguir eventuais resultados de testes de sensibilidade, utilizam-se
produtos de amplo espectro e de boa difusão:
– amoxicilina: 20 mg/kg, em 2 vezes, por via parenteral e depois oral;
– outras possibilidades:
– associação sulfamida-trimetoprima (Septotryl®);
– tetraciclinas semissintéticas: doxiciclina (Ronaxan®), 5 a 10 mg/kg, per os, em uma única

aplicação por dia. Essa escolha é contestada por alguns em razão do número crescente de
resistência em comparação à fase inicial da utilização desse produto quando era
particularmente eficaz;

– quinolonas de terceira geração (Marbocyl®, Baytril®, Orbox®). Embora contestável em primeira
intenção, essa escolha pode ser ditada pela boa difusão dessas moléculas.

• DESCONGESTIONANTE:
– a utilização da via nasal é frequentemente difícil na espécie felina; assim, pode-se recorrer a ela

apenas transitoriamente (solução fisiológica). Convém evitar as aplicações muito prolongadas,
que apresentam o risco de resultar em reorganizações importantes da mucosa nasal;

– a maior eficácia é obtida com a AEROSSOLTERAPIA, utilizando a solução fisiológica,
eventualmente os mucolíticos sulfurados (ver EXPECTORANTES E AEROSSOLTERAPIA), e, em alguns
casos, antibióticos que apresentam uma ação sinérgica quando utilizados conjuntamente por
via geral.

• CORTICOTERAPIA. Embora o contexto viral recomende prudência, o recurso à corticoterapia
merece ser considerado durante evoluções muito crônicas, na importância dos ruídos de origem
nasal sobrepostos. Estes podem originar profundas modificações lesionais, com obstrução
parcial das vias respiratórias em razão de importantes reorganizações celulares.
• TREPANAçãO:
– a cavidade nasal e os seios frontais são pequenos; além disso, a posição destes últimos varia

conforme a idade; é assim prudente obter os valores de referência com auxílio da radiografia.
Não há seio maxilar no gato;

– a trepanação permite a colocação de um dreno nos seios frontais, o que facilita a drenagem dos
exsudatos e a ação das diferentes substâncias utilizadas.



Córnea (Afecções da)
A córnea é o primeiro meio transparente do olho, não irrigada, mas ricamente inervada. Assim,
suas afecções se manifestam, essencialmente, por perda de sua transparência e, eventualmente,
por dor, origem da fotofobia e do blefarospasmo.

As principais afecções corneanas são:
– as degenerações corneanas (ver adiante);
– as malformações congênitas (ver DERMOIDE CORNEANO (p.190));
– edema corneano (ver adiante);
– a inflamação da córnea (CERATITES), que podem revestir diversos aspectos específicos (ver
adiante);
– as perdas de substâncias (ver ÚLCERAS CóRNEAS (p.598)).

Degenerações Corneanas
As degenerações corneanas são caracterizadas por perda de transparência ligada ao acúmulo
anormal de substâncias, em razão de alteração metabólica adquirida. De um ponto de vista
teórico, elas devem ser distinguidas das distrofias corneanas. Estas são mais raras e ligadas às
raças e linhagens, em que a perda de transparência é resultado de perturbações enzimáticas,
geralmente hereditárias, conduzindo também ao acúmulo de diferentes materiais.

Distinguem-se a degeneração corneana lipídica (lipoidose corneana) e a degeneração cálcica.

Lipoidose corneana
É uma afecção ocular do adulto – de origem classicamente degenerativa, mas algumas vezes
também distrófica, ocorrendo mais frequentemente de forma espontânea ou, mais raramente, na
fase cicatricial de algumas úlceras (é, no entanto, diferente de uma membrana clássica, que
corresponde a uma fibrose cicatricial).

Os aspectos clínicos são vários e essenciais para distinguir as lesões, pois o aspecto destas
fornece boas pistas da causa e do tratamento. Na maioria dos casos, os depósitos são
esbranquiçados e de aspecto “micáceo”. Assim, podemos distinguir:
– depósitos brilhantes e pontuados, de localização bilateral e simétrica, sensivelmente central.
Trata-se mais frequentemente de uma distrofia (Cocker, Poodle);
– depósitos irregulares, unilaterais ou bilaterais, situados sem localização definida no estroma. A
lipemia é normal. Eles são geralmente a consequência de inflamações corneanas (ceratite,
úlcera);
– depósitos em “arco” ou em “coroa”, de localização bilateral e simétrica, sensivelmente
periférica e de profundidade variável. São acompanhados geralmente por hiperlipemia ou
hipercolesterolemia, que devem ser sistematicamente pesquisadas se as lesões perturbarem
sensivelmente a visão. Eles podem também resultar de hipotireoidismo orgânico.

A lesão é muito frequentemente estacionária. Contudo, pode-se notar tendência evolutiva
lenta.

Diagnóstico

Essencialmente clínico, é utilmente completado por um exame de lâmpada de fenda, que
permite localizar a profundidade das lesões com consequências evidentes em termos de sanção
cirúrgica. Convém também dosar as diferentes frações lipídicas (lipídios totais: NI = 4,7 a 7,2 g/L;



colesterol: NI = 1,35 a 2,70 g/L), pois algumas lipoidoses podem regressar após tratamentos
normolipemiantes, e, se for o caso, efetuar uma exploração tireoidiana.

Tratamento

Essencialmente cirúrgico (ceratectomia), não deve ser adotado nas lesões superficiais e na
ausência de todo o processo inflamatório evolutivo. O fenofibrato (Lipanthy®*), 0,5 mg/kg/dia, per
os, em 2 aplicações diárias, é indicado na hiperlipemia.

Degeneração cálcica
A degeneração cálcica (= calcinose coneana, mas essa expressão é raramente utilizada) é mais
rara. O aspecto clínico é muito próximo ao da lipoidose, porém com uma cor mais branca e
leitosa, menos brilhante, menos micácea.

O tratamento é cirúrgico: ceratectomia, quando a lesão é extensa e perturba a visão.

Edema Corneano
Transparência corneana
É assegurada por uma disposição particular das fibras estromais e por um estado de hidratação
específico, que resulta em mudanças metabólicas permanentes entre a córnea e o humor aquoso
(papel determinante da membrana limitante interna de origem mesenquimatosa e próxima da
úvea) ou a córnea e o filme lacrimal (intervenção do epitélio).

Toda lesão das membranas limitantes, externa ou interna, da córnea pode levar a uma
infiltração edematosa do estroma. É o caso particular nas perdas de substância epitelial (úlcera),
em que o edema é localizado na periferia das soluções de continuidade. É o caso também da
lesão do endotélio corneano; localizado (p. ex., pelo traumatismo de um cristalino deslocado na
câmara anterior e apoiado na córnea); ou generalizado (p. ex., nas uveítes anteriores).

Tratamento
Será estabelecido em função da etiologia.
• A EXTRAçãO DO CRISTALINO DESLOCADO contribuirá para clarear novamente a córnea.
• O TRATAMENTO DA UVEíTE pelos corticoides pode induzir à regressão de uma “endotelite”.
• PODE-SE TAMBéM RECORRER AOS MéTODOS FíSICOS de acordo com o uso:
– de refratantes de superfície, como o Ophtasiloxane®*;
– da osmoterapia: cloreto de sódio a 2 ou 5% em colírio, ou glicerina anidra (muito irritante).

No entanto, quando as lesões endoteliais forem muito importantes, o edema terá tendência a
persistir.

Ceratites
São as inflamações das diferentes camadas corneanas.
• SUAS CAUSAS são muito diversas: físicas ou químicas; alérgicas e distúrbios imunitários;
bacterianas, virais ou micóticas. Elas podem acompanhar uma úlcera, ser a consequência de uma
afecção sistêmica ou complicar um deficit de secreção lacrimal (ceratoconjuntivite seca).
• OS SINAIS CLíNICOS são perda de transparência (infiltrações edematosas ou celulares);
neovascularização (= pannus corneano, formado por grandes vasos, superficiais e sinuosos); dor



exacerbada pela luz (fotofobia) e a origem de um espasmo palpebral (blefarospasmo).
As ceratites participam da síndrome “olho vermelho”, diretamente (pannus) ou por

conjuntivite principal que as acompanham sistematicamente.
• O TRATAMENTO é essencialmente local e fundamenta-se:
– na utilização de colírios (várias vezes por dia, em razão da eliminação rápida dos princípios
ativos pelas lágrimas) e de pomadas, aplicadas essencialmente à noite, para não interferir na
atividade metabólica aeróbia da superfície corneana;
– à base de atropina (por seu efeito cicloplégico calmante) e de antibióticos de amplo espectro;
– na dor importante, os AINEs mostram-se eficazes na fase aguda (Indocollyre®*).

Algumas formas clínicas particulares merecem ser consideradas especificamente.

Ceratite crônica superficial do Pastor-alemão ou “ceratite pigmentar” (síndrome
de Uberreiter)
• AS LESõES COMEçAM NO âNGULO EXTERNO DO OLHO. Na fase aguda, nota-se neovascularização
importante com infiltração celular edematosa e esbranquiçada. Mais tarde, ocorre a invasão por
pigmentos melânicos.
• O TRATAMENTO, que deve ser permanente, tem por objetivo evitar o aparecimento de episódios
inflamatórios agudos. Consiste na aplicação de corticosteroides em colírios (posologia adaptada
de acordo com a gravidade dos sintomas) e em injeções subconjuntivais nos acessos agudos.

Pode-se utilizar a ciclosporina (Optimmune®) unicamente ou, de preferência, em associação
com os corticoides. Na presença de invasão generalizada da córnea pelos pigmentos melânicos, e
quando os sinais inflamatórios forem controlados, pode-se proceder à ceratectomia.

Ceratite pontuada superficial
Manifesta-se classicamente no Teckel de pelo longo.
• A ETIOLOGIA é um distúrbio imunitário.
• CLINICAMENTE, a afecção é dolorosa e se traduz por micropontuação que absorve a fluoresceína,
bem visível na luz azul-cobalto.
• O TRATAMENTO associa a corticoterapia local e a aplicação de um gel de ciclosporina
(Optimmune®). A corticoterapia por via subconjuntival foi também preconizada.

Ceratite granulomatosa do gato, ou ceratite proliferativa, ou ceratite eosinofílica
• É geralmente unilateral e tende a se generalizar quando não tratada. O aspecto é o de uma
membrana recobrindo toda a ou parte da córnea, irregular e de cor branco-amarelada,
conferindo ao tecido um aspecto caseoso.
• A HISTOLOGIA das lesões revela um tecido conjuntivo imaturo, com histiócitos, plasmócitos,
células gigantes e epitelioides, assim como eosinófilos. Essa afecção poderá ser a expressão
ocular de uma síndrome de granuloma eosinofílico.
• O TRATAMENTO consiste em uma corticoterapia geral e local de longa duração, em que os
resultados são satisfatórios (Microsolone®, Mégasolone®, Fradexam® colírio, Maxidrol®*).

Ceratoconjuntivite seca
Ver HIPOSSECREçãO LACRIMAL (p.330).

Deve ser sistematicamente distinguida da precedente, pois a ausência de lágrimas é uma
contraindicação principal para qualquer intervenção cirúrgica corneana.
• A ETIOLOGIA é essencialmente um distúrbio imunitário.



• CLINICAMENTE, o início da afecção mimetiza uma conjuntivite crônica com certo grau de prurido
e um blefarospasmo moderado. Em seguida, uma supuração crônica advém e se manifesta pelo
acúmulo de secreções amareladas no ângulo interno do olho, depois em toda a superfície
corneana (olho sujo, com tendência a oclusão mecânica da abertura palpebral). Nesse estágio, o
aspecto gorduroso das lágrimas provém do desaparecimento de sua fase hídrica e da
persistência da fase lipídica. Quando as lágrimas são secas na totalidade, a superfície corneana
tende a se pigmentar na superfície; daí a possível confusão com uma ceratite pigmentar.

Tratamento

– As formas mais brandas podem responder, transitoriamente, à utilização de soluções oculares
para lavar e antissépticas (Ocryl®), precedendo a instilação repetida de colírios à base de
antibióticos, várias vezes por dia.
– Os géis que mimetizam lágrimas (Ocryl-gel®) são de utilização mais prática em razão de sua
maior remanência local. Eles são frequentemente associados à ciclosporina (ver adiante).
– Para as formas mais graves, é incontestável que a ciclosporina (Optimmune®) tem
sensivelmente melhorado o prognóstico da afecção, não obstante seu custo, em particular nos
tratamentos prolongados ou reiterados, que são geralmente necessários. Nessas circunstâncias e
nos animais de grande porte, a transposição do canal de Sténon conserva adeptos, na condição
de monitorar os riscos de precipitação de tártaro nos sacos conjuntivais.



Corpos estranhos digestivos
São mais frequentes nos cães (sobretudo jovens) que nos gatos, em razão das diferenças de
comportamento alimentar das duas espécies.

Muitos variados, são observados em todos os níveis do tubo digestivo, provocando, de acordo
com o caso, distúrbios de inapetência, disfagia, salivação, vômitos e íleo mecânico.

Corpos Estranhos Bucais
São em geral evidentes, à exceção, por vezes, dos fios, quando o meio é retido sob a língua e as
extremidades são deglutidas. A parte bloqueada sob a língua secciona o freio lingual,
pressionando-o às vezes ao ponto de desaparecer.

Corpos Estranhos Faringianos
São em geral detectáveis à inspeção ou à palpação sob anestesia. Os corpos estranhos em
migração podem necessitar de radiografia para ser evidenciados.

Esses dois primeiros tipos de corpos estranhos digestivos provocam distúrbios de inapetência,
disfagia e salivação, e sua eliminação não oferece problema.

Corpos Estranhos Esofagianos
Ver ESôFAGO (CORPOS ESTRANHOS NO (p.260)).

Corpos Estranhos Gástricos
De acordo com o volume e sua forma, podem ser relativamente bem suportados e provocar
apenas distúrbios, às vezes muito discretos, de gastrite crônica, com disorexia e vômitos
episódicos. Porém, sua presença deve ser sempre suspeita, nos vômitos agudos, na hematêmese,
indicando-se o recurso da radiografia, eventualmente com um produto de contraste, ou
endoscopia gástrica. A perfuração parietal é rara.

Tratamento
– O vômito provocado (cão: Apomorfina, 1 a 6 mg, por via subcutânea; gato: Xilazina a 2%, 0,2 mL,
por via subcutânea) deve ser tentado apenas quando o elemento estranho for pequeno e não
ferir.
– A extração é possível, às vezes com a ajuda de pinças montadas sobre fibroscópio. Para os
pequenos elementos, convém esperar sua progressão natural no intestino. Para essa finalidade, a
alimentação será enriquecida em fibras (alho-poró e aspargos) e em lubrificantes (óleo de
parafina purificado). Um monitoramento atento deve ser observado, e a extração cirúrgica não
deve em geral ser eletiva após 48 horas se, na presença de distúrbios claros, a evacuação
intestinal não ocorrer.
– Os tricobezoares felinos, sobretudo nos animais de pelos longos, necessitam preventivamente de
uma escovagem regular do animal e, de acordo com o caso, da administração regular de óleo
mineral não reabsorvível (óleo de parafina purificada, uma colher de sobremesa sobre o
alimento, 3 dias por mês; risco de pneumopatia por inalação), de parassimpaticomimético:
salicilato de eserina (Féligastryl® 0,5 mg pela manhã e à noite durante 3 dias).
– Os corpos estranhos volumosos, irregulares ou propensos à implantação, devem ser extraídos.



Corpos Estranhos Intestinais
(Ver TRâNSITO DIGESTIVO [INTERRUPçãO DO].)

Os corpos estranhos, em que o volume impede a progressão, provocam uma obstrução na qual
o tratamento deve ser somente cirúrgico. Na pendência da operação, as medidas médicas
indicadas no íleo são recomendadas.

Os corpos estranhos filiformes (tipo barbante) são extremamente perigosos, pois provocam
um cisalhamento da parede intestinal.

Diagnóstico De Corpos Estranhos Digestivos
A escolha dos exames complementares depende da porção suspeita (ver Quadro e CORPOS
ESTRANHOS INTRAORGâNICOS (p.148) e ESôFAGO [CORPOS ESTRANHOS NO] (p.260)).
 Exames indicados de acordo com a porção do tubo digestivo

Porção suspeita Exames preferenciais
Faringe Visualização direta sob anestesia, endoscopia
Esôfago Radiografia, trânsito esofagiano, endoscopia
Estômago Radiografia, trânsito baritado, endoscopia, ecografia
Alças ileojejunaisEcografia, radiografia



Corpos estranhos intraorgânicos
Os corpos estranhos volumosos podem migrar nos órgãos tubulares: trato digestivo, vias
respiratórias, vias genitais.

Corpos Estranhos Digestivos
Eles podem transitar no tubo digestivo e determinar obstruções no nível dos esfíncteres ou
dobras do tubo digestivo. Provocam uma síndrome oclusiva com manifestações de vômitos
(regurgitações no caso de corpo estranho esofagiano) e a interrupção da defecação, o que leva, a
termo, ao choque em caso de obstrução alta (obstrução do piloro ou do duodeno), uma síndrome
complexa de desequilíbrio hidroeletrolítico e de desnutrição nas oclusões baixas.

Diagnóstico Dos Corpos Estranhos Digestivos
Os exames de imagem (radiografia com ou sem produto de contraste, ecografia principalmente)
e endoscopia são complementares (Fig. 9):
• RADIOGRAFIAS SEM PREPARAçãO: são preferíveis em primeira intenção (radiografias torácicas e da
região cervical em caso de suspeita de corpo estranho esofágico; radiografias abdominais em
caso de corpos estranhos abdominais, duas vias ortogonais são sempre necessárias). A
visualização direta do corpo estranho é possível com um contraste suplementar (densidades
aérea, óssea ou ainda metálica). A pesquisa de sinais do íleo deve ser minuciosa (o diâmetro das
alças ileais e jejunais não deve ultrapassar 1,6 vez a altura do corpo vertebral da L5).
• A ECOGRAFIA é o exame que apresenta a melhor sensibilidade na pesquisa de corpos estranhos
(exceto em caso de acometimento esofágico e de corpo estranho gástrico, em que a endoscopia é
preferível, ver Fig. 8). No entanto, a utilização conjunta da radiografia melhora essa
sensibilidade. A visualização das alças digestivas normais orienta fortemente para uma
síndrome oclusiva. O peristaltismo pode estar aumentado ou diminuído. A forma do corpo
estranho pode ser visualizada se sua composição favorecer a passagem dos ultrassons. Por outro
lado, em caso de composição que não permita sua propagação, ele aparece como uma interface
mais ou menos ecogênica associada à presença de um cone de sombra posterior (zona sem
imagem ecográfica). A ecografia também é útil na exploração de lesões associadas (parietais,
úlceras, peritonite) e no seguimento pós-operatório (a ecografia permite realizar um diagnóstico
precoce em caso de deiscência das suturas, seguido da recuperação do peristaltismo).
• ENDOSCOPIA: exame de escolha em caso de corpo estranho gástrico ou esofágico. A endoscopia
permite o diagnóstico e, em certos casos, retirar o corpo estranho.
• AS RADIOGRAFIAS COM PREPARAçãO perderam sua importância com o desenvolvimento da ecografia
e da endoscopia. Trata-se, contudo, de métodos mais disponíveis e ainda muito úteis no caso de
corpos estranhos esofágicos ou gástricos.

Terapêutica
Consiste em extrair o corpo estranho oclusivo por meio de endoscopia, gastrotomia, enterotomia
ou enterectomia, se as lesões parietais do intestino o exigirem.

Em todos os casos, há de se restabelecer o equilíbrio hidroeletrolítico no pré e no pós-
operatório.

Outras Localizações



As outras localizações dos corpos estranhos intraorgânicos são raras. Nas cavidades nasais, a
introdução de um corpo estranho desencadeia espirros, ou manifestações comportamentais
intensas. Na traqueia e nos brônquios, sua presença pode levar a uma asfixia. A radiografia, o
scanner (tomografia) e a endoscopia são os exames de escolha em caso de corpos estranhos do
aparelho respiratório. A presença de corpos estranhos nas vias genitais é raramente acidental, e
deve-se considerar um ato de sadismo.



Corpos estranhos intratissulares
A penetração de corpos estranhos nos tecidos é frequente no cão e no gato.

Localização
Eles podem picar as extremidades dos membros e se fixar nos espaços interdigitais (ver
ESPIGUETAS). Eles também podem ser deglutidos por brincadeira e penetrar na língua, faringe,
esôfago cervical, muito raramente no estômago ou intestino. As espiguetas das gramíneas
podem originar abscessos subcutâneos múltiplos, atingindo territórios cutâneos distantes. Elas
também podem migrar, após a inalação, nos músculos diafragmáticos e nos espaços articulares
lombares, determinando, assim, uma espondilodiscite. As agulhas podem migrar muito longe
sobre as margens do ânus ou na porção terminal do reto.

A picada séptica, que ocasionalmente determina a formação de abscesso, pode provocar
distúrbios funcionais em relação ao sítio de seu desenvolvimento. A termo, os corpos estranhos
podem provocar a formação de uma fístula crônica.

Diagnóstico
O diagnóstico passa quase sempre sistematicamente pelos exames de imagem:
• RADIOGRAFIA: particularmente útil no diagnóstico dos corpos estranhos metálicos, fistulografia
(produto iodado não iônico) quando houver espinhos.
• ECOGRAFIA: permite seguir os trajetos fistulosos nos corpos estranhos interdigitados ou ainda
nos corpos estranhos abdominais, sendo possível, às vezes, a visualização direta do corpo
estranho.
• O recurso à IMAGEM POR RESSONâNCIA MAGNéTICA (IRM) ou ao scanner (tomografia) é às vezes
necessário: o scanner é o exame de escolha nos corpos estranhos pulmonares (notadamente
espinhos); a IRM apresenta um melhor contraste na exploração dos tecidos moles, mas oferece
pior resolução.

Tratamento
A única terapêutica é sua extração cirúrgica.



Corticoterapia
Os corticoides, pela multiplicidade de seus pontos de impacto, são, de fato, as substâncias anti-
inflamatórias mais potentes; mas não são, contudo, destituídos de efeitos secundários, algumas
vezes mais prejudiciais que a inflamação inicial que motivou sua utilização. Consequentemente,
é importante definir com precisão as “regras de administração e de monitoramento” da
corticoterapia.

A inflamação, embora regrada por uma sequência inequívoca de modificações histopatológicas,
pode, contudo, apresentar diferentes aspectos lesionais, de acordo com a natureza do órgão
atingido, o tipo do agente agressor e a duração de sua ação. Em consequência, a corticoterapia
não é sempre a melhor resposta contra determinada inflamação, e, sobretudo, não há “uma”,
mas “muitas corticoterapias”.

Regras De Administração
Os corticoides devem ser utilizados:

Com a menor frequência possível
Quando a patologia inflamatória é dominante, o recurso aos corticoides parece usualmente
como uma tentação legítima; há de se considerar, contudo, o risco que fará pesar a terapêutica
em relação à gravidade própria da doença inicial.

A decisão definitiva é frequentemente difícil em função dos vários critérios que devem ser
levados em conta: o estado do animal (ver contraindicações absolutas e relativas); o grau das
destruições tissulares ocasionadas pelo processo flogístico ou pelo risco que corre o paciente; a
patogenia (se esta implicar desordens imunológicas do tipo hipersensibilidade ou autoimune,
obviamente os corticoides são particularmente indicados, porque associam um efeito curativo
específico aos efeitos anti-inflamatórios clássicos); o contexto no qual evolui o animal: meio,
proprietário.

Menos tempo e doses as mais baixas possíveis
Pois, caso contrário, o risco cresce. Esse princípio faz com que, sempre que possível, opte-se
preferencialmente pela corticoterapia oral, mais do que pela “corticoterapia parenteral de ação
lenta”, e ainda por dar preferência aos produtos de “curta vida biológica”.
• OS CORTICOIDES DE AçãO LENTA, de utilização muito prática e por essa razão particularmente
adaptados à medicina veterinária, são atualmente muito condenáveis. Eles são criticados em
função de: irregularidade dos efeitos obtidos por via geral; intensidade da depressão da adrenal
que eles induzem; e, sobretudo, risco, mais pronunciado que com outras formas galênicas, de
provocar uma síndrome de Cushing iatrogênica.

Porém, parece necessário esclarecer essas críticas em função da espécie (os gatos suportam
melhor a corticoterapia de efeito “lento” do que os cães), da raça do animal (p. ex., os Poodles
são muito mais sujeitos à síndrome de Cushing iatrogênica do que os Pastores-alemães) e da
natureza das reações originadas por uma primeira injeção (p. ex., importância da síndrome
poliúria-polidipsia).

O fato é que essas substâncias são muito importantes localmente, por meio de injeções, pois
não será possível, evidentemente, reiterar com muita frequência injeções tais como intra-
articulares e subconjuntivais, por exemplo.
• OS CORTICOIDES DE “CURTA VIDA BIOLóGICA” permitem obter um efeito terapêutico interessante,



respeitando parcialmente uma atividade fisiológica das adrenais.

Após ter eliminado as contraindicações
• CONTRAINDICAçõES ABSOLUTAS:
– insuficiência renal principal;
– diabetes melito patente.
• CONTRAINDICAçõES RELATIVAS:
– infecção viral;
– gastroenterite hemorrágica;
– síndrome de imunodepressão;
– insuficiência hepática importante;
– doença epiléptica.

Principais Efeitos Secundários E Indesejáveis
Síndrome de Cushing iatrogênica
O aparecimento de uma síndrome de Cushing iatrogênica constitui, na prática, o principal risco
ligado à utilização dos corticoides.

Ela é muito mais marcante no cão que no gato e parece maior em certas raças (Poodle, Boxer) e
quando se faz uso do recurso às substâncias de efeito “lento”.

A síndrome de Cushing é um conjunto de manifestações clínicas causadas pela presença de
uma quantidade excessiva de glicocorticoides de origem natural (síndrome de Cushing
espontânea) ou terapêutica (síndrome de Cushing iatrogênica).

É importante ressaltar que esses dois grupos de causas originam sensivelmente o mesmo
quadro clínico, merecendo, desse modo, o qualificativo de síndrome [ver CUSHING (SíNDROME DE
(p.154))].

Efeitos sobre o sistema nervoso central
Algumas horas após a administração de um corticoide, particularmente em um animal idoso, a
sequência de eventos clínicos que se seguem é geralmente constatada e mais favoravelmente
recebida: o paciente fica mais alerta, mais desperto e seu apetite retorna ou é exacerbado. Esses
fatos se explicam da seguinte maneira:

Os corticoides têm uma ação importante e complexa sobre o sistema nervoso, em virtude da
existência de numerosos receptores em algumas zonas-chave do encéfalo. Simplificadamente,
pode-se dizer que eles têm ação estimulante sobre o psiquismo (psicoanaléptica) e
dessensibilizante. Isso se explica em parte por um efeito antisserotonina (desvio da utilização do
triptofano para a síntese de compostos inativos) e pela hiperglicemia. A consequência mais
corrente e mais banal dessa estimulação é a hiperfagia regularmente observada. Em certos casos
raros e em indivíduos predispostos, relatou-se ação epileptógena dos corticoides, necessitando
do reforço da terapêutica anticonvulsivante (notar, de passagem, que os barbitúricos diminuem
notadamente a meia-vida dos corticoides).

Riscos diabetogênicos

A curto termo: risco de “encefalose hepática”



Em um número muito limitado de casos e exclusivamente nos animais em muito mau estado
geral no momento da prescrição, parece que essa “melhora passageira” discutida a propósito do
sistema nervoso central compensa muito rapidamente, levando à prostração com perturbação da
consciência e ataxia. Trata-se, geralmente, de um estado de ENCEFALOSE HEPáTICA com
hiperamonemia e hipouremia. O catabolismo proteico, de fato, passa por uma liberação
importante de NH3, que é normalmente estocado (fixado ao ácido glutâmico) ou transformado
em ureia (necessitando de ornitina e ácido aspártico). Esses dois pontos podem, em certos casos,
representar um fator limitante, levando, assim, a uma hiperamonemia, que se manifestará,
sobretudo, por sua toxicidade sobre o sistema nervoso central.

A longo termo: hepatopatia esteroide

Algumas repercussões hepáticas são regularmente constatadas após corticoterapia; entretanto,
na maioria dos casos, trata-se de lesões discretas que originam modificações biológicas sem
repercussão clínica.

Em face desse excedente de glicose que não é consumido, o fígado vai reagir por intermédio de
uma síntese crescente de glicogênio e de triglicerídeos; o glicogênio e uma parte dos
triglicerídeos serão estocados diretamente in situ, levando a uma sobrecarga às vezes mal
suportada, notadamente no indivíduo idoso.

Notam-se, igualmente, os importantes rearranjos proteicos, que permitem assegurar esses
eventos, e, sobretudo, a estimulação notável da síntese de enzimas, que intervém nos fenômenos
metabólicos previamente citados.

As principais perturbações biológicas são a elevação da TGP (ALAT) e das fosfatases alcalinas.
Nos casos mais avançados, pode haver hepatomegalia detectável facilmente; isso faz parte do

quadro clínico da síndrome de Cushing.

Efeitos hidroeletrolíticos
A retenção de sódio praticamente nunca é observada no cão após corticoterapia, mesmo com as
substâncias que possuem teoricamente um poder mineralocorticoide residual. Bem ao contrário,
a diurese é regularmente aumentada, como todos nós constatamos.

Contudo, pode ser perigoso negligenciar o risco de perda potássica. Na prática, observa-se
que, na associação de corticoides e furosemida, a consequência principal é de ordem cardíaca e
neuromuscular.

Se os corticoides naturais têm atividade mineralocorticoide importante, a introdução de um
grupo hidroxila ou metil no carbono 16 permite diminuir ou suprimir esse efeito. Mesmo assim,
a perda potássica permanece não negligenciável, qualquer que seja o composto. Isso sugere,
além disso, a possibilidade de fixação nos receptores de aldosterona. O mineralocorticoide
natural, o cortisol e seus derivados têm igualmente a propriedade de modificar as reabsorções de
potássio. Esse efeito, se mal explicado, não estimula menos a prudência, particularmente na
associação com os diuréticos caliuréticos, tais como a furosemida. Não é proibido administrar,
em caso de tratamento de longo curso, como fazem os médicos, sais de potássio,
particularmente o cloreto, que também corrige a alcalose metabólica frequentemente associada.

Repercussões digestivas
A maioria dos corticoides administrados oralmente é bem tolerada pelo tubo digestivo do cão; o
que é bastante curioso em comparação à relativa sensibilidade dessa espécie aos estímulos



emetizantes e mais ainda à sua grande sensibilidade digestiva aos AINEs.
Contudo, a triancinolona parece ser, mais frequentemente que as outras substâncias, a origem

dos vômitos, sobretudo em doses superiores a 2 mg/kg.

Insuficiência suprarrenal
Ver esse verbete.

Protocolos De Utilização
No cão
• CORTICOTERAPIA PROLONGADA (dermatologia, reumatologia, cancerologia etc.): prednisona,
prednisolona, metilprednisolona.
– Indução:
– efeito anti-inflamatório padrão: 0,5 a 1 mg/kg/dia, per os, em 2 aplicações.
– alergia: 1 mg/kg/dia, per os, em 2 aplicações.
– imunodepressão: 2 a 4 mg/kg/dia, per os, em 2 aplicações.
– Em seguida, desde que o estado clínico melhore, convém reduzir as doses progressivamente
(p. ex., redução de 50% por semana). Em geral, é suficiente uma única administração diária, pela
manhã.

Essa prática se justifica apenas nas espécies, tais como o homem e o cavalo, em que a atividade
da adrenal é cíclica (secreção circadiana). Por outro lado, ela foi mais discutida no cão, no qual a
secreção do cortisol é menos modelada sobre o ciclo circadiano do ACTH e muito influenciada
pelo ambiente.
– Finalmente, em período de estabilização, o produto é distribuído em dias alternados, a fim de
suprimir todas as interferências possíveis e de estar seguro que o “dia sem” permite uma
retomada real da atividade endócrina.
• CORTICOTERAPIA EM URGêNCIA (neurologia, pneumologia, envenenamento etc.).

É na neurologia que a utilização sensata dos corticoides é frequentemente seguida de efeitos
benéficos mais visíveis e mais rápidos, na condição de selecionar produtos de ação imediata e de
administrar doses muito elevadas.

Essa eficácia se explica geralmente por uma redução do edema cerebral, que constitui, por
diferentes mecanismos, a principal lesão e que é a origem de uma síndrome compressiva.
Utilizam-se:
– metilprednisolona (succinato de sódio): 15 a 25 mg/kg IV; ou
– dexametasona (fosfato sódico): 2,5 mg/kg IV; em seguida,
– os mesmos produtos são administrados a cada 6 a 8 horas em doses reduzidas pela metade. A
duração do tratamento depende de múltiplos fatores.

No gato
• OS EFEITOS SECUNDáRIOS SãO MENOS IMPORTANTES E MENOS FREQUENTES QUE NO CãO: particularmente,
a síndrome de Cushing iatrogênica é excepcionalmente encontrada nas condições clássicas da
utilização clínica.

Pode ser oportuno, contudo, determinar o status do animal diante de vírus imunodepressores
quando se planeja uma corticoterapia de longa duração ou em doses elevadas.

Os efeitos secundários mais frequentes são:
– poliúria-polidipsia moderada;
– aumento do apetite;



– modificações hematológicas (inconstantes):
– neutrofilia (50% dos animais tratados);
– eosinopenia (50% dos animais tratados);
– linfopenia (25% dos animais tratados).

Na maioria dos casos, o gato suporta bem as formas injetáveis de ação lenta.
• QUALQUER QUE SEJA A FORMA GALêNICA ESCOLHIDA, AS DOSES UTILIZADAS SãO MAIS ELEVADAS QUE NO CãO:
– acetato de metilprednisolona: 5 mg/kg (em média 20 mg por animal).
– prednisona, prednisolona, metilprednisolona:
– tratamento de ataque: 1 a 3 mg/kg pela manhã e à noite;
– tratamento prolongado: 1 a 4 mg/kg.

Monitoramento Do Tratamento
A prescrição de corticoterapia, sobretudo se for destinada a um animal debilitado ou se precisar
ser de longa duração, deve ser acompanhada de monitoramento rigoroso, clínico e
eventualmente biológico.

Monitoramento clínico
– Evolução ponderal.
– Estado da pele (calcinose, seborreia, superinfecção).
– Importância da diurese.
– Em caso de anorexia ou de abatimento repentino: hemograma.

Monitoramento biológico
– Avaliação da função renal: uremia, creatinemia.
– Dosagem da glicemia.
– Em caso de fadiga importante, de tremores musculares ou de polipneia, efetuar ionograma
simplificado (potássio e cálcio) e eventualmente avaliação do status acidobásico.
– Em caso de hipertermia: NF e VS.

Tratamentos adjuvantes eventualmente associados
– Regime pobre em sódio.
– O aporte sistemático de potássio, muito raramente efetuado, tem apenas real importância com
os corticoides que levam a uma perda importante de potássio ou na associação com a
furosemida.
– Nas administrações muito prolongadas, sobretudo de animais velhos, pode-se prescrever um
aporte de cálcio e de anabolizantes para combater a osteoporose.



Crenossomose (Bronquite parasitária)
Definição
Infestação muito rara do cão por Crenosoma vulpis, parasita situado nas ramificações dos
brônquios, transmitido pela ingestão de uma lesma hospedeira intermediária.

Sintomas
Tosse, dispneia, secreção.

Diagnóstico
Evidenciar as larvas nas fezes ou na secreção (300 µm, estrongiloides).

Tratamento
Malcodificado: levamisol (Nemisol®): 10 mg/kg SC 2 vezes com 8 horas de intervalo, ivermectina
(restrições habituais).



Criptococose
Ver MICOSE FUNGOIDE



Criptorquidia
Ver ECTOPIA TESTICULAR (p.242)



Cushing (Síndrome de)
Definição
A síndrome de Cushing espontânea canina reagrupa um conjunto de sintomas e de perturbações
biológicas secundários a uma hipersecreção crônica de cortisol pelo córtex da adrenal
(sinonímia: “hipercorticismo”).
– A síndrome de Cushing representa mais de 85% dos casos de disfunção primitiva da hipófise
(fala-se de “doença de Cushing”), como lesões iniciais, ou um macroadenoma (≈ 30% das causas
de doença de Cushing), ou, muito mais frequentemente, um microadenoma, isolado ou difuso.
– Os 15% restantes são de origem primitivamente da adrenal (síndrome de Cushing stricto sensu)
e causados por um tumor secretório autônomo, de apenas uma adrenal (com frequente atrofia
de glândula contralateral): adenoma ou adenocarcinoma.

NOTA: Ao lado dessa síndrome de Cushing espontânea, é habitual evocar a “síndrome de
Cushing iatrogênica”, que tem sintomas praticamente semelhantes aos da doença espontânea e
é a consequência de um tratamento, geralmente prolongado e com doses importantes, com
glicocorticoides. Ao inverso, existe também uma hipocortisolemia.

A síndrome de Cushing espontânea é mais rara no gato.

Epidemiologia
– A síndrome de Cushing espontânea é uma doença do cão idoso (média: 10 a 11 anos).
– Há uma clara predisposição racial.
– Para a doença de Cushing: Poodle, Yorkshire, Teckel e globalmente mais de 75% dos animais
acometidos pesam menos de 20 kg (no entanto, a raça Boxer é significativamente propensa ao
macroadenoma hipofisário). Por outro lado, na síndrome de Cushing stricto sensu, os casos
observados nos animais de grande porte tornam-se preponderantes.

Principais Sintomas
O quadro clínico da síndrome de Cushing é geralmente rico:
• Os sintomas gerais são muito significativos:
– poliúria-polidipsia (≈ 90% dos casos – principal motivo de consulta). A densidade urinária é
fortemente diminuída e compreendida entre 1.003 e 1.012;
– polifagia;
– baixa da atividade, com uma fraqueza muscular em relação com uma amiotrofia.
• Os sintomas cutâneos são muito espetaculares e constituem a maioria dos outros motivos de
consulta, pois estão presentes, em diversos graus, em cerca de 80% dos casos:
– alopecia, com distribuição progressivamente bilateral e simétrica, à exceção da cabeça e dos
membros;
– pele muito fina e não elástica;
– múltiplas outras lesões: calcinose frequente e aspectos muito variados (“sementes na forma de
pequenos grãos, nódulos, placas gigantes”), máculas, comedões, flebectasia etc.
• Modificações morfológicas, ligadas a perturbações metabólicas, são de natureza a reforçar a
suspeita clínica:
– silhueta “cushingoide”: modificação da distribuição das massas de gordura que se acumulam
sobre a linha dorsal, em uma amiotrofia e uma frouxidão dos ligamentos que dão aos membros
um aspecto delgado e característico (“bola de gordura sobre quatro palitos de fósforo”);
– distensão abdominal (ptose abdominal: “ventre de sapo”);



– hepatomegalia por sobrecarga, facilmente palpável, ou surpreendentemente visível em razão
do relaxamento da alça abdominal.
• Algumas complicações importantes de se conhecer:
– doença tromboembólica, com consequências respiratórias (angústia e morte) ou locomotoras
(trombose ilíaca e paralisia);
– do mesmo modo, a síndrome de Cushing é uma causa de hipertensão arterial no cão
(hemorragias endoculares…);
– diabetes melito (associado em certos casos);
– distúrbios nervosos significativos, por compressão intracerebral ligada ao crescimento tumoral
na caixa craniana inexpansível, podendo originar-se do macroadenoma hipofisário: amaurose,
diabete insipidus principal, agressividade etc.;
– pseudomiotonia, praticamente patognomônica, pode ocorrer nos Poodles Anões: contraturas
musculares com rigidez dos membros (a locomoção permanece por muito tempo possível);
– “hipogonadismo” (atrofia testicular, anestro).

Diagnóstico (Ver Árvore Diagnóstica 8, P. XLI)
• SUSPEITA CLíNICA: a diversidade e a importância dos sintomas facilitam a suspeita clínica.
Convém suspeitar igualmente de síndrome de Cushing nas seguintes circunstâncias
particulares: fase de instalação de uma síndrome de poliúria-polidipsia, exploração metabólica
na obesidade, rupturas de ligamentos múltiplos (ligamentos cruzados), lesões cutâneas
compatíveis com as raças predispostas etc.
• Algumas dosagens biológicas não específicas são importantes para confirmar a suspeita clínica:
– fosfatases alcalinas (FAs): (isoenzima específica), em que a taxa é extremamente aumentada
(taxa observada pelo menos cinco vezes superior ao limite superior dos valores usuais) em 80%
dos casos, em média;
– hiperglicemia moderada;
– hipercolesterolemia;
– eosinopenia, linfopenia, neutrofilia.
• Alguns elementos histopatológicos são fortemente evocadores: calcinose importante, atrofia dérmica
extrema (nessas circunstâncias, que não são sistêmicas e que permanecem tardias, o quadro
lesional microscópico é muito diferente, e assim discriminante, em relação ao do
hipotireoidismo.
• Os exames biológicos específicos: dosagens hormonais são numerosas.

Generalidades

• O grande número de exames disponíveis se explica pelo fato de que nenhum se revela perfeito
(falha da sensibilidade ou da especificidade de acordo com o caso), e que a demanda do clínico
pode variar de acordo com o quadro clínico e o grau de suspeita:
– Em alguns casos, é conveniente privilegiar um teste de grande sensibilidade, a fim de excluir a
síndrome de Cushing (é o caso, por exemplo, da exploração de uma síndrome de poliúria-
polidipsia);
– Quando enfrentar um quadro muito evocador, convém privilegiar um teste tão específico
quanto possível, a fim de colocar um ponto final no diagnóstico.
• Finalmente, dados a similitude clínica e os limites da anamnese, é sempre interessante
diferenciar a síndrome de Cushing espontânea da síndrome de origem iatrogênica. Além disso,



no quadro da síndrome de Cushing espontânea, convém distinguir a doença de Cushing e a
síndrome de Cushing primitivamente da adrenal.

NOTA: As secreções da adrenal são altamente pulsáteis: a cortisolemia basal (valores usuais
compreendidos entre 3 e 10 µg/100mL ou 20 a 150 nmol/L) varia consideravelmente e é
aumentada nas situações de estresse. Em consequência, ela não permite ser a base do
diagnóstico de uma síndrome de Cushing espontânea.
– A relação cortisol/creatinina urinária permite excluir uma síndrome de Cushing (ver adiante).
– O diagnóstico do hipercorticismo baseia-se no teste de estimulação de ACTH (ou,
eventualmente, no teste de inibição pela dexametasona em dose baixa (ver adiante).
– O diagnóstico etiológico fundamenta-se no teste de inibição pela dexametasona em dose alta,
pela dosagem de ACTH, ou pela imagem (ecografia, tomosenditometria e ressonância magnética
– RM) (ver adiante).

Análise dos principais testes disponíveis/indicação/realização/resultados

 

Relação cortisol (mol/L)/creatinina urinária (mol/L) ou RCCU
Permite excluir hipercorticismo (quando a suspeita clínica é frágil).
– O RCCU é um teste de avaliação da produção endógena do cortisol, a partir de uma amostra
urinária. Esse teste, de grande sensibilidade (≈ 95%), tem bom valor preditivo negativo e
constitui o método de escolha quando se procura excluir síndrome de Cushing, quando a suspeita
clínica é frágil (p. ex., exploração de uma síndrome poliúria-polidipsia ou de problemas
ligamentares reiterados).
– Por outro lado, sua baixa especificidade não o faz um bom método diagnóstico positivo da
síndrome de Cushing espontânea.
– A creatinina urinária é um bom marcador do clearance urinário, e o RCCU avaliado em uma
amostra única é correlacionado com a cortisolúria de um dia, que reflete a produção da
cortisolemia.
– PROTOCOLO: fazer o proprietário (de modo a neutralizar o efeito do estresse) recolher alguns mL
das primeiras urinas da manhã (reflexo da secreção do cortisol durante a noite), a fim de dosar o
cortisol e a creatinina urinários. As urinas são conservadas a 4°C. Assim, se o cão sofre de noctúria (o
que é relativamente frequente na síndrome de Cushing), a pertinência do teste diminui claramente.
– RESULTADOS:
– RCCU < 10,10–6 = Síndrome de Cushing excluída (confiabilidade de 98% em razão da excelente

sensibilidade);
– 10,10–6 < RCCU < 20,10–6 = Situação duvidosa. Fazer um teste de inibição pela dexametasona

(dose baixa);
– RCCU > 20,10–6 = Favorável a um Cushing espontâneo.

Teste de estimulação da cortisolemia pelo ACTH (teste por Synacthène®*)
– frequentemente considerado como o exame biológico de primeira intenção, permite confirmar a
suspeita de síndrome de Cushing. Ele permite distinguir a síndrome de Cushing espontânea
(sem precisão de sua origem) e a síndrome iatrogênica. Sua especificidade é boa, mas a
sensibilidade é média (20 a 30% de “falso-negativos”);
– ele permite dosar também outros esteroides (aldosterona, esteroides sexuais);



– finalmente, é preconizado durante o tratamento com trilostane para avaliar a eficácia
terapêutica.
– PROTOCOLO:
– coleta de sangue a T0 (a fim de determinar a taxa basal do cortisol);
– injeção de tetracosactida, análogo de síntese de ACTH (Synacthène®* imediato: 0,25 mg em

injeção IM (ou IV), ou 0,5 mg: cão > 40 kg);
– coleta de sangue a T0 + 1h30min= T1 (NOTA: No texto a seguir e por convenção, “T1” designa

igualmente a taxa de corticol após a estimulação).
– RESULTADOS:
– valores de referência: a taxa basal é multiplicada por 2 ou 3 após a estimulação. T1 permanece

inferior a 450 nmol/L;
– hipercorticismo: taxa basal normal ou aumentada, e aumento de T1 muito forte;
– taxa basal baixa e T1 pouco aumentado: possibilidade de “síndrome de Cushing iatrogênica”.
• TESTE DE INIBIçãO PELA DEXAMETASONA (DOSE BAIXA): esse teste permite afirmar a existência de uma
síndrome de Cushing espontânea ou de eliminar, em particular quando os outros exames
complementares se mostram duvidosos. Há muitos “falso-positivos”. Por consequência, é
preferível o teste com o Synacthène®* pois não podemos descartar uma síndrome de origem
iatrogênica. Menos eficiente que os testes de inibição pela dexametasona em dose alta para
determinar a origem etiológica de uma síndrome de Cushing espontânea confirmada.
– PROTOCOLO:
– coleta de sangue a T0;
– injeção IV de dexametasona a 0,01 mg/kg;
– amostras de sangue a T0 + 3h e T0 + 8h (Nota: Na parte seguinte do texto e por convenção:

“T0 + 3” e “T0 +8” designam também as taxas de cortisol após a inibição e nos respectivos
tempos de 4 e 8 horas).

– PRINCíPIOS DE INTERPRETAçãO:
– no cão saudável, a injeção de dexametasona em dose baixa leva a uma inibição da secreção de

ACTH pela hipófise;
– na síndrome de Cushing espontânea: ausência absoluta de inibição.
– RESULTADOS: confirmação ou invalidação da síndrome de Cushing espontânea:
– T0 conforme ou superior aos valores usuais e T0 + 8h > 40 a 50 nmol/L (segundo o laboratório):

resultado favorável à síndrome de Cushing espontânea;
– T0 conforme aos valores usuais e T0 + 8h < 30 a 50 nmol/L (segundo o laboratório): resultado

desfavorável à síndrome de Cushing espontânea.
• TESTE DE INIBIçãO PELA DEXAMETASONA (DOSE FORTE): esse teste é utilizado unicamente no quadro do
diagnóstico etiológico de uma síndrome de Cushing espontânea com a confirmação efetuada
previamente. Na prática, é preciso esperar 48 horas antes da realização de um segundo teste, o
que é geralmente o caso, dados os tempos de aquisição das amostras e da realização das
dosagens.
– PROTOCOLO:
– coleta de sangue a T0;
– injeção IV de dexametasona (0,1 mg/kg);
– coleta de sangue a T0 + 3h e T0 + 8h.

NOTA: Na parte seguinte do texto e por convenção: “T0 + 3” e “T0 +8” designam também as
taxas de cortisol após a inibição e nos respectivos tempos de 4 e 8 horas.
– PRINCíPIOS DE INTERPRETAçãO: na doença de Cushing (origem hipofisária), a injeção de
dexametasona em dose forte provoca um “nivelamento” do eixo corticotrópico (“inibição”),
nivelamento que não é observado quando a origem é na adrenal. Essa consideração tem,



contudo, um limite, pois ≈ 20% dos adenomas hipofisários (particularmente de macroadenoma,
mas não sistematicamente) não são acompanhados pelo nivelamento.
– RESULTADOS:
– ausência de inibição: taxa não modificada após 8 horas: favorável a um tumor de adrenal (ou

tumor hipofisário insensível à dexametasona);
– inibição em 4 horas e mesmo após 8 horas: desregulação hipotálamo-hipofisária,
– inibição em 3 horas e depois aumento em 8 horas: desregulação ou tumor.
• DOSAGEM DE ACTH: essa dosagem não é praticada na rotina da medicina veterinária (ver
adiante): respeitar as restrições ligadas à “cadeia do frio”. Sua importância é determinar a
origem de uma síndrome de Cushing espontânea que foi previamente diagnosticada. Esse teste
é válido apenas quando certas restrições puderem ser rigorosamente respeitadas: tubo
EDTA + aprotinina e congelamento imediato com transporte sob refrigeração ao laboratório.
– RESULTADOS:
– taxa diminuída: síndrome de origem na adrenal; retrocontrole negativo exercido pelo cortisol

em excesso produzido de modo autônomo pelo tumor da adrenal;
– taxa elevada: síndrome de origem hipofisária (sem prejulgar a natureza da lesão).

Progressos substanciais de imagenologia médica

Após alguns anos, os PROGRESSOS DA IMAGENOLOGIA MéDICA beneficiaram amplamente o
diagnóstico de uma síndrome de Cushing espontânea:
• RADIOGRAFIA ABDOMINAL: esse exame apresenta apenas um fraco interesse:
– evidenciar uma hepatomegalia (a silhueta hepática ultrapassa o círculo do hipocôndrio, e a
extremidade dos lobos é arredondada);
– raras calcificações nos tumores de adrenal.
• ECOGRAFIA DAS ADRENAIS: a ecografia das adrenais requer um operador experiente (Fig. 16).
Fisiologicamente, elas têm espessura inferior a 7,5 mm no cão (inferior a 10 mm no paciente
geriátrico) e a 5 mm no gato. O exame permite orientar o diagnóstico para uma causa de adrenal
ou hipofisária (Tabela I), mas não permite um diagnóstico de certeza na maioria dos casos.

Tabela I
Aspecto ecográfico das glândulas adrenais orientando um acometimento da adrenal ou
hipofisário

ORIGEM HIPOFISáRIA ADRENAL
Tamanho Aumentado de maneira bilateral Hipertrofia de uma das duas adrenais, atrofia da adrenal contralateral
Forma Conservada Não conservada
EcogenicidadeHomogênea Heterogênea
Outra Aspecto podendo ser normal (20% dos casos) ou dissimétrico (5% dos

casos)
Invasão das estruturas adjacentes (notadamente da veia cava caudal no tumor da adrenal
direita)

Algumas massas na adrenal não são secretórias.
Em caso de tumor da adrenal, a glândula atingida pode parecer deformada, heterogênea e de

tamanho aumentado. O aspecto assimétrico do tamanho das adrenais é, assim, um dos
principais critérios para orientar o diagnóstico.

O exame permite igualmente realizar uma avaliação da extensão abdominal, objetivando
eventuais modificações hepáticas (hepatomegalia e aspecto hiperecogênico difuso traduzindo
um fígado com sobrecarga, colestase ou mucocele biliar).
• SCANNER (TOMODENSITOMETRIA) E IMAGENOLOGIA POR RESSONâNCIA MAGNéTICA (RM): a principal
importância desses exames é a exploração dos adenomas hipofisários. A RM permite uma



melhor visualização e, assim, uma melhor sensibilidade. Os microadenomas hipofisários não são
sistematicamente detectáveis.

Tratamento Da Síndrome De Cushing
Distinguem-se o tratamento da doença de Cushing e depois a síndrome primitivamente da
adrenal; para os dois casos, a apresentação das possibilidades médicas e cirúrgicas.

Tratamento Da Doença De Cushing
Mesmo que sua origem seja hipofisária e que existam possibilidades cirúrgicas (ver adiante), a tendência
é de privilegiar o tratamento médico com tropismo para a adrenal e que visa a inibir a secreção de cortisol
(trilostane).
• TRATAMENTO MéDICO PELO TRILOSTANE (Vétoryl®*; cápsulas dosadas em 10, 30 e 60 mg)
– O trilostane é um inibidor da esteroidogênese, não citotóxico e cujo efeito é totalmente
reversível. Sua eficácia é próxima daquela do Op’DDD (Mitotane®*, utilizado antes, fora AMM)
sem ter a toxicidade e, assim, os perigos.
– POSOLOGIA: preconizam-se de 2 a 10 mg/kg/dia em uma única aplicação, de preferência durante
a alimentação pela manhã. No entanto, é recomendável iniciar o tratamento com uma dose
compreendida entre 2 e 5 mg/kg/dia e que deverá ser ajustada progressivamente em função dos
resultados obtidos.
– SEGUIMENTO TERAPêUTICO: um controle clínico e biológico é programado 10 dias após o início do
tratamento:
– melhora clínica: uma diminuição da poliúria-polidipsia é observada entre 10 dias e 12 semanas

após o início do tratamento. A diminuição da letargia é observada desde a quarta semana na
metade dos cães, enquanto o crescimento dos pelos (hipotética e em função do grau de atropia
cutânea) é claramente lento (3 a 6 meses);

– controles biológicos: função renal, ionograma, cortisolemia (controles em 10 dias, 4 semanas, 12
semanas e a cada 3 meses após estabilização);

– um teste com Synacthène®* é efetuado 2 a 6 horas após a administração do trilostane;
– o tratamento é ajustado em função da melhora clínica e da cortisolemia:
– melhora clínica, cortisolemia após estimulação compreendida entre 40 e 150 nmol/L: continuar

com a mesma dose;
– sem melhora clínica, cortisolemia após estimulação compreendida entre 40 e 150 nmol/L:

continuar com a mesma dose;
– sem melhora clínica, cortisolemia após estimulação superior a 150 nmol/L: aumentar a dose de

Vétoryl®;
– melhora dos sinais, mas cortisolemia elevada (> 150nmol/L) seguir a mesma dose: monitorar;
– melhora dos sinais, mas cortisolemia baixa (< 40nmol/L): interrupção por sete dias, depois

administrar dose inferior;
– efeitos indesejáveis, grande fraqueza: interrupção;
– em todos os casos, reavaliar após 1 a 2 semanas após a mudança da dose.
– EFEITOS SECUNDáRIOS: são limitados: anorexia, vômitos e diarréia, enquanto os riscos de
insuficiência verdadeira da adrenal (ou crise addisoniana) são muito baixos (< 3%) (ver
INSUFICIêNCIA SUPRARRENAL (DOENçA DE ADDISON).
• TRATAMENTOS DE TROPISMO HIPOFISáRIO: são essencialmente a hipofisectomia e a radioterapia;
convém igualmente mencionar os limites do tratamento médico com a selegilina.
– HIPOFISECTOMIA:



– pouco praticada na França, um tratamento etiológico pela hipofisectomia transfenoidal foi
amplamente desenvolvido na universidade de Utrecht, qualquer que seja a natureza das
lesões. O erro seria reservar essa possibilidade apenas aos macroadenomas, que são
paradoxalmente os que mais justificam a radioterapia;

– a exerese, de realização reservada aos cirurgiões experientes, é global. Assim, os cães operados
devem obrigatoriamente receber uma substituição tireoidiana prolongada e um aporte de
hormônio antidiurético;

– contudo, os resultados são considerados particularmente encorajadores.
– RADIOTERAPIA (COBALTOTERAPIA):
– os tumores de tamanho grande, na origem dos sintomas neurológicos de origem compressiva,

representam a principal indicação (limiar compreendido entre 5 e 10 mm, de acordo com o
tamanho do cão, a partir de um diagnóstico etiológico por tomodensitometria);

– o objetivo perseguido é a diminuição do tamanho do tumor e a regressão dos sintomas
centrais. No entanto, não há real diminuição da produção do ACTH e, desse modo, é preciso
paralelamente associar um tratamento médico para as adrenais, tal como o trilostane;

– a maioria dos protocolos baseia-se, em média, em 12 sessões, distribuídas entre 4 a 6 semanas.
Os resultados são considerados encorajadores, considerando que a esperança de vida de cães
não tratados é extremamente curta a partir do momento que os sintomas neurológicos se
instalam.

– TRATAMENTO CLíNICO PELA SELEGILINA: a selegilina é um IMAO-B (inibidor da monoaminoxidade
do tipo B) utilizado nessa indicação em razão de sua atividade dopaminérgica: a dopamina seria
um regulador da secreção de ACTH pelas células do lobo intermediário da hipófise. Um único
protocolo foi proposto, com uma posologia de 1 a 2 mg/kg/dia em 2 aplicações, a oferecer
considerando as contraindicações de utilização do trilostane na hipercortisolemia moderada.

Tratamento Da Síndrome De Cushing De Origem Primitivamente
Da Adrenal
• ADRENALECTOMIA: é o tratamento de escolha da síndrome de Cushing de origem da adrenal:
remissão clínica no carcinoma (duração superior aos tratamentos clínicos), cura se o tumor for
benigno.
– A indicação operatória depende de um exame de extensão locorregional (visualização das
adrenais, dos vasos adjacentes e do fígado), que deve ao menos excluir uma invasão tumoral
importante.
– Taxa de mortalidade pós-operatória elevada.
– Complicações: insuficiência aguda da adrenal (atrofia, estado de quiescência da adrenal
contralateral), pancreatite, insuficiência renal aguda, tromboembolia.
• ALTERNATIVAS MéDICAS à ADRENALECTOMIA: poucos resultados publicados referentes ao emprego
do trilostane com essa indicação. O emprego do Op’DDD é mais documentado. A posologia é mais
elevada que na doença de Cushing (≈), pois o objetivo é o colapso da cortisolemia, que atesta um
retardamento do crescimento tumoral.
– Um esquema possível é a indução do tratamento na posologia de 50 a 75 mg/kg/dia em 2
aplicações, durante 10 a 14 dias em média; com uma suplementação de glicocorticoides
(prednisolona: 0,2 mg/kg/dia).
– Durante a fase de manutenção, um esquema possível é a administração de Mitotane®* na
posologia de 75 a 150 mg/kg/semana distribuídos em 2 ou 3 doses semanais, com modulação do
aporte de glicocorticoides.
– Em apoio ao monitoramento clínico essencial, é indicado realizar periodicamente testes de



estimulação, na ocasião dos quais o aporte de prednisolona é suspenso durante pelo menos 48
horas.

Caso Particular Da Associação De Diabetes Melito E De
Síndrome De Cushing
Mesmo cada caso sendo específico, a regra geral é de que o diabetes não pode ser corretamente
“equilibrado” sem um controle da hipercortisolemia.

É desejável tratar as duas síndromes, sabendo que as necessidades de insulina devem ser adaptadas.

1Nota da Revisão Científica: O termo coreia refere-se à dança, acompanhada de movimentos involuntários, breves e rápidos.
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Demodicose canina
Definição
Dermatose parasitária, essencialmente devido à proliferação e colonização massiva dos folículos
pilosos e das glândulas sebáceas por um ácaro comensal específico da pele: Demodex canis.

De gravidade extremamente variável, a demodicose pode evoluir para formas clínicas muito
diversificadas, fortemente moduladas pela raça; portanto, muitas são subdiagnosticadas.
Embora sempre deva ser reservado quando a doença tender a se generalizar, o prognóstico foi
melhorado consideravelmente pelos novos tratamentos sistêmicos.

Patogenia
Particularmente complexa, é útil conhecê-la em linhas gerais, pois ela esclarece a diversidade de
modalidades evolutivas e de formas clínicas observadas, a conduta terapêutica e as medidas de
prevenção propostas.

Geralmente, a contaminação parasitária efetua-se muito cedo, durante o período de
amamentação. De fato, foi demonstrado que filhotes de cachorros nunca estão infectados ao
nascer, mas, após as primeiras 24 horas de vida, já é possível encontrar parasitas nos folículos
pilosos do nariz, sem que essa presença desperte sintomas. Posteriormente, os portadores sãos
de Demodex tornam-se particularmente frequentes (85%) e somente uma pequena parte dos
animais infectados desenvolve uma “doença demodicose”; logo, a expressão pode ser muito
variável, de benigna a dramática (ver formas clínicas).

Foi profusamente demonstrado que a presença do parasita não é suficiente para provocar a
doença e que ela está ligada a uma perturbação imunológica complexa — hereditária, adquirida
ou mista; transitória, crônica ou definitiva – afetando globalmente os linfócitos T, mas com
modalidades variáveis seguidas das formas clínicas (acometimento seletivo de subpopulações de
linfócitos).

Nas criações muito infectadas, parar a reprodução das cadelas que regularmente dão à luz a
portadores de demodicose é suficiente para reduzir a taxa de casos clínicos de 80% a
porcentagens pequenas. A umidade da pele e más condições de criação podem, enfim, constituir
causas favoráveis da doença.

Distinguem-se duas formas de demodicose: a demodicose seca e a demodicose supurosa.

Formas Lesionais
A grande diversidade das expressões sintomatológicas torna todas as classificações imperfeitas.
Todavia, ainda é prático e útil distinguir dois grandes grupos clínicos: a demodicose seca e a
demodicose supurosa (piodemodicose).

Demodicose Seca
Extremamente polimórfica, a demodicose seca pode se apresentar de maneira localizada ou
generalizada.

Formas localizadas

Demodicose numular localizada



Frequente, clássica e geralmente benigna, a forma localizada numular afeta principalmente
cachorros jovens, de 3 a 12 meses, mais particularmente raças de pelos ralos. Ela se manifesta
por placas alopécicas numulares, ligeiramente eritematosas e depois escamosas (finas escamas
pitiriasiformes), situadas principalmente sobre a face (“óculos” demodécico) ou sobre os
membros. Em geral, essas localizações estão relacionadas com uma grande densidade de
glândulas sebáceas ou uma umidade local importante. Uma ceratose folicular (obstrução dos
folículos por queratina ou sebo) pode desencadear a formação de comedos.

O prognóstico é favorável, uma vez que a metade dos casos tem cura espontânea. Entretanto,
atenção especial deve ser dada a localizações podais.

Pododemodicose

Apesar de localizada no fim das extremidades podais (espaços interdigitais, dedos e zonas
periungueais), a pododemodicose afeta geralmente vários membros. Existe uma predisposição
racial não exclusiva para o Dobermann, o West-Highland White Terrier, o Scotish Terrier e os
Bassets.

No início, a pododemodicose deve receber cuidados especiais; em parte devido às suas
repercussões funcionais, muitas vezes graves, em parte por conta de sua cronicidade, largamente
mantida pela umidade e pela dificuldade de acesso às lesões. Seu prognóstico, reservado, foi
amplamente melhorado pelos novos tratamentos sistêmicos, que merecem ser instaurados
rapidamente.

Formas generalizadas
Arbitrariamente, a demodicose é considerada generalizada quando se constata uma tendência à
multiplicação das lesões localizadas ou quando uma região inteira é atingida. Nesse momento, é
indispensável tratá-la imediatamente.

Demodicose difusa

É caracterizada por alopecias irregulares, mais ou menos ovalares ou difusas. Inicialmente seca,
a pele torna-se progressivamente untuosa ao toque e libera um odor rançoso característico.
Normalmente, o prurido é ausente ou moderado, mas existem casos de demodicose difusa
altamente pruriginosa.

Se a doença evolui principalmente nos cães de até dois anos, ela pode também aparecer muito
mais tardiamente: neste caso, convém pesquisar uma doença subjacente (disendocrinia,
neoplasia) ou a sequela de um tratamento que tenha provocado imunodeficiência. Numerosas
raças podem ser afetadas; há predisposição global das raças de pelo curto (Dogue Alemão, em
particular Braque de Weimar) e de West-Highland White Terrier, Scottish Terrier e Shar Pei. O
tratamento é indispensável em todos os casos.

Forma pustulosa

Resultante da colonização dos folículos pilosos, a demodicose pode se manifestar pela aparição
de pústulas, mesmo sem uma proliferação bacteriana importante. Consequentemente, a prática
dermatológica adequada consiste em praticar uma raspagem em todos os cachorros afetados por



foliculite, em vez de instaurar sistematicamente um tratamento com antibióticos. Válida para
todas as raças, essa prática é indispensável para o Shar Pei.

Formas diversas

O grande polimorfismo clínico da demodicose está na origem de numerosos falsos diagnósticos
por omissão. Também é desejável suspeitar sistematicamente da doença na presença de:
– grandes quantidades de comedos (predisposição não exclusiva para Pirineus, Pug Carlin e
Yorkshire Terrier);
– uma descamação importante (Westie, Scottish);
– numerosos manguitos pilosos (predisposição não exclusiva para o Bobtail e o Afghan Hound).

A FLORA BACTERIANA RESPONSáVEL é dominada pela presença de estafilococos coagulase positiva
(S. aureus e, sobretudo, S. intermedius), às vezes acompanhados de outras espécies (Pseudomonas
etc.).

A EPIDERME ENCONTRA-SE HIPERCERATOSA, úmida, coberta de crostas, e o animal se apresenta
magro, desidratado e intoxicado por sua infecção parasitária e microbiana. Como a pele não
realiza mais sua função excretora, surgem sinais de insuficiência renal e a morte poderá ocorrer
na ausência de tratamentos apropriados.

Diagnóstico
• O diagnóstico, essencial e simples, baseia-se essencialmente no EXAME MICROSCóPICO DO
PRODUTO DE RASPAGENS CUTâNEAS.

Escolhe-se uma região onde as lesões são evocativas; em seguida, aperta-se fortemente a pele a
fim de surgir a maior quantidade possível de sebo, meio vital do Demodex, além dos folículos
pilosos. Raspa-se, então, a pele com uma lâmina de bisturi previamente mergulhada em cloral-
lactofenol e coloca-se sob o microscópio. Podem-se observar os parasitas (aumento de 40 a 100),
com a identificação dos adultos (quatro pares de patas), dos ovos, das larvas (três pares de patas)
e das ninfas. A presença massiva de elementos jovens torna consideravelmente ruim o
prognóstico. Quando a demodicose for severa, a prática dermatológica adequada é escolher de
duas a três zonas sobre as quais serão feitas raspagens regulares no curso do tratamento, a fim
de acompanhar a esperada regressão do número de parasitas por campo.

Outras técnicas

Mais raramente, o diagnóstico pode ser baseado no exame microscópico dos manguitos pilosos
ou ser efetuado, em geral fortuitamente, por exame histopatológico de biópsias.

Tratamento

Aviso

O tratamento compreende dois caminhos que se completam de modo muito útil:
– O tratamento higiênico visa limitar a reação seborreica: um xampu à base de peróxido de
benzoíla (Paxcutol®), bactericida e antiseborreico, permite preparar a pele, eliminando os
diferentes restos cutâneos e desobstruindo os ostíolos foliculares.



– O tratamento médico visa destruir os Demodex ou limitar sua reprodução. Com esse propósito,
convém distinguir este tratamento com a ajuda de produtos tópicos e sistêmicos. Observe que a
tosa torna-se necessária pelo uso dos medicamentos tópicos, sobretudo em lesões extensas. Essa
limitação é responsável pelo interesse crescente por produtos aplicáveis por via sistêmica.

Os produtos disponíveis

Amitraz: É o único produto tópico restante de combate à demodicose e ainda utilizado. Indicado
para as formas localizadas numulares, necessita de verdadeiras precauções durante sua
aplicação.
– O princípio ativo pertence ao grupo das formamidinas e age por inibição da monoaminoxidase
(IMAO) do sistema nervoso do parasita. É comercializado pelo nome Ectodex®, uma emulsão
dosada em 5% de amitraz.
– Convencionalmente, utiliza-se o Ectodex® diluindo-se um volume do produto em 100 volumes
de água morna (= solução de tratamento com 0,05% de amitraz). A preparação não é estável
(degradação por oxidação e UV) e deve, então, ser efetuada logo antes de cada aplicação. A
solução obtida é aplicada cuidadosamente com esponja durante alguns minutos em todo o
corpo, tanto nas regiões lesionadas quanto nas saudáveis. Os cachorros com pelos longos devem
ser tosados previamente com suavidade e seus olhos devem estar protegidos (aplicação de uma
compressa embebida em vaselina). Não se deve lavar o animal, mas sim secá-lo, eventualmente
com um secador de cabelo, se a pele não estiver irritada.
– O ritmo dos tratamentos varia sensivelmente de acordo com os autores e com o estado do
animal. Normalmente, é feita aplicação a cada 4 dias. Alguns consideram que um tratamento
semanal é suficiente, enquanto outros, quando o estado do animal permite, preferem recorrer a
soluções mais concentradas (0,125%) e a um ritmo mais rigoroso, como a aplicação em metade
do corpo em dias alternados.
– Em todos os casos, convém respeitar as precauções de uso: é indispensável trabalhar em um
local ventilado adequadamente e usar luvas protetoras. Embora o produto praticamente não seja
irritante, é fortemente desaconselhada a aplicação por pessoas com insuficiência respiratória.
Alguns casos de sonolência ou dor de cabeça, rubor nos antebraços ou irritação ocular são
periodicamente notificados.
– No que diz respeito ao animal, os efeitos secundários do amitraz são, em geral, pouco
importantes. Ainda assim, pode-se notar uma leve sedação durante 12 a 24 horas. Alguns
indivíduos podem apresentar uma reação francamente eritematosa, sendo conveniente avisar o
proprietário. Além disso, deve-se evitar a utilização de amitraz em animais diabéticos. O ritmo
de tratamento aconselhado é da ordem de duas aplicações por semana no decorrer do primeiro
mês, seguido de um tratamento semanal. Geralmente, esse tratamento dura de 2 a 4 meses. Na
prática, as aplicações serão prosseguidas até que duas raspagens cutâneas consecutivas,
realizadas com um intervalo de uma semana, sejam negativas ou mostrem o desaparecimento
das formas jovens. Quatro meses depois da última aplicação, uma nova raspagem cutânea deve
ser efetuada ao nível das zonas que estavam mais atingidas. As recidivas são pouco frequentes e
ocorrem em aproximadamente 10% dos casos. Em tal hipótese, repete-se o protocolo já descrito
uma ou duas vezes por mês.

NOTA: A ingestão de uma coleira acaricida contendo amitraz pode levar a uma intoxicação
caracterizada pela desaceleração das grandes funções (síndrome “em hipo”): prostração,
hipotermia, bradicardia. O antídodo é atipamezol (Antisedan®).

NOTA: Atualmente, os casos de pododermatite por Demodex são geralmente tratados com a



ajuda de produtos sistêmicos. Porém, para casos em que o amitraz está retido, este produto
necessita então de uma preparação específica. Pode-se tanto imergir as extremidades atingidas
em um recipiente pequeno contendo a solução de amitraz e depois massageá-las levemente para
facilitar a penetração do produto, quanto aplicar uma mistura contendo 0,2 mL de Ectodex® em
30 mL de óleo mineral (p. ex., óleo de parafina) a cada 3 dias.
– No caso da otodemodicose, podem-se aplicar soluções de amitraz em propilenoglicol (diluição
de 0,025 a 0,05%) 2 vezes por semana.

Certas demodicoses se mostram refratárias ao amitraz. Ainda, e pela comodidade da
aplicação, a tendência é a prescrição de produtos sistêmicos, sendo necessário distinguir os
produtos em função ou não de uma autorização de introdução no mercado (AIM)1, assim como
para a sarna sarcóptica.
Milbemicina oxima: É vendida com uma autorização de introdução no mercado (AIM) pelo nome
comercial Interceptor ND®.
– A posologia habitual estabelece de 0,5 a 1 mg/kg/dia em uma dose.
– Seu principal interesse reside na grande inocuidade, que autoriza seu uso sem limitações para
o tratamento de raças sensíveis à ivermectina ou de indivíduos muito debilitados. Em
contrapartida, seu custo é um verdadeiro freio para a utilização prolongada em animais pesados.
Como consequência, um uso frequente (fora do protocolo da AIM) consiste em utilizar a dose
cotidiana já citada até a melhora clínica e, em seguida, espaçar as administrações (p. ex., 3mg/kg
uma vez por semana) até a “cura parasitária”.
Ivermectina (cf. SARNA SARCóPTICA):
– Assim como para a sarna sarcóptica, essa avermectina não possui AIM validado para a espécie
canina. Um consentimento declarado é, então, requisitado.
– A posologia classicamente recomendada é de 0,4 mg/kg/dia por via oral, utilizando-se uma
forma injetável a 0,1% destinada aos animais de produção. O amargor pode ser parcialmente
neutralizado deixando-se o produto na geladeira e retirando-o apenas no momento da
administração.
Moxidectina (cf. SARNA SARCóPTICA):
– Esta outra milbemicina é normalmente utilizada em casos de demodicose, com bons
resultados. Entretanto, convém distinguir dois casos cuja apresentação é muito diferente, pois a
AIM existe apenas para o primeiro caso.
– A moxicidectina, apresentada como a “escolha certa”, entra na composição do produto Advocate
ND®, no qual a moxidectina (%) está associada ao imidacloprid (%). Uma AIM está disponível
para essa indicação devido à sua aplicação mensal, graças a uma grande biodisponibilidade
cutânea.
– A outra possibilidade requer o consentimento declarado do proprietário, já que não existe
AIM.
– Geralmente, a posologia recomendada é de 0,4 mg/kg/dia em uma única administração oral de

um medicamento utilizado em ovinos (cydectin 0,1%). A duração do tratamento é, em geral, de
várias semanas.

– Alguns líderes da dermatologia veterinária consideram que esta molécula neste protocolo representa o
tratamento mais eficaz contra as formas graves de demodicose.
Os corticosteroides, responsáveis por uma baixa das defesas imunitárias gerais do organismo,

devem ser utilizados na demodicose seca com muito cuidado. Se fenômenos de alergia ao
parasita complicarem o quadro clínico e o resultado for deplorável, é possível efetuar uma
aplicação organizada e estritamente controlada com uma antibioticoterapia de precaução. A
influência indesejável dos corticoides sobre a secreção sebácea traz um limite adicional a seu
emprego.



Piodemodicose
Definição
É a complicação mais temida e grave da demodicose seca. A infecção parasitária primitiva é
acompanhada e agravada por uma infecção bacteriana. A invasão dos folículos pilosos pelos
processos supurativos provoca uma destruição das estruturas dérmicas e hipodérmicas: é a
imagem de uma piodermite profunda com celulite.

Diagnóstico
Baseia-se na evidenciação do parasita, nas supurações e na identificação da espécie bacteriana
em questão com a realização de um antibiograma.

Tratamento
A piodemodicose pode se mostrar difícil de ser curada se o terreno for particularmente
desfavorável, uma vez que as reações imunológicas do cachorro atingido encontram-se
diminuídas, naturalmente ou após terapias imunodepressivas. A piodemodicose generalizada
impõe, então, um prognóstico muito restrito.

Antes do tratamento da piodemodicose, deve-se levar em conta o estado geral do indivíduo.
Ainda, é apropriado tratar a doença subjacente na medida do possível, em particular em
indivíduos adultos e mais velhos.
• TRATAMENTO LOCAL. As aplicações de amitraz, segundo o protocolo já descrito para a
demodicose seca, podem fornecer resultados muito satisfatórios, mesmo em casos avançados.
Lembre-se de tosar os cachorros de pelos longos e remover suas crostas caso haja recursos para
uma sedação de animal, se necessária.

Tratamento geral

– A antibioticoterapia, indispensável, privilegiará moléculas bactericidas por conta da
imunodeficiência do doente. O profissional consultado deve imediatamente implementar um
tratamento eficaz. Em um primeiro momento, antibióticos polivalentes, ativos em germes gram-
positivos e negativos podem ser utilizados de 3 a 8 dias. Em seguida, o tratamento deve ser
modificado ou completado de acordo com o resultado clínico e o resultado do antibiograma (ver
Antibioticoterapia Cutânea no termo PIODERMITES (p.460)). Posteriormente, em todos os casos, a
antibioticoterapia deve estar estritamente conforme com as regras clássicas: precoce, massiva e
prolongada, evidentemente adaptada ao(s) germe(s) responsável(is). Uma atenção particular
deve ser dada à difusão dos produtos, levando em conta a importância das remodelações
fibrosas observadas (ver ANTIBIOTICOTERAPIA (p.52)).
– Além disso, a administração de ivermectina ou milbemicina poderá ser indicada com todas as
precauções abordadas anteriormente.

Precauções
A demodicose não é contagiosa para o homem, mas as formas supurosas podem ser originárias
da transmissão de bactérias piógenas cuja ação virulenta é exacerbada no animal em relação ao
homem. É aconselhável cuidado, em particular quando há contato entre crianças e cachorros
com piodemodicose.



Demodicose felina
Causada pelo Demodex cati, muito parecido com o Demodex canis, e por uma espécie vizinha,
morfologicamente mais forte, e ainda não nomeada, a demodicose é uma doença muito mais
rara na espécie felina do que na canina.

Sintomas
Como no cachorro, pode-se distinguir uma forma localizada e uma forma generalizada.
• FORMA LOCALIZADA. É, relativamente, a mais comumente observada. As zonas alopécicas
localizam-se na região periocular, próxima às pálpebras, na face e no pescoço. Uma otite
ceruminosa por Demodex é igualmente encontrada.
    No caso em que se observa a presença do Demodex sem nome, unicamente localizado dentro
do estrato córneo, nota-se um prurido severo que pode provocar outras doenças, tais como a
sarna notoédrica, dermatites consecutivas a fenômenos de hipersensibilidade ou a alopecia
psicogênica. Raspagens cuidadosas são indispensáveis para obter um diagnóstico.
• FORMA GENERALIZADA. Muito mais raramente, as lesões observadas inicialmente na cabeça se
estendem aos membros anteriores e ao tronco. Há predisposição racial para Siameses e Birmans.
    As lesões alopécicas maculares são eritematosas, hiperpigmentadas e crostosas.
    Para uma alopécia simétrica, parecida com a encontrada em particular na alopécia extensiva
felina, deve ser feita uma raspagem cutânea a fim de identificar a eventual presença de parasitas.
    Essa forma generalizada raramente apresenta a mesma gravidade da que acomete a espécie
canina. Todavia, deve-se buscar uma doença intercorrente que leva a uma baixa da resposta
imunológica, com, evidentemente, uma atenção particular para infecções por FeLV e FIV.

Histologia
Notam-se diferentes graus de inflamação folicular e perifolicular, com a presença de parasitas no
seio dos folículos pilosos ou, ainda, uma dermatite perivascular com Demodex instalada apenas
na queratina superficial.

Tratamento
Para as formas muito localizadas (particularmente as faciais), pode-se prescrever as aplicações
cotidianas de uma pomada de crotamiton (Eurax®) durante várias semanas.

Na maioria dos outros casos, o tratamento consiste em amitraz em solução aquosa a 0,5%, seja
em aplicações locais (4 vezes, com 10 dias de intervalo), seja em banhos completos se a doença
for generalizada e com a mesma frequência.

Como esse produto não recebeu AIM para ser utilizado em gatos, convém obter o
consentimento do proprietário. Além disso, o produto não será utilizado em animais diabéticos,
assim como em cachorros.

A aplicação de ivermectina foi proposta, embora tal produto não tenha recebido AIM para
essa indicação rara no gato (Ivomec®: 0,3 mg/kg via subcutânea; 2 injeções, com 15 dias de
intervalo).

Enfim, a presença de uma infecção bacteriana secundária requer antibioticoterapia (Rilexine®

30mg/kg/dia, em 2 administrações).



Dentes (Extração dos)
A anestesia geral, necessária na maioria das vezes, requer atenção particular, sobretudo em se
tratando de animais idosos ou doentes. A extração de vários dentes de uma só vez é uma
intervenção séria, de modo que, em muitos casos, é desejável operar em várias sessões.

Complicações Intraoperatórias
• HEMORRAGIA DA GENGIVA. Pouco grave, mas problemática: hemostasia por compressão e caso
necessário, aplicações de compressas impregnadas com água oxigenada.
• HEMORRAGIA DO ALVéOLO. Comprimir fortemente a gengiva abaixo do alvéolo por alguns minutos
ou apertar uma compressa dentro do alvéolo para obter uma hemostasia por compressão; ou,
então, colocar uma compressa reabsortiva (Surgicel®*) fechada dentro do alvéolo por um ponto de
sutura.
• FRATURA DE UMA RAIZ DENTRO DO ALVéOLO. Esse toco deve ser completamente removido, seja
imediatamente, seja 15 dias mais tarde. Sua extração será, então, mais fácil.
• FRATURA DA PAREDE INTERNA ALVEOLAR comunicando a boca e a cavidade nasal (frequente quando
a extração de caninos provoca periodontite): efetuar uma fragmentação mucogengival de
translação.

Complicações Pós-Operatórias
Uma má cicatrização ou a presença de uma fístula gengival 15 dias após a extração indica a
presença de corpo estranho no alvéolo (pedaço de raiz, sequestro ósseo, corpo estranho de
origens diversas), do qual convém fazer uma ablação cirúrgica.

Complicações Retardatárias
A extração de um dente provoca problemas de oclusão: o dente antagonista, agora não funcional,
pode ser sede de problemas periodontais (periodontite), que, em longo prazo, podem afetar todo
o interior da boca.

Indicação Das Extrações
• PERIODONTITE RESISTENTE A TRATAMENTOS CLáSSICOS. Às vezes, não hesitar em realizar uma
remoção total de dentes. Muitas vezes, é difícil convencer os proprietários, mas os resultados são
sempre surpreendentes: cura da estomatite, recuperação do apetite, melhora do estado geral,
melhora de certas afecções originárias da gengivoestomatite crônica. Isto é particularmente
espetacular no gato, no qual a cura às vezes requer a extração de todos os dentes, inclusive os incisivos,
que em geral são clinicamente normais.
• PERSISTêNCIA DOS DENTES LACTEAIS.
• Extração do antagonista de um dente extraído ou ausente, como prevenção de problemas
periodontais.
• Por outro lado, as cáries, fraturas da coroa, abscessos e fístulas dentárias devem ser objeto de
tratamentos conservadores, (ver ENDODôNTICOS [TRATAMENTOS]), exceto em casos excepcionais:
– destruição da coroa por cárie ou fratura, eliminando todo seu valor funcional, e quando não se
deseja reconstituir essa coroa por uma prótese;
– animais em mau estado ou idosos: tratamentos odontológicos difíceis;



– risco de infecção grave: ver AFECçõES OCULARES DE ORIGEM DENTáRIA;
– articulação dentária em mau estado (dente muito móvel).



Dentição (Incidentes, acidentes da)
Dentição Normal

Cachorro
Cachorro 28 dentes nos filhotes; 42 em adultos, com variações de um a dois dentes a mais ou a
menos por hemimaxila e para os dentes jugais conforme se tratar de uma raça de focinho longo
ou curto. A cronologia do aparecimento e a forma da cavidade pulpar permitem uma certa
apreciação da idade:
– 3 a 4 semanas: aparecimento de incisivos e caninos de leite;
– 6 semanas: estes dentes estão bem desenvolvidos;
– 8 semanas: dentição de leite finalizada;
– 4 meses: aparecimento dos primeiros pré-molares e dos primeiros incisivos* adultos;
– 4 ½ meses: aparecimento dos segundos incisivos* adultos;
– 5 meses: aparecimento dos terceiros incisivos* adultos;
– 5 ½ meses: aparecimento dos caninos adultos;
– 6 a 7 meses: dentição adulta finalizada;
– 8 a 9 meses: os caninos perderam a leve coloração azulada de seu terço proximal e o dente torna-
se perfeitamente branco;
– A radiografia dos dentes permite uma estimativa da idade, de um ano até os 10 anos.

A deterioração pelo uso e a perda dos dentes não são significativos considerando os hábitos
alimentares.

O aparecimento dos dentes adultos é suscetível a algumas variações:
– fisiológicas: adiantamento de uma a 2 semanas em raças grandes e atraso de 2 a 4 semanas em
raças pequenas;
– patológicas: por vezes, atraso de vários meses por doenças precoces ou por características
genéticas (Terrier tibetano).
• Gato. 26 dentes no filhote e 30 no adulto, em que a data de aparecimento é:
– 2 a 3 semanas: aparecimento de incisivos e caninos de leite;
– 4 semanas: dentição de leite finalizada, exceto o último molar;
– 6 semanas: dentição de leite finalizada;
– 4 meses: aparecimento dos incisivos adultos;
– 5 meses: aparecimento dos caninos adultos;
– 6 a 7 meses: dentição adulta finalizada.

Assim como em cachorros, as doenças debilitantes em gatos podem levar a atrasos de vários
meses.

Dentição Anormal
Anomalia de posição
– dente sobre a arcada, mas em posição anormal: malposição;
– dente fora da arcada dentária: ectopia.

Anomalia de número
– falta de dentes (agenesia): pode levar a uma não confirmação. Todavia, essa falta de dentes
pode ser apenas aparente (= dente incluso ou “pseudo-oligodontia”);
– dente supranumerário: deve ser extraído se provocar problemas de oclusão. É particularmente



um caso frequente da persistência de dentes lacteais.

Anomalia de constituição
– macro e microdontia (rara);
– forma anormal: dismorfia (rara);
– HIPOPLASIA DE ESMALTE e hipoplasia da dentina coronária ou radicular;
– coloração anormal (discromia):
– amarela: coloração da dentina durante a fase pré-eruptiva por antibióticos (tetraciclinas), mais

raramente em casos de icterícia;
– azul-avermelhada: hematoma que pode ser seguido de uma necrose pulpar; fissuras do

esmalte que permitem a penetração de pigmentos de origem alimentar (hemoglobina) ou
microbiana na dentina.

Incidentes Da Dentição
Locais
– congestão da gengiva no momento da erupção: incisão da gengiva com bisturi;
– persistência de dentes lacteais: extração;
– malposição dentária: extração ou tratamento ortodôntico (ver OCLUSãO DENTáRIA) se provocar
problemas de oclusão.

Gerais
Sempre benignos, surgem com a erupção dos carniceiros: leve disfagia, problemas intestinais.
Alguns os relacionam ao caimento das orelhas em cães com orelhas em pé, mas esse
procedimento é controverso.



Depressão
Definição
Problemas de humor caracterizados por perturbações do sono, inibição psicomotora e estado
retraído, bem como ausência de adaptação às variações do ambiente. O estado depressivo pode
ser agudo ou crônico.

Estado Depressivo Agudo
Sintomas
Perda de interesse por seu ambiente, hipersônia, inibição do comportamento exploratório,
hiporexia (senão anorexia) e, às vezes, enurese e encoprese.

As causas são: agressão violenta (acidente de circulação), perda de referência socioafetiva
(abandono, morte do dono ou de um outro animal) e filhotes rejeitados precocemente por suas
mães.

Tratamento
– mianserina (Athymil®*) 2 a 5 mg/kg em 2 administrações por dia, via oral;
– um ansiolítico pode estar associado à trioxazina (Relazine®) 40 mg/kg/dia, via oral, em 2
tomadas diárias;
– selegilina (Deprenyl®*, Selgian®) 1 mg/kg em uma dose pela manhã, via oral.

Deve-se associar uma terapia de estruturação por jogos, senão preconizar agility para os
cachorros adultos.

Depressão Crônica
Sintomas
Notam-se distúrbios do sono com despertar brusco, micções e defecações no local de dormir
(enurese e encoprese), disorexia e perda das interações sociais.

A etiologia pode ser de dois tipos:
– endógena: perturbação das funções tireoidiana, corticosuprarrenais (Cushing espontâneo ou
iatrogênico), tumores do diencéfalo;
– exógena: estado depressivo agudo não tratado.

Tratamento
Verificar as funções endócrinas e tratar, se necessário.

Caso contrário, utilização de psicotrópicos:
– selegilina (Deprenyl®*, Selgian®) 1 mg/kg em uma tomada pela manhã;
– clomipramina (Afranil®*) 2 a 4 mg/kg/dia se o quadro for acompanhado de micções e
defecações;
– trioxazina (Relazine®) 40 mg/kg/dia, via oral, em 2 administrações diárias.

Depressão De Involução
Sintomas
Mesmos sinais clínicos que os da depressão crônica, adicionalmente com um comportamento de



exploração por via bucal relevante, responsável por oclusões intestinais, desaparecimento do
aprendizado, destruição de móveis, gemidos e deambulações.

Tratamento
– clomipramina (Afranil®*) 1 a 3 mg/kg associada com piracetam (Nootropil®*) 20 a 40 mg/kg ou
então com trioxazina (Relazine®) 40 mg/kg/dia, via oral, em 2 doses diárias.
– selegilina (Deprenyl®*, Selgian®) 1 mg/kg, exceto no caso de enurese e encoprese, uma vez que
não há melhora suficientemente rápida das sujeiras.



Dermatite atópica canina
Definição
A dermatite atópica canina é uma doença dermatológica muito comum, particularmente crônica,
associada a prurido e lesões inflamatórias pouco específicas cujas localizações devem ser levadas
em conta.

Admite-se a concepção clássica de que existe uma predisposição genética complexa ao
desenvolvimento de uma sensibilização a alérgenos do ambiente, aos quais os outros indivíduos
são indiferentes (ver ATOPIA (p.80)). Os alérgenos responsáveis (ácaros da poeira, escamas e, mais
raramente, o pólen) penetram no organismo por via inalatória, transcutânea ou digestiva; o
resultado é a produção massiva de imunoglobulinas diversas (IgE, IgG específicos) que se fixam
nos mastócitos da pele. Um contato posterior com os mesmos alérgenos provoca a degranulação
massiva destes mastócitos e a liberação de diversas substâncias pró-inflamatórias.

Todavia, a noção de dermatite atópica evoluiu consideravelmente no decorrer dos últimos
anos e atualmente leva em consideração vários outros fatores, entre os quais a identificação e o
controle que aprimoram consideravelmente a gestão dessa entidade, embora ela se mantenha
um desafio. Convém mais particularmente citar os seguintes fatores:
– morfológicos (alterações da composição do filme hidrolipídico de superfície);
– infecciosos (principalmente superinfecções por bactérias e leveduras);
– parasitários (provável exacerbação das reações imunológicas contra “superalérgenos” salivares
da pulga);
– alimentares, com importância variável das intolerâncias alimentares e dos alérgenos
alimentares (trofalérgenos);
– psíquicos, como comprova a grande variabilidade racial e individual observada na expressão do
prurido e nos fenômenos de ritualização.

Epidemiologia
• UMA PREDISPOSIçãO RACIAL CONSIDERáVEL é observada no Labrador e no Golden Retriever, nos
Terriers ingleses, como o West Highland White (com desenvolvimento frequente de uma
dermatite por Malassezia) e o Yorkshire, no Dálmata, no Boxer e no Shar Pei (sendo que, neste
último, os problemas podem aparecer desde os 3 meses).

Por outro lado, a doença não atinge significativamente os Teckels e os Cocker Spaniel. Nota-se
que os cachorros mestiços são consideravelmente menos sensíveis, constituindo uma prova
indireta e confiável da predisposição genética.

Para algumas raças, como o Pastor-alemão e os Poodles, constatam-se diferenças importantes
de acordo com o país (provavelmente resultantes da moda e da pressão genética que resulta
dela). Na França, essas duas raças são consideradas poupadas.
• A IDADE DO APARECIMENTO DOS PRIMEIROS SINTOMAS é uma consideração importante e situa-se
entre os 6 meses e os 3 anos. É globalmente mais precoce em raças muito predispostas
(sobretudo em Shar Pei e, cada vez mais frequentemente, em Labrador).

Em seguida, a doença se torna preocupante, mas, ao contrário do que ocorre na espécie
humana, não se observa melhora espontânea ligada ao envelhecimento.
• A INFLUêNCIA SAZONAL é muito menos marcante do que no homem (rinite). Em particular, os
períodos de polinização geralmente não são acompanhados de qualquer recrudescência
pruriginosa significativa. Entretanto, as complicações infecciosas são constantemente mais
marcantes em estações muito quentes e úmidas.



Sintomas
• O PRURIDO é o principal sinal de alerta. Ele pode se expressar diferentemente segundo os
animais: ato de lamber, morder, esfregar ou coçar.

O prurido é inicialmente “corticossensível”, porém a importância das superinfecções e a
influência negativa da corticoterapia sobre elas diminuem a pertinência dessa observação.

Nota-se igualmente que, no início da doença, o prurido pode preceder a aparição de lesões.
Convencionalmente, considera-se que a intensidade do prurido que acompanha a dermatite

atópica é menor do que o de doenças parasitárias como a sarna. Todavia, convém levar em conta
o grau de complicações infecciosas e de variações raciais. Afinal, “um atópico não se coça tanto
quanto um sarnento durante a consulta”.
• AS LESõES são pouco específicas. As lesões inflamatórias primárias (eritema) são rapidamente
renovadas pelo ato de coçar, pelas superinfecções diversas e pelo desenvolvimento de um estado
ceratosseborreico secundário. Progressivamente, as zonas mais atingidas se pigmentam e podem
ser o sítio de uma liquenificação.
• A TOPOGRAFIA LESIONAL é essencial e deve ser considerada, tanto pela suspeita quanto pelo
diagnóstico diferencial.
– Os elementos-chave são a grande frequência de eritema das faces internas das conchas
auriculares, eritema interdigital bilateral anterior (com coloração avermelhada das pelagens
claras) e eritema peribucal (lábios e queixo).
– Igualmente, deve-se lembrar bem da importância do eritema, assim como da liquenificação, da
face anterior dos carpos e as dobras anteriores dos cotovelos.
– As grandes dobras (axilas e virilhas) estão frequentemente eritematosas, assim como o peito e
o ventre, nos casos mais avançados. Todavia, essas lesões são menos específicas do que as
anteriores.

Evolução
A dermatite atópica é particularmente crônica e não tem cura espontânea. Todavia, pode
apresentar longos períodos de remissão clínica, uma vez que é possível estabelecer uma gestão
rigorosa das complicações e dos fatores predisponentes.

Diagnóstico
A conduta diagnóstica evoluiu sensivelmente no decorrer dos últimos anos. Ainda, o diagnóstico
baseia-se atualmente na associação de alguns elementos epidemiológicos e clínicos essenciais (=
critérios maiores). Sistematicamente, diferentes exames complementares devem ser
implementados para excluir outras dermatoses ou avaliar se possuem associação. A realização de
intradermorreações intervém na gestão da doença em longo prazo.
• UMA SUSPEITA DE DERMATITE ATóPICA deve ser sistematicamente levantada quando há prurido
crônico, otite bilateral recidiva, lambedura obsessiva dos espaços interdigitais, dermatite de
lambedura, sudação (hiperidrose), urticária ou dermatite piotraumática recidiva, os estados
ceratosseborreicos.
• O DIAGNóSTICO SE BASEIA NA CONSTATAçãO E ANáLISE DOS SEGUINTES CRITéRIOS:
– prurido corticossensível, início de problemas entre os 6 meses e os 3 anos de idade e presença
de lesões peribucais, de eritema das faces internas das conchas auriculares e de eritema
interdigital bilateral anterior;
– a observação de três desses critérios possui sensibilidade e especificidade na ordem de 80%,
que ultrapassa 95% com a presença de quatro elementos.



• TODAVIA, O DIAGNóSTICO é DEFINITIVO APENAS com a eliminação de outras dermatoses pruriginosas
crônicas e COMPLETO somente após a consideração de dermatoses frequentemente associadas
(complicações).
– Mais particularmente, convém eliminar diversas doenças parasitárias frequentes: sarna
sarcóptica, demodicose e também trombiculose.
– A colonização ou invasão bacteriana é sistematicamente procurada (ver PIODERMITES (p.460)),
bem como a presença de leveduras lipófilas.
– A avaliação de uma INTOLERâNCIA ou uma ALERGIA ALIMENTAR é considerada essencial por alguns
autores. Mais do que um diagnóstico diferencial propriamente dito, uma vez que esses processos
patológicos entram atualmente no quadro geral de atopia, sua identificação permite uma melhor
gestão global do prurido.
• A REALIZAçãO DE INTRADERMORREAçõES é essencial à gestão da doença a longo prazo.

Gestão Terapêutica
Prefere-se o termo “gestão terapêutica” a “tratamento”, pois a doença não desaparece e o
objetivo é, mais precisamente, limitar as manifestações clínicas por meio de medicamentos cujos
efeitos secundários sejam os mais limitados possíveis. Igualmente, faz-se referência à grande
diversidade de medidas necessárias segundo os indivíduos e o contexto, bem como a forte
implicação dos proprietários.

É indispensável distinguir o tratamento dos episódios pruriginosos agudos do tratamento em
longo prazo.
• O TRATAMENTO DE EPISóDIOS AGUDOS visa limitar o prurido e a inflamação ligada à reação alérgica
e às prováveis suprainfecções. Também é comumente necessário reestabelecer a confiança no
proprietário.
    Na prática, convém geralmente recorrer à CORTICOTERAPIA e à ANTIBIOTICOTERAPIA.
– A corticoterapia sistêmica utiliza princípios ativos de efeitos metabólicos limitados
(prednisolona, metilprednisolona) administrados por via oral, durante um período limitado:
Oro-Medrol®: 1mg/kg/dia em 2 tomadas, até a diminuição clara do prurido (geralmente, sete dias
são necessários), seguido, eventualmente, da administração de uma semidose (0,5 mg/kg)
apenas pela manhã pelos próximos sete dias.
– A antibioticoterapia deve obrigatoriamente levar em conta a provável presença de
estafilococos, frequentemente indutores de penicilinases, os efeitos indesejáveis, a toxicidade e a
imagem desses produtos. Synulox®: 25 mg/kg/dia em 2 tomadas, durante, no mínimo, 15 dias,
com avaliação da duração do tratamento em função da natureza da PIODERMITE.
– A terapia antifúngica não é sistemática, mas ligada à descoberta de uma DERMATITE POR
MALASSEZIA.

Durante esta fase aguda, o uso de medicamentos tópicos é limitado:
– O uso de corticoides tópicos é difícil por conta da lambedura e da característica geralmente
extensa das lesões. Todavia, pode ser interessante para limitar a pododermatite, depois de
verificarmos mais uma vez a ausência de Demodex (Cortizeme®).
– Os medicamentos tópicos calmantes raramente são indispensáveis. Em caso de necessidade,
pode-se recorrer a produtos com reputação não irritante, tais quais os extratos coloidais de aveia
(Allercalm®), tendo sempre em mente a grande variabilidade de seu interesse prático.
• O TRATAMENTO EM LONGO PRAZO visa controlar a inflamação e as superinfecções, limitando o
quanto possível o uso de produtos suscetíveis a induzir efeitos secundários.
– A corticoterapia sistêmica deve ser prescrita na grande maioria dos casos. Em episódios de
absoluta necessidade, deve-se buscar a administração em dias alternados e as menores doses



eficazes.
– Os medicamentos tópicos anti-infecciosos são de grande interesse, sendo dirigidos contra
bactérias isoladas (Etiderm®) ou, se necessário, contra leveduras (Vetriderm Clorexidina®).
Evidentemente, a frequência de suas aplicações é variável segundo o tamanho do animal, o tipo
de pelo e das contingências climáticas. Por outro lado, a tolerância é geralmente muito alta
devido à presença de emolientes associados.
– A hipossensibilização (imunoterapia específica) é cada vez mais utilizada, com verdadeiro
benefício, quando as indicações são rigorosamente escolhidas e os objetivos, claramente postos.
– Convém inicialmente especificar e insistir que o objetivo principal é limitar ao máximo o uso

de corticoides, sem excluir, entretanto, sua utilização por alguns dias, com algumas retomadas
eventuais por ano.

– Seu princípio é administrar extratos da substância alergênica para induzir uma tolerância
progressiva, que deve ser mantida. Os protocolos variam segundo os laboratórios fabricantes.
Geralmente, as doses são cruzadas e as injeções são semanais no início do tratamento e, em
seguida, mais espaçadas, sem que o intervalo entre doses ultrapasse um mês.

– A eficácia é diretamente relacionada ao número de alérgenos selecionados: quanto mais
numerosos, menor a chance de a imunoterapia específica obter sucesso. Como consequência, é
indispensável confrontar o resultado das intradermorreações em dados epidemiológicos.
Ainda, a eficácia parece melhor quando o tratamento é instaurado em animais jovens. Enfim,
para alguns autores, algumas raças respondem melhor do que outras à imunoterapia
(Labrador).

– O interesse em ácidos graxos poliinsaturados (Viacutan®) é duplo: reestabelecer a integridade
do filme hidrolipídico de superfície e limitar a produção de eicosanoides pró-inflamatórios.
– A luta contra as pulgas é essencial em todos os casos de dermatite atópica, inclusive na
ausência de DAPP. Essa medida é preventiva e aliada ao efeito potencializador de alguns
elementos salivares.
– A ciclosporina A (Atopica®, Sandimmum®) aumentou os meios de luta contra a dermatite
atópica.
– A ciclosporina é um potente imunomodulador que age por diferentes mecanismos e em

múltiplos alvos.
– Seu interesse na gestão da dermatite atópica tem como base os resultados de um estudo

randomizado e duplo-cego, versus metilprednisolona, que não mostrou diferenças
significativas em termos de eficácia em 12 semanas, mas que chegou a mínimos efeitos
secundários.

– Como consequência, o produto é utilizado no tratamento de uma dermatite atópica severa,
mais frequentemente como segunda linha — quando há novas exacerbações agudas no animal
ou um proprietário que suporta mal a corticoterapia — bem como na gestão em longo prazo
da doença.

– A dose preconizada é de 5 mg/kg/dia até a melhora clínica, que geralmente surge em 4
semanas. Em seguida, a administração pode ser prolongada a dia(s) passado(s) ou ser
efetuada apenas 2 vezes por semana.

– Nesta dose, os efeitos secundários são suficientemente pequenos e geralmente limitados a
problemas digestivos (diminuição de apetite, vômitos e amolecimento das fezes), geralmente
transitórios, e que desaparecem depois de alguns dias de administração. Se este for o caso, a
dose reconhecida como eficaz pode ser atingida por níveis crescentes.

– Igualmente, não há evidências de aumento significativo do risco de complicações infecciosas
para essa dose.

– Evidentemente, as considerações relacionadas ao preço do produto levam em conta o tamanho



do animal e as motivações ou posses do proprietário.



Dermatite atópica felina
Esta entidade requer maiores esclarecimentos, em particular no que diz respeito à predisposição
genética (ver ATOPIA (p.80)), uma vez que geralmente é difícil encontrar uma predisposição
familiar, ao contrário da predisposição simplesmente racial, em evidência. Por muito tempo, a
dermatite atópica felina foi qualificada como todas as dermatites pruriginosas associadas a
testes alergológicos positivos para aeroalérgenos. A tendência atual é considerar que uma parte
considerável das intolerâncias/alergias alimentares deriva da atopia.

Os aeroalérgenos normalmente responsáveis são os ácaros de poeira doméstica e,
particularmente, Dermatophagoides sp.

Observa-se que existe uma reação cruzada entre os ácaros de poeira e os ácaros parasitas, em
particular Octodectes cynotis.

Clínica
As modalidades mais encontradas são:
– dermatite miliar;
– lesão pertencente ao complexo granuloma eosinofílico;
– alopecia extensiva;
– prurido facial.

Esses sintomas aparecem, em geral, em gatos com menos de dois anos de idade.

Diagnóstico
É baseado nos seguintes elementos:
– anamnese detalhada, mostrando a existência de prurido no animal jovem com uma possível
exacerbação sazonal;
– aspecto do tegumento;
– evidenciação de uma sensibilização a aeroalérgenos (intradermorreações; desgranulação de
basófilos):
– as intradermorreações são uma prática delicada no gato, uma vez que a pele é fina e resistente

e que a maioria dos animais não tolera o teste. Também foi sugerido que o estresse poderia
modificar a reatividade;

– ainda, a anestesia geral é praticamente indispensável (cetamina);
– a leitura é igualmente difícil, pois certas reações podem ser transitórias e fugazes. De modo

geral, podem surgir placas de urticária, menos volumosas e eritematosas do que na espécie
canina.

Diagnóstico Diferencial
Deverá eliminar principalmente:
– outras dermatites alérgicas (DAPP, de contato, alimentar, medicamentosa);
– ectoparasitoses;
– certas neurodermatoses ou alopecias de origem comportamental;
– pênfigos foliáceos.

Tratamento
É difícil e ainda mal codificado.



– Comporta a expulsão do alérgeno sempre que possível.
– Convencionalmente, prescreve-se uma corticoterapia modulada, já que geralmente é bem
suportada pelo gato. É necessário apenas monitorar o peso do animal e as repercussões
comportamentais.
– Diferentemente do observado no cachorro, a dexametasona (Dexoral®) é bem tolerada e sua

eficácia é superior à da prednisolona e da metilprednisolona.
– Os anti-histamínicos parecem mais eficazes do que no cachorro (clorfeniramina isolada ou
associada à hidroxizina).
– Foi sugerido que os ácidos graxos essenciais poderiam ser úteis, tanto por seu efeito
antipruriginoso próprio quanto por sua eventual capacidade de permitir uma diminuição das
doses de corticoide necessárias.
– Pode-se visar também a uma hipossensibilização específica.
– Na falta de AIM, a administração de ciclosporina requer o consentimento do proprietário e
uma verificação estrita do estado do animal em relação a retrovírus, sabendo-se que a
complexidade patogênica da infecção por FeLv dá lugar a um risco potencial.
– A posologia aconselhada é de 5 mg/kg/dia durante 4 a 6 semanas, com uma fase de

administração alguns dias depois.
– Aconselha-se parar a “alimentação livre” do gato a fim de incorporar o produto no alimento e

então verificar a ingestão diária. Diferentemente do que é conhecido para a espécie canina, foi
sugerido que a biodisponibilidade é melhorada quando o produto é apresentado em uma
refeição.

– Paralelamente, deve-se sempre realizar uma prevenção ou um tratamento severo de DAPP.



Dermatite de contato
Reação inflamatória cutânea resultante do contato direto da pele com uma substância presente
no ambiente e que provoca agressão mecânica, física ou química (= dermatite de contato por
irritação) e/ou imunológica (= dermatite por alergia de contato).

Etiologia
• A DERMATITE DE CONTATO POR IRRITAçãO resulta da ação irritante direta de substâncias como:
– produtos tópicos diversos (sabão, antissépticos etc.) muito concentrados ou mal enxaguados,
particularmente em depressões;
– detergentes e produtos de limpeza (sobre o solo);
– inseticidas (após tratamento ou banho antiparasitário);
– ácidos, bases fortes, alcatrão, essências etc.

Clinicamente superponível à dermatite de contato alérgico.
• A DERMATITE POR ALERGIA DE CONTATO surge somente após contatos prolongados e repetitivos de
uma substância alergênica com a pele.

Por este motivo, essas dermatites são relativamente raras em animais carnívoros. Existe uma
distinção nos humanos, que, de um lado, são claramente menos protegidos por sua pilosidade e,
de outro, muito mais suscetíveis, seja profissionalmente ou devido a práticas cosmetológicas que
favorecem contatos repetidos. Todavia, as seguintes causas são bem documentadas no gato e no
cachorro:
– Em lugares externos: vegetais, em particular a grama de primavera (spring rash), pesticidas,
verniz, pinturas e cimentos.
– Em lugares internos: lã, tapetes de material sintético, borracha, produtos de conservação de
madeira, produtos de bronze ou de couro e sais de cromo.
– Objetos colocados em contato com o cachorro ou gato pelo homem: utensílios de plástico
(tigelas), coleiras (em particular, as inseticidas), coberturas e aerossóis de uso cotidiano
(inseticidas, desodorantes, perfumes etc.).
– Medicamentos de uso externo: produtos tópicos à base de antibióticos (neomicina, penicilina e
estreptomicina); anestésicos locais (derivados da procaína); antissépticos (iodetos); derivados de
hidrocarbonetos (vaselina) etc.

Lesões
• As zonas mais frequentemente atingidas são as partes com ausência de pelo, sobretudo
aquelas com topografia exposta a contatos repetidos: região inferior do corpo em contato com o
solo e regiões onde a pelagem é particularmente escassa (virilha, axilas, espaços interdigitais,
região perianal, pálpebras, pavilhões da orelha etc.).

Todavia, as regiões com pelo podem ser atingidas por produtos líquidos ou aerossóis e
algumas coleiras provocam alopecia crostosa, claramente delimitada ao redor do pescoço
(devido ao suporte ou, mais raramente, do princípio ativo, em particular no gato).
• No início da evolução, aparecem as placas de eritema com pápulas, acompanhadas de prurido
evidente. O ato de coçar e o de morder levam a lesões mais graves: exulcerações, dermatite
úmida, ulcerações marcadas com formação de crostas e, às vezes, superinfecções bacterianas.

Diagnóstico



• A suspeita baseia-se nos seguintes critérios:
– Localização das lesões.
– Epidemiologia: exposição direta e recente a uma substância irritante (dermatite do escroto
após banho com enxague insuficiente); profissão do proprietário (garagista etc.), sua atividade
(artesanato de fim de semana etc.) etc.
– O reaparecimento sazonal (alergia a alcatrão florescente) ou relacionada a contato com um solo
alergizante (tapete sintético).
• A realização de testes epicutâneos (patch tests) é excepcional no cachorro, por razões técnicas e
práticas: dificuldade de manter contato com substâncias testadas durante 48 horas, interpretação
suficientemente difícil em relação à de uma prática cotidiana etc.
• O diagnóstico diferencial deve ser feito com a dermatite atópica, dermatomicoses, dermatite
seborreica, dermatite solar (lúcida) e alergia alimentar.

Tratamento
Consiste, de um lado, em evitar o contato com o agente causal suspeito ou identificado e, de
outro, exercer uma ação calmante e/ou anti-inflamatória:
– Evitar a limpeza mecânica de uma inflamação por lambedura (uso de colar).
– Emolientes: Humiderm®.
– Agentes calmantes por efeito de “bandagem”: cremes e loções Nivea®.

Ação emoliente, calmante, anti-inflamatória: Betneval®* lotion.
– Caso necessário: corticosteroides por via geral (ver CORTICOTERAPIA (p.150)) em dose anti-
inflamatória, por 3 a 8 dias, imediatamente ou até a descoberta do agente sensibilizante.



Dermatite miliar do gato
Definição
Ainda chamada de dermatite arenácea, pois a palpação evoca a presença de grãos de areia sob a
pele, caracteriza-se pela presença de pápulas e crostas principalmente sobre o dorso, a cabeça e o
pescoço, com um grau de prurido variável. Trata-se mais de uma síndrome do que de uma
doença propriamente dita, pois possui várias causas. Convém inicialmente notar a associação
frequente da dermatite miliar com o elemento do complexo granuloma eosinófílico felino.

Aspectos Clínicos
Etiologia
As doenças que podem se expressar por uma dermatite miliar são numerosas. Citam-se
particularmente:
– alergias, de longe as mais frequentes (DAPP principalmente, atopia alimentar etc.);
– foliculites (bacterianas, fúngicas);
– doenças parasitárias (pulicose, queiletielose, ftiríase, trombiculose, parasitismo intestinal);
– doenças nutricionais, mais raras (carência em biotina, ácidos graxos).

Somente quando uma dessas causas não foi identificada, apesar da ajuda de exames
complementares apropriados, fala-se em dermatite miliar idiopática.

Sintomas
De acordo com a etiologia, a dermatite miliar poderá ter muitas características.

Pode ser sazonal (atopia, DAPP, trombiculose) ou não sazonal (dermatofitose, piodermite,
alergia alimentar) e aparentemente contagiosa (presença de pulgas, Cheyletiella, piolho) ou não.

Nenhuma predisposição pode ser evidenciada.
Uma erupção inicialmente papulosa (de 1 a 3 mm de diâmetro = grão de painço = dermatite

miliar), e depois pápulo-crostosa mais ou menos pruriginosa, atinge inicialmente o dorso e se
expande para a cernelha, pescoço e cabeça, antes de se generalizar.

Em alguns gatos, o prurido seria satisfeito, antes de tudo, pela lambedura e pelo ato de coçar.
Outros indivíduos apresentam uma modificação comportamental, com acessos repentinos de
excitação e tremulações cutâneas.

Diagnóstico
Deve ser focado no reconhecimento das diferentes causas possíveis graças aos exames
apropriados.

Tratamento
Deverá, antes de tudo, corrigir as causas quando elas são reconhecidas (tratamento
antiparasitário, antibiótico, antifúngico, hipossensibilização etc.).

O tratamento sintomático recorre à corticoterapia: prednisona (Cortancyl®*) 1 a 2 mg/kg/dia,
seguida de diminuição progressiva (ver CORTICOTERAPIA (p.150)).

O acetato de megestrol tem uso desaconselhado devido aos efeitos secundários que induz
(obesidade, diabetes etc.).



Dermatite piotraumática
Ver PIODERMITES (p.460)



Dermatite por dermanyssus gallinae
Definição
Dermatite parasitária provocada por um ácaro picador hematófago, Dermanyssus gallinae,
parasita pouco específico que pica principalmente aves e animais que vivem em galinheiros.
Entre os carnívoros (principalmente o cachorro), é responsável por uma dermatite eritematosa e
papulosa, extremamente pruriginosa. As picadas são efetuadas principalmente à noite, nos
cachorros e notavelmente em filhotes vivos em contato com galinheiros ou pombais.

Tratamento
Consiste nas seguintes etapas:
– eliminar a causa;
– exercer uma ação acaricida por um banho;
– aplicar localmente:
– antisséptico calmante: aguardente canforada;
– loção do tipo Betnovate N®* no caso de evolução de uma dermatite inflamatória superinfectada

pelo ato de coçar.



Dermatite por alergia à picada de pulgas (DAPP)
Importante doença dermatológica, essa dermatite é provocada pela presença de pulgas na
pelagem do cachorro e do gato, sendo que a picada provoca uma reação de hipersensibilidade
imediata (tipo I) ou às vezes tardia (24 a 48 horas, tipo IV), em aproximadamente 30% dos casos.
A saliva da pulga contém cerca de quinze alergenos, o que explicaria a complexidade da reação.

No cachorro e no gato, a principal espécie responsável é a Ctenocephalides. Na fase adulta, é
hóspede da pelagem de carnívoros, enquanto nos estados pré-adultos (ovos, larvas, pupas) se
desenvolvem essencialmente no ambiente.

Epidemiologia
A DAPP é a dermatose mais frequente na França (25% a 50% dos motivos de consulta em
dermatologia, conforme lugar, estação do ano e modo de vida dominante dos animais).

No início de sua evolução, ela apresenta um caráter sazonal (verão, outono) e depois tende a
tornar-se permanente por reinfestação das habitações durante o inverno.

Nota-se frequentemente a coexistência de atopia com a DAPP.

Quadro Clínico
• A primeira modalidade clínica é a DAPP aguda, que aparece em crises sucessivas, de
sazonalidade variável, no cachorro e no gato.
– O prurido é o principal sintoma observado. Inicialmente, é intenso e contínuo. A pele atingida
apresenta um eritema difuso com várias pápulas mais ou menos numerosas. A consequência do
ato de coçar é a formação de escoriações com exsudação cutânea e produção de crostas.
Depilações de extensão variável aparecem nas regiões atingidas.
– As lesões são particularmente visíveis na zona dorsolombar, nas faces posteriores das coxas, no
abdome e nos flancos. Pode-se também encontrar ao redor do pescoço, particularmente no gato.
Pápulas crostosas localizadas na região periumbical são muito sugestivas. Pode-se também notar
lesões focais de dermatite piotraumática, extremamente exsudativas. Ver árvore diagnóstica 9, p.
XXX.
• Após vários meses de evolução, o quadro pode se modificar sensivelmente:
– A dermatite crônica é caracterizada pelo espessamento da pele e a hiperceratose causa
ausência de pelo no tegumento, que se torna grossamente rugoso e variavelmente enrugado,
sobretudo na região lombar.
– Nesse momento, o prurido é muito reduzido e o animal parece se habituar à dermatite crônica.
– No gato, a pulicose alergizante crônica é caracterizada por uma dermatite crustácea, dando a
impressão de uma dermatite arenácea com a palpação da região dorso-lombar ou do pescoço,
formando crostas miliares justapostas (ver DERMATITE MILIAR DO GATO (p.175)).

Diagnóstico
É baseado no exame clínico, na localização, no caráter sazonal e na presença de pulgas no corpo
do animal.
• Caso os insetos adultos sejam difíceis de encontrar, suas fezes são muito visíveis: negras e
pulverulentas, assemelhando-se a grãos de borra de café e encontrados dispersos na base do
pelo das zonas eletivas citadas anteriormente. Quando depositadas em uma folha de papel-filtro
úmida, as fezes da pulga formam uma auréola avermelhada característica (pois forma-se sangue



seco após uma breve digestão no tubo digestivo do inseto adulto).
• A fim de dar mais precisão ao estado de hipersensibilidade, praticam-se intradermorreações de
extrato total de pulga, histamina e solvente de alérgenos. As reações são lidas 15 a 20 minutos
mais tarde para avaliar o estado de hipersensibilidade imediata. As leituras posteriores (após 24
e 48 horas) permitem identificar uma eventual reação tardia (com endurecimento em forma de
caroço de uva no local da injeção).
• O diagnóstico diferencial está relacionado às seguintes manifestações:
– pulicose simples (não alergizante), sarna, ptiríase, queiletielose;
– outras dermatites por hipersensibilidade (atópica, alimentar);
– dermatites bacterianas e fúngicas.

Tratamento
Comporta três objetivos:
– Supressão das pulgas no animal.
– Supressão das pulgas no ambiente.
– Modificação da resposta alérgica do hospedeiro.

Supressão das pulgas no animal
Deve-se ter em mente que o agente causal da doença é a saliva inoculada pela pulga adulta. Por
isso, é indispensável impedir que as pulgas piquem o hospedeiro.
– Nenhum dos produtos supostamente repelentes, como vitamina B, levedura de cerveja, alho
etc., resistiu a ensaios clínicos bem conduzidos.
– Deve-se, então, recorrer a inseticidas de efeito extremamente rápido sobre as pulgas adultas,
sendo a luta contra as formas pré-adultas uma medida secundária, ainda que indispensável.

De modo pragmático, é certamente interessante estudar produtos inseticidas segundo sua
forma farmacêutica.
– As coleiras (Diazinon, Diclorvos, Propoxur) têm uma eficácia muito limitada, reduzindo apenas
de 5 a 10% o número de pulgas e dando ao proprietário a impressão falaciosa, devido à facilidade
do tratamento, de que ele dirige no sentido adequado. Essas coleiras podem igualmente
provocar dermatites de contato, às vezes graves.
– Os pós à base de carbamato ou permetrina são utilizados principalmente em gatos, mas seu
excipiente (talco) confere à pelagem um aspecto desagradável. Entretanto, são aconselhadas para
animais medrosos. Seu tempo de permanência é baixo e uma intervenção bi-hebdomadária é
necessária.
– Os xampus podem matar as pulgas, mas não têm qualquer ação residual. São interessantes
apenas em um primeiro momento para uso sobre animais infestados massivamente.
– As loções inseticidas, comumente à base de organofosforados ou organoclorados, devem ser
utilizadas com precaução, particularmente no gato. Seu tempo de permanência é de 2 a 3 dias e
seu uso deve ser frequente, o que pode desencorajar o proprietário.
– O fention a 20% no cachorro e 10% no gato (Tiguvon®) pode ser aplicado de forma local ao nível
da cernelha. Esse antiparasitário sistêmico apresenta-se sob a forma de pipetas de uso único
para gato, cães em geral e cachorros grandes. Deve ser renovado a cada 4 semanas. Parece muito
eficaz, mas não traz resposta apropriada para a DAPP, pois a pulga deve fazer repasto sanguíneo
para absorver o produto.
– A permetrina apresenta-se igualmente em solução concentrada pronta para aplicação (Pulvex
Spot), que deve ser aplicada segundo a técnica “pour-on”. Seu uso é restrito ao cachorro, que,
segundo seu peso, receberá o conteúdo de uma ou duas pipetas sobre a pele da cernelha e/ou do



lombo. O produto se misturará à secreção sebácea graças ao seu excipiente e agirá sobre as
pulgas por efeito de superfície, sem que estas necessitem picar o animal. O tempo de
permanência é de 4 semanas é assegurado pelo fabricante, com a condição de não dar banho no
indivíduo ou apenas um banho de curta duração.
– Os aerossóis são muito utilizados: as partículas (líquidas ou sólidas) do inseticida podem ser
projetadas no animal graças a um gás inerte que serve como vetor. Seu tempo de permanência é
muito baixo (alguns dias) e o barulho e a sensação de frio que acompanham seu uso tornam-nos
difíceis de utilizar em animais medrosos. São interessantes principalmente em pacientes que
sofrem de DAPP e que vivem em um meio infestado.
– A apresentação mais prática é aquela que recorre a recipientes nos quais o proprietário poderá
vaporizar o conteúdo sobre seu animal graças a uma bomba (Pump spray): Defendog®, à base de
permetrina (restrito a cachorros nesta forma) e Frontline®, à base de fipronil para cachorros e
gatos – com uma segunda apresentação em pipeta. O tempo de permanência é de 3 a 4 semanas,
o que confere a esses produtos uma grande eficácia.
– Os produtos inseticidas per os como o citioato não são interessantes para tratar a DAPP, pois a
pulga se intoxica quando suga o sangue de seu hospedeiro. Como a pulga já teria inoculado sua
saliva, o animal já pode desenvolver DAPP.
– O lufenuron (Program®), administrado via oral ou sob a forma injetável uma vez por mês, age
inibindo o crescimento das formas imaturas das pulgas no ambiente. Os insetos devem picar seu
hospedeiro para consumir o produto, o que implica a utilização simultânea de um produto
adulticida.

Supressão das pulgas no ambiente
– É um ponto básico do tratamento, pois, como já foi visto, se a pulga adulta é um parasita
praticamente permanente de seu hospedeiro, os estados pré-adultos se desenvolvem,
essencialmente, no ambiente.
– Utiliza-se principalmente adulticidas (p. ex., permetrina) associados a inibidores de
crescimento (metopreno, fenoxicarbe) sob a forma de aerossois, pulverizadores a bomba (Pump
spray) ou aerossois automáticos de descarga total (Fogger).
– Após a limpeza e aspiração apropriada das poeiras do chão, os locais serão tratados com
aerossol ou pulverizador, com ausência dos animais. O Fogger será descarregado em locais sem
pessoas, cachorros, gatos, animais de sangue frio e, particularmente, pássaros. Após a espera de
2 horas, deve-se assegurar uma boa aeração durante pelo menos meia hora. Como as larvas
crescem preferencialmente longe da luz, é conveniente tratar lugares escuros (sob os móveis)
com a ajuda de um aerossol ou um pulverizador. Deve-se intervir também nos veículos que
transportam os animais.

Evolução
– A magnitude do mercado que representa o controle da infestação por pulgas não cessa os
estímulos à pesquisa clínica, farmacológica e farmacotécnica nesse campo.
– Nesse contexto, está claro que a comercialização recente de produtos associando adulticidas
eficazes a verdadeiros inibidores de crescimento de formas imaturas no ambiente — Frontline
Combo® — representa um enriquecimento apreciável do arsenal terapêutico. Todavia, está claro
que nenhum produto será substituído pela qualidade da relação entre quem prescreve e seu
cliente para levar à utilização verdadeiramente eficaz destes produtos.

Modificações da resposta alérgica do hospedeiro



– A hipossensibilização é de eficácia limitada ou nula, provavelmente devido à complexidade
patogênica da doença em sua dimensão imunológica.
– Os anti-histamínicos são ineficazes, pelas mesmas razões.
– A corticoterapia pode então ser necessária. Deve-se dar preferência a substâncias de meia-vida
baixa e tomadas por via oral, de maneira muito ajustada e limitada no tempo (ver CORTICOTERAPIA
(p.150)). O uso repetido de corticoides injetáveis é pouco admissível atualmente, exceto em
certas situações específicas (característica do animal, contingências econômicas, a pedido
exclusivo do proprietário).

Causas Das Falhas No Tratamento Da DAPP
– Podem surgir da comunicação limitada entre o clínico e o proprietário.
– Um erro de diagnóstico pode ter sido cometido se não se soube reconhecer alguma atopia
concomitante da DAPP. É por isso que um teste cutâneo com injeção intradérmica de extrato de
pulga não glicerinado deve ser praticado a fim de comprovar a alergia a saliva de pulga.
– Enfim, mais raramente, pode-se notar uma resistência das pulgas a inseticidas. Vê-se, então,
que cada caso de DAPP merece um tratamento particular e que a colaboração intensa entre o
profissional e seu cliente é a chave do sucesso.



Dermatite por intolerância/alergia alimentar
Definição
Dermatose pruriginosa relacionada com a alimentação.

Essa definição pode parecer excessivamente ampla e prudente, porém é pragmática, pois, na
prática, é frequentemente impossível estabelecer a diferença entre a intolerância alimentar, de
etiologia não imunológica, e a verdadeira alergia alimentar, que implica uma reação
imunológica. Além disso, adota-se atualmente que a clássica distinção entre dermatite atópica
resultante da ação alérgica de aeroalérgenos sobre um terreno predisposto e a alergia alimentar
é acadêmica. A tendência, então, é inserir os trofalérgenos alimentares nas causas possíveis de
desenvolvimento da dermatite atópica, mesmo se a descoberta de sua ação patogênica é mais
difícil do que a de pneumalérgenos. Enfim, constata-se normalmente que os animais que sofrem
de DAPP e/ou de dermatite atópica apresentam também alergia alimentar.

Embora a patogenia ainda não esteja completamente elucidada, deve-se lembrar que se trata
de uma hipersensibilidade imediata (tipo I) predominante que, às vezes, vem acompanhada com
reações do tipo III e IV.

Esse tipo de alergia pode responder a uma corticoterapia no início de sua evolução, mas
rapidamente torna-se corticorresistente, o que a distingue em parte da dermatite atópica stricto
sensu, devido a aeroalérgenos, na qual o prurido torna-se felizmente corticossensível.

Os alimentos responsáveis (trofalérgenos) são proteínas de alto peso molecular ou pequenas
moléculas, como aditivos, por exemplo. As fontes de alimentos são muito diversas. É assim que
se pode encontrar alergia à carne de boi, a cordeiro, frango, peixe, produtos de origem animal
apresentados como tais ou dispostos em caixas ou, ainda, a rações comerciais, onde os aditivos
poderão igualmente contribuir.

No Cachorro
Epidemiologia
Há muito tempo estimada como rara (aproximadamente 1% de todas as dermatoses encontradas
e 10% das dermatoses alérgicas), a dermatite por intolerância/alergia alimentar é provavelmente
bastante subestimada. Para muitos autores, ela ocupa o terceiro lugar, atrás da DAPP e da
dermatite atópica stricto sensu (com observações feitas anteriormente quanto aos limites de
algumas distinções formais) e antes da dermatite de contato.

Embora não tenham sido constatadas predisposições de sexo nem de idade, convém, todavia,
notar que essa hipótese deve ser levada em conta caso seja observado nos animais prurido que
persiste por mais de seis meses.

Sintomas
São extremamente variáveis e o prurido é constante, não sazonal e corticorresistente. Observam-
se pápulas, pústulas, escamas e crostas com distribuição variável, que atingem particularmente
as orelhas, as grandes dobras (axilas, virilhas) e as partes distais dos membros. Uma piodermite
secundária (foliculite, furonculose) é comum e sua recidiva após a interrupção da
antibioticoterapia deve trazer suspeitas quanto à possibilidade de uma alergia alimentar
subjacente.

Diagnóstico diferencial



Leva em conta a maior parte das dermatoses pruriginosas (DAPP, atopia, sarna, ftiríase, foliculite
bacteriana e fúngica). A fim de identificar a hipersensibilidade alimentar, convém realizar uma
dieta de exclusão. É o único método confiável e os outros meios (intradermorreações, dosagem
de imunoglobulinas) são de pouco interesse nesse caso.

Dieta de exclusão
Deve responder a três exigências essenciais, frequentemente difíceis de reunir, mas
indispensáveis para a pertinência das observações: o alimento nunca ter sido consumido pelo
indivíduo anteriormente; não conter aditivos (corantes, antioxidantes etc.); ser estritamente
exclusivo durante toda a observação.
– Por isso, uma investigação minuciosa dos hábitos alimentares do cachorro deve ser feita
juntamente com o proprietário, que deve ser fortemente motivado a auxiliar. Por outro lado, as
dietas ditas hipoalergênicas pelo comércio não convêm nessa fase da elaboração do diagnóstico
(risco de apresentar aditivos).
– É assim que, por exemplo, pode-se alimentar o indivíduo com uma dieta exclusivamente
composta de carne de cavalo e batatas, desde que ele nunca tenha consumido esses alimentos
anteriormente.
– Os alimentos serão fornecidos nos mesmos horários habituais, substituindo-os
progressivamente pela dieta anterior se necessário e contando com uma forte colaboração do
proprietário, que não poderá adicionar nada a esse esquema alimentar (guloseimas, objetos para
mastigar, complementos vitamínicos etc.).
– A duração da dieta será de seis semanas a dois meses.
– No caso de uma alergia alimentar, observa-se uma melhora dos sintomas no final de 4 a 5
semanas, ou às vezes mais tarde, marcada, sobretudo, por uma diminuição do prurido. Na
teoria, convém então reintroduzir os elementos do regime anterior do cachorro um por um e
observar o efeito produzido alguns dias após a reintrodução (exacerbação do prurido). Na
prática, pode-se tentar, apenas nessa fase experimental, apresentar os alimentos comerciais
(como cordeiro e arroz, por exemplo) e observar com atenção o que acontece.
– Se necessário, os outros componentes da dermatose (DAPP, ATOPIA, FOLICULITES) deverão ser
analisados e tratados.
• Dois pontos dão origem a controvérsias:
– A possibilidade de utilizar alimentos industriais de “última geração”, à base autolisados
protéicos denominados não alergênicas, na fase de diagnóstico (fase de restrição). Uma
tendência ortodoxa é a de rejeitá-los, uma vez que eles despertam interesse posteriormente, na
fase de reintrodução.
– A possibilidade de utilizar corticoides na implantação da dieta de exclusão. A tendência é de
admiti-los durante a primeira fase, até a diminuição do prurido, aumentando o quanto possível a
duração da observação. É evidente que essa atitude pode dar origem a certos erros de
interpretação, mas ela responde a algumas verdades.

No Gato
A dermatite de origem alimentar propriamente dita seria mais frequente nessa espécie, porém
com a mesma dificuldade encontrada em relação ao cachorro de diferenciar entre
hipersensibilidade da intolerância alimentar isolada.
– Os alimentos responsáveis são numerosos e sua lista se sobrepõe àquela observada para o
cachorro. A idade média de aparição é de 4 ou 5 anos, com indivíduos atingidos desde a idade de
dois anos. Os gatos siameses e seus cruzamentos parecem predispostos.



Sintomas
O prurido domina o quadro clínico (100% dos casos). As lesões atingem, sobretudo, a face, as
conchas auriculares e o pescoço. Pode-se também notar dermatite miliar, dermatite alopécica
extensiva, assim como um complexo granuloma eosinofílico, que podem ser induzidos por uma
alergia alimentar.

Como no cachorro, pode-se observar outras hipersensibilidades concomitantes (DAPP). A
corticoterapia fornece resultados positivos no início da doença e na metade dos casos.

Diagnóstico
O diagnóstico é feito de maneira semelhante ao do cão.

Dieta de exclusão
Será estabelecida em função de uma anamnese cuidadosa e da cooperação do proprietário. De
acordo com o caso, será proposta uma alimentação caseira contendo carne (cavalo, peru) e um
legume (tomate, arroz), suplementados com taurina, e oferecida ao gato durante dois meses ou
menos.
– Além disso, o animal deverá estar confinado no interior do domicílio de seu proprietário para
evitar a caça não controlada de alimentos.
– Depois da melhora dos sintomas, os componentes da dieta anterior poderão ser reintroduzidos
a fim de identificar a fonte de hipersensibilidade. Ou então, de maneira mais prática, pode-se
tentar dietas comerciais propostas nessa indicação.
– Em alguns casos (p. ex., gato que vive em ambientes externos), aconselha-se uma terapia anti-
inflamatória com corticoides, anti-histamínicos e ácidos graxos essenciais.
– Enfim, não se pode esquecer de tratar outras afecções pruriginosas intercorrentes.



Dermatite por lambedura de extremidades
Definição
Dermatite autoinfligida, associada a uma irritação mecânica — relacionada à lambedura
obsessiva proveniente de um componente psicológico — e diversas modificações cutâneas
secundárias (piodermite profunda).

Etiologia
O tédio leva alguns indivíduos a lamber, sem cessar, a face interior da pata na porção distal.
Normalmente, o animal doente é o cachorro de raça grande, muito ativo, que fica só durante o
dia ou do qual o perímetro de ação é restrito (canil apertado, o cão preso por corrente etc.).

Lesão
Comumente, é unilateral e situada, por ordem de frequência decrescente, sobre o carpo ou o
metacarpo, zona radial, metatarsial ou tibial.

Inicialmente, a lambedura permanente provoca alopecia, mais tarde seguida de úlcera, que é
delimitada por tecido fibroso e forma uma placa nodular muito característica.

NOTA: O termo “granuloma de lambedura” é impróprio, pois a lesão secundária àquela a qual
se refere é de fato uma placa suprainfectada, e de forma alguma é um granuloma verdadeiro.

Diagnóstico
O diagnóstico é fácil. Todavia, deve-se eliminar a possibilidade de dermatofitose (kerion),
dermatite piotraumática (evolução superaguda) ou, sobretudo, de formação neoplásica
(radiografia).

Uma dermatite atópica pode igualmente ser evocada. Entretanto, a lambedura é, então,
bilateral; há outras localizações associadas (pavilhões auriculares, face) e raramente as lesões
têm aspecto de placas.

Tratamento
Antes de tudo, é de ordem psicológica e deverá definir, com a ajuda indispensável do
proprietário, as causas (solidão, confinamento, introdução de um novo animal ou nascimento de
uma criança, presença de uma cadela no cio no vizinho etc.) e os tratamentos possíveis. Todo o
tratamento médico que ocultar esse aspecto está condenado ao fracasso.
• AS TERAPIAS PROPOSTAS PARA TRATAR A LESãO PROPRIAMENTE DITA são numerosas e, por consequência,
suficientemente decepcionantes. A aplicação de um medicamento tópico, assim como a injeção
intralesional de corticoides, dão bons resultados apenas em lesões de menos de 3 cm de
diâmetro.
• A MESOTERAPIA PERILESIONAL com injeção intradérmica de uma mistura de
procaína + dexametasona + Gentalline® pode igualmente dar bons resultados.
• A ANTIBIOTICOTERAPIA longa e bem adaptada deve ser sempre prescrita (ver PIODERMITES (p.460)).
É indispensável desde que o processo seja antigo devido à piodermite profunda sistemática
associada.
• A CIRURGIA pode trazer uma solução interessante, com a condição de que exista uma quantidade
suficiente de pele saudável para se obter uma suturação adequada após a excisão da placa.



• Mas O TERAPEUTA DEVERá, ANTES DE TUDO, BUSCAR RESTAURAR O COMPORTAMENTO DO CACHORRO
analisando com o proprietário as condições de vida do animal e prescrevendo, se necessário,
moduladores do sistema noradrenérgico: clonidina (Catapressan®*): 0,015 mg/kg, em 2 tomadas
cotidianas, ou inibidores da recaptação da serotonina, como fluoxetina (Prozac®*), de 1 a 3 mg/kg,
uma vez por dia.



Dermatite por malassezia
Definição
Dermatite secundária, fortemente inflamatória e muito pruriginosa, ligada à proliferação de uma
levedura habitualmente saprofítica da pele do cachorro: Malassezia pachydermatis.
– Parasita habitual da pele de cachorro ou gato, principalmente aquela ao redor do ânus, sobre
os lábios, as extremidades podais e no canal auditivo externo, a Malassezia pachydermatis (antes
Pityrosporum canis) pode, em algumas circunstâncias, originar uma dermatite generalizada que
comumente é um fator de complicação a uma doença subjacente (principalmente dermatite
atópica), do mesmo modo que Staphylococcus intermedius.
– Certas raças são predispostas (West Highland White Terrier, Basset Hound e Shar Pei, entre
outras), sem que a idade e o sexo influenciem.

Quadro Clínico
Pode ser surpreendente e dar uma ideia clara do estágio em que se encontra a partir da
expressão da dermatose inicial.
– O prurido é o sintoma dominante (100% dos casos).
– No início, observa-se um eritema difuso ou localizado, máculas e pápulas, um estado
ceratosseborreico oleoso e escamo-crostoso que confere ao animal o odor de gordura rançosa.
– As lesões mais antigas tornam-se hiperpigmentadas e liquenificadas.
– A distribuição lesional atinge, acima de tudo, as dobras (axila, virilha, ânus), o abdome, a face e
os membros (pernas e patas). Frequentemente, o quadro é acompanhado de otite eritemato-
ceruminosa.

Diagnóstico
O diagnóstico, baseado na anamnese e no exame clínico, apoia-se na identificação de Malassezia
em todas as lesões. A amostra é obtida através da coleta de uma camada cutânea ou por meio de
um adesivo, que então são coloridos com azul láctico ou por meio de corantes rápidos. A
observação de pelo menos dois elementos leveduriformes em forma de “garrafa” por campo
microscópico é um ponto a favor para dermatite por Malassezia. Um cultivo eventual em meio de
Sabouraud trará a confirmação. A histopatologia mostra a presença de leveduras no infundíbulo
dos folículos pilosos.

O diagnóstico preferencial é complexo, pois as dermatoses subjacentes são numerosas:
– dominância das dermatoses por hipersensibilidade: DAPP, atópica, alimentar, por contato;
– ectoparasitose (demodicose, sarna);
– ACANTOSE PIGMENTAR;
– todos os outros estados ceratosseborreicos.

Tratamento
– Inicialmente, o tratamento de ataque consiste na administração de cetoconazol (Cetoconazol®,
Nizoral®*): 10 mg/kg/dia durante dois meses, acompanhado de banhos de enilconazol (Imaveral®).
– Subsequentemente, convém continuar regularmente o uso de produtos tópicos que limitam a
proliferação bacteriana e fúngica, por uma ação própria e pela limitação da reação seborreica:
Vetriderm Clorexidina®.
– O controle das afecções subjacentes é indispensável.



Dermatites solares
Cachorro
Graças ao seu pelo, o cachorro geralmente resiste bem aos efeitos diretos de uma exposição
prolongada ao sol.

Todavia, certas raças predispostas por sua pelagem branca ou clara (Dálmata, Bull Terrier
branco) ou quase rala (Cão de Crista Chinês, Pelado Mexicano) podem apresentar dermatite
solar (= ceratose solar) mais ou menos generalizada. Nos Collies, Shetlands e seus cruzamentos,
uma dermatite localizada na face ou somente na testa é frequentemente observada (= dermatite
nasal ou “nariz de Collie”).

Ceratose solar
Nas raças predispostas, submetidas a uma exposição intensa e prolongada ao sol, pode-se
observar lesões eritematosas e papulosas, com contornos mal definidos, que causam dor quando
pressionadas. Atingem zonas sem pelagem e pouco pigmentadas (pescoço, ombros, dorso).

A histopatologia mostra principalmente hiperceratose paraqueratótica e displasia dérmica
(perda da estratificação normal), assim como a presença de fibras de colágeno onduladas e
espessas na pele, não paralelas à superfície cutânea.

Dermatite nasal (Nariz de Collie) (ver LúPUS DISCOIDE)
Sob a influência de radiações solares intensas, pode aparecer uma dermatite que atinge
principalmente o nariz e a testa em raças predispostas (Collies, Shetland e cruzamentos).

Nessas regiões, providas de pigmentação suficiente desde o nascimento, desenvolve-se
eritema seguido de alopécia que se torna crostosa e ulcerativa. Uma exposição ao sol mais
intensa (no verão ou por reflexo do sol na neve) é fator necessário para a aparição de lesões que
dão origem a um fino epitélio rosado e frágil desprovido de pelos e estruturas glandulares, a
menos que o animal fique por muito tempo na sombra. Se essa precaução for ignorada, grandes
fissuras aparecem no nariz, que sangra facilmente e pode até mesmo originar um epitelioma
espinocelular em alguns casos excepcionais.

Diagnóstico diferencial
Deve ser feito com doenças autoimunes que atingem a face (pênfigo, lúpus), levando em conta o
histórico, a idade de aparição, a localização, a histologia e a imunofluorescência direta, bem
como alguns dermatófitos (M. gypseum principalmente) e algumas piodermites.

Tratamento
Comporta, antes de tudo, a não exposição ao sol, principalmente entre 10 e 16 horas.
– Nos casos mais severos ou por razões estéticas, a tatuagem de regiões despigmentadas e a
aplicação de protetor solar são úteis.
– O uso de tópicos (corticoides + antibióticos) é interessante porque favorece a cicatrização de
áreas.
– Pode-se prescrever uma corticoterapia oral moderada caso o estado esteja avançado.
– Retinoides sintéticos (Roaccutane® 3 mg/kg/dia) podem ser utilizados, contanto que se atente
para seus possíveis efeitos secundários.



Gato
Como no cachorro, é necessária uma predisposição em alguns gatos para que surja uma
dermatite ulcerosa crônica na borda do pavilhão das orelhas como resultado de insolação
prolongada.

Essa predisposição existe em gatos de orelhas brancas e particularmente em gatos brancos
com olhos azuis.

No início, observa-se um eritema na borda interna do pavilhão que se torna uma alopecia
local, o que deixa a pele muito mais vulnerável ao efeito dos raios solares. Anos após ano, a cada
verão, as lesões reaparecem cada vez mais, com a produção de crostas que, em alguns
indivíduos, atingem o canthus externo. O aparecimento de um epitelioma espinocelular
(carcinoma epidermoide) pode ser observado frequentemente entre 3 e 6 anos e dar origem a
uma úlcera fagedênica no pavilhão auricular.

Diagnóstico
É fácil (histórico, cor das orelhas, aspecto das lesões). Evita-se, porém, confundir a dermatite
solar com lesões do ato de coçar resultantes de otacariose, machucados ou queimaduras, assim
como com pênfigo ou lúpus. A biópsia permitirá saber se um processo maligno começou, o que é
praticamente obrigatório quando a lesão tem muitos anos.

Tratamento
Visa, inicialmente, proteger o gato dos raios solares, sobretudo entre 10 e 16 horas, e usar
protetor solar na borda da orelha.

Nas lesões mais extensas e se, particularmente, houve o desenvolvimento de um epitelioma, a
amputação cirúrgica é obrigatória. Deve-se assegurar uma boa aproximação dos lábios da ferida
de maneira a recobrir a cartilagem. O crescimento dos pelos normalmente assegura um
resultado esteticamente aceitável.



Dermatites verminóticas
Dermatites localizadas nas zonas cutâneas de penetração de embriões (microfilárias,
furcocercárias) ou larvas infestantes (rabditoides livres, anguílulas, ancilóstomas) pertencentes
aos helmintos.

Aspectos Clínicos
As lesões localizadas no abdome, tórax, extremidade dos membros em contato com o solo ou nas
zonas de penetração e migração de microfilárias e furcocercárias são caracterizadas de duas
maneiras:
– alopecia eritematosa e papulosa que pode secundariamente se superinfectar e se recobrir de
crostas;
– expressão de um prurido intenso que provoca coceira exacerbada por conta de manifestações
verminóticas.

Diagnóstico
É baseado no exame dermatoscópico por raspado cutâneo até se obter o sangramento e no
exame microscópico do produto disposto entre lâmina e lamínula em lactofenol de Amman.
– As larvas de nematódeos livres são bem visíveis no produto.
– Por outro lado, as larvas de anguílulas (Strongyloides stercoralis) e de ancilostomas (Ankylostoma
caninum, Uncinaria stenocephala), assim como as microfilárias (Dirofilaria immitis, Dipetalonema
grassii), que fazem um ciclo parasitário completo no cachorro, infestando o tegumento no início
do ciclo e formando o estágio adulto no tubo digestivo ou na corrente sanguínea. Elas são muito
difíceis de identificar, pois desaparecem rapidamente do tegumento.

Tratamento
– Consiste na aplicação de loção ou creme antiparasitário: Elenol® creme, Eurax® creme, 2 a 3
aplicações por dia, completadas por uma terapia local ou sistêmica compreendendo
corticosteroides associados a antibióticos se for observada uma infecção cutânea: Betneval-
Neomicina® loção, 2 a 3 vezes por dia.
– Banhos emolientes e calmantes trazem benefícios sintomáticos, com Humiderm® ou Oléatum®

emoliente, 1 a 2 vezes por semana.
– É fundamental proteger o cão da causa infestante. Com essa finalidade, convém evitar
qualquer contato com o solo enlameado, água e picada de mosquitos contaminantes.



Dermatofibrose nodular
Definição
Síndrome paraneoplásica na qual nódulos cutâneos múltiplos precedem a evolução de tumor
renal.

Sintomas
• A dermatofibrose nodular é encontrada principalmente no Pastor-alemão e transmitida nessa
raça de modo autossômico dominante, mas também já foi descrita no Golden Retriever.
• Observa-se a presença de numerosos nódulos de 0,5 a 2,5 cm de diâmetro, fechados, não
dolorosos, pouco móveis e às vezes hiperpigmentados e ulcerados. São principalmente situados
nos membros, dedos e cabeça. Mais raramente, esses nódulos numerosos podem se unir para
constituir verdadeiras placas.
• Os sintomas gerais associados surgem bem depois do aparecimento dos nódulos — às vezes
vários anos — e são o reflexo de insuficiência renal secundária à evolução de cistadenomas ou
cistadenocarcinomas. Pode-se notar um impacto sobre o estado geral, com emagrecimento,
desidratação, vômitos e síndromede poliúria-polidipsia. Nas fêmeas, pode-se observar a
presença de múltiplos leiomiomas uterinos.

Diagnóstico
É difícil, sobretudo no início, levando-se em conta a lentidão da evolução que consiste na
coexistência de nódulos cutâneos colagênicos (histologia) e insuficiência renal diferenciada
(prova bioquímica, urografia, ecografia de aparelho urinário).

Tratamento
O tratamento cirúrgico dos cistadenomas/cistadenocarcinomas renais pode ser proposto (excisão
do rim) se os sintomas gerais forem moderados e se a análise da extensão não revelar metástase.
Entretanto, o prognóstico é extremamente reservado.



Dermatomicoses
Agrupam-se nesse termo as dermatoses provocadas por cogumelos, que são, nos carnívoros,
tinhas e leveduras cutâneas.
• AS TINHAS podem se expressar de forma seca ou sob a forma supurada. Neste último caso, elas
podem estar localizadas — são os QUÉRIONS — ou difusas.
• AS LEVEDURAS englobam principalmente, sob nosso clima, as CANDIDOSES, DERMATITES POR
MALASSEZIA PACHYDERMATIS e, muito mais raramente, CRIPTOCOCOSE.
• Ver TINHAS, QUéRION, LEVEDUROSES, CANDIDíASE, DERMATITE POR MALASSEZIA, CRIPTOCOCOSE.



Dermatomiosite
Definição
Genodermatose associada a uma miosite, que se desenvolve de modo autossômico dominante e
atinge principalmente cães da raça Collie e Shetland, assim como seus cruzamentos.

Outras raças podem ser atingidas sem que uma hereditariedade familiar possa ter sido
provada: Welsh Corgy, Chow-Chow, Berger Alemão, Berger de Beauce etc.

Sintomas
As lesões têm início, em geral, antes dos seis meses de idade, e às vezes desde os dois meses, e
se desenvolvem variavelmente com rapidez até a idade de um ano.
• Na pele, podem-se observar excepcionalmente lesões primárias (vesículas), mas,
frequentemente, observam-se lesões secundárias: alopecia, eritema, escamas, crostas, úlceras,
sobretudo na face (zona periocular, extremidades dos pavilhões auriculares), nos membros
(pontos de pressão), nos dedos e na extremidade do rabo.

De acordo com os casos, serão observados animais moderadamente afetados que conservam
grandes superfícies da pele intactas ou mesmo indivíduos mais afetados que apresentam a
totalidade da face, as partes distais dos membros e o rabo atingidos.

Geralmente não pruriginosa, essa dermatose pode estar acompanhada de piodermite,
tornando-se, então, pruriginosa.
• A miosite segue a aparição de lesões cutâneas e tem a mesma gravidade das mesmas. Assim, os
indivíduos nos quais o tegumento encontra-se moderadamente atingido podem permanecer
indenes de miosite, tanto clínica quando histologicamente.

Quando presente, a miosite pode se expressar de diferentes maneiras: problemas de
mastigação e deglutição, rigidez na locomoção, presença de megaesôfago ou de pneumopatia
por corpo estranho ou falsa via.

Mais comumente, nota-se uma atrofia dos músculos mastigadores e crurais, sem sintomas
particulares.

Tratamento
Visa, antes de tudo, poupar os afetados por traumatismos, bem como pela exposição prolongada
ao sol. Dermatoses intercorrentes (piodermite, demodicose) devem ser curadas.
– Indivíduos pouco atingidos não necessitam de outro tratamento, uma vez que a doença evolui
para a cura espontânea ou é estabilizada dentro de uma qualidade de vida aceitável.
– Por outro lado, os animais muito atingidos são difíceis de curar, pois apresentam lesões
cutâneas muito extensas, têm dificuldade de beber e comer, sofrem de paralisia e acabam
normalmente por falecer de pneumopatia por corpo estranho.
– Os indivíduos moderadamente atingidos podem dar melhora às lesões cutâneas através da
suplementação com ácidos graxos essenciais (ômega 3 e ômega 6) e vitamina E ou alfa-tocoferol
(Ephynal®) durante várias semanas. Uma corticoterapia moderada (prednisolona 1 mg/kg/dia),
útil para lesões pós-traumáticas, é contraindicada em longo prazo pois pode favorecer a
amiotrofia.

O prognóstico depende, sobretudo, da capacidade que resta ao animal de se alimentar, beber e
se locomover. É normalmente indispensável ajudá-lo a comer e beber.

Os indivíduos afetados por dermatomiosite devem ser imperativamente excluídos da



reprodução.



Dermatoses da vulva
Ver VULVA (DERMATOSES DA(p.613))



Dermatoses do escroto
Ver ESCROTO (HIPERPLASIA CRôNICA DO



Dermatoses faciais do cachorro
As dermatoses faciais constituem uma síndrome frequentemente encontrada no cachorro. Os
sintomas elementares (alopecia, inflamação, supuração, hiperceratose etc.), em número
relativamente pequeno possuem uma grande diversidade de causas. Por isso, o diagnóstico
passa por exames complementares bem escolhidos na grande maioria dos casos (ver Quadro na
p. 187).

Sabendo que qualquer dermatose pode virtualmente atingir a face, nós só trataremos aqui das
síndromes que se expressam exclusiva ou principalmente na face, ou ainda cujo início se dá na
face antes de atingir outras partes do corpo.

Sem pretendermos ser exaustivos e guiados por uma preocupação prática, faremos uma lista
das diferentes causas possíveis segundo tal ou tal localização, solicitando ao leitor para se
reportar a cada termo em questão.

Localizações Palpebral E Periocular
Com origem ocular
– Patologia do globo ocular;
– conjuntivites;
– malformações congênitas.

Blefarites
– Malformações (primitivas ou secundárias):
– distiquíase; triquíase;
– entrópio; ectrópio;
– patologia do aparelho lacrimal.
– Inflamação. Ulceração:
– calázio; terçol;
– piodermites;
– micoses;
– alergias (atopia; atopia de contato; atopia tóxica ou medicamentosa);
– DAI (= doenças autoimunes);
– neoplasias diversas.

Perioculares
– Alopecia com ou sem inflamação:
– demodicose, sarna, trombiculose;
– tinha;
– seborreias;
– disceratoses;
– piodermite juvenil seca;
– alteração do metabolismo do zinco.

Localização Labial
Com origem bucal
– Inflamação:



– estomatites;
– gengivites (tártaro dental).
– Ulcerações:
– estomatites, gengivites;
– uremia;
– toxicoses;
– DAI (Pemphigus vulgaris. Penfigoide bolhoso).
– Neoplasias.
– Despigmentação:
– hereditária (?): Chow-Chow,Tervueren;
– lúpus eritematoso disseminado, lúpus discoide.

Queilites
– Piodermites (intertrigo da dobra labial);
– leveduroses (candidíase; malasseziose);
– DAI;
– toxicoses;
– neoplasias;
– síndrome úveo-cutânea.

Perilabial
– Dermatites de contato (alergia a recipientes de plástico etc.);
– acne;
– demodicose;
– tinha (às vezes inflamatória: p.ex., quérion);
– neoplasias.

Dermatoses Da Testa
• ALOPECIA (+ inflamação às vezes):
– tinha;
– demodicose.

Inflamação
– Eritema:
– dermatite de contato;
– dermatite solar.
– Ulcerações. Crostas:
– DAI;
– toxicoses.
– Supuração:
– traumatismos;
– piodermite da testa (piodermite profunda);
– quérion.

Dermatoses Do Nariz



Despigmentação
– Hereditária:
– acromia em manchas (p.ex., Labrador);
– nariz rosa (ex: Doberman, Tevueren).
– Adquirida:
– traumatismos;
– irradiações;
– DAI.

Hiperceratose
– Nasal:
– cachorros idosos;
– leishmaniose.
– Nasodigital:
– cinomose;
– pênfigo foliáceo;
– dismetabolismo do zinco.
– Múltipla:
– pênfigo;
– dismetabolismo do zinco;
– ictiose (hereditária).

Inflamação. ulceração
– Extensão de uma doença nasal;
– traumatismos;
– piodermite;
– dermatite solar;
– DAI;
– leishmaniose.

Neoplasias
 

Dermatites De Toda A Face
Alopecia
– Tinha;
– demodicose seca.
• INFLAMAçãO (pruriginosa):
– Sarna;
– doenças alérgicas (atopia; urticária; alergia medicamentosa ou tóxica);
– DAI.

Seborreias
 



Supuração (+ crostas às vezes)
– Celulite juvenil;
– piodemodicose;
– intertrigo das dobras da face;
– DAI.
 Exames complementares

Raspagens cutâneas (observação direta)Ácaros
Dermatófitos
Leveduras

Lâmpada de Wood Microsporum canis
Calcagem e punção cutânea Pus (germes, leucócitos)

Células acantolíticas (Teste de Tzanck)
Culturas Bacteriologia

Micologia
Serologia Leishmaniose (IFI)

Doença lúpica (FAN)
Biópsias Por cultura

Por histologia
Por imunofluorescência direta

Neoplasias
 



Dermatoses nutricionais
A verdadeira importância das dermatoses nutricionais é muito controversa, essencialmente
porque sua expressão clínica é pouco específica e também porque as dosagens são pouco
praticadas, o que traz dificuldades de interpretação dos resultados obtidos.

Três tipos de relação podem ser levantados entre a alimentação e os problemas cutâneos:
• AS VERDADEIRAS CARêNCIAS, que evidentemente se tornaram raras. São relativamente bem
documentadas, pois nutricionistas são capazes de criá-las experimentalmente. Todavia, deve-se
insistir que existe grande distância entre estudos experimentais específicos e a realidade clínica
da qual esses problemas, quando existem, evoluem mais frequentemente em um contexto
plurifatorial.
• AS INTOLERâNCIAS/ALERGIAS ALIMENTARES (ver DERMATITE POR INTOLERâNCIA/ALERGIA ALIMENTAR
(p.178)) suscetíveis de provocar problemas maiores.
• AS DOENçAS CUJA EVOLUçãO TêM MELHORA POR ADMINISTRAçãO DE NUTRIENTES, dados em doses
geralmente maiores (efeitos terapêuticos) do que as das normas nutricionais. É particularmente
o caso das dermatoses responsivas ao zinco (ver ZINCO [DERMATOSES RESPONSIVAS AO (p.615)]), das
dermatoses que respondem à vitamina A e as melhoradas por vitamina E.

Essa parte é consagrada principalmente aos principais tipos de problema. Apesar de serem
raramente encontradas na França, as dermatoses nutricionais por carência necessitam de estudo,
tanto para os sinais clínicos que elas manifestam quanto para a investigação minuciosa que elas
demandam e que impõe ao clínico considerá-la como uma possível etiologia.

Os nutrientes em questão são essencialmente os ácidos graxos essenciais, proteínas, alguns
minerais (zinco, cobre) e vitaminas A, B e E. Sua carência prolongada pode provocar desordens
cutâneas, exceto no caso da vitamina A, em que tanto o excesso como a carência têm
repercussões na pele.

Carência De Ácidos Graxos Essenciais
Os ácidos graxos essenciais (AGE) são largamente prescritos na dermatologia dos carnívoros.
Trata-se dos ácidos graxos de 16, 18 ou 20 carbonos, poli-insaturados, que os animais não
sintetizam e que devem, então, ser supridos na alimentação ou por suplementação. Além disso,
ácidos graxos são evidentemente objetos de prescrição, por conta de seus benefícios
terapêuticos, para a conservação da eutrofia cutânea e na reação inflamatória. Enfim, nota-se a
particularidade felina de ausência de síntese de ácido gamalinolênico, eicosapentanoico e
araquidônico, que se adiciona, assim, aos AGE do cachorro: ácido linoleico e alfalinolênico.
• A CARêNCIA DE AGE é OBSERVADA EM CASOS DE Má CONSERVAçãO DE ALIMENTOS INDUSTRIAIS COM
FENôMENOS DE PEROXIDAçãO. A rancidez das gorduras pode ocorrer em um ano em latas de conserva
e em seis meses para alimentos secos conservados em meio muito quente, e tanto os AGE
quanto as vitaminas D e E e a biotina são destruídos. Pode-se igualmente observar essa carência
em dietas domésticas muito desequilibradas, ou “deslipídicas”, e em alguns animais que sofrem
de “síndrome da má assimilação”, como insuficiência pancreática ou, mais raramente,
insuficiência hepática crônica. Entretanto, a deficiência de ingestão de ácidos graxos deve
persistir vários meses antes de dar origem a problemas cutâneos significativos.
    No início, o pelo aparece sem viço e seco sobre a pele grossa, ligeiramente escamosa. Mais
tardiamente, uma seborreia excessiva confere ao pelo e à pele um aspecto oleoso que predispõe a
uma piodermite secundária, sobretudo em nível dos espaços interdigitais.
• O áCIDO LINOLEICO é o mais importante, pois pode dar origem à síntese de ácido linolênico e de
ácido araquidônico, com exceção deste último em gatos. Se a dermatose está realmente ligada a



uma carência destes ácidos graxos poli-insaturados, a suplementação na ração poderá trazer uma
melhora claramente visível após dois meses. É recomendado acrescentar gorduras de origem
vegetal e de origem animal, sobretudo para o gato (óleo de girassol, óleo de soja, banha de
porco), já que apenas as gorduras de origem animal contêm ácido araquidônico.
• ESSA SUPLEMENTAçãO NãO DEVERá SER EXCESSIVA, a fim de evitar induzir obesidade (uma colher de
café de óleo vegetal e outra de gordura animal por dia são suficientes). Na prática, dado que o
aspecto clínico pode também sugerir carência de zinco, vitamina A ou riboflavina, estes vários
elementos poderão ser suplementados ao mesmo tempo que as gorduras.

Carência Proteica
• COMO A MAIOR PARTE DOS ALIMENTOS COMERCIALIZADOS PARA ANIMAIS CARNíVOROS DOMéSTICOS foi
fortemente dosada em material proteico, essa carência é muito rara. Pode, todavia, surgir quando
alguns proprietários, por diversos motivos (éticos ou peculiares), não oferecem uma quantidade
de proteínas suficiente para seus animais de estimação.

O crescimento normal do pelo e a queratinização do revestimento cutâneo necessitam de 25%
a 30% da ingesta cotidiana de proteínas; uma carência provoca rapidamente lesões de pele,
especialmente em indivíduos em crescimento, cuja necessidade é maior. As lesões são
representadas por hiperceratose e hiperpigmentação da epiderme, acompanhadas de uma
diminuição da pigmentação do pelo. Observa-se alopecia em manchas com pelos que se tornam
mais finos, rugosos, secos e frágeis, que se quebram facilmente e cujo crescimento é lento. A
“troca de pelos” é prolongada. Essas lesões, acompanhadas de escamas crostosas, podem
aparecer de maneira simétrica na cabeça, no dorso, no tórax, no abdome e até na extremidade
das patas.
• A INGESTãO DE UMA DIETA contendo ao menos 25% de proteínas por porção de matéria seca para o
cachorro e 35% para o gato traz a cura mais rapidamente quando as proteínas são de boa
qualidade (ovos, carne, leite).

Carência Em Vitaminas
Vitamina a (retinol) ver HIPERVITAMINOSE A (p.326)
• A CARêNCIA DE VITAMINA A (ainda chamada de vitamina do epitélio) ou mesmo seu excesso (cujas
expressões clínicas são as mesmas) terão consequências na pele.
    Constata-se uma hiperqueratinização da superfície epitelial com hiperceratose das glândulas
sebáceas, provocando a oclusão de seus ductos e impedindo a secreção. Notam-se erupções
papulares fechadas no centro, localizadas ou generalizadas. O pelo tem aspecto opaco, com
placas de alopecia, películas e maior sensibilidade a infecções.
• A INJEçãO úNICA de uma solução com dose de 6.000 UI de vitamina A/kg (Polymicrine®) resolverá o
problema. Devido à facilidade do organismo de estocar vitamina A, observam-se mais tarde
problemas por excesso ou por falha. Há o risco de, por exemplo, dar somente fígado ao gato por
muito tempo. A dose que não deve ser ultrapassada é a de 400 UI/kg de vitamina A por via oral
durante 10 dias seguidos.

Vitamina E (alfa-tocoferol)
• A VITAMINA E, O SELêNIO E OS áCIDOS GRAXOS possuem juntos uma relação de equilíbrio. A ingestão
excessiva de gordura ou a carência de vitamina E provocam clinicamente uma síndrome
seborreica no cachorro parecida com a demodicose (porém sem parasitas). A carência



experimental induz igualmente no cachorro problemas de maturação de linfócitos e, no gato,
uma esteatose generalizada. Tal síndrome pode surgir em animais alimentados quase
exclusivamente com alimentos muito gordurosos, como, por exemplo, conservas de atum.
• A INGESTãO DE 10 MG/KG DE VITAMINA E (Ephynal®) É SUFICIENTE. Além disso, nota-se que em altas
doses (400 UI 2 vezes por dia), a vitamina E pode dar bons resultados em alguns casos de doença
lúpica (ver LúPUS DISCOIDE) e doenças em que a membrana basal epidérmica encontra-se lesada.

Vitaminas B
Consideram-se as vitaminas B um grupo. A carência isolada de uma dessas vitaminas é
extremamente rara e resultam, no final, em sintomas muito parecidos. As vitaminas B são
sintetizadas a partir da flora intestinal, mas, como são solúveis em água e não estocadas, é
necessário uma ingestão permanente. Não se observam problemas por excesso.

A deficiência em biotina, riboflavina e niacina pode ter consequências clínicas.
• A BIOTINA pode ser inativada se a dieta comporta uma grande proporção de ovos crus dos quais
a clara, que contém avidina, se combina à biotina e a torna inutilizável. Igualmente, uma
antibioticoterapia prolongada por via oral pode provocar carência de biotina. O sinal mais
característico é o de alopecia circular ao redor da face e dos olhos, diferentemente de uma
demodicose, tinha ou outra dermatose facial. Nos casos mais severos, as lesões crostosas podem
ser encontradas em qualquer lugar e são em geral acompanhadas de letargia, diarreia e
emagrecimento. No gato, a carência de biotina pode ser uma das causas de dermatite miliar.
• A RIBOFLAVINA raramente está ausente na ração, pois bastam alguns pedaços de carne ou uma
pequena quantidade de produtos lácteos para que a ingesta seja suficiente. Sua carência provoca
uma dermatite seborreica seca ao redor dos olhos e do abdome, assim como queilite. No gato,
nota-se alopecia cefálica.
• A NIACINA falta apenas quando a dieta é pobre em proteínas e rica em produtos derivados do
trigo. O trigo, como a maior parte dos cereais, é pobre em triptofano, precursor da niacina
(exceto no gato, incapaz de converter triptofano em niacina). Todas as preparações do mercado
contêm uma dose suficiente dessa vitamina. Sua carência (pelagra) provoca úlceras, diarreia,
emagrecimento e, eventualmente, dermatite pruriginosa dos membros posteriores e do abdome.
• Os sinais importantes da carência de vitaminas B são, portanto, seborréia seca com alopecia,
anorexia e emagrecimento. A suplementação é fácil, por ingestão de levedura de cerveja e/ou
injeção de vitaminas B, se os animais são anoréxicos ou sofrem de síndrome poliúrica-
polidípsica.

Carência Em Minerais
Zinco, cobre e cálcio são três minerais que agem em sinergia, de modo que uma anomalia na
concentração de um deles pode ter consequências na pele.

Cobre
• SUA CARêNCIA se manifesta apenas quando há excesso de zinco na ração.

O cobre é necessário para as enzimas que transformam 1-tirosina em melanina, assim como
para as células foliculares, que transformam pré-queratina em queratina. A deficiência de cobre
se manifesta através da falha na pigmentação, assim como na má queratinização da pele e dos
folículos pilosos, apresentando um pelo opaco e seco.
• TODOS OS ALIMENTOS DO MERCADO contêm uma concentração adequada de cobre.



Zinco (ver PIODERMITE SECA)
Sua carência pode contribuir para o surgimento de dermatoses caracterizadas por piodermite
seca. Todavia, mais do que uma carência, o zinco intervém, sobretudo, no tratamento dessas
doenças (ver ZINCO [DERMATOSES RESPONSIVAS AO]).

Tratamento Geral Das Dermatoses Nutricionais
• UMA FóRMULA DE SUPLEMENTAçãO foi indicada (Lewis, 1982) para corrigir a grande maioria das
dermatoses de origem nutricional. Se os sinais clínicos persistirem apesar da suplementação,
existe a opção de procurar outra etiologia.

A fórmula é a seguinte (variável para um cachorro de 10 a 15 kg):
– óleo de mesa (origem vegetal): 1 colher de café;
– fígado cru: 50 a 75 g;
– sulfato de zinco: 100 mg;
– tintura de iodo: uma gota.
• ESSA MISTURA SERá ADMINISTRADA UMA VEZ POR DIA com a ração. Serão, assim, oferecidos: gordura,
proteínas, vitaminas A e E, biotina, riboflavina, niacina, iodo e zinco.



Dermoide corneano
Definição
É uma malformação congênita caracterizada pela presença de tecido cutâneo sobre a conjuntiva
e/ou a córnea.
– Atinge principalmente os Pastores-alemães, Poodles, Teckels, São Bernardos e Dálmatas.
– Situa-se na região temporal do olho, uni ou bilateralmente, e pode estar associada a outras
malformações, particularmente à tricomegalia do canto externo das pálpebras.

Tratamento
É realizado através de queratectomia de excisão, com o cuidado de remover todos os tecidos de
natureza cutânea, seguida de antibioticoterapia local (Cébénicol® colírio).



Descolamentos da retina
É a separação da camada neurossensível da retina do epitélio pigmentar retiniano.

Patogenia
Três mecanismos patogênicos principais descrevem inicialmente os limites das possibilidades
terapêuticas práticas:
– descolamentos retinianos provocados por uma exsudação de origem coroidiana (ver UVEíTES
ANTERIORES);
– descolamentos decorrentes de trações exercidas sobre a retina por adesões serosas de origem
inflamatória, depositadas dentro do vítreo;
– descolamentos associados a RASGOS ou “FUROS retinianos”, através dos quais se infiltram os
líquidos provenientes do vítreo.

Etiologia
– Nos carnívoros, particularmente o cachorro, a maior parte dos descolamentos retinianos tem
origem exsudativa e frequentemente eles dão origem a doenças inflamatórias sistêmicas (virais,
parasitárias etc.).
– No gato, fazem parte da tabela clínica de hipertensão arterial e podem estar associados a
hipertireoidismo, insuficiência renal crônica ou síndrome de hiperviscosidade sanguínea.

Diagnóstico Clínico
– É fácil, desde que os humores internos do olho permaneçam transparentes e que o
descolamento seja importante: ao exame oftalmoscópico, a evidenciação de toda ou parte da
retina é difícil e o observador tem a impressão de um véu que flutua dentro do vítreo; em certos
momentos, pode-se reconhecer vasos que desaparecem no instante seguinte.
– O diagnóstico fica mais difícil quando os descolamentos são menores ou muito localizados:
presença de dobras, bolhas ou elevações focais.
– Quando os humores não estiverem transparentes, o diagnóstico pode ser feito por ecografia.

Prognóstico
Ele é grave, no plano funcional ocular.
– Na maior parte dos casos, o diagnóstico é feito muito tardiamente e a porção retiniana
descolada permanece definitivamente lesada.
– Ele deve evidentemente levar em conta a natureza da afecção causal (leucose, PIF,
toxoplasmose).
– O tratamento cirúrgico requer a especialização e sua realização é geralmente muito tardia.
– Entretanto, quando se tratar da vigilância de um animal idoso (gato acometido de hipertensão),
pode-se reparar precocemente os descolamentos graves que, tratados cedo e energicamente,
podem se reabsorver inteiramente.

Tratamento
Consiste na supressão dos líquidos que separam os folhetos retinianos e na prevenção da
extensão das lesões.



• O TRATAMENTO MéDICO faz uso de corticóides por via geral (Oro-Medrol, 0,5 a 1 mg/kg/dia durante
1 a 2 meses), associados a diuréticos (Furozenol, 4 mg/kg/dia). Sua eficácia é limitada.
• O TRATAMENTO CIRúRGICO requer especialização.
– Ele visa recolocar os folhetos retinianos uns contra os outros, por esclerotomia, aplicação de
Silastic, apreensão da esclera, crio-aplicação, injeção de gás expansivo (hexafluoreto de enxofre).
– As técnicas sofisticadas, aplicáveis quando de rasgos ou furos retinianos, conhecem indicações
raras nas condições de nossa medicina, assim como a fotocoagulação com laser, que se tornou
preponderante em oftalmologia humana.
• UMA COMPLICAçãO FREQUENTE DO DESCOLAMENTO DE RETINA é a hemorragia retiniana.



Desequilíbrios ácido-básicos
Os desequilíbrios ácido-básicos do organismo se apresentam esquematicamente sob a forma de
acidose gasosa, acidose metabólica, alcalose gasosa ou alcalose metabólica.

Acidose Gasosa Ou Respiratória
A hipoventilação pulmonar, qualquer que seja a causa, é o elemento determinante.

Sinais clínicos
– Respiratórios: variáveis segundo a causa. Ritmo de Cheynes-Stokes ou polipneia.
– Taquicardia.
– Vasodilatação periférica.
– Neuropsíquicas: ansiedade, agitação, tremor seguido de diminuição da atenção e coma.

Sinais biológicos
– Diminuição do pH sanguíneo arterial (em caso de descompensação).
– Aumento da pCO2.
– Aumento de dimensão variável da reserva alcalina, segundo a importância da compensação
metabólica.

Tratamento
– Melhorar a ventilação pulmonar: ventilação assistida, se necessário.
– Luta contra hipoxemia: oxigenoterapia.

Acidose Metabólica
Acúmulo de ácidos fixos no organismo
– por ingestão excessiva de ácidos (intoxicação exógena ou endógena);
– por falha na eliminação de ácidos (nefropatia tubular grave, insuficiência renal);
– eliminação intestinal de bases (diarreia): oclusão intestinal;
– insuficiência de ingestão de bases: extremamente rara.

Sinais clínicos
– Polipneia, dispneia (mecanismo que tende a compensar a acidose).
– Sinais neurológicos: convulsões, coma.
– Anomalias cardíacas resultantes da hiperpotassemia.

Sinais biológicos
– Diminuição do pH sanguíneo arterial.
– Redução da concentração de bicarbonatos.
– Diminuição da pCO2 arterial.
– Hiperpotassemia: transferência do K+ celular para o meio extracelular em troca de íons H+

(inconstante).

Tratamento



– O tratamento etiológico é primordial: é tão importante parar a agressão ácida ou a excreção de
bases quanto tratar uma hemorragia.
– Terapia alcalinizante:
– indicações: Levar em conta o mecanismo da acidose. Caso seja uma hiperprodução endógena de

ácido (p.ex., acidocetose diabética), o tratamento da doença causal é essencial e a alcalinização
será ineficaz sem ele;

– em caso de insuficiência de eliminação renal dos ácidos (p.ex., insuficiência renal aguda), o
tamponamento é eficaz, mas o risco de sobrecarga é alto. É preferível depurar os ácidos fixos
em excesso por diálise peritoneal;

– quando a acidose resulta da ingestão excessiva de ácidos exógenos ou de excreção alcalina excessiva, o
tamponamento é perfeitamente justificado e eficaz.

– Bicarbonato de sódio:
– a solução a 12%o é isotônica;
– a solução a 14%o contém 167 mEq HCO3

–/L.
A quantidade a ser utilizada é calculada por:
Q em mEq = (25 − reserva alcalina medida em mEq/L) × 0,3 × peso em kg.
Caso a medição seja imprecisa, pode-se utilizar de 1 a 4 mEq/kg.
Pode-se também administrar sem perigo bicarbonado de sódio por via bucal (2 a 10 g).

– Lactato de sódio: a solução a 18,5%o contém 165 mEq/L.

Alcalose Respiratória
Resulta de hiperventilação pulmonar
– Estímulo direto do centro respiratório por um agente tóxico (p.ex., intoxicação salicílica).
– Ou por hipoxemia.
– Alcalose da respiração assistida com hiperventilação alveolar.

Sinais clínicos
– Problemas neuropsíquicos inconstantes: diminuição da atenção.
– Taquipneia.

Sinais biológicos
– pH do sangue arterial aumentado.
– pCO2 reduzida.
– Reserva alcalina reduzida.

Tratamento
Em caso de hipóxia, o restabelecimento de uma oxigenação correta cessa a hiperventilação.

Alcalose Metabólica
• RESULTA tanto de uma ingestão alcalina excessiva, origem terapêutica mais comum em
carnívoros, quanto de uma perda excessiva de íons H+:
– Vômitos frequentes e prolongados.
– Acidúrias paradoxais das hipocalcemias, hipocloremias e hipopotassemias.



Sinais clínicos
– Respiração curta, superficial, com períodos de apneia.
– Sintomas nervosos: apatia, coma, tétano.

Sinais biológicos
– Elevação do pH.
– Elevação da concentração de bicarbonato.
– Elevação da pCO2 em função da depressão ventilatória compensatória.

Tratamento
– Parar a ingestão de álcalis.
– Lutar contra os vômitos.
– Deixar o rim em condições que lhe permitam excretar o excesso de substâncias alcalinas,
assegurando uma filtração glomerular normal e corrigindo as eventuais insuficiências de sódio,
potássio e cloro.

Precauções A Respeito Da Coleta De Amostras
– Coleta de sangue arterial na artéria femoral (artéria radial ou braquial).

O animal deve permanecer calmo durante a contenção, pois pode ocorrer uma distorção das
medidas.
– Existe a possibilidade de recolher sangue capilar, contanto que ele corra livremente (sem
necessitar de garrote) nos capilares dilatados (banho de água quente ou um cobertor aquecido).
– Anticoagulante: heparina, que deve preencher o espaço morto da seringa.
– A coleta deve evitar qualquer contato do sangue com o ar.
– Medida imediatamente após a coleta ou conservação em gelo.

Alguns Padrões Fisiológicos
Dirigir-se às Tabelas I, II e III anteriores.



Tabela I
Ionograma do cachorro

Tabela II
Valores de referência indispensáveis para a exploração das desordens hidroeletrolíticas
e ácido-básicas do cachorro

Na = 142-148 mEq/L
K = 4 mEq/L
Cl = 105 mEq/L
HCO3 = 22-25 mEq/L
PCO2 = 38 mmHg
pH = 7,4 l
Hb = 15 g por 100 mL
Hematócrito = 45%
Hemáceas = 6 a 8 milhões/m3

Proteínas séricas = 61-80 g/L
Água total = 627 mL/kg ou 2/3 do peso vivo.

1 g de sódio contém: 43,5 mEq de sódio
1 g de potássio contém:25,5 mEq de potássio
1 g de NaCl contém: 17 mEq de Na

17 meq de Cl
1 g de KCl contém: 13 mEq de K

13 mEq de Cl
1 g de HCO3Na contém: 12 mEq de Na

12 mEq de HCO3



Tabela III
pH e gás sanguíneo no cachorro e no gato

Valores médios resultantes de medidas de vários autores segundo Haskins (S. C.)



Desfibrilação
Definição
Redução da fibrilação ventricular que induz parada circulatória.

Desfibrilação Externa
– respiração artificial (entubação);
– massagem cardíaca externa imediata durante a preparação da aparelhagem;
– isolar bem o operador.

Desfibrilação externa com posicionamento dos eletrodos transversalmente sobre o tórax (ao
nível do 5° espaço intercostal, o cachorro estando em decúbito dorsal, com uma pasta condutora
ou álcool 90%), com choques repetidos de intensidade crescente (de 3 a 6 J/kg).
– Certificar-se da existência de contrações eficazes no caso de recuperação do ritmo sinusal (pulso
femoral).
– Seguimentos:
– Êxito (ver PARADA CARDIORRESPIRATóRIA);
– Insucesso: reiterar os choques, ou abandonar, ou tentar uma massagem com desfribrilação em

tórax aberto, ou injetar no intramiocárdio cloreto de acetilcolina e potássio.

Desfibrilação Em Tórax Aberto
• TORACOTOMIA DE EMERGêNCIA no 5° espaço intercostal esquerdo e aplicação de eletrodos de
desfibrilação diretamente sobre o ventrículo, transversalmente, como último recurso (energia
reduzida a 1/10).

Evoluções Favoráveis
– Monitorar bem a manutenção de uma pressão arterial adequada (pulso femoral).
– Manter uma ventilação correta.
– Combater a acidose metabólica (bicarbonato).
– Combater o risco de CIVD (50 Ul/kg de heparina a cada 4 horas. Em geral, 3 injeções são
suficientes).
– Combater o edema cerebral se a recuperação circulatória exceder 4 minutos (manitol a 20%: 1,5
a 2 g/kg em perfusão lenta).

Lembrar bem que, depois de 10 minutos, as lesões neurológicas centrais serão graves e a
recuperação é muito aleatória.



Desidratações
Desidratações
São definidas como a depleção de um ou mais compartimentos hídricos do organismo. De
acordo com o setor ou setores afetados, convém distinguir as desidratações extracelular ou
intracelular e a desidratação global.

Desidratação Extracelular (DEC)
Trata-se da contração isotônica (= diminuição proporcional de sódio e água) do setor extracelular
(s e c), sem repercussão sobre o setor intracelular cuja composição e volume não variam.

A DEC é a perturbação hidroeletrolítica encontrada com maior frequência na clínica. Pode
resultar de uma queda primitiva de volemia (hemorragia, essencialmente) ou, mais comumente,
da redução primitiva da concentração de sódio, que leva a uma queda concomitante e paralela de
água. As perdas de sódio têm três origens possíveis (Tabela I): renal (principalmente IRC),
digestiva (principalmente diarreia) e cutânea, mais raramente.

Tabela I
Etiologia da desidratação extracelular (por perda inicial de sódio, depois de água)

Perdas digestivas de sódioVômitos
Diarreias
Oclusões
Pancreatites

Perdas urinárias de sódio IRC
Poliúria da “retirada de obstáculos” ou da fase de cura da IRA
Diuréticos natriuréticos

Perdas cutâneas de sódio Insolação
Lesões exsudativas importantes (queimaduras, dermatites exsudativas)

Sinais clínicos e biológicos
Os principais sinais clínicos e biológicos encontram-se resumidos na Tabela II. Nota-se que
apesar do escape de sódio, a natremia parece normal, pois a perda de íons e de água é isotônica.



Tabela II
Principais sinais clínicos e biológicos

Diferentes parâmetros, com apoio do quadro clínico, podem ajudar o diagnóstico etiológico da
queda de sódio inicial. Quando a origem é extrarrenal, a razão ureia urinária/ureia plasmática é
superior a 10 e a proporção sódio urinário/potássio urinário é inferior a 1.

Tratamento
Nós abordaremos aqui apenas a reanimação propriamente dita da desidratação extracelular (=
tratamento não específico), sabendo que o tratamento causal (p.ex., de diarreia) é evidentemente



essencial e foi exposto nos capítulos correspondentes.
A reanimação visa a calcular a correção hídrica necessária (etapa 1), escolher soluções que

permitam o tratamento (etapa 2) e discutir modalidades práticas de sua administração (etapa 3).
Convém, ainda, corrigir desequilíbrios ácido-básicos eventualmente associados e monitorar a
potassemia.

Correção das perdas hídricas

Para a comodidade dos cálculos, três níveis de correções são arbitrariamente distinguidos e
avaliados separadamente: correção da desidratação constatada no início do tratamento,
cobertura nas necessidades de manutenção para assegurar a longo prazo que a situação normal
não será mais recuperada, correção das perdas atuais ligadas à doença em questão.

Correção das perdas a T0

É efetuada com ajuda da seguinte fórmula:
 

Qt. de líquido deficitário =
(L)

Peso ×% de desidratação
(kg)

A % de desidratação é avaliada empiricamente pelos elementos descritos na tabela da página
seguinte.
 



– Cobertura das necessidades de manutenção

É adaptada esquematicamente ao volume corporal do animal.
 

Cão de tamanho grande: 40 mL/kg/24h
Cão de tamanho médio: 50 mL/kg/24h
Cão de tamanho pequeno:60 mL/kg/24h

Correção das perdas em curso



Essa etapa é considerada a mais difícil de ser efetuada corretamente. Como exemplo, os números
convencionalmente altos para problemas digestivos variam muito pouco, provavelmente muito
arbitrariamente, em função da natureza dos problemas constatados.
 Vômitos: 4 mL/kg

Diarreia: 12 mL/kg
Volume de perfusão (mL/24h) = (Peso (kg) x % de desidratação × 1.000) + Necessidade de manutenção + Perdas
contínuas

Correção dos desequilíbrios ácido-básicos associados

A única correção justificada é a de uma eventual acidose metabólica severa (concentração de íons
bicarbonatos inferior a 15 mEq/L), muito rara.

É efetuada a partir da seguinte fórmula:
 Déficit de bicarbonato (mEq) = Peso (em kg) × 0,3 × (Reserva alcalina normal − Reserva medida [mEq/L])

Na prática, e para evitar uma alcalose iatrogênica, apenas um quarto do déficit é administrado.
Oito horas mais tarde, a reserva alcalina é determinada novamente e efetua-se uma nova
correção somente se este valor ainda for inferior a 15 mEq. De novo, a quantidade administrada
corresponderá apenas a um quarto do déficit calculado e assim por diante.

Correção das modificações da potassemia

Na prática, apenas as modificações da potassemia devem ser submetidas a uma correção
específica. A hipopotassemia é a mais frequente e seu tratamento é indicado no quadro a seguir.

Escolha das soluções

Para corrigir as perdas iniciais e em curso, a reanimação baseia-se na utilização de solução de
Ringer isotônica ou de solução isotônica de cloreto de sódio.

Para cobrir necessidades de manutenção, a reanimação baseia-se em uma mistura de soluções
associando as seguintes proporções:
– um terço de solução de Ringer ou de cloreto de sódio isotônica;
– dois terços de soro glicosado isotônico.

Eventualmente, pode-se adicionar também potássio:
20 mEq de potássio/L perfundido (sem passar 0,5 mEq/kg de peso do animal),
ou
1 a 2 mEq/kg/dia (para o cachorro) – 2 a 3 mEq/kg/dia para o gato.
O potássio é suplementado sob a forma de cloreto (KCl a 7,5% oferece 1.000 mEq de potássio

por litro).
Em caso de desidratação aguda, a decisão de suplementar potássio deve ser fundada sobre o



valor da potassemia. A suplementação deve ser sistemática em caso de reanimação prolongada.

Administração de soluções

Embora existam múltiplas possibilidades de administração de soluções isotônicas a um
organismo, e apesar da via oral teoricamente ser a mais adequada, o estado dos animais
(vigilância) e a grande frequência de problemas digestivos associados (vômitos) tornam a
administração parenteral geralmente necessária.
 

 



A via intravenosa é mais apropriada e deve ser mantida sempre que possível. Em caso de
falhas, pode-se recorrer a vias peritoneais (possibilidade de injetar grandes volumes em
pequenos animais, quando por intravenosa é impossível) ou subcutânea (somente para
suplementações pequenas).

O déficit inicial é corrigido à proporção de 80% do déficit do primeiro dia. Então, as seguintes
precauções devem ser tomadas:
– limitar a ingestão de glicose para 0,5 g/kg/dia;
– adaptar o débito de perfusão.
– vigilância e precauções:

A vigilância prática é essencialmente clínica e fundada na determinação das frequências
cardíaca e respiratória, a fim de evitar uma sobrecarga cujo principal risco é o edema pulmonar.

Desidratação Intracelular (DIC)
Trata-se da contração do volume do setor intracelular (s i c) secundário a um aumento da
osmolalidade do setor extracelular. Pode ser acompanhada da hiperosmolalidade do s e c de
acordo com o caso, da constância, da redução ou do aumento do volume extracelular (v e c).

Etiologia e patogenia
A hiperosmolalidade extracelular inicial pode resultar das seguintes condições:
– perda de água pura; nesse caso, o v e c continua normal;
– perdas líquidas hipotônicas; nesse caso, o v e c diminui;
– ingestão massiva e rápida de osmoles; nesse caso, o v e c aumenta.

O quadro seguinte reúne as principais causas.

Sinais clínicos e biológicos
A sede é a principal manifestação da DIC (se a vigilância está preservada). Se o animal puder
beber água, a correção do problema é rápida (sujeito à correção etiológica inicial). Se a sede não
é saciada, o quadro clínico associado aumenta progressivamente: perda de peso, hipertermia,
rigidez muscular, tremor e convulsões, torpor e coma.



Biologicamente, o elemento mais importante é a hipernatremia (> 156 mEq/L no cachorro
— > 160 mEq/L no gato) originada de um aumento da osmolalidade plasmática. A proteinemia e
o hematócrito são variáveis segundo a expansão do setor extracelular.

Tratamento
Independentemente do tratamento etiológico, o tratamento não específico pode ser iniciado
apenas:
– em animais sem condições de beber água espontaneamente e/ou não retêm líquidos;
– quando a natremia é superior a 170 mEq/L.

Na prática, as considerações etiológicas guiam a orientação da reidratação e a natremia é
avaliada regularmente.

DIC por perda de água pura

A correção utiliza a solução glicosada isotônica se a glicemia é normal e hipotônica (2,5%)
quando há hiperglicemia (situação rara).

A quantidade teórica a ser administrada pode ser avaliada segundo a fórmula:
 

Na prática, para evitar os riscos de edema cerebral, o volume teórico não é administrado
imediatamente. Uma conduta prudente consiste em injetar a metade da dose nas primeiras 24
horas, reavaliar o déficit e corrigi-lo da mesma forma.

Os problemas são resolvidos mais prontamente quando o ato de beber água se torna
espontâneo novamente.

DIC por perdas líquidas hipotônicas

A correção utiliza uma solução hipotônica de água e eletrólitos; na prática, a solução de cloreto
de sódio a 0,45% é prescrita convencionalmente.

DIC com ganho de osmoles

A correção não se baseia na injeção de solução na medida que o volume extracelular já está
aumentado ou o risco de edema pulmonar é alto.

Na prática, a correção prudente baseia-se na utilização de furosemida (Dimazon® 2 a 4 mg/kg 3
vezes por dia IM ou IV) a fim de aumentar a natriurese e, então, diminuir a natremia, que é
objeto de monitorização cuidadosa. Paralelamente, a perda líquida é compensada pela injeção de
solução glicosada isotônica.



Desmame (Patologias ligadas ao)
Características
O desmame constitui uma etapa muito importante na vida do jovem mamífero, marcada por:
– O fim da dependência materna do filhote, o que acarreta um conjunto importante de
transformações biológicas e psíquicas.
– O fim dos meios de defesa transmitidos passivamente pela mãe e o estabelecimento do
sistema imunológico ativo, capaz de assumir a proteção do organismo.
– O início do período de socialização correspondente à organização psicomotora e socioafetiva
que condiciona a pesquisa e a descoberta do ambiente e o estabelecimento de novas interações
entre o filhote e seus semelhantes por um lado e humanos por outro.

O desmame pode ser a ocasião que revela certos defeitos mascarados pelo estado de
dependência contínua da mãe.

As dificuldades do período de desmame são frequentemente agravadas pelo homem, que, por
razões comerciais, frequentemente realiza um desmame brutal, acompanhado de uma mudança
brusca no modo de vida.

Problemas Observados Durante O Desmame
Revelação de certos defeitos congênitos
– Cegueira, provocada por:
– catarata congênita;
– glaucoma (Fox-terrier);
– microftalmia, atrofia retiniana (Setter Irlandês).
– Problemas neurológicos:
– cãibra do Scottish;
– tremores do Airedale;
– hipoplasia cerebelar do gato;
– lipodistrofia (Cocker, Setter Inglês).
– Malformações renais: hipoplasia do córtex renal (Cocker).
– Cardiopatias congênitas: diminuição da atividade física e retardo do crescimento.
– Anomalias esofagianas: megaesôfago (persistência do 4° arco aórtico).

Problemas digestivos de origem alimentar
São consequência de um desmame muito abrupto, realizado frequentemente por ocasião da
venda do filhote, uma vez que o tubo digestivo não está adaptado ao novo regime (flora,
equipamento enzimático):
– diarreia, vômito, fermentação intestinal, inchaço;
– osteopatias de carência ou por desequilíbrio da ração (osteofibrose, osteodistrofia hipertrófica,
raquitismo);
– problemas cutâneos;
– parada do desenvolvimento muscular.

Parasitismo
A ascaridíase pode ser responsável, no momento do desmame, por uma enterite hipertrófica
crônica, responsável por diarreia e um estado de desnutrição.



Doenças infecciosas
O desmame pode coincidir com o desaparecimento dos anticorpos do colostro nos animais cujo
sistema imune ainda não adquiriu maturidade suficiente, o que os torna particularmente
suscetíveis a afecções virais (parvovirose, cinomose, tosse de canil).

Problemas de socialização
O período de socialização começa na 3ª ou 4ª semana e pode atingir a 12ª semana. Se essa
socialização for insuficiente (contato raro com humanos) ou muito tardia, podem ocorrer graves
problemas de comportamento, comprometendo definitivamente o contato entre o homem e o
cachorro.

Prevenção Dos Problemas Associados Ao Desmame
REALIZAR UM DESMAME PROGRESSIVO (ver ALEITAMENTO ARTIFICIAL DE GATO) entre a 3ª e 6ª semanas
enquanto se introduz um alimento complementar em quantidade crescente para realizar uma
boa transição entre a lactação materna e o regime adulto (alimento líquido à base de leite
reconstituído com a adição gradativa de molho de carne, ovo, flocos de cereais bem cozidos ou
de uma ração completa). O aleitamento não será suprimido enquanto a refeição complementar
não for consumida em quantidade suficiente.

Não esquecer de um aporte mineral correto
 

Vermifugar as fêmeas em início de gestação
• ESTABELECER UM PROGRAMA DE PROFILAXIA DE DOENçAS VIRAIS levando em conta as condições
particulares da criação em questão



Desvios (shunts) portossistêmicos
Definição
Anastomose vascular que coloca a veia porta em contato com a circulação sistêmica em “curto-
circuito”, afetando o fígado em diferentes graus.

Resulta de perturbações metabólicas graves que originam um estado de encefalopatia
hepática, desnutrição e atrofia hepática.

Nos carnívoros, a afecção, frequentemente congênita, é considerada uma das causas mais
frequentes de encefalopatia nos animais jovens.

Há vários tipos de shunt, e os mais frequentes são os de anastomose “portocava”: intra-
hepáticos (persistência do ducto venoso) ou pré-hepáticos. A determinação da variedade
causadora é um elemento importante do prognóstico em razão das diferenças na abordagem
cirúrgica.

Os shunts pré-hepáticos são operados mais facilmente.

Sintomas
Sinais de afecções hepáticas graves:
– Sintomas digestivos variados dominados pela disorexia.
– Retardo de crescimento ou emagrecimento.
– Sinais neurológicos, motores ou/e comportamentais, exacerbados após as refeições (ver
ENCEFALOSE HEPáTICA).
– Sialorreia no gato.
– Possibilidade de cálculo vesical (biurato de amônio e fosfato amoníaco magnesiano)
(hematúria, disúria).

Exames Complementares
Bioquímica
– avaliação do nível de amônia no jovem e/ou após sobrecarga (ver ENCEFALOSE HEPáTICA).
– elevação dos ácidos biliares plasmáticos antes e depois da refeição: cão em jejum <10 µmol/L e
pós-prandial <30 µmol/L, gato em jejum <3 µmol/L e pós-prandial < 5 µmol/L;
– hipoproteinemia e hipoalbuminemia;
– hipoglicemia (inconstante).
• A RADIOGRAFIA ABDOMINAL é muito pouco específica, mas pode orientar o diagnóstico:
– diminuição do tamanho do fígado (não específica, o eixo do estômago, que fisiologicamente é
paralelo à décima costela em uma vista de perfil, torna-se perpendicular à coluna);
– nefromegalia (no cão, o comprimento dos rins corresponde a 2,5 a 3,5 vezes o comprimento do
corpo vertebral de L2) e esplenomegalia;
• A ULTRASSONOGRAFIA apresenta uma sensibilidade de 80 a 90%, mas requer um
ultrassonografista experiente. O exame ocorre em dois passos:
– Pesquisa de sinais secundários: fígado reduzido, microvascularização hepática, renomegalia
(tamanho normal dos rins: 3 a 9 cm de comprimento de acordo com o tamanho do animal),
esplenomegalia, cálculos vesicais e renais de urato (não visíveis à radiografia).
– Pesquisa de anomalias vasculares: atresia de veia porta, vasos supranumerários criando uma
anastomose portossistêmica. Esses vasos estão frequentemente dilatados e com aspecto tortuoso
(a localização e a descrição são particularmente importantes, visto que condicionam a



dificuldade da cirurgia).
– Aceleração do fluxo hepático em caso de shunt hepático (>20 cm/s).
• A CINTILOGRAFIA PORTAL TRANSRETAL exibe uma sensibilidade de 100%, mas não permite a
localização do shunt e não está disponível (Serviço de Imagem Oniris Nantes, Centro de
Radioterapia de Alfort). No entanto, é um exame não invasivo.
• No casos em que a ultrassonografia não permite a localização do shunt e que este não é visível
na cirurgia também, A ANGIOGRAFIA MESENTéRICA permite localizá-lo com boa sensibilidade.

Tratamento
• O TRATAMENTO MéDICO CONSERVADOR é apenas paliativo e de interesse transitório (ver ENCEFALOSE
HEPáTICA). É fundamental evitar as drogas de metabolização hepática, particularmente os
barbitúricos, em virtude do acúmulo no organismo.

Recomenda-se reduzir o aporte de sódio para limitar os riscos de ascite.
• A CIRURGIA visa obstruir parcial ou totalmente o shunt com o auxílio de uma ligadura para se
obter uma reorientação do fluxo portal pelo fígado. Todavia, as armadilhas, excetuando a
dificuldade técnica variável conforme o tipo de shunt, são numerosas: atrofia da circulação intra-
hepática, hipertensão portal acentuada, podendo causar, nas horas seguintes à intervenção, uma
hemorragia intestinal súbita fatal.



Diabetes melito
Definição
Síndrome definida como “estado de hiperglicemia crônica ligada à deficiência de insulina ou a
um excesso de fatores que se opõem à sua ação”. A diabetes pode resultar da deficiência de
secreção de insulina pelas células beta pancreáticas ou da deficiência da atividade da insulina,
ou de ambas as anomalias associadas. Nos carnívoros, a diabetes é muitas vezes
insulinodependente (as células beta pancreáticas não produzem quantidades suficientes de
insulina e a insulinoterapia é indispensável) e insulinorresistente (a insulina não age nos
tecidos-alvo).

Etiologia
Trata-se de uma doença multifatorial, cuja etiologia é desconhecida.

Algumas diabetes são secundárias a outras doenças ou tratamentos.
Existem vários tipos de diabetes melito, mas nenhuma classificação é satisfatória.

 Tabela  I.  Classificação e  etiologia  das diabetes melito nos
carnívoros
Diabetes “primárias”
– Diabetes tipo 1, “juvenil”: destruição imunomediada das células beta nas ilhotas de Langerhans (diabetes
“insulinodependente”), que afeta principalmente jovens; rara.
– Diabetes primárias de adultos: multifatoriais (fatores imunológicos, ambientais, genéticos…) e qualificadas
como “diabetes tipo 2”, estando associadas à insulinodeficiência e insulinorresistência.
Diabetes “secundárias”
Doenças:
– disendocrinias: obesidade, hipercorticismo, acromegalia (tumor hipofisário no gato e grande importância da
POLIDISENDOCRINIA ASSOCIADA AO CICLO ESTRAL DA CADELA)
– Nota-se que o ciclo estral não induz a desregulação do metabolismo glicídico da gata, em oposição ao que ocorre
na cadela.
– Pancreatites…

Medicamentos ou toxicantes:
Esteroides (glicocorticoides, acetato de megestrol) principalmente.

Sintomas
• OS SINTOMAS-“CHAVE” SãO:
– síndrome de poliúria-polidipsia, com glicosúria;
– perda de peso (quando há deficiência de produção de insulina);
– polifagia.
• SINTOMAS DA DOENçA CAUSAL em caso de diabetes secundária insulinodependente: obesidade,
sinais de pancreatites…
• CASO PARTICULAR DA DIABETES MELITO JUVENIL “INSULINODEPENDENTE” (RARA):
– crescimento retardado, caquexia, mal-estar geral;
– PUPD, polifagia;
– cetonúria.
• COMPLICAçõES:



– catarata bilateral (cachorro);
– infecções bacterianas (cistites, doenças parodontais, piodermites…);
– esteatose hepática;
– insuficiência renal;
– plantigradia (gato);
– hipertensão arterial;
– acidocetose diabética.
• ACIDOCETOSE DIABéTICA GRAVE:
– degradação importante do estado geral: anorexia, desidratação marcada;
– sintomas digestivos: vômitos;
– sintomas neurológicos: depressão, coma;
– sintomas respiratórios: respiração lenta e ampla.

Diagnóstico
• SUSPEITA CLíNICA: síndrome PUPD (diagnóstico diferencial deve ser realizado; pp. LII e LVIII).
• DETECçãO DA GLICOSúRIA:
– a análise da urina permite também detectar uma eventual cetonúria;
– buscar leucocitúria, bacteriúria (infecção urinária), proteinúria (insuficiência renal).
• EVIDENCIAçãO DA HIPERGLICEMIA:
– hiperglicemia em jejum (> 1,80 g/L); entre 1,3 e 1,8 g/L: possível diabetes melito;
– interpretar com cuidado a glicemia isolada: é possível haver uma hiperglicemia transitória
(sobretudo no gato); a glicemia é aumentada por alguns anestésicos (medetomidina, xilazina).
– em caso de dúvida: dosagem de frutosaminas séricas — conjunto de proteínas glicosiladas que

controlam a glicemia média no decorrer de 1 a 3 semanas que precedem a coleta. Um
valor > 400 micromol/L permite excluir a hiperglicemia pontual.
NOTA: A dosagem da insulinemia não é necessária para o diagnóstico inicial, mas útil,

sobretudo, no decorrer da terapia.
• BUSCA DE COMPLICAçõES E DOENçAS ASSOCIADAS:
– em função do contexto clínico (e “econômico”), realizar uma prova: buscar um foco infeccioso,
uma doença renal, hepática, uma pancreatite.
– toda doença concomitante constitui causa de insulinorresistência e pode comprometer a
eficácia do tratamento.

Tratamento
• TRATAMENTO DIETéTICO:
– PRINCíPIOS: o tratamento dietético visa a limitar as flutuações pós-prandiais da glicemia, manter
um peso ótimo e prevenir as complicações (hiperlipidemia, hipertensão arterial…). A ingestão
de carboidratos é estritamente controlada e o aporte energético é mantido a um nível suficiente:
– cachorro diabético de peso normal: manter regime de manutenção;
– cachorro diabético obeso: o aporte energético é levado a 80% do aporte correspondente ao peso

real (evitar emagrecimento muito rápido devido aos riscos de lipólise excessiva e acidocetose).
São oferecidos carboidratos de metabolização lenta (amido);

– cachorro diabético magro: aumentar a densidade energética da ração;
– bebida à vontade a fim de evitar a desidratação.
– IMPLANTAçãO PRáTICA:
– ração industrial (alimento “diabético”);



– ração caseira: a energia metabólica é fornecida por carboidratos (50 a 60%), lipídios (20 a 30%) e
material proteico bruto (10 a 20%). A qualidade das proteínas é controlada: carne branca,
peixe, boi magro. Os carboidratos são fornecidos pelo arroz, massas ou legumes (evitar as
cenouras, ricas em “açúcares rápidos”).

• INSULINOTERAPIA (Tabela II).

Tabela II
Os diferentes tipos de insulina e sua duração de atividade (atentar à alta variabilidade
individual)

Em um primeiro momento, utiliza-se insulina isolada segundo a AMM veterinária:
Caninsulin™ (0,5 a 0,7 UI/kg 2 vezes por dia).

A insulina rápida deve ser reservada às diabetes acidocetósicas.
• TERAPIA HIPOGLICEMIANTE ORAL: são pouco prescritas, pois se mostram pouco eficazes no
cachorro. Essa terapia pode ser executada em caso de estado pré-diabético e de hiperglicemias
moderadas.
– Sulfamidas hipoglicemiantes:
– glipizida (Glibenese®*), 0,25 a 0,50 mg/kg/dia por via oral, em duas tomadas utilizáveis;
– biguanidas: metformina (Glugofage®*), 0,5-1 g/dia por via oral, em duas tomadas.

Diabetes Não Acidocetósica
Estabelecimento da insulinoterapia



• PROTOCOLO INICIAL:Caninsulin®: 0,5 a 0,7 UI/kg por via subcutânea, 2 vezes por dia, tanto no
cachorro quanto no gato, em horários fixos (2 injeções espaçadas por 12 horas).

NOTA: Doses mais fracas no gato em caso de hiperglicemia moderada (< 2,5 g/L): 0,25 a
0,5 UI/kg, 2 vezes por dia.
– Administrar a refeição no momento de cada injeção.
– A resposta de cada animal é variável e impossível de prever: controles de ajuste de dose serão
necessários.
• RECOMENDAçõES ASSOCIADAS:
– informações são dadas aos proprietários a respeito da técnica de injeção (após homogeneização suave,
dosagem adequada de insulina, fazer o proprietário praticar a injeção) da armazenagem da
insulina, das medidas dietéticas…
– esterilização das cadelas aconselhada: hiperprogesteronemia e polidisendocrinia de diestro
induzem insulinorresistência.
– fornecer um documento explicativo escrito e marcar uma reunião sete a dez dias mais tarde.

NOTA: Pode ser preferível hospitalizar o animal: acidocetose grave, anorexia…
• VIGILâNCIA PELO PROPRIETáRIO: em casa, o proprietário monitorará diferentes parâmetros: apetite,
ingestão de água, estado geral. São informados os riscos e os sintomas da hipoglicemia.

Avaliação da resposta ao tratamento
• AVALIAçãO CLíNICA E BIOLóGICA:
– avaliar ingestão de água, apetite, peso, estado geral…;
– procurar eventuais complicações (catarata, hipertensão arterial…);
– análise de urina: observar glicosúria, cetonúria, sinais de infecção, proteinúria;
– glicemia: idealmente deve ficar entre 0,9 a 2 g/L (ou 2,5 g/L).

Na ausência de melhora, suspeitar, em primeiro lugar, de um problema técnico (injeção mal
feita, insulina vencida…).
• CURVA DE GLICEMIA:
– as medidas isoladas de glicemia são fontes de erro de interpretação. Apenas a curva de
glicemia (várias glicemias divididas entre 2 injeções de insulina) permite verificar a ausência de
hipoglicemia e ajustar o tratamento quando os sinais clínicos persistem;
– protocolo: coleta para T0; injeção de insulina pelo proprietário (verificar a técnica de injeção) e
repasto; em seguida, coleta a cada 2 horas.
• ADAPTAçãO DO PROTOCOLO: serão levados em conta o valor mais baixo da glicemia (“nadir”), o
atraso e a duração da ação da insulina…:
– “nadir” muito baixo (< 0,8 g/L): reduzir a dose de insulina (de 10 a 20%) por risco de
hipoglicemia;
– “nadir” elevado (> 1,5 g/L) com persistência dos sintomas. Aumentar a dose) de 20 a 30% em
primeira intenção);
– “nadir” muito precoce (efeito terapêutico muito curto): passar a utilizar insulina com atividade
prolongada (Lantus®* ou Levemir®*: insulinas “recombinantes humanas”);
– Glicemia correta ou baixa no momento da segunda injeção: protocolo de apenas 1 injeção
cotidiana é preferível.

NOTA: Em caso de variações da forma das curvas obtidas de um dia para o outro em um mesmo
animal, visar a uma melhora clínica e não a uma “curva de glicemia perfeita”!

Seguimento posterior
• MOTIVOS DE FALHA: cada caso é único e um período mais ou menos longo é necessário para a



execução do protocolo da insulinoterapia. Caso o quadro clínico não melhore, a análise da curva
de glicemia ajuda a identificar os motivos de falha da insulinoterapia:
– hipoglicemia (superdosagem de insulina);
– persistência de hiperglicemia:
– subdosagem de insulina;
– ou insulinorresistência;
– ou efeito “post-Somogyi”: hiperglicemia prolongada dando origem a uma hipoglicemia por

superdosagem. (Uma superdosagem pode induzir um efeito Somogyi: hipoglicemia seguida de
hiperglicemia de rebote.)

– a medida da insulinemia, paralelamente à da glicemia, permite distinguir subdosagem e
insulinorresistência. A causa de insulinorresistência será buscada;
– “nadir” correto, mas a glicemia aumenta muito rapidamente em seguida: protocolo não adaptado
(aumentar a frequência de injeção ou trocar o tipo de insulina) ou insulina metabolizada muito
rapidamente (estado infeccioso, febre, anticorpos anti-insulina).
 Tabela  III.  Motivos de falha da insulinoterapia

Protocolo ou técnica inadequados
Má conservação ou má suspensão de insulina (agitação leve)
Má técnica de injeção, erros de dosagem
Protocolo inadequado (dose inadequada, efeito Somogyi, tipo de insulina e frequência inadequada)
Desrespeito de horários, ausência de regime dietético adaptado, ausência de exercício físico
Metabolismo rápido da insulina (anticorpos anti-insulina, hipertireoidismo, febre, infecções)
Resistência à insulina
Administração de esteroides (progestogênicos, corticoides)
Obesidade, acromegalia, hipercorticismo, diestro na cadela
Infecções, doenças intercorrentes
Hipertireoidismo, hipotireoidismo, feocromocitoma

Diabetes Acidocetósica E Coma Diabético
• ACIDOCETOSE BENIGNA (cetonúria com animal em bom estado):
– protocolo idêntico: (Caninsulin®: 0,7 UI/kg de manhã e à noite);
– monitoração estreita.
• ACIDOCETOSE GRAVE (cetonúria com desidratação, prostração, vômitos):
– reidratar (ver DESIDRATAçõES, CETOACIDOSE DIABéTICA);
– insulina cristalizada (p. ex., Actrapid®*). Se a redução é inferior a 0,5 g/L, injetar 0,2 UI/kg.

Complicações Da Insulinoterapia
Hipoglicemia (astenia, paresia, crises convulsivas, coma): fazê-lo ingerir xarope de ácer ou xarope
de açúcar.
• TRATAMENTO DE URGêNCIA:
– glicocorticoides: dexametasona: 0,1 mg/kg, prednisolona: 2 mg/kg;
– solução glicosada hipertônica a 30%: 1 g de glicose por via intravenosa ou, em caso de falha,
solução glicosada isotônica (200 a 500 mL em perfusão).





Diabetes insipidus
Definição
Aumento importante e permanente da quantidade de urina (< 50 mL/kg) e sede em exagero (>
100 mL/kg):
– insuficiência da secreção de hormônio antidiurético (ADH) em caso de diabetes insipidus
hipofisária;
– insensibilidade dos néfrons ao hormônio antidiurético em caso de diabetes insipidus
nefrogênica.

A diabetes insipidus pode ser “completa” ou “parcial”. A deficiência em ADH perturba a
reabsorção de água ao nível do tubo contorcido distal e do tubo coletor, com um aumento do
volume de urina e diminuição de sua densidade, além de uma polidipsia secundária.

As diabetes insipidus hipofisária e nefrogênica devem ser distinguidas da “diabetes insipidus
psicogênica”: a potomania na qual a polidipsia é primária.

Etiologia
 Diabetes insipidus “central”, ou hipofisária (deficiência em ADH)

Primária: idiopática
Tumor, traumatismo, granuloma
Hiperviscosidade sanguínea…
Diabetes insipidus nefrogênica
Primária: hereditária
“Metabólica”: acromegalia, hipercorticismo, hipopotassemia, hipoaldosteronismo
Hipercorticismo, insuficiência hepática, feocromocitoma
Lesões renais (tubulopatias)
Endotoxinas (piometra, prostatites, inflamações crônicas…)
Iatrogenia

Diagnóstico
É relativamente simples, uma vez que se trata de uma síndrome poliúrica-polidípsica importante
associada a uma queda da densidade urinária (< 1.007-1.005), sem outras anomalias reveladas na
análise de urina.

A ausência de alguns sintomas pode facilitar o diagnóstico diferencial. Particularmente, o
estado geral pode ser bom e o apetite não sofrer uma diminuição (ver INSUFICIêNCIA RENAL CRôNICA
(p.362)) ou aumento (ver DIABETES MELITO (p.200)).
• DIAGNóSTICO DIFERENCIAL DAS SíNDROMES POLIúRICAS-POLIDíPSICAS (ver Quadro). É importante
quantificar a água ingerida e a urina produzida, determinar a densidade urinária e procurar a
presença de eventuais elementos urinários sobrepostos (proteinúria, glicosúria). Paralelamente,
convém efetuar diferentes dosagens bioquímicas sanguíneas.
• DIAGNóSTICO DIFERENCIAL DOS DIFERENTES TIPOS DE DIABETES INSIPIDUS. Feito o diagnóstico geral, é
importante tentar determinar a origem da síndrome o mais rápido possível. Com essa
finalidade, diferentes testes podem ser realizados, mas sua execução leva em conta o estado de
hidratação e geral do animal. Assim, se o animal é idoso ou há suspeita ou suscetibilidade de
surgir uma insuficiência renal (sem relação direta com a diabetes insipidus, mas de acordo com o
princípio geral de que um animal pode sofrer de várias doenças simultaneamente), convém



efetuar uma avaliação da função renal (dosagem da ureia sanguínea) antes dos testes, e caso
necessário, entre cada um deles.
 Diagnóstico diferencial das síndromes poliúricas-

polidípsicas
DOENçAS SANGUE URINA

Insuficiência renal crônicaUreia
Creatinina

Densidade
Cultura

Diabetes melito Glicemia Glicosúria
Diabetes insipidus N Densidade
Insuficiência renal Bilirrubina

Alb./prot.
Transaminases
Fosfatases

Coloração
Bilirrubina

Hipertireoidite T4-T3  
Síndrome de Cushing Colesterol

Glicemia
Cortisol plasmático

 

Hipercalcemia Calcemia  

– Teste de restrição hídrica:
– redução progressiva da ração hídrica (até 60 mL/kg/dia), 3 a 4 dias antes da prova, com uma

monitorização do estado hídrico. Embora facultativa, essa “preparação” se torna útil para
facilitar a determinação da concentração urinária no decorrer do teste propriamente dito;

– no dia do teste, o cachorro deve ser pesado regularmente a cada 2 horas e o teste é
interrompido se for constatada uma perda de peso superior a 10%. Sua bexiga será esvaziada e
a densidade urinária, medida, igualmente a cada 2 horas, a fim de avaliar se a restrição hídrica
provoca ou não a concentração da urina;

– supressão completa da água e dos alimentos, além de coletas de urina para determinar a
densidade ou a osmolalidade. O teste é interrompido caso a densidade urinária aumente ou
caso o animal perca 5% de seu peso.

– se a urina do animal tiver se concentrado: animal normal ou potomania.
– se a urina do animal não tiver se concentrando: diabetes insipidus hipofisária ou diabetes insipidus

nefrogênica. Sua distinção requer um teste suplementar (dito “teste com desmopressina”)
praticado unicamente se o estado do animal permitir.

– Teste com desmopressina (Minirin®*):
– ao final do teste de restrição hídrica, se a urina do animal não tiver se concentrado, instilar de 1

a 4 gotas de Minirin®* no fundo do saco conjuntival – ou aplicar injeção de 2 a 5 µg por via
sucutânea, seguida de privação de água. Densidade urinária medida após uma, 2 e 3 horas;

– interpretação: no cachorro normal ou com diabetes insipidus psicogênica ou hipofisária,
constata-se no decorrer dos testes com desmopressina que a urina claramente se torna
concentrada.

– é possível realizar um “diagnóstico terapêutico”: aplicar um tratamento com Minirin®* e
reavaliar a densidade urinária após alguns dias de tratamento.

 



Tratamento
• DIABETES INSIPIDUS HIPOFISáRIA. Tratamento substitutivo (a ser mantido): desmopressina
(Minirin®*), análoga da vasopressina. Instilar no olho 1 a 2 gotas por dia (0,05 a 0,15 mL).
Posologia modulada de acordo com o resultado.
• DIABETES INSIPIDUS NEFROGêNICA. Os tratamentos são pouco eficazes. Pode-se, porém, tentar
utilizar a hidroclorotiazida (Esidrex®*) 1 mg/kg/dia, que exerce um efeito paradoxal no animal
diabético insipidus devido à alta indução de excreção de sódio.
– DIABETES INSIPIDUS PSICOGêNICA (POTOMANIA). O tratamento é ditado pela identificação de
anomalias comportamentais.



Diabetes renal (Síndrome de Fanconi)
Definição
Esta doença rara é caracterizada por uma deficiência na reabsorção tubular da glicose, dando
origem à glicosúria, enquanto a glicemia continua normal.

Sintomatologia
Clinicamente, essa doença é assintomática e apenas os exames de laboratório mostram glicosúria,
apesar da glicemia normal.

O termo “síndrome de Fanconi” (descrita para o homem) é restrito a casos nos quais a
glicosúria está associada a um aumento da eliminação urinária de proteínas e outros metabólitos
(sódio e água, potássio, aminoácidos, bicarbonatos e fosfatos). Hipopotassemia severa e acidose
metabólica podem surgir.

Etiologia
– FORMA HEREDITáRIA: em Basenji e também em outras raças (Scottish Terrier, Elkhound
Norueguês…).
– TUBULOPATIA ADQUIRIDA: nefropatia orgânica com alteração da reabsorção tubular. No cachorro,
deve-se buscar leptospirose.

Tratamento
Não existe qualquer tratamento específico, além da correção dos desequilíbrios metabólicos
constatados.



Diagnóstico da gestação
Ver GESTAçãO (DIAGNóSTICO DA (p.286))



Diálise peritoneal
Técnica de depuração extrarrenal, a diálise peritoneal (DP) utiliza o peritônio como membrana
de filtração a fim de depurar do organismo os dejetos produzidos ou acumulados no contexto da
insuficiência renal.

A DP substitui a hemodiálise e é mais eficaz, porém inadequada nas condições de exercício da
medicina veterinária.

Indicações
A DP é utilizada no tratamento de insuficiência renal aguda (IRA) e permite igualmente tratar
algumas INTOXICAçõES.

No tratamento da IRA, a DP deve ser aplicada quando houver falhas nas técnicas de diurese
forçada (Lasilix®*, Dimazon®*). Na prática, a ureia e a creatinina sanguíneas devem diminuir mais
de 50% no primeiro dia de DP se pelo menos 4 sessões forem feitas cotidianamente. Essa
frequência pode às vezes ser esquecida. A duração do tratamento varia entre cinco a dez dias.
Passado esse tempo, a regressão das lesões renais só ocorrerá excepcionalmente. As tubulopatias
agudas respondem melhor a essa técnica.

Material
– Cateter para diálise peritoneal. Existem diferentes modelos. Os mais simples (tipo “Teckhoff”)
são assimiláveis a tubos fenestrados, baratos e de fácil utilização (punção); infelizmente, são
facilmente obstruídos. Os mais elaborados (tipo “Anicath”) são constituídos de discos que
aumentam consideravelmente a extensão e a eficácia das trocas; seu custo é evidentemente
muito mais alto e sua inserção necessita de uma pequena laparotomia.
– Líquido de diálise peritoneal de composição variável segundo a indicação da DP (ver Tabela na
página seguinte). Na prática, a fórmula A é a mais empregada. A fórmula B é útil no caso de
hiper-hidratação (ultrafiltração).
– Perfusor.

Técnica
– De acordo com o tipo de cateter disponível, o mesmo é introduzido através de uma simples
“punção-tunelização” da parede abdominal ou por uma pequena laparotomia. A implantação
deve ser feita em uma zona de depressão no abdome distal.
– O cateter é heparinado após cada sessão de diálise (500 unidades, ou 0,5 mL de heparina).
– O líquido de diálise é injetado na dose de 50 mL/kg e a uma temperatura de 2°C a 3°C
superiores à temperatura corporal do paciente (Tabela).
– O líquido é deixado no abdome durante 30 a 40 minutos e recuperado por sifonagem.
– No mínimo, 4 sessões devem ser realizadas por 24 horas. Pode-se chegar até 10 sessões em 24
horas.
– Na primeira sessão, a quantidade de líquido recuperada é pequena. A partir da segunda sessão,
90 a 95% da quantidade injetada podem ser recolhidas.
– Controle de eficácia: dosagem de ureia sanguínea após cada diálise.
– Duração do tratamento: uma semana. Em alguns casos, a recuperação lesional é obtida apenas
depois de 3 semanas de diálise.



Incidentes – Complicações Técnicas
– Passagem de líquido no espaço subcutâneo (má implantação do cateter).
– Complicações infecciosas (manipulação do cateter sem regras de assepsia: risco de peritonite). A
cada manipulação do cateter, injetar o mesmo antibiótico (ampicilina: 30 a 50 mg/kg), o que
permite evitar os riscos de peritonite.

Em caso de peritonite, um exame bacteriológico do líquido de lavagem é necessário.
Lavagem da cavidade peritoneal com solução salina isotônica, na qual são adicionados

0,5 mL/L de solução iodada a 2%.
 Exemplos de composição dos líquidos comercializados para

diálise  peritoneal
 FÓRMULA AFÓRMULA B
Sódio (mEq/L) 141 141
Potássio (mEq/L) 0 0
Cálcio (mEq/L) 3,5 3,5
Magnésio (mEq/L) 1,5 1,5
Cloro (mEq/L) 101 101
Lactato (mEq/L) 45 45
Glicose (g/L) 15 42,5
Osmolalidade (mOsm/L) 366 505

– Dificuldades de recuperação do líquido de diálise (má implantação do cateter).
– Perfuração de órgãos (bexiga, intestino) no momento da instalação do cateter: antes de inserir o
cateter, esvaziar a bexiga e injetar, com a ajuda de uma agulha fina, alguns mililitros de líquido
de diálise para descolar as vísceras da parede abdominal.



Diarreia
Definição
Aumento da frequência de defecação e/ou do teor de água e/ou do volume das fezes.

É uma das síndromes mais frequentes, cujo tratamento, porém, é muito padronizado e mal
adaptado.

Convém inicialmente enfatizar que, fisiologicamente, o estado das fezes é extremamente
influenciado pela qualidade e quantidade de ração alimentar.

Sintomas
Diferem claramente de acordo com a duração da evolução e com a origem dos problemas no
jejuno ou no intestino grosso.

Como consequência, o exame clínico deve contemplar duas questões prévias:
– A diarreia é aguda ou crônica? (diarreia crônica: persistência da diarreia depois de mais de um
mês, seja de modo contínuo = diarreia crônica, seja de modo recidivo = diarreia crônica recidiva). As
diarreias crônicas podem surgir de causas extradigestivas.
– Localização da origem da diarreia (ver Tabela a seguir).

Tratamento
A etiologia e, por consequência, a conduta terapêutica, variam sensivelmente se o processo
patológico for agudo ou crônico. Ver DIARREIA AGUDA e DIARREIA CRôNICA.

A terapia depende da patogenia da síndrome: os movimentos líquidos cotidianos no tubo
digestivo e seus anexos (secreções-absorção) são quantitativamente muito importantes e
ultrapassam em volume o total dos líquidos extracelulares. Esquematicamente, as secreções são
produzidas essencialmente nas primeiras vias digestivas e no jejuno; a absorção dos nutrientes é
realizada no jejuno e a reabsorção de água, no jejuno e então no cólon, onde a motilidade é
reduzida.

Quatro tipos de mecanismo, mais ou menos associados, podem dar origem a uma diarreia

• DIARREIA OSMóTICA (= diarreia por diminuição da reabsorção de água): trata-se provavelmente do
mecanismo mais frequente para surgimento de diarreia.

A reabsorção de água é limitada pela persistência de substâncias osmoticamente ativas na luz
do cólon.

Essas substâncias podem ser:
– materiais não digeríveis (rações anormais, medicamentos);
– nutrientes não digeridos (má digestão ou, sobretudo, indigestão e troca brutal da ração) que
podem igualmente favorecer a fermentação bacteriana, com produção de gás e substâncias
citotóxicas, provocando o autoagravamento dos fenômenos por diminuição da capacidade de
absorção;
 Localização da origem da diarreia



PROCURAR JEJUNO INTESTINO GROSSO
Impacto no estado geral Importante Baixo

Frequência das defecações Elevada (+) Muito elevada (+ + +)
Necessidade imperiosa

Aspecto das fezes Líquidas (sem forma)
Alimentos não digeridos

Moles (“em pilhas”)
Muco (+ + +)

Presença de sangue Digerido Fresco
Volume das fezes Sempre elevado Normal a elevado

Sintomas associados Vômitos, polidipsia, borborigmas, distensão abdominalDores abdominais, tenesmo, f latulência (vômitos)

– nutrientes normalmente absorvidos, mas que não o são devido a modificações na parede (má
absorção decorrente das enterites agudas ou crônicas).

A dieta precede qualquer tratamento deste tipo de diarreia e geralmente é suficiente para
assegurar a cura.
• DIARREIA POR EXSUDAçãO. Trata-se do descarregamento de elementos diversos na luz intestinal —
proteínas-sangue-muco —, resultante de lesão intestinal: ulceração e inflamação.

Entram nesta categoria:
– Todas as enterites, agudas ou crônicas, quaisquer que sejam suas origens: parasitária,
bacteriana, imunológica.
– A síndrome “enteropatia com perda proteica”, associada à exsudação ativa e à diminuição da
absorção por fenômeno da “contrapressão” de um balanço negativo.

Diferentemente das diarreias de origem osmótica, a disfunção persiste mesmo depois da
“aplicação da dieta”.

O tratamento específico é, neste caso, muito importante.
• DIARREIA POR HIPERSECREçãO. Este tipo de diarreia é resultado da perda excessiva de água e íons,
particularmente no jejuno, seguida de uma secreção elevada pela mucosa. É muito menos
frequente.

Como no caso anterior, a disfunção persiste mesmo depois da “aplicação da dieta”. É
resultado, em particular, dos seguintes elementos:
– diferentes toxinas microbianas (Escherichia coli);
– ácidos graxos em excesso no caso de esteatorreia.
• DIARREIA POR PERTURBAçãO DA MOBILIDADE. Em oposição ao senso comum, os hiperperistaltismos
são raramente a origem primitiva de diarreia em carnívoros. Entretanto, eles podem intervir na
manutenção do fenômeno. Além disso, a hipomotilidade do cólon, em particular de origem
iatrogênica, pode ser uma causa secundária de diarreia, seguida de proliferação bacteriana com
hipersecreção e perturbações osmóticas.



Diarreia aguda
Definição
Diarreia de aparecimento recente (convencionalmente, serão abordadas aqui apenas as diarreias
do jejuno; para diarreias do intestino grosso, ver COLITE AGUDA (p.128)). As causas diversas, muito
numerosas, são normalmente difíceis de determinar na prática. As causas mais frequentes são as
desordens osmóticas (ver DIARREIA (p.207)).

Sintomas
Sinais gerais
Frequentes e variáveis segundo a causa:
– Hipertermia e torpor.
– Anorexia com polidipsia.
– Desidratação extracelular.
– Às vezes, estado de choque.

Aspecto das fezes (ver Diarreia (p.207))
Permite localizar a origem do problema no tubo digestivo (ver quadro anterior).

Sinais “digestivos”
– Vômitos eventuais (“gastroenterite aguda”).
– Borborigmas.
– Tensão da parede e dor na palpação (“sensação de marulho”).
– A dor de origem intestinal (cólica) é mais rara do que nas colites.

Exames Complementares
Nas diarreias benignas, os exames complementares não são necessários.

Em função do contexto epidemiológico e clínico
– Exame coproscópico.
– Busca do Parvovirus em cachorros jovens (ver PARVOVIROSE DO CãO).
– Baixo interesse pelo exame bacteriológico (a perturbação da flora, quase constante, é
principalmente um resultado da diarreia, não tanto sua causa).
– Apenas algumas bactérias podem ser consideradas constantemente patogênicas: Salmonella,
Shigella, Campylobacter.
• EM CASO DE ALTAS PERTURBAçõES (sobretudo, diarreias do jejuno):
– hematócrito e proteínas plasmáticas;
– ionograma simplificado (hipopotassemia frequente);
– NF: risco séptico;
– balanço renal, hepático (excluir causa “extradigestiva”).

Tratamento
• TRATAMENTO ESPECíFICO, SE POSSíVEL (antiparasitários).



• TRATAMENTO HIGIêNICO. Dieta hídrica durante 24 a 48h (indispensável se a diarreia acometer o
jejuno). Realimentação muito progressiva. Atenção aos animais jovens sujeitos à hipoglicemia.

Bases do tratamento médico

Modificadores do trânsito gastrintestinal

– Na maior parte dos casos, evitar (ou limitar a uma única administração) a utilização dos
espasmolíticos (em particular, os anticolinérgicos de efeitos secundários importantes).
– Seu uso será restrito às diarreias agudas muito severas e, neste caso, deve-se dar uma
prioridade absoluta à luta contra a perda líquida. (brometo de prifinium: Prifinial)
– Preferir os “espasmogênicos” opiáceos que reforçam a motilidade circular: interesse em
derivados morfínicos (loperamida [Loperal®] 0,3 a 0,5 mg/kg via oral, em 3 tomadas em cachorros,
e 0,1 mg/kg em 3 administrações em gatos). Cuidado para não induzir constipação.

Medicamentos tópicos

– Os absorventes são muito adaptados, pois parecem dar alívio rápido ao animal e podem servir
de veículo para outros medicamentos:
– Os sais de alumínio (Phosphaluvet®) são prescritos, sobretudo, para gastroenterites; tornam o

esvaziamento gástrico lento e regularizam o influxo de nutrientes no jejuno. Sua
administração deve ser interrompida se a frequência de vômitos sofrer um aumento e
finalizada até o fim dos problemas para evitar constipação.

– As argilas Smectite (Smectivet®) ou o caulin são agentes de cobertura que protegem a mucosa
intestinal e lutam contra o acúmulo de gás e toxinas.
– O carbono é o tratamento de escolha no caso de ingestão de toxicante; é útil para flatulências

(especialmente em colites).

Antibioterapia

A prescrição de antibióticos é, provavelmente, inútil em várias diarreias agudas, até mesmo
destrutiva, pois induz uma perturbação da flora muito prolongada.

Indicada caso um risco séptico ou fenômeno séptico for encontrado (enterite hemorrágica,
neutropenia, sintomas gerais graves) ou em uma enterite bacteriana.
– em enterite bacteriana:
– metronidazol ou amoxicilina (Clostridium);
– trimetoprima-sulfamida (salmonelas, Escherichia coli);
– quinolona (Campylobacter, salmonela).
– em caso de risco séptico: sulfamida-trimetoprima;
– em caso de sepse: antibioterapia por via geral (amoxicilina, associada à gentamicina ou
quinolona).

Recorrer a antissépticos intestinais não reabsorvíveis parece normalmente preferível e torna-
se indispensável na maior parte das colites (neomicina).

Compensação das perdas hídricas



Solução de reidratação oral durante a dieta hídrica inicial (cobertura das necessidades hídricas
de manutenção, do aporte de eletrólitos e de glicose). Possível na ausência de vômitos.

Correção das desordens hidroeletrolíticas (ver Desidratações (p.194))

– Em caso de forte alteração do estado geral, vômitos, desidratação objetivada (hematócrito,
proteínas totais), critérios clínicos:
– início de um sinal de dobra da pele: 6% do peso corporal;
– dobra persistente com afundamento dos globos oculares nas órbitas: 8% do peso corporal;
– estado de choque: 12% do peso corporal.
– Perfusão de Ringer lactato (ou, em caso de falha, solução isotônica de NaCl).
– Suplementação em K+ normalmente necessária; ingestão de glicose em caso de hipoglicemia.

Conduta Do Tratamento Médico
• DIARREIA AGUDA DO JEJUNO, SEM REPERCUSSãO GRAVE NO ESTADO GERAL. Medidas dietéticas são
indispensáveis.
– No momento da consulta:
– Prifinial®: 1 mL/10 kg para o cachorro ou 1 mL/3 kg para o gato.
– Butilescopolamina (Estocelan®): 1 a 2,5 mL SC.
– No retorno ao proprietário:
– Medicamentos tópicos absorventes:

– fosfato de alumínio: Phosphaluvet® (1 mL/kg 3 vezes por dia) para gastroenterite;
– esmectite: Smectivet® (500 mg/kg; uma colher de café por 10 kg pela manhã e à noite);
– Diarsanyl®: montmorilonita e eletrólitos; tópico e reidratante via oral (1 a 10 mL/cachorro,

1 mL/gato);
– Easypill smectite.

– Loperamida: Loperal®: 0,08 a 0,2 mg/kg, 2 a 3 vezes por dia (exceto para o Collie); gato: 0,04 a
0,1 mg/kg, 2 vezes por dia.

• DIARREIA AGUDA DO JEJUNO, COM REPERCUSSõES IMPORTANTES SOBRE O ESTADO GERAL.
– Dieta total.
– Hospitalização para fluidoterapia (reidratação).
– Antibioticoterapia por via parenteral:
– Amoxicilina: Clamoxyl®: 50 mg/kg em 2 injeções/dia).
– Sulfamida-trimetoprima: Borgal®: 30 mg/kg em 2 injeções/dia).
– Baytril®: 5 mg/kg/dia em 2 injeções (5 a 20 mg/kg/12h IV, em caso de sepse).
– Modificadores do trânsito intestinal:
– Estocelan®: em caso de dor aguda, 0,5 a 2,5 mL SC.
– Prifinial: uma injeção.
– Retorno ao proprietário quando o animal estiver reidratado.



Diarreia crônica
Definição
Trata-se de uma diarreia persistente (ou recidiva) por mais de 3 semanas (convencionalmente,
serão abordadas aqui apenas as doenças do intestino delgado, caracterizadas pela defecação
mais frequente de fezes moles ou líquidas. Para doenças crônicas do intestino grosso, ver COLITE
CRôNICA (p.130)).

Etiologia
As causas são muito variadas:
– origem infecciosa: parasitária (coccidioses, giardíases, toxocaríase, ancilostomoses…);
– proliferação bacteriana geralmente secundária;
– doenças inflamatórias da parede do intestino delgado: enterites eosinofílicas,
linfoplasmocitárias, granulomatosas;
– linfangiectasias;
– neoplasias;
– síndrome da má digestão: insuficiência pancreática exócrina;
– associadas a acometimentos sistêmicos: doenças hepáticas, insuficiência renal, hipocorticismo
(doença de Addison), hipertireoidismo do gato…
– intolerância alimentar.

Sintomas
– Emissão frequente de fezes moles ou líquidas.
– Sinais gerais geralmente associados: com apatia, emagrecimento progressivo, vômitos
eventuais.
– Polifagia “compensatória” em caso de síndrome de má assimilação.
– Às vezes melena (fezes escuras por conta da presença de sangue digerido).
– Sinais eventuais da doença causal (PUPD, dor abominal…), às vezes fezes volumosas (em
forma de“estrume”) e odor rançoso (esteatorreia) em caso de insuficiência pancreática
exócrina…

Exames Complementares
O diagnóstico etiológico pode ser muito difícil de estabelecer devido à diversidade das causas
possíveis; em consequência, é importante seguir um protocolo diagnóstico rigoroso (ver árvores
diagnósticas 10 e 11, pp. XLII e XLIII).
• COPROSCOPIA: procura de agentes infecciosos.

Dosagens biológicas
– NF: processo infeccioso (neutrofilia), parasitário ou distúrbios imunitários (eosinofilia).
– Bioquímica:
– uremia, creatininemia (insuficiência renal), FA, ALT (problema hematológico);
– proteinemia, albuminemia: para avaliar a perda proteica digestiva (enteropatias “exsudativas”);
– amilasemia, lipasemia, lipase pancreática: pancreatite;
– ionogramas: perdas iônicas…



– TLI: tripsinogênio imunorreativo. Princípio: nas condições fisiológicas, uma fração do
tripsinogênio pancreático é difundida para o setor sanguíneo: em caso de insuficiência
pancreática exócrina, sua concentração sérica é diminuída (inferior a 2,5 ng/mL. Dosagem
específica ao cachorro, não é usado no gato atualmente).
– Folatos: absorvidos pelo intestino delgadoproximal, diminuídos em caso de lesão do intestino
delgado proximal.
– Vitamina B12: absorvida pelo intestino delgado distal, diminuída em caso de lesão do intestino
delgado distal.
– Em caso de proliferação bacteriana, as bactérias sintetizam os folatos e fixam a vitamina B12, o
que acarreta uma elevação dos folatos e uma diminuição da vitamina B12.
– Testes de coloração das fezes (menos praticados hoje em dia)
– teste de Sudan III para a busca de esteatorreia;
– teste com lugol após a refeição teste, para buscar grãos de amido (insuficiência pancreática);
– busca de fibras musculares após a refeição teste.
• A ECOGRAFIA ABDOMINAL é indicada para avaliar a gravidade das lesões parietais (espessamento
parietal de maior ou menor extensão, eventual perda de visualização das camadas ecográficas
nos casos mais graves, adenopatia associada) e buscar uma eventual doença causal ou sinais que
favoreçam doenças de órgãos (renal, hepática, pancreática principalmente) (ver TUMORES DO TUBO
DIGESTIVO (p.592), LINFANGIECTASIA INTESTINAL (p.381), INSUFICIêNCIA RENAL AGUDA, (p.360)
INSUFICIêNCIA RENAL CRôNICA, (p.362) PANCREATITE AGUDA, (p.441) PANTREATITE CRôNICA).
• A FIBROSCOPIA permite examinar o duodeno (porção proximal) e o cólon, além de praticar
biópsias.

Laparotomia e biópsias eventuais
(realizar biópsias de vários estágios do tubo digestivo): linfangiectasia; anomalias anatômicas;
inflamações diversas, específicas ou não específicas.

Tratamento
É essencialmente específico, o que explica a necessidade de realização das etapas de diagnóstico
mencionadas anteriormente.
• DIETéTICO: em todos os casos, as recomendações nutricionais são essenciais; regime
hiperdigerível; proteínas de alto valor biológico.

Específico
– Antiparasitário, de acordo com os resultados da coproscopia.
– Imunomodulador: enterites infiltrativas.
– Tratamento dos acometimentos sistêmicos: insuficiência pancreática exócrina (extratos
pancreáticos…), doenças hepáticas, renais…
• TRATAMENTO ANTI-INFECCIOSO, proliferações bacterianas:
– Metronidazol: Stomorgyl®, Flagyl®*: 30 mg/kg 2 vezes/dia.
– Associados eventualmente à amoxicilina.

Sintomático
– Esmectite: Smectivet®.
– Montmorilonite: Diarsanyl®.
– Evitar modificadores do trânsito gastrintestinal em fenômenos crônicos.



Dietética
A dietética – ainda chamada de “alimentação especial” ou “alimentação adaptada” – tornou-se
essencial em vários esquemas terapêuticos da medicina dos animais de companhia.

De acordo com o caso, a correção alimentar participa do tratamento etiológico, devendo
portanto ser considerada como incontornável; em outras circunstâncias, ela contribui
sensivelmente para a melhora do estado geral, afigurando-se, também neste caso, extremamente
útil. Em quaisquer circunstâncias, a dietética é uma vantagem que realiza um compromisso
indispensável entre as exigências terapêuticas e as múltiplas restrições por parte da maioria dos
proprietários.

A alimentação especial não deve ser apresentada como uma ruptura dos hábitos alimentares
anteriores, mas mais precisamente como uma adaptação, tanto mais facilmente aceita pelo
animal quanto este já receba uma alimentação industrial apropriada. Em outros termos, a
dietética se insere em uma lógica alimentar baseada na qualidade, que explica em parte o
impressionante aumento da esperança de vida dos carnívoros domésticos, constatado ao longo
dos últimos vinte anos.

A sequência deste artigo aborda as indicações nas quais a dietética é de ordem etiológica e
aquelas nas quais é um complemento preventivo precioso.

Principais Indicações Da “Dietética Etiológica” No Cachorro
Dietética e obesidade
– Incidência e interesse: Infelizmente, não é necessário enfatizar o aumento sensível, algumas
vezes monstruoso, dos casos de obesidade em vários carnívoros domésticos, de tanto que o
fenômeno tende a se tornar caricato. O antropomorfismo e as projeções afetivas de alguns
donos, para os quais não existe amor sem abundância de comida, a insistência obsessiva de
alguns animais em buscar/pedir alimentos (gatos “autoritários”), a sedentariedade e as diversas
predisposições raciais são alguns dos vários fatores que explicam, ainda que não exaustivamente,
esse “fenômeno de sociedade animal”, entre outros.
– Embora seja evidentemente necessário isolar algumas causas endócrinas – nem que seja para
sensibilizar os proprietários a respeito dos riscos –, a origem da quase totalidade dos casos de
obesidade resulta de um desequilíbrio entre o aporte energético excessivo e um consumo
muscular reduzido. Nesse caso, mesmo que o acompanhamento médico possa ser útil, a
correção alimentar faz-se determinante; a partir daí, embora não se possa descartar a priori a
possibilidade de dar ao animal uma ração caseira adaptada, um alimento específico torna-se sem
dúvida um recurso essencial.
– O objetivo não pode ser limitado à perda espetacular de peso, até porque o emagrecimento
muito rápido pode ser perigoso, principalmente para o gato (esteatose hepática). Portanto, é
preferível valorizar uma estabilização sólida, dentro de limites realistas, sem deixar-se levar
apenas por considerações científicas teóricas. Devem ser priorizados, em certos casos, o bem-
estar estético, mas sobretudo a melhora do modo de vida e a limitação de alguns riscos
importantes como a fragilização do esqueleto e das articulações, ou ainda, as repercussões
cutâneas destrutivas e as sérias ameaças cardiovasculares.
– Apesar das variáveis entre laboratórios, esses alimentos associam:
– proteínas de boa qualidade para evitar que o emagrecimento não aconteça em detrimento da

massa muscular nobre, até mesmo porque esta massa deverá ser paralelamente solicitada por
uma atividade física crescente, e acima de tudo, regular;

– redução energética baseada na redução tanto de glicídios (privilegiar amidos de assimilação



lenta) quanto de gorduras;
– aumento muito sensível do teor de fibras, a fim de garantir uma excreção fecal correta;
– caso necessário, a ingestão de L-carnitina para melhorar a metabolização das gorduras.
– Execução: duração e regularidade são os dois pilares do sucesso. É importante, então, não
precipitar uma decisão que deve ser amadurecida e compartilhada por todos os envolvidos. O
tempo levado para sensibilizar corretamente os donos e avisá-los dos perigos e dificuldades
previsíveis não é tempo perdido. No final das contas, é melhor prolongar uma decisão que deve
antes de mais nada ser médica, do que ceder a uma decisão circunstancial que virá abaixo logo
na primeira resistência ao tratamento.

Tomada a decisão, determina-se o peso ideal, planificando-se também um calendário razoável
de emagrecimento; este calendário deve priorizar uma ideia essencial, segundo a qual o
emagrecimento rápido gera perigos graves: fracasso devido à severidade das restrições, e
sobretudo, sérios riscos de lesões hepáticas graves. É essencial, portanto, considerar esse
tratamento no longo prazo, com um acompanhamento médico realista e encorajador.

A perda de peso deve ser estritamente monitorada no quadro profissional de um controle
veterinário regular. O pior é deixar o proprietário se virar com sacos de “alimentos leves” e uma
profusão de recomendações impossíveis de serem respeitadas a longo prazo.

A obesidade dos carnívoros é perturbadora por conta do símbolo que ela representa. Fazer
desse desvio um meio lucrativo, sem realmente acompanhar seu tratamento, não fará senão
comprometer a imagem do profissional.

Dietética e diabetes melito
– Incidência e interesse: este segundo capítulo está relacionado às considerações anteriores, uma
vez que é evidente que a obesidade pode originar um grande número de casos de diabetes
melito, ainda que os desequilíbrios endócrinos sejam preponderantes em cadelas. A
regularização da glicemia é uma prioridade que se baseia em uma complexidade e uma precisão
de mecanismos de adaptação impossíveis de serem atingidos por meio dos protocolos médicos
atualmente disponíveis na medicina veterinária. Nesse contexto, está claro que a gestão da
diabetes melito exige uma regularidade alimentar, combinada à padronização relativa dos gastos
energéticos, e que a dietética pode ser novamente muito útil.
– O objetivo não pode ser, portanto, a cura, mas manter uma qualidade de vida satisfatória tanto
para o animal quanto para seus donos, e se baseia na observação rigorosa das regras simples no
que toca à ingestão e ao consumo de energia. A castração é considerada como um requisito
incontornável do tratamento de diabetes em cadelas.
– Salvo algumas variações conforme os laboratórios, esses alimentos associam:
– proteínas de boa qualidade para evitar o emagrecimento, ou ainda, a caquexia – que

acompanha grande parte dos casos de diabetes canina –, até mesmo porque a massa muscular
deve ser paralelamente solicitada por meio de exercício moderado, da forma mais regular
possível;

– redução da ingestão energética baseada tanto na diminuição de carboidratos quanto de
gorduras; para estas últimas, a correção dos riscos de lipoidose hepática também é um
argumento de peso. Entretanto, é prejudicial em ambos os casos ficar abaixo de alguns limites,
para que se possa evitar a diminuição do trânsito gastrintestinal (por conta disso, a maioria
dos fabricantes efetua uma suplementação em fibras alimentares e adiciona, caso necessário,
algumas fibras solúveis não fermentáveis: psyllium) e respeitar o apetite (o que, muitas vezes,
não é um grande problema, já que – com exceção da diabetes melito extremamente severa ou
avançada – o apetite é na maior parte das vezes normal).



– Além das medidas médicas já abordadas (ver DIABETES MELITO), a execução prática dessas
medidas higiênicas deve ser rápida e acompanhar a insulinoterapia o mais rápido possível. De
fato, não é realista querer “equilibrar” uma diabetes no plano médico (castração, determinação
das doses de insulina) sem considerar variáveis que são a ingestão e o consumo alimentar.
Inclusive, caso perceba-se que o proprietário, mesmo disposto a praticar as injeções cotidianas
necessárias, se verá diante da impossibilidade de controlar a alimentação (caso clássico de vários
animais domésticos) e de passear regularmente com o animal, pode-se colocar a questão da
utilidade do tratamento.

Dietética e insuficiência digestiva
– Incidência e interesse: a síndrome da “má assimilação”, com seus diferentes componentes de
“má digestão e má absorção” – isolados ou mais ou menos intrínsecos – é frequente e dá origem
a dificuldades particularmente desagradáveis, que podem rapidamente provocar decisões de
eutanásia.

Antes da comercialização de alimentos hiperdigeríveis com teor reduzido em gorduras,
poucos proprietários podiam suportar por muito tempo a obrigação de oferecer ao animal uma
alimentação doméstica adequada para a correção da insuficiência digestiva, do tipo
“insuficiência pancreática”; até mesmo porque o tamanho das raças mais atingidas, tais como o
Pastor-alemão, não é de natureza a facilitar o trabalho.

Neste contexto, pode-se considerar que a dietética constituiu uma verdadeira revolução, a tal
ponto que há vários casos sensivelmente melhorados apenas pela correção dietética.

Contudo, continua sendo imperativo respeitar minuciosamente as restrições impostas por um
aporte alimentar fracionado, em um mínimo de três refeições cotidianas. Esperar resolver a
insuficiência digestiva por meio de dietas disponibilizadas à vontade se torna frequentemente
uma fonte de desilusões.
– Os objetivos são numerosos e sua realização é significativa:
– diminuição sensível da quantidade de fezes e de seu teor em gorduras, particularmente

repugnante;
– correção progressiva dos desequilíbrios da flora e estabilização secundária dos decorrentes

episódios de diarreia que ocorrem periodicamente;
– retomada progressiva do peso, nunca brusca, dado o consumo alimentar, que geralmente é

elevado.
– Salvo algumas variações conforme os laboratórios, esses alimentos associam:
– proteínas altamente digeríveis e de excelente valor biológico;
– redução sensível do teor de gorduras;
– densidade energética elevada;
– caso necessário, a incorporação de protetores da mucosa intestinal.

Dietética e alergia cutânea de origem alimentar
– A influência da alimentação nos problemas cutâneos é sem dúvida real, mas paradoxalmente,
ainda é difícil demonstrá-lo na prática. As causas principais são as alergias alimentares
“verdadeiras”, isoladas ou componentes da dermatite atópica; as intolerâncias diversas, com
liberação de aminas vasoativas (síndrome “histamine-like”); os excessos proteicos,
eventualmente associados a putrefações, etc.
– Princípio: Rapidamente, diferentes fabricantes tiveram a idéia de integrar às suas linhas
produtos “hipoalergênicos”. Por muito tempo, a aceitação por parte dos veterinários
especializados foi reservada; sem negar completamente o interesse destes produtos, muitos



consideravam que as especialidades disponíveis se distanciavam sobremodo dos princípios
codificados dos regimes de restrição (ver DERMATITE POR INTOLERâNCIA/ALERGIA ALIMENTAR (p.178)).
– Entretanto, a situação evoluiu com a comercialização de uma nova geração de produtos
“hidrolisados de isolado de soja”, cujo procedimento de fabricação resulta na produção de
proteínas de baixo peso molecular, pouco ou não suscetíveis de induzir um efeito alérgico.

Dietética e insuficiência cardíaca
– A influência de cardiopatias diversas, particularmente da insuficiência mitral – que dá origem à
insuficiência cardíaca congestiva com edema cardiogênico e tosse, ou ainda, à efusão do tipo
transudato modificado –, já não carece ser demonstrada na medicina canina. Se é verdade que as
técnicas diagnósticas, assim como os tratamentos médicos,se diversificaram bastante, tornando-
se hoje muito eficientes, o interesse da dietética continua evidente.

Um exemplo particularmente revelador são os inibidores de enzima de conversão, muito
eficazes, porém onerosos a partir de certo tamanho, e que vêm, ainda, sua eficácia diminuir
consideravelmente quando não se institui redução de sódio significativa, seja ela instituída
diretamente, seja, mais frequentemente, “evitando” o sal escondido, particularmente em
alimentos industriais clássicos do comércio.
– Os objetivos visados são essencialmente a redução do teor de sódio e a adaptação do teor de
potássio, a fim de lutar contra a retenção de água e aliviar a função cardíaca.
– Além disso, cabe dar especial atenção ao apetite, devido ao baixo consumo alimentar

normalmente constatado; assim como à digestibilidade e à densidade energética, a fim de
lutar contra o emagrecimento, algumas vezes considerável, dos animais com insuficiência
cardíaca em estado grave.

– Fora isto, com algumas variações segundo os fabricantes, alguns nutrientes mais específicos,
com finalidade etiológica, podem ser incorporados: taurina, L-carnitina, vitamina E, etc.

Dietética e insuficiência renal
– Primeira causa de mortalidade em cachorros idosos, a incidência da insuficiência renal crônica
é grande no cachorro. O clínico, pressionado pela expectativa de seu cliente, encontra-se muitas
vezes sem defesas, levando em conta o pequeno número de medidas terapêuticas significativas
ou proporcionais à amplitude deste problema vital. Nesse contexto, a dietética é
incontestavelmente legítima e possui grande valor.
– Os objetivos são:
– limitar indiretamente a progressão da doença, reduzindo a ingestão de fósforo;
– permitir o indispensável anabolismo proteico e lutar contra a atrofia muscular, limitando ao

máximo os resíduos de nitrogênio. Esse problema é complicado, ainda, pela diminuição do
apetite, mais ou menos ligada às lesões digestivas associadas;

– fortalecer o organismo enfraquecido por meio da ingestão de antioxidantes (vitaminas E e C) e
diversos nutrientes adaptados.

Dietética e cálculos
– As relações cálculos-alimentação e cálculos-dietética são extremamente fáceis de conceber, e
esse campo é provavelmente o primeiro a vir em mente quando se trata de ilustrar, por um lado,
as relações entre patologia e alimentação, e por outro, as correções dietéticas.
– Conhecer a natureza dos cálculos em questão, a determinação do pH e a presença de
superinfecções bacterianas é essencial antes de iniciar a dieta, a fim de evitar falhas ou, ainda,
agravar a doença.



– No cachorro, os cálculos de estruvita são os mais frequentes, mas é importante considerar a
possibilidade de urolitíases de outras origens, particularmente de oxalato, e raramente de cistina
ou urato.

Para lutar contra a presença e/ou limitar os riscos de recidiva de cálculos de estruvitas (fosfato
amônio magnesianos [estruvitas]), o alimento dietético deve ter o propósito de acidificar a urina,
essencialmente com a finalidade de limitar os riscos de desenvolvimento bacteriano, e também
de se opor às condições favoráveis à formação inicial e à precipitação dos cristais, reduzindo os
níveis de proteínas, fósforo e magnésio.

Algumas semanas são necessárias para a dissolução progressiva dos cálculos de tamanho
limitado; mas esse tipo de alimentos, cuja administração geralmente não é permanente, pode
exigir uma prescrição periódica.

Principais Indicações Da “Dietética Etiológica” No Gato
A dietética etiológica felina toma impulso de forma comparável, em particular em dois campos
privilegiados: o tratamento e a prevenção dos cálculos de estruvita; e a luta contra a obesidade e
a diabetes madura que pode ocorrer em consequência.

Alguns Exemplos De “Dietética Preventiva” Em Carnívoros
– Recentemente, a dietética veterinária enriqueceu em termos de produtos especificamente
adaptados à grande variedade de raças caninas, cujas necessidades, em especial em alguns
períodos críticos, como o crescimento, podem diferir sensivelmente. Do mesmo modo, uma
adaptação em função das idades é frequentemente proposta.
– A abordagem dietética preventiva em felinos é essencialmente ligada à idade, ao estado sexual,
e, em menor grau, às raças (aspecto e tamanho do pelo).



Digitálicos
Ver HETEROSíDEOS CARDIOTôNICOS (TRATAMENTO POR).



Dilatação esofágica
Aumento do calibre ou divertículos esofágicos (bolsas) a montante de um obstáculo, sendo os
mais frequentes: a persistência do quarto arco aórtico direito, estenose, tumor parietal ou
compressão extrínseca.

Sintomas
Resultam do acúmulo de alimentos no esôfago e da compressão dos elementos anatômicos
vizinhos:
– disfagia e/ou ansiedade do animal;
– regurgitação, às vezes diferida em relação à refeição;
– emagrecimento, retardo do crescimento em animais jovens.

Causas Principais
Persistência do quarto arco aórtico direito
Esta anomalia do desenvolvimento embriológico resulta na dilatação do esôfago, acima da base
do coração, devido a um mau posicionamento do ligamento arterial, que se sobrepõe ao esôfago.
Este último se encontra, então, circundado pela traqueia, o tronco pulmonar, o ligamento arterial
e a aorta (que deriva anormalmente do quarto arco aórtico direito, ao invés do esquerdo). Trata-se
da principal causa de bolsa esofágica no cachorro.
– A doença se expressa por regurgitações (aparecem geralmente após o desmame).
– Na radiografia, é visível a dilatação da parte proximal do esôfago, assim como um
deslocamento ventral e à direita da traqueia. Uma banda esôfago-traqueal pode ser
eventualmente detectada na vista de perfil (banda de densidade líquida formada pela borda
dorsal da traqueia e a borda ventral do esôfago). Frequentemente é necessário recorrer a um
trânsito esofágico para obter um diagnóstico (acúmulo de sulfato de barita, acima da base do
coração, possível visualização da zona de constrição).
– O tratamento é cirúrgico e consiste em retirar a constrição por secção do ligamento arterial.
– O prognóstico continua reservado mesmo que a operação seja bem-sucedida, pois a dilatação
do esôfago pode não diminuir, com persistência dos problemas. Quanto mais se difere a
intervenção, pior é o prognóstico.

Estenose esofagiana
– Complicação de uma fibrose parietal que acarreta um estreitamento do lúmen do órgão. Essa
estenose complica as esofagites (esofagite por refluxo gastro-esofágico, principalmente pós-
anestésica, ou esofagite por corpo estranho). Quando a esofagite se limita ao epitélio, não evolui
para estenose; por outro lado, quando a inflamação atinge a camada muscular, provoca
habitualmente fibrose e estenose. A estenose pode também ser consequência de uma
compressão extrínseca por abscesso, por linfossarcoma mediastinal ou por tumor da base do
coração ou do pulmão.
– Os sinais radiográficos são os mesmos de quando há persistência do quarto arco aórtico
direito, mas a dilatação esofágica pode envolver todas as suas porções. A endoscopia pode ser
um recurso precioso para o diagnóstico.
– Quando a estenose é bem recente, pode-se praticar uma dilatação progressiva da região
estreitada por meio de tubos de diâmetro crescente (tubo de Hertz), ou ainda melhor, por meio
de uma sonda de balão (sonda de Foley). Essa terapia deve ser seguida de um tratamento médico



que associe antibióticos e corticoides. Em caso de fracasso, pode-se tentar remover a zona
estenosada, mas esse tipo de intervenção é frequentemente seguida de recidiva.



Dilatação-torção do estômago
Definição
Síndrome aguda, resultante do acúmulo excessivo de gás e, subsequentemente, de líquidos no
estômago, seguido ou não de torção do órgão. Resulta em um estado de choque terrível, que
confere a essa urgência médico-cirúrgica seu caráter de extrema gravidade.

Sintomas
– Mais frequente em raças de grande porte, com tórax profundo.
– Ansiedade de aparição brutal, geralmente pouco tempo após uma refeição; em seguida, ânsias
de vômito sem efeito; sialorreia frequente.
– Deformação crescente do abdome, que se tenciona e provoca dor à palpação. Timpanismo
muito evidente.
– Progressivamente: dispneia, seguido de instalação de um estado de choque, geralmente fatal,
caso não se proceda rapidamente à terapia apropriada.

NOTA: A sintomatologia pode ser mais brusca e o diagnóstico, mais difícil em animais jovens:
prostração, poucos esforços para vomitar, timpanismo raro.

Exames Complementares
São realizados após as primeiras medidas de reanimação médica.
• RADIOGRAFIA DO ABDOME: dilatação mais ou menos acentuada do estômago (conteúdo aéreo e
alimentar). A torção é detectada através da visualização de uma banda de densidade líquida que
compartimenta, então, o estômago (sinal chamado de “luva de boxe”; de perfil, o piloro está em
posição cranial em relação essa banda, e o fundo, em posição caudal). A visualização de ar no
estreitamento da parede gástrica (pneumatose) é sinal de lesões parietais severas e, portanto, de
um mau prognóstico.

Exames bioquímicos
– Hematócrito e proteínas totais aumentados: hemoconcentração.
– Ionograma simplificado (Na+, K+):
– hipopotassemia frequente;
– possível hiperpotassemia.
– Reserva alcalina: acidose metabólica.
– ECG: risco crescente, no decorrer das horas, de problemas do ritmo cardíaco (extrassístoles
ventriculares).

Tratamento
O estado de choque grave, cuja fisiopatologia é muito complexa, resulta essencialmente da
queda do débito cardíaco (compressão da veia cava caudal), associada à hipóxia celular
(perturbações circulatórias e respiratórias por problemas no funcionamento do diafragma).

A rápida agravação constatada em seguida está relacionada à degradação da função cardíaca,
com problemas do ritmo (extrassístoles, taquicardia paroxística, isquemia, modificações da
potassemia, fator depressor de origem pancreática); à possível superposição de um choque
endotoxínico e CIVD; ou à acidose.



De modo que o tratamento deve ter como objetivo:
– combater o estado de choque: restaurar a volemia e lutar contra a acidose;
– reduzir as modificações anatômicas.

Essas duas proposições primárias estão interligadas, pois entende-se que a restauração da
volemia, por exemplo, associada à perfusão de solução, só pode ser efetiva se a diminuição do
volume estomacal permitir o reestabelecimento da circulação correta.

Contudo, na prática, convém realizar as primeiras medidas médicas antes de dar início à
intervenção cirúrgica.

Implementação Do Tratamento
Reanimação médica imediata
Estritamente codificada, realiza as seguintes etapas sucessivas:
– Esvaziamento do estômago com ajuda de uma sonda, ou gastrocentese com agulha em caso de
dispneia severa e falha da sondagem.
– Posicionamento de 1 (ou melhor ainda, 2) acesso(s) venoso(s).
– Solumedrol®*: 30 mg/kg IV (preferencial ao uso de dexametasona, apesar das despesas serem
bem maiores).
– NaCl hipertônico (7,5 %): 4 mL/kg em 5 minutos, IV estrita.
– Amoxicilina: 20 mg/kg IV.

Reanimação médica posterior
Em função do estado clínico e dos resultados biológicos.
– Ringer lactato, segundo o grau estimado de hipovolemia: até 80 mg/kg durante a primeira hora.
– Bicarbonato de sódio: geralmente, 2 a 5 mEq/kg em 8 horas.
– Cloreto de potássio: 30 mEq/kg de perfusão.
– Vigilância e correção dos problemas do ritmo ventricular (monitorização, ou na falta dela, ECG
repetidos): correção das extrassístoles: lidocaína (Xylocard®*) (4 mg/kg IV, mantendo-a em
seguida caso necessário, por perfusão IV à dose de 50 µg/kg/min).
– Correção da hipotensão: dobutamina (Dobutrex®*): 5 a 20 µg/kg/min adicionado à perfusão.
– Antiácidos: cimetidina (Tagamet®* 10 mg/kg/dia IM ou IV).
– Antibioticoterapia: amoxicilina (Clamoxyl®* suspensão 15 mg/kg/dia).

Evacuação gástrica

Sondagem gástrica

Trata-se de uma medida essencial, possível de ser realizada na maioria dos casos, havendo ou
não torção. É praticada sob anestesia geral, após intubação traqueal, com a ajuda de uma sonda
gástrica de diâmetro suficientemente grosso (na ordem de 15 mm), que é introduzida e
manipulada muito suavemente, sem jamais forçar em caso de resistência. Procede-se então à
lavagem estomacal.

A intubação traqueal faz-se indispensável por causa dos grandes riscos de falsa deglutição no
momento do esvaziamento e da lavagem gástrica, e até porque a luz da sonda deve ser
frequentemente desobstruída com água morna.

NOTA: Uma sondagem bem-sucedida geralmente não dispensa cirurgias posteriores.



Gastrocentese

Lembrete: em razão dos riscos sépticos, a gastrocentese deve ser apenas praticada em caso de
dispneia severa, no início da reanimação médica e em relação à zona mais deformada, com ajuda
de uma agulha hipodérmica a fim de permitir uma descompressão parcial.

Intervenção cirúrgica
É efetuada o mais rápido possível, desde que o estado do animal após a recuperação do estado
de choque o permita. Depois da laparotomia exploratória, a torção é reduzida e a parede do
estômago, fixada.

A esplenectomia é feita apenas em caso de necrose do órgão.
NOTA: Depois de ter sido durante muito tempo preconizada, a gastrotomia vem sendo

geralmente abandonada hoje em dia.

Monitorização posterior
Uma hospitalização de alguns dias faz-se absolutamente necessária, a fim de corrigir os
problemas de volemia, homeostasia ácido-básica e problemas do ritmo cardíaco.

A endoscopia gástrica permite monitorar a ausência de zonas de necrose da parede do
estômago.



Dioctofimose (dioctofimose renal)
Definição
Helmintose provocada por um nematódeo volumoso (10 a 100 cm segundo o sexo), encontrada
em cachorros e diversos carnívoros (canídeos, mustelídeos), que, por sua localização
essencialmente renal, gera uma destruição progressiva do parênquima renal, que se traduz
clinicamente por insuficiência renal crônica e hematúria. A esses sintomas urinários,
acrescentam-se às vezes, sintomas neurológicos sob a forma de meningoencefalite. Essa
parasitose é contraída através da ingestão de peixes, batráquios ou vermes parasitários. Na
França, a doença continua sendo excepcional, embora seja considerada como esporádica nas
regiões úmidas do oeste (p. ex., Loire-Atlantique) e do sudoeste.

Suspeita Clínica
Associação de sinais urinários e nervosos em um animal que vive em regiões pantanosas, ou as
frequenta.

Diagnóstico Laboratorial
Exame do corpo de inclusão de centrifugação urinária
– Identificação de ovos característicos. Ovos amarronzados de parede espessa 68 x 45 µ em forma de
barril, pontuados, às vezes em pilhas. Esse diagnóstico só é possível se o animal for infestado
por machos e fêmeas (período de incubação da ordem de 2 anos). Além disso, mesmo nesta
última eventualidade, a eliminação dos ovos não é constante, por isto a necessidade de repetir
esse exame.
– Presença em todos os casos de células epiteliais e de várias hemáceas.
• EXAME SANGUíNEO: identificar uma IR (ureia creatinina).
• ECOGRAFIA RENAL.

Tratamento
Nenhuma terapia médica
É atualmente capaz de matar e evacuar o parasita por vias naturais.

Apenas a terapia cirúrgica
é possível.
– A nefrectomia é indicada em caso de lesões graves e unilaterais (o rim direito é atingido com
maior frequência que o rim esquerdo).
– A nefrotomia e a retirada do ou dos parasitas localizados na pelve podem trazer uma verdadeira
melhora da função renal se a IR for reversível.



Dirofilariose cardíaca (Dirofilaria immitis)
Definição
Helmintose do cachorro e às vezes do gato, provocada pela migração e pelo desenvolvimento de
Dirofilaria immitis nas artérias pulmonares e, em seguida, no lado direito do coração. Essa filaria
é obrigatoriamente transmitida por mosquitos vetores biológicos (Culicidae).

É encontrada na maioria das regiões tropicais, onde a população de vetores é abundante.
Na França, é muito frequente na maior parte dos DOM-TOM (departamentos e territórios

ultramarinos); na metrópole, o parasita pode ser encontrado em diversas regiões do Sul,
principalmente no contorno mediterrâneo, onde a dirofilariose cardíaca é, entretanto, menos
frequente que a filariose subcutânea por Dirofilaria repens.

Sintomas
Essencialmente observados em caso de:
– infestação massiva, sabendo que as formas imaturas se localizam dentro das artérias
pulmonares e que os adultos vivem no ventrículo direito;
– queda do estado de saúde, fadiga;
– dispneia, tosse;
• CARDíACOS INCONSTANTES: insuficiência cardíaca do lado direito com sopro da tricúspide, efusão
abdominal.
• NERVOSOS: crises convulsivas, paresia, ou até mesmo paraplegia (microembolia).
• CUTâNEOS (raros): lesões eritematosas das regiões de pele fina, em particular na base das
orelhas, nódulos, necroses.
• SíNDROME DA VEIA CAVA. Trata-se de uma síndrome hemolítica superaguda, rapidamente fatal (48
a 72 horas), com hemoglobinúria importante e estado de colapso cardiovascular. Quando há uma
grande infestação, ocorre devido à presença massiva de parasitas na veia cava e às perturbações
hemodinâmicas decorrentes.

Diagnóstico
Clínica de suspeita
– origem do animal doente (são necessários pelo menos 6 meses até que os vermes adultos
estejam formados no coração; em seguida, podem persistir por vários anos);
– associação ou não de problemas:
– cardíacos (sopro);
– nervosos;
– cutâneos.

Radiologia de orientação
– alargamento da artéria pulmonar;
– ramificações tortuosas com estreitamentos bruscos;
– densificações alveolares;
– dilatação do lado direito do coração.

Ecocardiografia
Dilatação da artéria pulmonar, às vezes com filárias em “meia-lua” na imagem.



Experimento de confirmação
– evidenciação e identificação das microfilárias sanguíneas:
– 220 a 340 µm/5 a 7 µm;
– sem bainha;
– espaço claro cefálico retangular.
1. Não há relação entre o número de microfilárias e a gravidade da doença.
2. A probabilidade de encontrar microfilárias é maior à noite (periodicidade).
3. Não confundir com D. repens (espaço claro cefálico em forma de quadrado), mais frequente na
França metropolitana.
– Exame direto do sangue fresco entre lâmina e lamínula (detecção simples, porém sem
diagnóstico de espécie.)
– Esfregaço de sangue ou gota espessa corados com May-Grunwald-Giemsa: diagnóstico preciso,
porém demorado.
– Método de enriquecimento de Knott: misturar 1 mL de sangue e 10 mL de água formulada a
2%, centrifugar a 1500 rotações/min durante 5 minutos; recolher o pellet com um volume igual de
solução aquosa de azul de metileno a 1%; examinar entre lâmina e lamínula, permitindo a
identificação (Teste de filtração: Difiltest EVSCO) (Pharmaceutical Corporation, Oceanside, New
York 11572).
– Apenas as colorações histoquímicas permitem uma identificação certa.
– Entretanto, em 20 a 40% dos casos, a dirofilariose pode estar oculta, ou seja, sem presença de
microfilárias circulantes.

Sorologia
– Procura de AC circulantes (método que tem perdido interesse).
– Busca de antígenos adultos:
– CITE. Dirofilariose, boa especificidade, sensibilidade da ordem de 6 filárias adultas.
– PETCHEK (prova em microcápsulas), sensibilidade da ordem de 1 ou 2 adultos.
– VELCRED. Anticorpo monoclonal com hemaglutinação, utilizando glóbulos vermelhos do

cachorro (teste positivo com presença de um único adulto).
O diagnóstico baseia-se essencialmente na clínica:

– animal que habita ou habitou zonas infestadas (até mesmo muitos anos antes);
– sinais evidentes de hipertensão pulmonar;
– síndrome de insuficiência cardíaca do lado direito do coração;
– síndrome da veia cava (infestação massiva).

Um teste pré-terapêutico deve ser feito:
– exame radiográfico do tórax (face e perfil), em busca de sinais de arterite;
– avaliação do estado:
– sanguíneo (NF; concentração de hemoglobina; quantidade de plaquetas);
– renal (concentração sanguínea de ureia, creatinina, protídios);
– hepático (SGPT, fosfatase alcalina; bilirrubina).

Prognóstico
– Bom para as infestações pouco sintomáticas.
– Reservado em caso de doenças com infestação massiva.
– Muito grave em caso de síndrome da veia cava.



Tratamento
Específico
Sua indicação depende do estado do indivíduo parasitado e de seu modo de vida (cachorros
sujeitos a esforços).

Adulticida
– Tiacetarsamida sódica (Caparsolate®): não comercializada na França. 2 mg/kg/dia por via venosa
estrita, 4 vezes com 12 horas de intervalo.
– Melarsamina (RM 340): 2 injeções IM à dose de 2,5 mg/kg com 24 horas de intervalo para
animais muito atingidos (se o estado for muito grave – infestação massiva, doença renal, estado
de choque – adiar a 2ª injeção para um mês depois), ou então, 2 injeções IM à dose de 2,2 mg/kg
com 3 horas de intervalo para animais menos atingidos.
– Levamisol (Nemisol®): administrar em doses crescentes progressivas, para atingir 10 mg/kg de
manhã e de noite, mantendo-o por 2 semanas (há casos de intolerância).
– A lise dos adultos pode provocar lesões pulmonares e acidentes imunopatológicos; por isso, é
necessário repouso absoluto dos animais durante pelo menos 2 semanas, aconselhando-se,
ainda, administrar ácido acetilsalicílico (10 mg/kg/dia) antes do tratamento e durante 2 a 3
semanas após o mesmo.

Microfilaricida
(a ser imperativamente instaurado 1 mês após o tratamento adulticida, pois as microfilárias
podem sobreviver até 18 meses nos capilares)
– Levamisol (Nemisol®):7 a 10 mg/kg/dia durante 10 a 15 dias por via bucal ou subcutânea.
– Ivermectina (Cardomec®): 50 µg/kg per os.

NOTA: Este uso não entra no quadro da AMM (“prevenção da dirofilariose cardíaca”), que se
refere à dose de 6 µg/kg, na qual não há eliminação das larvas L3 e L4, de localização tissular
após picada de mosquito. Para precauções de uso, ver SARNA SARCóPTICA (p.522).

Prevenção
– Detecção de cachorros expostos.
– Luta contra mosquitos vetores.
– Quimioprevenção (em animais não portadores de microfilárias) por ivermectina (Cardomec®):
6 µg/kg uma vez por mês (começar no mês que segue a exposição e continuar um mês após a
interrupção do risco de infestação).



Dirofilariose subcutânea (dirofilaria repens)
Definição
Filariose cosmopolita, porém encontrada sobretudo em regiões tropicais e mediterrâneas,
transmitida por mosquitos, e que se expressa por meio de lesões cutâneas resultantes dos
deslocamentos da Dirofilaria repens pelo tecido conjuntivo subcutâneo, e também das
embolizações de suas microfilárias sanguíneas.

Sintomas
– Na maior parte das vezes, é totalmente assintomática.
– Lesões cutâneas pruriginosas inconstantes, depilações irregulares e com corrimento.
– Nódulos cutâneos.

Diagnóstico
• CLíNICO: impossível.
• EXPERIMENTAL: identificação de microfilárias sanguíneas:
– 300-350 µm/6-7 µm;
– não encapsuladas;
– espaço claro cefálico em forma de quadrado.

Métodos idênticos àqueles executados para a busca de Dirofilaria immitis: ver DIROFILARIOSE
CARDíACA.
– Histopatologia dos nódulos.

Tratamento
• ESPECíFICO. Levamisol (Nemisol®) (mesma dose e mesmo protocolo do que para D. immitis; único
produto tendo certa atividade).
– Ivermectina (Ivomec®) (ver DIROFILARIOSE CARDíACA).
• ADJUVANTE: sintomático local.



Disautonomia felina (Síndrome de Key-Gaskell)
Definição
Síndrome de disfunção do sistema nervoso autônomo de origem desconhecida, caracterizada
anatomicamente pela degeneração dos neurônios ganglionares deste sistema.

Conhecida no homem, em cavalos e em cachorros.

Sintomas
No início: conjuntivite, rinite com catarro ou diarreia com febre;

Em 48 horas: os sintomas principais se instalam.
• SINTOMAS OCULARES. Prolapso bilateral da membrana nictitante, secura ocular, midríase
bilateral com reflexos fotomotores ausentes ou baixos.

Sintomas digestivos
– anorexia;
– regurgitação;
– constipação;
– secura da boca;
– coprostase.

Sintomas respiratórios
– secura do focinho;
– dispneia (broncopneumonia por falsa deglutição).

Sintomas cardíacos
– bradicardia em 70% dos casos;
– síncopes.

Assinalam-se mais raramente: incontinência fecal, urinária e ataxia.

Evolução
Mortalidade da ordem de 70%.

Recuperação longa: 2 a 12 meses.
Sequelas:

– ceratoconjuntivite seca;
– midríase – megaesôfago – constipação.

Diagnóstico
– Sintomas característicos na forma completa.
– Exames complementares úteis: radiografia:
– tórax; megaesôfago;
– abdome: íleo paralítico do intestino delgado e/ou coprostase;
– teste de Schirmer: inferior a 5 mm.

Em caso de dúvida: cotação dos sintomas propostos por Sharp (Tabela).
Qualquer resultado superior a 9 permite confirmar o diagnóstico.



Tratamento
Reanimação médica
– Reidratação.
– Alimentação por via enteral (sonda naso- ou faringo-esofágica) ou por via parenteral.
– Antibioticoterapia: prevenção das infecções respiratórias.
 Diagnóstico da disautonomia (escore  de Scharp)

SINTOMAS NOTA
Secura do nariz 2
Teste de Schirmer < 5 mm 2
Midríase 2
Frequência cardíaca < 120 bat/min 2
Dilatação esofágica 2
Constipação 1
Secura bucal 1
Prolapso da membrana nictitante 1
Deficiência proprioceptiva 1
Paralisia vesical 1
Paralisia anal 1

Tratamento sintomático
– Colírio pilocarpina a 1%®*: 1 gota 2 vezes por dia em cada olho.
– Lágrimas artificiais.
– Colírio Neo Sinefrina a 1%®*: 1 gota 3 vezes por dia em cada olho.
– Pilocarpina a 1%® por via bucal para estimular o trânsito digestivo.
– Estímulo do apetite: glicocorticoides.
– Esvaziamento vesical 2 ou 3 vezes por dia por palpação-pressão, em caso de paralisia.
– Betanechol (Urecolina®*): 3 mg/kg/dia em 3 tomadas (farmácia e hospitais).



Disco (Patologia do)
O disco intervertebral pode sofrer os seguintes processos patológicos:

Degeneração Com Metaplasia Cartilaginosa De Seu Núcleo
Central
É rápida em raças condrodistróficas que são atingidas até quase 100% a partir do terceiro ano. É
mais tardia e menos sistemática em outras raças.

Sua expressão clínica é nula, mas tem importância capital, pois é um fator de predisposição à
HéRNIA DE DISCO.

Infecção De Origem Bacteriana Ou ESPONDILODISCITE
 



Discoespondilite
Definição
Infecção de um disco intervertebral e das vértebras situadas de ambos os lados.

Complicação possível de uma infecção urinária ou prostática ou da migração de um corpo
estranho (espigas de aveia).

Micro-organismos encontrados: Staphylococcus, colibacilos, Proteus, Brucella canis, Aspergillus.

Sintomas
– Sintomas gerais: febre, anorexia, emagrecimento.
– Dor na periferia da lesões (comportamento que evita a dor)
– Déficit motor: ataxia, paresia ou paralisia.
– Radiografia da coluna vertebral centrada na região dolorosa (frente e perfil): lise das
superfícies articulares vertebrais de ambos os lados do disco. Diminuição do espaço
intervertebral; osteofitose.
– Mielografia para pesquisa de compressão.
– Pesquisa sistemática de uma infecção urinária ou prostática (ECBU).

Tratamento
Curetagem cirúrgica da lesão
Essta técnica não fornece resultados superiores ao tratamento clínico com antibióticos.

Antibioticoterapia
– Complementar à cirurgia ou de uso isolado.
– O antibiótico será determinado em função do resultado do exame bacteriológico, com
antibiograma da urina ou de material retirado na curetagem cirúrgica.
– Na prática, bons resultados com a associação gentamicina-ampicilina ou amoxicilina-ácido
clavulânico (Synulox) ou com cefalosporinas (Rilexine) durante seis semanas, ou ainda com
quinolonas (Marbocyl, Baytril).

Controle clínico ao final de 4 semanas e controle radiográfico na oitava semana.
• TRATAMENTO ANALGéSICO: Emprego de AINEs.



Disfagia
Definição
Desconforto na deglutição que pode estar relacionado a perturbações da têmpora oral, faríngea
ou esofágica da progressão dos alimentos.

As causas são numerosas em razão da complexidade dos mecanismos fisiológicos envolvidos.

Sintomas
– Comportamento alimentar modificado.
– Movimentos irregulares da cabeça no momento da deglutição.
– Sialorreia.
– Regurgitações.
– “Falsas vias” (“falsas deglutições” eventuais), com possível complicação de broncopneumonia
(tosse, dispneia).

Diagnóstico E Tratamento
• DISFAGIA ORAL. As causas mais frequentes são as lesões da cavidade bucal (inflamação,
ulceração, tumores, fraturas) e dos dentes.
– Além dessas causas, a disfagia oral se deve essencialmente à dificuldade de movimento e
elevação da língua em direção ao palato, a fim de empurrar os alimentos para a faringe. Tem-se
então sialorreia, uma dificuldade de prender alimentos na boca que se manifesta por
movimentos de mastigação rápidos e desordenados, e a língua em uma posição anormal (p. ex.,
inerte e pendurada). A origem é frequentemente neurológica: paralisia do hipoglosso (XII),
isolada ou comumente associada a problemas do trigêmeo (V) e do pneumogástrico (X), de
origem traumática (proximidade entre a válvula timpânica e a glândula submaxilar) ou
infecciosa (meningoencefalomielites virais do tipo doença de Carré, raiva). Foram relatadas
miopatias linguais familiares. A miosite do masseter provoca disfagia.
– O tratamento específico, caso exista, deve ser adaptado à causa.
• DISFAGIA FARíNGEA. O tempo de deglutição associa uma série de movimentos reflexos que
permitem a coordenação complexa de várias estruturas, a fim de levar o bolo alimentar ao
esôfago.
– Além dos sintomas essenciais citados anteriormente, a disfagia faríngea se manifesta
frequentemente por uma extensão do pescoço, associada a eventuais mímicas dolorosas durante
a deglutição; se expressa também por espirros (refluxo nasal) e tosse, devido à excitação laringo-
traqueal por falso caminho.
– Em primeiro lugar, é importante eliminar a causa parietal: anomalias congênitas, corpos
estranhos, amidalite, angina, abcesso retrofaríngeo. Em seguida, deve-se suspeitar de doença
óssea ou articular da região temporomandibular, muscular, neuromuscular (miastenia gravis,
tétano) ou neurológica (raiva, lesões dos nervos V, VII, IX e X). O diagnóstico é feito através do
exame direto da faringe e da observação radioscópica da deglutição de um bolo alimentar
baritado.
– O tratamento específico, se existente, é frequentemente difícil.
– A acalasia crico-esofágica é tratada à parte (ver ACALASIA CRICOFARíNGEA) (p.4).

Disfagia esofágica



– Pode ser consequência das seguintes entidades: MEGAESôFAGO; DILATAçãO ESOFáGICA; CORPO
ESTRANHO; TUMOR; ESOFAGITE.
– Diagnóstico:
– radiografias torácicas com ou sem preparação;
– fibroscopia: exame de escolha, que pode permitir a descoberta de um corpo estranho ou

especificar a natureza da lesão esofágica.
– Tratamento: variável em função da causa.



Dislipidemias (Hiperlipidemias)
Definição
As dislipidemias são essencialmente hiperlipidemias (elevação da concentração de lipídios
circulantes: colesterol e/ou triglicerídeos).

Qualquer aumento de lipídios plasmáticos corresponde a um aumento das lipoproteínas que
os transportam; é por isto que são também designadas sob o termo hiperlipoproteinemia.

As formas circulantes dos lipídios são:

Os quilomícrons
 

As lipoproteínas
que se subdividem em vários grupos em função de sua densidade:
– Lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL = VeryLowDensityLipoproteins),
– Lipoproteínas de baixa densidade (LDL = LowDensityLipoproteins),
– Lipoproteínas de alta densidade (HDL = High DensityLipoproteins) ou alfalipoproteínas.

Os ácidos graxos livres
só representam uma pequena parcela dos lipídeos circulantes (1 a 3% no indivíduo em jejum),
mas têm uma grande importância metabólica.

NOTA: Quilomícrons e VLDL são ricos em triglicerídeos; LDL e HDL são ricos em colesterol.

Valores Usuais
 

VALORES USUAIS CACHORRO GATO
Triglicerídeos < 0,5 g/L ou 1,7 mmol/L< 0,5 g/L ou <1,7 mmol/L
Colesterol 0,8 a 1,8

2 a 4 mmol/L
0,8 – 2,2
2 a 4 mmol/L

É INTERESSANTE INSPECIONAR O PLASMA RECOLHIDO EM JEJUM, após deixá-lo repousar algumas horas
na geladeira. O plasma é transparente quando contém principalmente lipoproteínas de pequeno
tamanho (LDL ou HDL), e triglicerídeos em concentração normal. O plasma uniformemente
opaco indica a presença de VLDL. A formação de uma camada cremosa na porção superior do
plasma caracteriza a presença de quilomícrons.

Na hipertrigliceridemia isolada, o plasma permanece claro.

Semiologia Clínica
A hiperlipidemia é na maioria das vezes assintomática.

Entretanto, os seguintes elementos podem estar associados à hipertrigliceridemia:
– lipidose corneana (depósitos lipídicos sobre a córnea);
– síndrome dolorosa abdominal com anorexia e vômitos;
– sinais nervosos ligados a depósitos lipídicos em diferentes tecidos: neuropatias periféricas,



crises convulsivas.

Etiologia
As hiperlipidemias primitivas
(idiopáticas, familiares) foram raramente descritas em carnívoros (p. ex., hiperlipidemia do
Schnauzer anão).
• HIPERLIPIDEMIAS SECUNDáRIAS:
– diabetes melito: aumento de lipídios totais, colesterol e triglicerídeos;
– hipotireoidismo: aumento de lipídeos totais, colesterol e às vezes triglicerídeos (hipotireoidismo
familiar do Beagle com hiperlipoproteinemia);
– hipercorticismo e corticoterapia: aumento de lipídeos totais, colesterol e triglicerídeos;
– síndrome nefrótica: hiperlipidemia discreta com hipercolesterolemia;
– insuficiência hepática: acúmulo de HDL no fígado com hipertrigliceridemia.

Tratamento
• HIPERLIPOPROTEINEMIAS PRIMITIVAS:
– dieta pobre em gorduras;
– tratamento médico:
– fibratos: fenofibrato (Lipanthyl®*), cápsulas com 100 mg. Não ultrapassar 5 mg/kg/dia de

Lipanthyl®* para cachorros de 20 kg. Efeitos secundários frequentes: náuseas e vômitos se a
posologia não for respeitada;

– sinvastatina (Zocor®*): 0,1 mg/kg/dia em 1 tomada;
– resina de troca de íons: Questran®* 100 mg/kg/24h por via bucal, para fixar os ácidos biliares

secretados no tubo digestivo e interromper seu ciclo entero-hepático;
– gemfibrozil (Lipur®*): 5 a 10 mg/kg/dia em 3 tomadas.
• HIPERLIPOPROTEINEMIAS SECUNDáRIAS:
– tratar a causa;
– dieta pobre em gorduras.



Displasia do cotovelo
Definição
Displasia do cotovelo (DC) é uma doença congênita, de componente hereditário poligênico,
encontrada em várias raças caninas de grande porte.

A epidemiologia é levemente parecida com a da displasia coxofemoral (DCF). Para alguns
grupos, recomenda-se a busca radiográfica precoce: Pastor-alemão, Bouviers suíço, Rottweiler…

A doença engloba quatro entidades distintas, de forma isolada ou associada: a “não união do
processo ancônico” (NUPA), a “fragmentação do processo coronoide medial” (FPCM), a
“osteocondrose (ou osteocondrite dissecante) do côndilo umeral medial” (OCD) e a
“incongruência articular” (IA). Normalmente, as lesões são bilaterais.

Além disso, considera-se lógica e convencionalmente que a aparição da artrose de cotovelo em
um indivíduo jovem também faz parte da DC, e ajuda a revelá-la.

Sintomas
O sinal de alerta é a manqueira em um ou dois membro(s) anterior(es), que surge entre 5 e 8
meses de idade, e cuja intensidade varia bastante de um caso para outro. Deve ser observado que
alguns animais só desenvolverão deficiências físicas a partir do desenvolvimento das lesões
atrósicas.

Outros elementos, mais inconstantes e subjetivos, podem também ser levados em conta:
posição da extremidade do membro em rotação externa, recusa a exercitar-se…

Embora mover o cotovelo seja doloroso, principalmente em hiperextensão, a ausência de dor
não deve excluir a suspeita de DC, nem dispensar os exames.

Exame Radiológico De Rastreio
Por todas essas razões, o rastreio sistemático é fortemente recomendado. A abordagem deve ser
“em massa”, e acessível a um grande número de colegas. A radiografia convencional é feita com
posições padronizadas. A leitura deve enfatizar a detecção das lesões elementares e os sinais de
artrose secundária.

Por razões práticas, esse rastreio é praticado geralmente com o da DCF (aos 12 meses, em
média), seguindo as mesmas regras de qualidade em termos de identificação do animal,
posicionamento e reparo dos membros.

É imperativo radiografar sistematicamente os dois cotovelos do animal. Três incidências são
atualmente consideradas: médio-lateral (“perfil”) flexionado, médio-lateral (“perfil”) estendido,
face com rotação interna do antebraço e da mão.

Uma classificação distingue 5 níveis: “cotovelo normal”, “grau limite” e DC de graus I, II e III.

Diagnóstico Em Um Animal Suspeito
Após o aparecimento precoce dos sinais de alerta, esse diagnóstico pode se direcionar a animais
mais jovens e visa reparar as lesões iniciais. Outro objetivo pode ser realizar simultaneamente o
diagnóstico e a sanção cirúrgica.
– A imagem do cotovelo permite o diagnóstico para NUPA e, com menor precisão, de OCD e de
FPCM.
– Para um diagnóstico definitivo, o scanner é mais preciso do que as radiografias, mas apresenta
uma margem de erro de 15%.



– Caso existam suspeitas para FPCM ou OCD, a artroscopia ainda pode ser feita: apesar de ser
invasiva, ela permite ao mesmo tempo o tratamento das eventuais lesões.

Tratamento
Por essência cirúrgico, sua eficácia está evidentemente relacionada à ausência de complicações
artrósicas.

Se a escolha da técnica sair do escopo deste volume, as diretrizes são as seguintes: para FCPM
ou OCD, o fragmento cartilaginoso deve ser removido (ver OSTEOCONDROSE (p.425)). Em caso de
NUPA, pode tambémser refixado (parafuso). A secção óssea permite corrigir a IA.

As vantagens da artroscopia são evidentes nas duas primeiras indicações – em termos, por
exemplo, de rapidez e recuperação.

A ancilose articular ou a manqueira podem persistir devido à artrose.



Displasia do occipital
Definição
Malformação congênita do foramen magna, presente em cachorros de raça anã.

Deve-se ao mau desenvolvimento do centro de ossificação.

Sintomas
– Às vezes assintomático.
– Ataxia isolada.
– Ataxia associada a uma atitude antálgica e à manipulação dolorosa da articulação atlanto-
occipital (hidrocefalia frequente).

Diagnóstico
– Radiografia sob anestesia geral (decúbito dorsal, cabeça flexionada, raio incidente penetrando
pela linha das órbitas).
– Tomodensitometria.
– Ressonância magnética.

Tratamento
Não existe.



Displasia do quadril
Definição
Doença congênita, de componente hereditário poligênico, caracterizada pelo desenvolvimento
anormal da articulação coxofemoral, que tem como consequência um mau encaixe da cabeça
femoral no acetábulo.

Doença visada pela lei de 22 de junho de 1989, e inscrita na lista dos vícios redibitórios (prazo
de redibição: 30 dias a partir do dia da entrega do animal).

A displasia evolui rapidamente para uma artrose do quadril (coxartrose).
Embora a displasia tenha sido reconhecida em praticamente todas as raças caninas, é, porém,

muito mais frequente e preocupante em cachorros de grande porte, cujo desenvolvimento é
rápido.

Pode atingir o gato.
Para as raças predispostas, a displasia coxofemoral é alvo de um programa de erradicação

baseado no controle radiológico sistemático.

Sintomas
A sintomatologia pode ser esquematicamente divida em duas fases.

A PRIMEIRA FASE dominada pela dor, é observada em cachorros durante ou no final da fase de
crescimento, e se expressa, conforme o caso, através de problemas que vão do simples
desconforto à impotência funcional:
– andar anormal “rolante”: jarretes próximos, recusa-se a correr;
– recusa-se a saltar;
– manca constantemente;
– limitação articular e dor quando há manipulação forçada.
• A SEGUNDA FASE surge aproximadamente aos 3 anos de idade e associa aos sintomas anteriores
as manifestações dolorosas da artrose.

Exame radiológico
A displasia pode ser diagnosticada radiologicamente muito cedo – aos 5 ou 6 meses de idade. Por
outro lado, os exames sistemáticos oficiais para a detecção da doença são feitos mais tarde, aos
12 meses de idade.

O exame radiográfico é obrigatoriamente feito seguindo um padrão preciso: cachorro
anestesiado em decúbito dorsal, membros posteriores em extensão, mantidos paralelos em leve
pronação, as rótulas na perpendicular.

A displasia do quadril é arbitrariamente dividida em diferentes graus, que vão desde o quadril
normal até a displasia, caracterizando-se o mais grave pela luxação bilateral completa.

A Federação Canina Internacional (FCI) classifica-a atualmente em 5 graus: de A (nenhum
sinal de displasia) até E (displasia severa).

Na prática, essa classificação radiológica leva em conta o grau de falha no encaixe coxofemoral
que caracteriza a displasia.

As lesões causadas pela coxartrose resultante (osteofitose) se sobrepõem àquelas da displasia
propriamente dita.

Não há correlação entre os graus radiológicos e a intensidade dos problemas funcionais;
alguns graus 1 ou 2 são mais dolorosos que os graus posteriores.



Tratamento
Os objetivos almejados são:
– reduzir fenômenos dolorosos (= tratamento paliativo);
– reduzir a luxação (= tratamento de conservação).

Conduta do tratamento

Tratamento paliativo

– Médico: uso de analgésicos (ver ARTROSE (p.68)).
– Cirúrgico: miectomiapectínea. Essa intervenção provoca sedação, normalmente temporária.

A exérese da cabeça do fêmur pode trazer bons resultados em cachorros de tamanho médio.

Tratamento de conservação

Atualmente, a escolha da técnica é amplamente determinada pela idade na qual a doença foi
diagnosticada:
– em algumas raças de alta predisposição (ex: Labrador), é possível fazer uma radiografia de
identificação muito precoce, a partir dos 3 meses de idade, com o objetivo de realizar uma
sinfisiodese que modificará o desenvolvimento da bacia, diminuirá passivamente a falha de
encaixe entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, e evitará o desenvolvimento de lesões artrósicas.
Como o resultado é não raro excelente, torna-se necessário associar, por considerações éticas,
vasectomia ou ovariectomia, de modo a evitar o risco de uma nova “disseminação” dos genes
responsáveis;
– na identificação precoce (5 meses), a técnica convencionalmente utilizada é a osteotomia dupla
da bacia (não raro priorizada em relação à osteotomia tripla);
– quando o diagnóstico for feito mais tarde, a correção de escolha é a implantação de uma
prótese. Por razões econômicas óbvias, a remoção da cabeça do fêmur é uma solução de reserva
que continua sendo interessante no que tange ao conforto do animal, apesar de a dinâmica
articular ser mais limitada.



Displasia e estenose da tricúspide
Definição
Cardiopatias congênitas raras caracterizadas por:
– posição muito apical de um ou dos dois folhetos tricuspidianos, podendo o folheto septal estar
ligado à parede livre do ventrículo direito, sendo essa doença parecida com a doença de Eibsten
no Homem (displasia da tricúspide);
– malformação das válvulas tricúspides, provocando obstrução no fluxo atrio-ventricular direito
(estenose da tricúspide).

Sintomas
– A raça Labrador é predisposta à displasia da tricúspide.
– Animal muito jovem que apresenta um retardo estaturo-ponderal grave.
– Sinais de insuficiência cardíaca direita: incapacidade de fazer esforço, dispneia constante,
distensão abdominal quando há ascite.
– Sopro do ápice, audível à direita: sistólico na displasia da tricúspide, diastólico na estenose da
tricúspide.

Diagnósico
A ecocardiografia é o método de escolha.

Esse exame permite evidenciar a maior parte das malformações valvulares e avaliar as
consequências hemodinâmicas na atividade cardíaca.

Tratamento
Não há possibilidade de sobreviver de forma adequada, sendo aconselhada eutanásia a partir do
momento em que se confirma o diagnóstico.



Displasia e estenose mitral
Definição
Cardiopatia congênita que raramente acomete cachorros, caracterizada pela má formação das
válvulas mitrais associada ou não a uma estenose do orifício mitral, constituindo um obstáculo
para a passagem do sangue do átrio esquerdo ao ventrículo esquerdo, com aumento da pressão a
montante e queda do débito a jusante.

A displasia mitral já foi descrita em gatos.

Sintomas
– Raças predispostas: Bull terrier, Pastor alemão, Dinamarquês.
– Os sintomas variam conforme a gravidade das malformações.
– As estenoses mitrais são geralmente mal toleradas: fadiga, dispneia em esforço, tosse, ou até
OAP em esforço.
– Anomalias da auscultação: agitação (frêmitos) e sopro audível no 6° espaço intercostal, ao nível
do esterno (ápice cardíaco), à esquerda; a princípio, é sistólica quando a displasia mitral é sem
estenose, e diastólica quando ocorre estenose mitral.

Diagnóstico
Orientação
– Clínica: sopro.
– Radiografia torácica: cardiomegalia esquerda com ectasia atrial muito grave, sinais de
insuficiência cardíaca esquerda (congestão venosa pulmonar, edema intersticial ou alveolar).
– ECG: onda P mitral (ampla, às vezes bifásica).

Diagnóstico de certeza
– Ecocardiograma:
– modo bidimensional: malformação das válvulas mitrais (muito espessas, muito longas, muito

curtas), das cordas ou pilares miocárdicos, abertura incompleta das válvulas em diástole,
dilatação atrial ou ventricular esquerda;

– modo Doppler: fica evidenciada a insuficiência valvular. Em caso de estenose mitral, o fluxo
encontra-se acelerado quando passa pelas válvulas, aparentando, portanto, estar “em chamas”
(corte parasternal esquerdo no eixo grande das 4 cavidades).

– Hipertensão arterial pulmonar secundária em casos graves.

Tratamento
O mesmo que para a insuficiência cardíaca (deve-se insistir que o prognóstico é mau em caso de
estenose mitral, uma vez que pode evoluir rapidamente para insuficiência cardíaca global).



Displasia renal
Ver Rins (AFECçõES CONGêNITAS E HEREDITáRIAS DOS)



Distiquíase
Doença congênita, frequentemente hereditária, caracterizada pela presença de pelos ectópicos
que surgem dos orifícios das glândulas de Meibomius, sobre a borda livre das pálpebras.
• Os Cockers americanos e ingleses, os Poodles anões e miniaturas, os Pequineses são
particularmente afetados.
• O quadro clínico compreende: conjuntivite, blefarospasma e, às vezes, queratite por
esfregamento do epitélio corneano.
• O diagnóstico é facilitado pelo uso de fluoresceína, que permite visualizar as lágrimas que se
aderem aos cílios e as erosões corneanas.
• Convém diferenciar a distiquíase dos cílios ectópicos: pelos que emergem da mucosa
conjuntival, na face interna da pálpebra superior, a 0,5 ou 1 mm do limbo, que provocam uma
erosão epitelial corneana.
• De acordo com a gravidade da doença e o número de cílios, o tratamento pode consistir na
simples depilação. Neste caso, existe o risco de recidiva; sendo assim, uma solução de maior
durabilidade é a coagulação elétrica ou a remoção cirúrgica da margem da pálpebra onde estão
os cílios.



Distocia
Definição
Parto complicado por obstrução, de origem maternal (angústia pélvica congênita ou adquirida,
dilatação insuficiente dos tecidos moles) ou fetal (excesso de volume global ou parcial, má
posição), ou problema de expulsão (inércia uterina primitiva ou secundária).

No final de uma gestação de duração normal, 24 horas após a queda de 1°C na temperatura
retal que acompanha de forma simultânea a queda da progesteronemia, a fêmea pode apresentar
esforços expulsivos evidentes, dando à luz a um primeiro feto em 20-30 minutos, os fetos
seguintes em intervalos de 10-60 minutos, e expulsando o restante da ninhada em, no máximo,
12 ou 24 horas (nas primíparas, particularmente).

Diagnóstico
Sinais de suspeita
– gestação de mais de 72 dias em cadelas ou 66 dias em gatas;
– obstrução pélvica no toque retal;
– ausência de parto 24 horas após a queda da temperatura;
– ausência de parto 2 horas após a expulsão do líquido amniótico;
– corrimento esverdeado em ausência de contrações.
• CERTEZA:
– Exame do aparelho genital, toque vaginal, toque retal.
– RADIOGRAFIA: as imagens variam conforme as causas da distocia:
– visualização de um feto mal posicionado no canal pélvico, ou de tamanho muito grande;
– identificação de uma deformação da porção pélvica que provoca a redução da mesma;
– a presença de ar na posição intra-uterina orienta fortemente para uma morte fetal. A morte

fetal pode igualmente ser suspeitada quando houver mau alinhamento dos corpos vertebrais
fetais ou esmagamento dos ossos do crânio;

– os fetos mumificados são reconhecíveis através da sobreposição anormal, em um espaço
reduzido, das estruturas ósseas fetais, assim como através da mineralização irregular de todo
o feto.

– A ECOGRAFIA é o exame de escolha para avaliar a viabilidade dos fetos e detectar as
malformações:
– os fetos apresentam uma frequência cardíaca muito elevada, que é no mínimo o dobro daquela

da mãe (em cachorros). Uma bradicardia é sinal de sofrimento fetal;
– em caso de morte fetal, os batimentos cardíacos encontram-se ausentes; o feto afigura-se de

tamanho reduzido; interfaces hiperecogênicas associadas a artefatos de reverberação
sinalizam a presença de ar dentro do útero e do feto;

– as anasarcas são facilmente reconhecíveis, a banda hipoecogênica em posição subcutânea é
visível, assim como a efusão pleural.

Tratamento
Intervir antes da exaustão da fêmea e a morte dos fetos, e quando houver perdas verde-escuras
sem sinal de iminência do parto.

Excluir uma má apresentação ou posição do feto por palpação ou corrigi-la na medida do
possível (a apresentação do traseiro é normal e intervém em 40% dos casos).



Em caso de atonia uterina primária, após a confirmação da ausência de obstáculo mecânico e
caso as vias genitais se encontrem dilatadas, reforçar as contrações e os esforços de expulsão
com ocitocina: 0,1 a 2 UI/kg SC (não ultrapassar 20 UI) ou IM a cada 30-45 minutos (Syntocinon®*,
Ocytocine S®), ou preferencialmente por perfusão em 250-500 mL de glicosado isotônico, na razão
de 5 a 8 gotas por minuto.

De forma simultânea, a administração intravenosa de cálcio (Cloreto de cálcio Aguettant® ou
gluconate de calcium Lavoisier®: 0,2 mL/kg por IV lenta, não ultrapassar 5 mL) e de glicose pode
reforçar a ação da ocitocina.

Caso os tratamentos anteriores fracassem, aplicar cesariana, de preferência nas 12-24
primeiras horas após o início da fase de dilatação, o que ainda permite obter fetos vivos e
intervir em um útero não infectado. Em caso de infecção, aplicar cesariana seguida de
histerectomia.

Indicações Da Cesariana
– Gestação cujo prazo foi ultrapassado.
– Inércia uterina não resolvida pelo tratamento.
– Cadela que já fez cesariana alguma vez.
– Excesso de volume (radiografia).
– Filhote comprometido, cuja retirada é impossível ou perigosa.

A anestesia para a cesariana deve assegurar a vinda à luz de recém-nascidos viáveis.

Cadela
– anticolinérgicos: glicopirolato (Robinul V®): 0,01 mg/kg IM ou IV em caso de urgência;
– perfusão com Ringer lactato: 10 mL/kg/h;
– Valium®*: 0,3 mg/kg IV;
– tiopental: 4 mg/kg IV (até 6 mg/kg se necessário);
– intubação;
– manter com isoflurano em baixa concentração.

Gata
– Robinul®;
– Valium®*: 0,4 mg/kg IM + cetamina 6 mg/kg/hora;
– perfusão com Ringer lactato: 5 mL/kg/hora;
– isoflurano.



Diuréticos
Os diuréticos têm a finalidade de eliminar água e cloreto de sódio. São classificados em sete
grandes famílias:
– os mercuriais;
– as xantinas;
– os inibidores da anidrase carbônica;
– os tiazídicos e similares;
– os diuréticos de alça;
– os diuréticos que evitam as perdas urinárias de potássio;
– os diuréticos osmóticos.

Os mercuriais não são mais utilizados. Em comparação aos diuréticos modernos, as xantinas
têm uma atividade diurética demasiado baixa para serem utilizadas isoladamente hoje em dia.

Os locais de ação dos diuréticos frequentemente utilizados, assim como sua via de
administração e dose, encontram-se na tabela I.

Tabela I
Locais de ação e posologia dos diuréticos

Indicações
As grandes indicações da terapia diurética são cinco (ver Tabela II):



Tabela II
Indicações dos diuréticos

– síndromes edematosas (cardíacas, hepáticas, renais);
– diabetes insipidus;
– hipertensão arterial;
– insuficiência renal aguda;
– glaucoma.

Doenças cardiovasculares associadas a inibidores da enzima de conversão [ver DIURéTICOS
(UTILIZAçãO NAS DOENçAS CARDIOVASCULARES) (p.231)].

Complicações Da Terapia Diurética
Estas complicações são de duas ordens:
– hidroeletrolítica e ácido-básica;
– metabólica.

Acidentes hidroeletrolíticos
– DESIDRATAçãO:

Todos os diuréticos podem dar origem a desidratação e hiponatremia. A hipovolemia assim
induzida pode gerar insuficiência renal funcional.

Os sinais de desidratação são clínicos e biológicos (aumento do hematócrito, da ureia, da
protidemia).

A única terapia nesse caso é a restituição do sódio perdido.
O cachorro suporta melhor alguns diuréticos do que o gato (furosemida).

– HIPOPOTASSEMIA:
A hipopotassemia é frequentemente observada em animas com retenção hidrossódica clínica

(insuficiência cardíaca, cirrose acética, síndrome nefrótica). Esta hipopotassemia, alimentada por
hipoaldosteronismo secundário, pode ser agravada por diuréticos outros do que os do tubo



distal. Essa perda urinária de potássio é responsável por uma alcalose denominada alcalose
hipopotassêmica. Sua correção é justificada para valores de potassemia inferiores a 3 mEq/L. A
interrupção momentânea do tratamento diurético pode ser suficiente, mas geralmente
prescreve-se potássio sob a forma de Kaleorid®* ouNatik®* (20 mg/kg/dia).
– HIPERPOTASSEMIA:

A hiperpotassemia ligada ao uso de diuréticos distais do tipo Aldactone®* pode ser prevenida
pela associação de um diurético da alça (Aldactazina®*).

Complicações metabólicas
– Diminuição da tolerância a carboidratos (ação diabetogênica) acentuada ao utilizar-se tiazídicos
de forma prolongada.
– Hiperuricemia: todos os diuréticos são suscetíveis de provocar este problema metabólico. O
mesmo é contudo excepcional no cachorro.
– Hipertrigliceridemia: ao utilizar-se tiazídicos de forma prolongada.



Diuréticos (Utilização nas doenças cardiovasculares)
Definição
Medicamentos que provocam, por definição, um aumento do volume de urina excretado por
unidade de tempo. Esta propriedade resulta do aumento da eliminação de água, por conta da
perturbação de diferentes mecanismos fisiológicos responsáveis pela regulação da formação de
urina. Provoca efeitos principais e secundários variáveis.

Interesse Em Seu Uso
A prescrição de diuréticos para doenças cardiovasculares é imperativa nas insuficiências
cardíacas descompensadas, pois continua havendo uma retenção hidrossódica, que é largamente
responsável pelos problemas manifestados através:
– da diminuição do débito cardíaco e, por conseguinte, do débito de perfusão renal;
– da modificação da hemodinâmica intrarrenal;
– da hiperatividade do sistema renina-angiotensina.

Conduta Do Tratamento
Os princípios de utilização são muito variáveis devido à diversidade das moléculas utilizadas.
São quatro principais.
• FUROSEMIDA (Lasilix®*, Dimazon®, Furozenol®): inibe de forma primordial a reabsorção do sódio
ao nível da alça ascendente de Henle, e acessoriamente, ao nível do tubo proximal e do segmento
de diluição (relação dose-efeito positivo, com persistência de sua ação em caso de insuficiência
renal).

Eliminação de NaCl, e baixo aumento da eliminação de potássio. Deve ser utilizada com
precaução no gato.

É o diurético mais indicado para formas descompensadas (sinais de edema cardíaco grave):
– Posologia inicial: 4 mg/kg/dia per os, diminuindo para 2,5 mg/kg/dia tão logo traga melhora dos
sintomas (ação de 4 a 5h, demandando 3 tomadas cotidianas) (gato 1 a 2 mg/kg/dia).
– Em caso de EAP: injeção IV de furosemida de 4 a 8 mg/kg, repetindo a cada 8 horas se necessário
(a ação inicia-se 10 a 15 minutos após a injeção e dura 3 horas).

Bumetamida (Burinex®*) 0,15 a 0,20 mg/kg/dia per os ou IV em 2 tomadas.
• HIDROCLOROTIAZIDA: diminui a permeabilidade a íons Na+ e Cl– no tubo contorcido distal e inibe
a anidrase carbônica no tubo contorcido proximal. Esidrex®*, Moduretic®*: 5 mg/kg/dia 20 em 2
tomadas.
• ALDACTAZINE®* (espironolactona + altizida): associação de dois diuréticos: a espironolactona, que
se opõe aos efeitos antidiuréticos e de retenção sódica da aldosterona; e a altizida, que intervém
ao nível do segmento de diluição.

Eliminação de NaCl, e também, HCO3
– e K+.

– Posologia per os de 2 a 5 mg/kg/dia de espirolactona em função da diurese esperada
(comprimidos dosados a 25 mg de espironolactona e 15 mg de altizida).
– A prescrição é reservada a edemas pulmonares discretos, na ausência de efusão, ou associando-o
aos anteriores em caso de síndrome edematosa muito grave de origem cardíaca (ação fisiológica
diurética complementar).
– A associação com inibidores da enzima de conversão benazepril
(Fortekor = Cibacene®*0,5 mg/kg/dia) ou enalapril (Enacard®, Prilenal®), Renitec®*0,5 mg/kg/dia em 2



tomadas, reforça a atividade diurética.
Em caso de exaustão do efeito terapêutico nos tratamentos diuréticos de longa duração, pode

ser útil alternar dois diuréticos com mecanismos de ação diferentes.

Monitorização Do Tratamento
• NãO ADMINISTRAR DOSES MUITO ALTAS POR LONGO TEMPO:
– depleção hidrossódica;
– agravamento da insuficiência renal funcional;
– alcalose e hipopotassemia em caso de superdosagens iterativas;
– sensibilização a digitálicos pela hipopotassemia.
• DEVE-SE MONITORAR PERIODICAMENTE:
– hematócrito;
– ureia;
– creatinina;
– K+;
– Na+.

Não esquecer de dois riscos específicos:
– ototoxicidade da furosemida em doses muito altas, durante períodos longos;
– ação hiperuricemiante da Aldactazine®* em altas doses prolongadas.



Doença das glândulas salivares
Ver GLâNDULAS SALIVARES (PATOLOGIA DAS (p.288))



Doença peridontal
Sintomas
Doença bucal mais frequente nos carnívoros devido ao desenvolvimento e acúmulo de placa
dentária bacteriana que se deposita, naturalmente, sobre os dentes.

Fatores Predisponentes
Má oclusão, dentes latentes permanentes, corpos estranhos, tártaro, ausência de mastigação e de
autolimpeza natural, certas doenças sistêmicas, alimentação e ausência de higiene etc.

Os cães de pequeno porte, por diferentes razões (genética, suporte ósseo reduzido, ausência
de mastigação etc.) são particularmente afetados.

Classificação
• GENGIVITE: é o primeiro estágio, quando só a gengiva está inflamada. As lesões são reversíveis
nesse estado.
• PERIDONTITE: o revestimento epitelial da gengiva sobre os ossos está destruído e migrado
apicalmente, provocando a formação de uma ponte peridontal ou um desnudamento do dente
em caso de recessão gengival em conjunto. Os alvéolos e os ligamentos dentários estão
destruídos. Nesse estágio, as lesões são irreversíveis. Os dentes tornam-se moles.

Tratamento
Realizado simultâneo à limpeza de tártaro (ver TáRTARO DENTáRIO (p.546)).



Doença valvular degenerativa mitral
Definição
Afecção degenerativa, de origem desconhecida, da válvula mitral levando à insuficiência valvular.

Formação de nódulos sobre a borda livre das válvulas, espessamento em placa e perda da
elasticidade das cordas tendíneas, principalmente com incapacidade de fechamento. A ruptura
das cordas tendíneas é igualmente possível.

A insuficiência mitral (defeito de coaptação de válvulas) induz uma regurgitação mitral
(refluxo do ventrículo para o átrio direito no momento da sístole), ou uma sobrecarga do tipo
volumétrica ocasionando uma dilatação importante do átrio capaz de aumentar e de comprimir
o brônquio principal esquerdo e suscitar tosse, principalmente, em cães de pequeno porte.

Subsequentemente surge edema pulmonar.
Associação em 20% dos casos de uma doença valvular degenerativa tricúspide.
Rastreamento deve ser realizado em Cavalier King Charles, nos quais a prevalência é muito

elevada e o desenvolvimento da doença é precoce.

Sintomas
– Inicialmente: sopro sistólico apical esquerdo, sem outros sintomas.
– Tosse por compressão de brônquio principal esquerdo, seguido de cardiomegalia atrial
esquerda.
– Em um estágio mais avançado, sinais de insuficiência cardíaca esquerda (ver INSUFICIêNCIA
CARDíACA (p.351)), dispneia, tosse, síncopes, ver ascite e congestão hepática, em casos de
insuficiência tricúspide ou hipertensão pulmonar associada.

Sinais Radiográficos
Sinais de cardiomegalia
(ver Fig. 4).
– Dilatação atrial esquerda associada ou não à dilatação ventricular esquerda, compressão do
brônquio principal esquerdo (alargamento do ângulo formado pelos brônquios principais em
vista frontal, sinais de “pernas de cow- boy”).

Sinais de insuficiência cardíaca congestiva secundária
– Congestão venosa pulmonar.
– Edema intersticial ou alveolar (imagens de broncograma).
– Hepatomegalia (fisiologicamente, os bordos caudais do fígado excedem a distância do círculo
do hipocôndrio na vista lateral).
– Perda do contraste abdominal em casos de ascite. Fissuras interlobares em caso de efusão
torácica.

Diagnóstico
ECG
– Anomalias morfológicas: na fase de dilatação do átrio esquerdo: onda P mitral (> 0,04 s),
amplitude do complexo ventricular > 2,5 mV, alongamento da duração de QRS.
– Problemas de ritmo: fibrilação atrial, extrassístole, depois, dilatações maiores.



A ecocardiografia
é diagnóstica e permite classificar a afecção (ver Fig. 12):
– efusão, coaptação ruim e prolapso no átrio esquerdo da válvula mitral (corte paraesternal
esquerdo, eixo maior em 5 cavidades), evidencia uma eventual ruptura de cordoalha;
– por vezes, espessamento da valva tricúspide (corte paraesternal esquerdo, grande eixo das 4
cavidades);
– dilatação atrial esquerda mais ou menos importante (corte paraesternal direito, eixo pequeno
transaórtico, com diâmetros de átrio esquerdo/aorta direita inferiores a 1,4 em telediástole);
– efusão pericárdica e pleural possíveis;
– modo tempo-movimento: avaliação de uma eventual dilatação ventricular em diástole, ver
igualmente em sístole, diminuição da fração de encurtamento em final de evolução:
– Doppler colorido, pulso e contínuo:
– evidência e mensuração de um refluxo mitral sistólico turbulento (corte paraesternal à

esquerda, eixo maior em 4 cavidades). A análise do Doppler permite, às vezes, a realização da
cartografia desse refluxo (extensão da zona de turbulência sistólica atrial) e a verificação da
velocidade máxima (esse refluxo deve ter uma velocidade superior a 6 m/s);

– refluxo de tricúspide por vezes associado: verificar essa velocidade pelo aumento do gradiente
de pressão atrioventricular superior à média de 30 mmHg, demonstrando a existência de uma
hipertensão arterial pulmonar.

– Ecografia abdominal: hepatomegalia, congestão vascular hepática, edema da parede da
vesícula biliar, efusão abdominal;
– Existem diversos graus da doença valvular degenerativa mitral e levam em conta,
principalmente, a importância da dilatação atrial esquerda e os achados ecocardiográficos
prejudiciais dessa afecção: dilatação ventricular esquerda diastólica e sistólica, ruptura de
cordoalha, hipertensão arterial pulmonar, diminuição da velocidade do refluxo mitral (assim
como das pressões entre o ventrículo e o átrio esquerdo), efusão pericárdica (ver tabela).
 Estágios ecocardiográficos de doença valvular degenerativa

mitral
Estágio 1Nenhuma consequência hemodinâmica
Estágio 2Dilatação atrial esquerda
Estágio 3Dilatação atrial esquerda

Dilatação ventricular esquerda em diástole
Estágio 4Dilatação atrial esquerda

Dilatação ventricular esquerda em diástole e sístole
Estágio 5Dilatação cavitária global

Tratamento
– Endocardiose mitral sem insuficiência cardíaca: sem tratamento.
– Em caso de insuficiência cardíaca: tratamento em função do estágio (ver INSUFICIêNCIA CARDíACA
(p.351)).



Doenças autoimunes com expressão cutânea
Definição
Conjunto heterogêneo de doenças relativamente raras que possuem em comum a existência de
mecanismos autoimunes (imunização de um organismo contra seus próprios elementos) contra
diversos constituintes da pele.

Classificação
Ela se baseia na localização das lesões cutâneas e na natureza dos autoanticorpos que elas
provocam, o que leva à distinção, classicamente:
– “Dermatites autoimunes bolhosas”, em que os autoanticorpos reagem, especificamente, contra
os constituintes da pele e, mais particularmente, da epiderme (a tendência é que elas sejam
classificadas como “dermatites autoimunes associadas à presença de autoanticorpos de alvo
cutaneoespecífico”).
– “Doenças não bolhosas”, em que os anticorpos reagem contra os elementos nucleares, não
importando qual célula, inclusive as da pele (“dermatites autoimunes associadas à presença de
autoanticorpos circulantes inespecíficos para a pele”).

Doenças bolhosas
agrupadas:
– diferentes pênfigos caracterizados por uma quebra mais ou menos profunda centrada na
epiderme, e causados por um processo de acantólise que conduz a um descolamento dos
acantócitos entre si;
– penfigoide bolhoso, muito raro, provocado por uma desorganização da junção dermoepidérmica
(= membrana basal).

Outras “dermatites autoimunes associadas à presença de autoanticorpos de alvo cutâneo
específico” compreendem: síndrome uveodermatológica, alopecia areata e certas formas de vitiligo.

Doenças não bolhosas
são agrupadas por entidades incluídas nos domínios heterogêneos da doença lúpica, como:
– lúpus sistêmico (p. ex., “LúPUS ERITEMATOSO DISSEMINADO”): doença generalizada em que as
manifestações cutâneas são pouco específicas em comparação a outros elementos clínicos
dominantes;
– lúpus cutâneo (p. ex., “lúpus discoide”), de manifestações exclusivamente cutâneas.

Outras doenças não bolhosas de manifestação cutânea compreendem: a doença das aglutininas
frias, as crioglobulinemias, as criofibrinogenemias e certas formas de vasculite.

Com todas as entidades agrupadas, a frequência das doenças autoimunes de expressão
cutânea gira em torno de 1% das dermatoses dos cães. No entanto, sua gravidade potencial, sua
característica distinta e seu interesse em patologia comparada conferem um lugar particular na
dermatologia canina.

Dermatites Autoimunes Bolhosas
Generalidades – classificação
Diferentemente do homem, pela fina espessura da epiderme do cão, as bolhas se rompem
rapidamente e são difíceis de serem vistas clinicamente. Ainda mais, essas bolhas são



imediatamente colonizadas por polimorfonucleares e trazem, de fato, o aparecimento de
pústulas que não se distinguem de pústulas não foliculares de certas piodermatites.

Em consequência, a maior parte das doenças bolhosas dos carnívoros apresenta características
de dermatoses crostosas, erosivas e pustulares.

Nos carnívoros, a entidade dominante é o pênfigo foliáceo (ou superficial), caracterizado por
uma acantólise na camada córnea. Mais raramente, é encontrado o pênfigo vulgar, de prognóstico
claramente mais reservado, caracterizado por uma acantólise intraepidérmica mais profunda; e o
penfigoide bolhoso, caracterizado por uma quebra dermoepidérmica. A espessura da epiderme não
permite a distinção de outras entidades com base anatômica.

Por outro lado, diversas denominações pouco confiáveis fazem referência às nuanças
patogênicas, em particular a possibilidade de uma origem iatrogênica (“pênfigo médico-
induzido”, síndrome “pênfigo-like”).

Pênfigo foliáceo
Essa dermatite crostosa, erosiva e pustular é uma doença autoimune de expressão cutânea, mais
frequentemente encontrada em cães e em gatos. Sob o aspecto histopatológico, é caracterizada
por uma formação de pústulas superficiais na camada córnea, resultante de um processo
acantolítico.

Nos cães

– Não há predisposição sexual significativa, certas raças parecem mais expostas: Akita, Chow-
Chow, Teckel…
– A maior parte dos animais (65%) desenvolve a doença após os 5 anos.

Os sinais clínicos dominantes são de uma dermatite crostosa ou ceratosseborreica, mais ou
menos erosiva, com a presença de algumas raras pústulas, rapidamente destruídas e que
evoluem para colarinhos epidérmicos.

Inicialmente, as principais localizações compreendem cabeça (face e pavilhões auriculares) e
extremidades podais; nesse estágio, o estado geral não é moderadamente afetado. O processo
tende a se generalizar muito progressivamente, deixando o animal alopécico, coberto por
escamas e crostas, com algumas pregas cutâneas.

Nos gatos

– Mais lesões e localizações precedentes, deve-se notar, igualmente, o envolvimento possível de
dígitos e unhas (paroníquia) e, em caos excepcionais, nos mamilos. A cavidade oral é poupada.

A suspeita clínica

deve ser completada, imperativamente, por exames citológicos e, principalmente,
histopatológico, que revelam pústulas acantolíticas superficiais dentro da epiderme (citologia:
imagem de “engrenagem” com os acantócitos isolados em torno dos polimorfonucleares;
histopatologia: pústulas córneas). Nos cães, o diagnóstico diferencial deve ser feito com
piodemodécica e as piodermites bacterianas graves: em casos excepcionais, leishmaniose. Nos
gatos, como as piodermites são mais raras, devem-se descartar certas formas de alergias,



cutâneas, particularmente de origem alimentar.

O tratamento

é feito, obrigatoriamente, através de uma imunomodulação prolongada baseada em terapia com
corticoides somente ou, dependendo da gravidade do caso, a associação entre corticoides e
imunossupressores. Neste caso, o princípio ativo mais frequentemente preconizado é
azatioprina e clorambucil para a espécie felina (ver parágrafo Terapia geral das DAI com
expressão cutânea).
– Corticoterapia: só ou associada aos imunossupressores; os corticoides são a prednisona, a
prednisolona ou a metilprednisolona, considerada mais bem tolerada em uso prolongado em
fortes doses. A posologia inicial gira em torno de 2 a 4 mg/kg/dia em 2 doses, dependendo do
tamanho e do estado do animal.
– A azatioprina (Imurel *) está associada, secundariamente, em caso de ineficiência do tratamento
anterior. A posologia é de 1 a 2 mg/kg/dia em 2 doses. Os controles hematológicos regulares
(quantidade e fórmulas sanguíneas) são fortemente aconselhados.

Pênfigo vulgar
Descrito nos cães e gatos, o pênfigo vulgar é mais raro que o precedente. Por esse fato, não há
predisposição de idade, sexo ou raça.

Em comparação com o pênfigo foliáceo, e por encontrar todos os seus aspectos principais
(dermatite crostosa), os sinais clínicos do pênfigo vulgar são dominados por:
– erosões, por vezes ulcerações das junções mucocutâneas (lábios, narinas, pálpebras, prepúcios,
vulva, ânus) e da pele (axilas e virilhas);
– grande frequência de envolvimento oral (na ordem de 90% dos casos);

As unhas (perionix, onicogripose) podem ser encontradas.
A gravidade das lesões e o envolvimento normalmente marcante do estado geral induzem um

prognóstico claramente mais reservado.

O tratamento

é baseado na associação de corticoides e imunossupressores, essencialmente: azatioprina
(Imurel *) nos cães e clorambucil (Chloraminophène*) nos gatos (ver parágrafo Terapia geral das
DAI com expressão cutânea).

Penfigoide bolhoso

Doença muito rara

para qual existe uma predisposição racial para Collies e Shetlands, também os Dobermans.
Caracteriza-se por ulcerações severas na cavidade bucal (75% dos casos), em regiões sujeitas a
atrito mecânico inicial (zonas axilares e inguinais), assim como as extremidades (coxins e zonas
periungueais). A doença é mais dolorosa que pruriginosa, e as repercussões sobre o estado geral
são importantes.



O diagnóstico

é essencialmente histopatológico, mesmo sendo teoricamente possível a realização de uma
imunofluorescência linear na junção dermoepidérmica.

O tratamento

se baseia, igualmente, na associação de corticoides e imunossupressores; mas o prognóstico é
muito reservado.

Doenças Não Bolhosas
Na prática, é conveniente distinguir:
– lúpus sistêmico (antigamente denominado “LúPUS ERITEMATOSO SISTêMICO”) com manifestações
cutâneas pouco específicas, mas com sintomatologia clínica muito variável: poliartrite evoluindo
para crise, glomerulonefrite, envolvimento hematológico…
– lúpus cutâneo (antigamente chamado de “lúpus discoide”), onde os aspectos cutâneos são
dominantes, de fato, exclusivos.

Lúpus sistêmico (Ver LúPUS ERITEMATOSO DISSEMINADO)
Modelo de doenças autoimunes, o lúpus sistêmico corresponde a uma imunização contra certos
constituintes dos núcleos celulares, de onde origina-se uma grande diversidade clínica.

Nos cães

Existe uma predisposição racial clara nos Pastores-alemães e nas raças aparentadas; em menor
extensão, nos Poodles, Collies e raças aparentes.

O lúpus sistêmico canino é caracterizado por uma evolução clínica crônica com poliartrite, não
erosiva, evoluindo com crises associadas. Além disso, pode ocorrer uma glomerulonefrite e
diversos distúrbios hematológicos.

Os aspectos cutâneos não são sistêmicos e geralmente são pouco específicos: eritema, crostas
ceratosseborreicas, piodermite refratária a antibioticoterapia. Nota-se uma possível alopecia
localizada, com pigmentação frequente próxima às articulações lesionadas.

Nos gatos

Observa-se envolvimento cutâneo em um quarto dos casos: mais lesões ou localização não
específica, podendo simular múltiplas dermatoses: crostas ceratosseborreicas; dermatite
escamocrostosa, eritematosa e alopécica, afetando mais frequentemente a face, os pavilhões
auriculares e as extremidades podais.

O diagnóstico

se baseia na presença, por títulos elevados, de anticorpos antinucleares. As lesões cutâneas não



podem ser relacionadas com a doença antes da confirmação de lesões microscopicamente
compatíveis: degeneração hidrópica da membrana basal, infiltração linfoide…

O prognóstico é reservado em razão de glomerulonefrite ou de problemas hematológicos.

O tratamento

é baseado na corticoidoterapia em dose imunossupressora eventualmente associada à
azatioprina (Imurel *) em cães, e o clorambucil (Chloraminophène*) nos gatos.

Lúpus cutâneo (antigamente denominado “lúpus discoide”)
• NOS CãES, o lúpus cutâneo é a doença autoimune cutânea mais frequente, junto com o pênfigo
foliáceo. Ela é mais raramente encontrada nos gatos.

Existe uma predisposição racial clara nos Collies e Shetlands, Pastores-alemães e Siberian
Husky.

Em decorrência das formas epidemiológicas ou clínicas, e da natureza mais precisa das lesões
microscópicas, diversas terminologias são igualmente utilizadas: “dermatite liquenoide
idiopática”, “dermatite liquenoide fotoagravada”, “dermatite solar nasal”, “nariz de Collie”.

A região nasal é sua principal localização. As lesões possuem gravidade muito variável e
geralmente são fotossensíveis; depois, um eritema que, geralmente, dá lugar a uma simples
despigmentação, seguida de úlcera, mais grave quando podem gerar episódios de epistaxes
graves. Nos casos mais clássicos, a trufa é inicialmente afetada e, posteriormente, as lesões se
estendem, eventualmente, ao chanfro.

Mais raramente, as outras lesões podem evoluir para os pavilhões auriculares, cantos internos
das pálpebras, margens anais, prepúcio ou vulva.

O diagnóstico

se baseia na correlação entre as lesões clínicas e histopatológicas: degeneração hidrópica da
membrana basal, incontinência pigmentar e infiltração dérmica subjacente de natureza linfoide.

O prognóstico

é globalmente bom. No entanto, é frequente que o tratamento deve ser especificamente
adaptado a cada indivíduo e é periodicamente readministrado (tratamento “sequencial, à
demanda”).
– Os protetores solares tópicos (tolerância “mecânica” varia segundo os animais), conjugados a
uma exposição mínima ao sol e, em casos especiais, associados a dermocorticoides tópicos
(Dermoval *) podem permitir o controle das formas menores.
– Pode ser necessária a prescrição de uma corticoterapia moduladora.
– A administração prolongada de vitamina E (Éphynal *), na dose de 50 mg/kg/dia aos adaptados,
em particular para as formas iniciais ou menores, mais particularmente aqueles que tentam
evitar a corticoterapia, quando essa parece contraindicada: sabe-se que os resultados só são
visíveis após várias semanas e que, nesse protocolo, não se dispensa a proteção solar. Uma
variante associa a vitamina E e os ácidos graxos essenciais.
– A associação nicotinamida-tetraciclinas (na razão de 250 mg/animal/dia de cada princípio ativo



[Nicobin* e Tétracycline*] para os animais com menos de 25 kg, e de 500 mg/animal/dia nos
maiores) é considerada eficaz em 50 a 75% dos casos. A tolerância é boa e esse tratamento é
compatível com uma administração “pela vida”, adaptada às formas mais severas. A proteção
solar é considerada indispensável em razão da administração de tetraciclina
(fotossensibilizante).
– O tacrolimus (Protopic* fórmula a 0,1%: aplicado 2 vezes por dia durante 15 dias; depois,
somente uma aplicação diária) é proposto como uma alternativa aos dermocorticoides. Ele é um
imunomodulador tópico considerado como um avanço terapêutico, apesar da possibilidade de
intolerância local, cujas consequências regressam rapidamente após o fim do tratamento.

Terapia Geral Das DAI De Expressão Cutânea
O tratamento dessas entidades tem a característica comum de parar a formação de
autoanticorpos por uma imunomodulação, através de uma mudança ou ajuste da resposta
imune.

O tratamento deve ser adaptado a cada particularidade, o que implica uma marcha diagnóstica
rigorosa e a avaliação do estado geral da doença no começo e no final do tratamento.

Uma vez estabelecido o diagnóstico, o proprietário do animal deve ser advertido de que deverá
colaborar de perto na prática para que, juntos, possam esperar um resultado positivo.

Corticoterapia
Na maior parte dos casos, os corticoides são a base do tratamento, sendo utilizados em dose
imunossupressora e, por vezes, por tempo prolongado.

Escolha do corticoide

Deve-se basear nas moléculas de meia-vida breve, por permitirem a fixação de um ponto de
tratamento a longo prazo, respeitando, pelo maior tempo possível, o eixo hipotálamo-hipófise-
suprarrenal.

Entre eles: prednisona: Cortancyl *; prednisolona: Microsolone, Mégasolone; metilprednisolona:
Oro-Médrol.

Posologia

– Cão:
– Indução da imunossupressão 2 a 4 mg/kg/dia em 2 doses, manhã e noite por 10 a 21 dias

(média: 3 mg/kg/dia por 12 dias).
– Manutenção da imunossupressão.

Redução progressiva após a remissão dos sintomas. A cada semana, reduzir essa dose pela
metade de forma a obter um resultado satisfatório.

Se o animal doente parecer recuperado, continuar a corticoidoterapia na dose mínima por 2 a 3
meses após o desaparecimento dos sintomas.
– Gato
– 2 a 6 mg/kg/dia em 2 doses.

Seja em razão da falha na indução, ou em razão de efeitos secundários intoleráveis, certos
pênfigos foliáceos e mais de 50% dos casos de pênfigo vulgar ou penfigoide bolhoso não



conseguem ser tratados somente com corticoterapia.
Assim, é necessário um tratamento complementar ou de substituição com a ajuda de

medicamentos antimitóticos de efeito imunomodulador. Eles são utilizados sozinhos ou em
associação à corticoterapia (terapia combinada).

Medicamentos imunomodulares antimitóticos
Eles são os agentes alquilantes (ciclofosfamida e clorambucil; as tiopurinas (azatioprina e 6-
mercaptopurina) e os sais de ouro. Na prática, somente o clorambucil é usado na espécie felina,
que é muito sensível à toxicidade das outras moléculas.

Eles são, essencialmente:
– Nos cães: azatioprina (Imurel *).
– A posologia de base varia de 50 mg/m2/dia (1 a 2 mg/kg/dia – se possível em 2 doses).
– Os efeitos benéficos são relativamente lentos para aparecer (diversas semanas, geralmente).
– O tratamento acarreta riscos reais de efeitos depressivos sobre a medula óssea (risco de aplasia

medular). Em consequência, convém efetuar um controle regular com contagem de leucócitos.
O número de leucócitos deve ser superior a 5.000/mm3. Além disso, os problemas digestivos
podem aparecer e observa-se, então, um evidente retardo no crescimento do pelo.

– No gato: clorambucil (Chloraminophène*): 0,08 mg/kg/dia.

Terapia combinada
Corticoides + antimitóticos: normalmente apresentam melhores resultados do que um ou outro
usado separadamente. A associação permite a redução da posologia dos corticoides.



Doenças inflamatórias crônicas do intestino (DICI)
Definição
Afecções intestinais crônicas idiopáticas caracterizadas por infiltração da lâmina própria do
intestino grosso e/ou cólon por diferentes populações de células inflamatórias (linfócitos,
plasmócitos, eosinófilos ou neutrófilos, macrófagos).

Distúrbio imunitário provocado por um elemento presente na luz intestinal (alimento,
bactérias não enteropatogênicas, autoantígenos) parece ser responsável por grande parte de
DICI.

Nos gatos, as DICI podem estar associadas a colangites, colângio-hepatites e pancreatite.

Sintomas
– Diarreias.
– Vômitos eventualmente associados.
– Emagrecimento.

Diagnóstico
• BIOQUíMICA:
– Hipoproteinemia, hipoalbuminemia sem inflamação de caráter exsudativo:
– folatos, B12: em caso de síndrome de má absorção.
• HEMATOLOGIA: anemia normocítica, normocrômica, discreta, eosinofilia, em certos casos.
• ECOGRAFIA: espessamento da parede mais ou menos importante nas alças ileojejunais (o
diâmetro das paredes normalmente é inferior a 4,7 mm), perda da estratificação ecográfica nos
casos crônicos graves. Hipertrofia reacional de linfonodos mesentéricos.
• ENDOSCOPIA: as lesões macroscópicas nem sempre são evidentes.

As biópsias permitem a confirmação diagnóstica e a identificação da natureza da população
celular infiltrante na parede do intestino.

Tratamento
• HIGIêNICO: dieta hiperdigestiva, hipoalergênica.
• MéDICO: tratamento de longa duração (um ou mais meses):
– Antibioticoterapia:
– preconizado metronidazol (Flagyl *) 30 mg/kg/dia em 2 doses por 15 dias;
– antibioticoterapia associada em caso de colite histiocitária (amoxicilina 30 mg/kg/dia em 2

doses ou enrofloxacina 5 mg/kg/dia em 2 doses e metronidazol 30 mg/kg/dia em 2 doses).
Tratamento por 2 semanas.

– Imunossupressão:
– corticoides (Prednisolone 2 mg/kg/dia)
– sulfassalazina (Salazopyrine*): cães, 50 mg/kg/dia em doses por 2 semanas, após redução

progressiva da dose; gatos, 20 mg/kg/dia em 2 doses.
– azatioprina (Imurel * 2 mg/kg/dia para cão).



Dor (Prevenção e tratamento)
Ver ANTáLGICOS.

A avaliação e o tratamento da dor permaneceram durante muito tempo medíocres, mas
representam hoje grandes desafios, tanto de ordem médica – a dor é inútil, prejudicial e perigosa –
quanto ética e legal.

Aperfeiçoamentos recentes foram alcançados, fazendo honra a seus autores, e dando também
dignidade a este capítulo da medicina veterinária.

Semiologia
– A dor é inicialmente um sinal de alarme que permite ao organismo gerar uma resposta
adaptada, se possível (= dor fisiológica). Não controlada, ela tende a aumentar e a induzir uma
cascata de complicações orgânicas e psicológicas, altamente prejudiciais (= dor patológica),
inclusive em termos de recuperação da função inicial após intervenção cirúrgica.
– Embora o tratamento eficaz da dor patológica implique um aprendizado específico em termos
de conhecer os analgésicos e seu uso otimizado, exige também o domínio de uma semiologia
que permita avaliar a importância da dor, a fim de racionalizar a escolha de drogas e técnicas, e
em seguida, avaliar a eficácia do uso desses medicamentos.
– Na prática, afigura-se hoje indispensável recorrer a grades de avaliação da dor que,
essencialmente baseadas na avaliação das modificações comportamentais, permitem o
estabelecimento de escores específicos.

Avaliação
A dor em animais tornou-se objeto de diferentes tentativas de avaliação objetiva; ver a grade a
seguir, proposta por P. Coppens.

Meios De Combater A Dor
Medicamentos: ver ANALGéSICOS e ANTI-INFLAMATóRIOS

Para escolher corretamente o analgésico a ser utilizado, avalia-se a síndrome dolorosa de
maneira subjetiva ou, de modo mais objetivo, por meio da grade proposta.
– Dor discreta: analgésicos não morfínicos: paracetamol, AINEs.
– Dor moderada: agonistas morfínicos fracos (dextropropoxifeno, codeína), em associação com
analgésicos não morfínicos.
– Dor intensa: agonistas morfínicos fortes e agonistas morfínicos antagonistas de receptores
(“agonistas-antagonistas parciais”), responsáveis pela depressão respiratória e pelo efeito
sedativo:
– os agonistas morfínicos têm atividade analgésica normalmente superior à da morfina, mas seus

efeitos secundários também são importantes (petidina, fenoperidina, fentanil);
– os agonistas-antagonistas parciais têm a propriedade de se fixar nos receptores morfínicos sem

ativá-los (antagonistas puros) ou ativando-os parcialmente (antagonistas parciais: naxolona,
buprenorfina, pentazocina).

– Os obstáculos regulamentares que se opunham à utilização prática dos morfínicos estão de
agora em diante suspensos, por meio de encomendas asseguradas e das possibilidades de
constituir facilmente um “estoque de uso profissional”.
– A integração dos anestésicos locais a esse arsenal terapêutico e, mais ainda, a utilização



otimizado dos mesmos – local (bloco intercostal – analgesia intrapleural) e loco-regional
(analgesia epidural – cateterismo epidural) – alargam consideravelmente o leque de recursos
disponíveis, particularmente em estruturas especializadas.

Noção de analgesia preventiva
– A noção de analgesia preventiva (ou precoce) surgiu da simples ideia de que a dor patológica
participa de fenômenos de amplificação progressiva, ou até mesmo de aceleração, e que por
conseguinte, qualquer medida precoce não faz senão melhorar a proteção do paciente.
– Por conseguinte, convém avaliar o risco e o grau de dor de qualquer intervenção cirúrgica a fim
de integrar os analgésico(s) adaptado(s) aos protocolos anestésicos e de reanimação.

Noção de analgesia balanceada
– Esse conceito refere-se a simples ideia de que a resposta analgésica deve ser adaptada à
intensidade da dor, sendo ela prevista ou constatada, e também de que, em caso de dor média ou
forte, deve-se associar dois produtos diferentes para realizar a analgesia. O objetivo é
potencializar cada um dos dois e, sobretudo, de diminuir as doses unitárias e alguns efeitos
secundários (noção de poupar morfínicos).
– Assim, segundo o tipo e a duração prevista da intervenção – mas também, em função do
estado do paciente –, é possível “brincar” com a utilização e a associação:
– alfa2-agonistas (tipo quetamina), levando em conta a função cardíaca e diminuindo a carga de

pré-anestésicos (acepromazina) e anestésicos (tiopental sódico halogenado);
– morfina injetável: partindo de doses baixas (da ordem de 0,1 mg/kg) até doses muito mais

fortes (0,5 mg/kg), eventualmente reiteradas no período pós-operatório, utilizando, caso
necessário, formas farmacêuticas de “liberação lenta”.

 Av a l i a ç ã o da  dor  ( pós  P .  C oppen s )



– anestésico local e loco-regional;
– AINEs no final da intervenção, avaliando os riscos digestivos e/ou renais.

Gestão das dores crônicas
– A gestão das dores crônicas costuma ser mais difícil de dominar do que a de dores agudas, em
particular, as de origem cirúrgica.
– Embora os casos sejam numerosos, duas circunstâncias podem ser usadas como exemplo: “dor
e câncer” e “dor e artrose”. Estas questões entram na problemática moderna e urgente do
“consentimento declarado”, e é evidente que, em vários casos, o médico deve ajudar o
proprietário a considerar, aceitar e tomar a decisão da eutanásia.
– Não considerar a dor de origem cancerígena é um verdadeiro absurdo. Sob qual justificativa o
animal é mantido vivo, se para tomar a decisão não se leva em conta a questão essencial de
qualidade de vida?

Em vários casos, torna-se necessário recorrer a morfínicos por via oral, sob a forma de
liberação lenta (Kapanol LP®*, Moscontin®*).
– Em caso de artrose desenvolvida, frequentemente intensa e que torna o cachorro inválido,
controlar a dor é geralmente a principal ação terapêutica útil e realista. Os AINEs são os
medicamentos mais eficazes, em particular desde o surgimento das moléculas de boa tolerância
digestiva e/ou a partir da utilização simultânea de antiácidos.

1Nota da Revisão Científica: Autorisation de Mise sur le Marché, AMM, na sigla em francês.
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Eclâmpsia
Ver TéTANO PUERPERAL



Ectopia testicular
Definição
Localização anormal: (abdominal = criptorquidia), inguinal ou inguino-abdominal, de um
(monoquirdia) ou dos dois testículos, que são incapazes de formar espermatozoides e são
suscetíveis a desenvolver tumores.

No cachorro, os testículos assumem a posição correta no escroto entre a 6ª e a 10ª semana.
No gato, os testículos encontram-se em posição escrotal desde o nascimento.
Em cachorros de mais de 6 meses, a ectopia testicular é um vício redibitório, com período de

redibição de 30 dias (lei de 22 de junho de 1989, decreto de junho de 1990).

Diagnóstico
• EXAME CLíNICO: ausência de testículo nas bolsas, palpação da região inguinal.
• A ECOGRAFIA apresenta dois interesses principais:
– localizar o testículo ectópico com precisão e excelente sensibilidade, a fim de facilitar a

remoção (os testículos ectópicos são, em geral, muito pequenos, de aspecto relativamente
hipoecogênico, com desaparecimento eventual do mediastinum testis);

– verificar a ausência de infiltração tumoral (parênquima testicular de aspecto heterogêneo,
aumento de tamanho às vezes muito consequente, perda total da arquitetura).

Tratamento
Como a doença é potencialmente hereditária, o tratamento é contraindicado, pois pode
contribuir com a difusão da doença em caso de ectopia unilateral.
• TRATAMENTO MéDICO: resultados muito inconstantes. Prescrever na maioria dos casos:
gonadotrofina coriônica (Clorulon®, Gonadotrofina coriônica endo®*) 100-500 UI em SC a cada 2 dias,
durante 10 dias. Duas séries com 1 semana de intervalo. Inútil após a 10ª semana.
• TRATAMENTO CIRúRGICO:
– a castração é a melhor medida, levando em conta o risco de câncer nos testículos ectópicos e o
risco de problemas comportamentais (agressividade), eventualmente associados à criptoquirdia;
– a orquidopexia (abaixamento do testículo no fundo das bolsas) é muito questionada, tanto do
ponto de vista ético quanto em razão do grande risco de desenvolvimento rápido de atrofia.



Ectrópio
Definição
O ectrópio é a eversão da pálpebra, cuja borda livre, muito separada da córnea, expõe a
conjuntiva palpebral e bulbar aos permanentes danos do ar.

Etiologia
O ectrópio pode ser congênito ou adquirido.
– No primeiro caso, é frequentemente observado em São-bernardos, Cockers ingleses e
americanos e em várias outras raças de lábios pesados e pendentes.
– O ectrópio adquirido pode ser senil, devido à hipotonicidade do músculo orbicular, ou também
cicatricial, traumático, pós-inflamatório.

Sinais Clínicos
Congestão das conjuntivas, com corrimento seroso que pode gerar uma superinfecção. Em geral,
as complicações são menos graves do que as que acompanham o entrópio. Entretanto, a epífora,
além de seu aspecto desagradável, pode ser sede de uma infecção.

Tratamento
Cirúrgico. Visa recolocar a pálpebra contra a córnea, por um encurtamento do comprimento da
pálpebra atingida. De modo geral, aconselha-se não precipitar a decisão e esperar até o fim do
crescimento.



Edema corneano
Ver CóRNEA (AFECçõES DA (p.145))



Edema de quincke ou urticária gigante
É um edema angioneurogênico extenso cujo mecanismo fisiopatológico é o da urticária. A lesão
consiste na formação de uma placa edematosa extensa que afeta os lábios, o rosto e a cabeça.

Seu prognóstico varia de acordo com sua localização e sua intensidade: pode ser fatal se
obstruir as vias aéreas superiores (narinas, laringe, faringe).

Para o tratamento, ver Urticária (p.603).



Edema pulmonar agudo
Dispneia importante atribuída a uma invasão de líquidos no interstício pulmonar e/ou nos
alvéolos (transudação).

Sinais Clínicos
– Dispneia intensa, ou discordante.
– Cianose.
– Tosse seca, úmida.
– Secreção nasal espumosa (às vezes rósea).
– Auscultação: estertores úmidos “na chuva”.

Diagnóstico
– RADIOGRAFIA: imagens de densificação do tipo alveolar (com broncogramas) ou intersticial; em
localização hilar (edema cardiogênico do cão) ou generalizado nos outros tipos de edema.
– Simetria das anomalias radiológicas na face lateral.

Etiologia
• EDEMAS CARDIOGêNICOS: NA INSUFICIêNCIA CARDíACA ESQUERDA OU GLOBAL “CONGESTIVA”; de longe, as
mais frequentes:
– cardiopatias congênitas;
– doença valvar mitral degenerativa;
– miocardiopatias…
• HIPERIDRATAçãO: perfusão de volume ou em velocidade excessiva.
• EDEMAS DAS SEPTICEMIAS OU DAS ENDOTOXEMIAS.
• EDEMAS NEUROGêNICOS:
– hipoglicemia; crise convulsiva…;
– traumatismo craniano;
– eletrocução…
• EDEMAS ALéRGICOS, TóXICOS:
– inalação de fumaça;
– SO2; NO2; O2;
– envenenamento ofídico.
• OBSTRUçãO GRAVE DAS VIAS RESPIRATóRIAS.
• HIPOALBUMINEMIA (queda da pressão oncótica; rara, associada a hidrotórax).
• DIVERSOS:
– tromboembolismo pulmonar;
– pancreatites;
– CIVD.



Tratamento
Repouso absoluto e oxigenoterapia.

Edemas Cardiogênicos
– Diuréticos:
– furosemida (Dimazon®, Furozenol®): 4 mg/kg IV, refazer 3 horas depois se necessário;
– tratamento diurético de manutenção: furosemida “se necessário”: 1 a 2 mg/kg refeita e

ajustada 3 vezes ao dia (cão).
– Vasodilatadores (Natispray®* 1 dose para cão de 20 kg em pulverização na boca 3 vezes ao dia,
ou pomada de trinitina a 2% transcutânea a cada 6 horas).
• INSUFICIêNCIA CARDíACA:
– No caso de hipocontratilidade cardíaca: pimobendana (Vetemedin®, 0,5 mg/kg em 2 doses);
dobutamina (Dobutrex®*, 2,5-10 µg/kg/min em perfusão IV).

Edemas Não Cardiogênicos
– Corticoterapia: hemissuccinato de metilprednisolona (Solu-Medrol®*): 10-20 mg/kg IV ou
dexametasona: 1 a 5 mg/kg IV.
– Tratamento da afecção causal.



Efusão abdominal
Veja também ASCITE

Definição
Coleção líquida na cavidade peritoneal: após a confirmação da efusão (clínica e radiológica), a
variedade de etiologias (veja mais adiante) conduz imperativamente à realização de uma punção
diagnóstica que permite detalhar o mecanismo de instalação e a causa – diretamente (aspecto
macroscópico do líquido) ou, mais frequentemente, por meio de exames complementares.

Etiologia
Transudato (ascite)
– Hipoproteinemia:
– síndrome nefrótica;
– glomerulonefrite;
– má absorção intestinal;
– enteropatia exsudativa.
– Linfangiectasia.
– Tumor que comprime a circulação venosa ou linfática.

Transudato modificado (ascite)
– Insuficiência cardíaca global.
– Obstrução venosa portal.
– ASCITE de origem hepática.
– Tumores que comprimem a circulação venosa ou linfática.

Exsudato seroso ou sero-hemorrágico (ascite sero-hemorrágica)
– Peritonite infecciosa felina.
– Tuberculose.
– Peritonite consecutiva a outras efusões: coleperitônio, quiloperitônio, uroperitônio.
– Peritonite localizada, consecutiva à inflamação de um orgão abdominal: tubo digestivo,
glândulas anexas (pancreatite), útero.
– Hepatite crônica ativa.
– Tumores abdominais: carcinoma, linfossarcoma, sarcoma.
– Hérnia diafragmática.

Exsudato purulento
– Perfuração intestinal.
– Perfuração abdominal.
– Ruptura da: piometra ou de um abcesso.

Hemoperitônio
• UROPERITôNIO de origem traumática na bexiga em retenção.

Quiloperitônio



 

Sintomas
– aumento abdominal em zona declive;
– sinal do fluxo positivo (vários erros possíveis, em especial se o animal estiver acima do peso);
– o exame clínico e os antecedentes (traumatismo) podem orientar a determinação da etiologia.

Diagnóstico
• RADIOLOGIA: pode ser necessária para a confirmação da suspeita de efusão.
• ECOGRAFIA: confirmação das efusões de pequeno volume. Evidenciação de massas anormais.
• PUNçãO: uma punção (utilizar uma conexão flexível entre a agulha e a seringa), efetuada na
linha branca após o esvaziamento da bexiga, permite examinar macroscopicamente o líquido: a
partir daí, uma possível primeira orientação permite eliminar algumas causas; em seguida, se
necessário, efetuar as mesmas análises (densidade, contagem de células, citologia,
bacteriologica) que as apresentadas no termo PLEURAIS: EFUSõES (por isso, a classificação da efusão
em transudato, transudato modificado ou exsudato). Ver também ASCITE (p.71).

Tratamento
– Varia conforme a causa.
– Ver os termos correspondentes.



Efusão pericárdica
Definição
As doenças do pericárdio nos carnívoros domésticos são pouco frequentes. A efusão pericárdica
corresponde ao acúmulo de líquido no saco pericárdico.

Não raro, evolui para síndrome do “tamponamento”.

Etiologia
– Tumores: hemangiossarcoma, quemodectoma, mesotelioma.
– Infecções: PIF, toxoplasmose, bactérias: a partir de um foco séptico primitivo.
– Hemopericárdio idiopático (frequência maior em cachorros de grande porte).
– Pericardite idiopática.
– Traumatismo.
– Problemas na hemostasia.
– Hipoalbuminemia (hidropericárdio).
– Congênita: hérnia frenopericárdica.
– Cardiopatias.

As doenças neoplásicas são a primeira causa de efusão pericárdica no cachorro (origem
neoplásica em cerca de 57% dos casos, idiopática em aproximadamente 20% dos casos).

No caso dos gatos, as doenças inflamatórias são as mais frequentes, juntamente às
cardiopatias.

Sintomas
– Fadiga, intolerância ao esforço, emagrecimento, possíveis síncopes.
– Dispneia, taquipneia.
– Embotamento cardíaco prolongado; ensurdecimento dos ruídos cardíacos, taquicardia.
– Pulso pequeno, como um fio (pulso às vezes paradoxal: pulsações variam com o ciclo
respiratório).
– Sinais de doenças causais (infecções, neoplasias…).
– Quando houver tamponamento: ascite, edemas periféricos.

Diagnóstico
Exames de orientação
– ECG: hipovoltagem, modificações frequentes de ST e alternância elétrica (variação de
amplitude dos complexos ventriculares).
– RADIOGRAFIA torácica (Fig. 1): cardiomegalia global, coração com aspecto muito redondo
(“coração em saco duplo”), com compressão da zona hilar. Pode haver deformações da silhueta
cardíaca em caso de doença neoplásica. A radiografia também permite evidenciar os sinais
secundários da insuficiência cardíaca.

Diagnóstico de certeza
– Ecocardiografia: tem três interesses principais:
– diagnóstico de certeza da efusão: banda hipo- com anecogênica na periferia do coração (mais

visível no nível do ápice do coração que em sua base);



– descoberta da presença de um tamponamento cardíaco (colapso do átrio direito, ou até mesmo
do ventrículo direito, visível em uma chapa parasternal direita grande eixo 4 cavidades);

– procura da doença causal, principalmente cardiopatia ou tumor.
– Pericardiocentese, animal deitado em decúbito lateral esquerdo, punção do 5° espaço intercostal
direito, no nível da junção condrocostal. Usar um cateter estéril e um prolongador. A punção
ecoguiada, sob tranquilização (ou anestesia), é mais segura (alto risco de ESV). Punção lenta e
limitada (20 a 60 mL, de acordo com o tamanho do cachorro).
    Em caso de hemopericárdio: o líquido puncionado não coagula, diferentemente do sangue: permite
verificar se a punção foi efetivamente realizada a nível do saco pericárdico (e não intracardíaca!).
– Exame citobacteriológico do líquido de punção: distinção entre transudato, exsudato ou
hemopericárdio. Os tumores cardíacos associam-se a um hemopericárdio.

Tratamento
– Punção em caso de efusão grave, observando as precauções exigidas. Fazer preferencialmente
uma punção ecoguiada.
    Em caso de tamponamento, a punção de um pequeno volume de líquido é suficiente para reestabelecer
uma hemodinâmica normal (a punção rápida de um grande volume é perigosa). Risco de disritmia.
– Tratamento etiológico: para infecções, coagulopatias…
– Pericardectomia: resseção do pericárdio (principalmente em caso de efusão idiopática).
– Tratamento da insuficiência cardíaca frequentemente associada. Os diuréticos aumentam a
hipotensão e são perigosos (provocam uma diminuição da pressão de preenchimento, o que
agrava o tamponamento).
– Hérnia frenopericárdica: tratamento cirúrgico.



Elefantíase
Ver ESCROTO (HIPERPLASIA CRôNICA DO (p.259))



Emagrecimento
O emagrecimento é a consequência de um desequilíbrio negativo entre o valor energético da
ração e as necessidades calóricas.

Resulta esquematicamente das seguintes circunstâncias: diminuição da ração consumida sem
a modificação das necessidades energéticas, aumento das necessidades energéticas com o
consumo de ração correta, associação de uma diminuição do aporte energético e de um aumento
das necessidades.

Etiologia
• RAçãO NãO ADAPTADA:
– quantidade insuficiente em relação às necessidades;
– qualidade ruim.
• CONSUMO INSUFICIENTE DE ALIMENTOS:
– acesso insuficiente à alimentação, problemas de hierarquia, nos casos de vários animais em um
mesmo ambiente;
– perturbações psicológicas;
– afecção dolorosa bucofaringoesofágica (disfagias);
– anorexia: ação de metabólitos anormais nos centros hipotalâmicos da fome, febre, náuseas
induzidas por terapêutica.
• DIMINUIçãO DA UTILIZAçãO DE NUTRIENTES:
– carências;
– má digestão, má absorção (má assimilação) (apetite normal ou aumentado):
– insuficiência pancreática exócrina;
– afecções gastrointestinais;
– insuficiência biliar.
– diabetes tipo 1 (desvio do metabolismo glicídico e lipídico);
– perdas proteicas anormais;
– enteropatia exsudativa crônica, linfangiectasia;
– síndrome nefrótica;
– hemorragias crônicas.
– cardiopatias.
• AUMENTO DO METABOLISMO DE BASE:
– hipertireoidismo;
– síndrome febril;
– insuficiência renal;
– tumores malignos;
– competição entre o tumor e o hospedeiro por certos metabólitos;
– inflamações, infecções crônicas.
    Parece claramente que as causas do emagrecimento são múltiplas e que essa síndrome exige
exames complementares muito variáveis (ver tabela).

Tratamento
• DOENçA “CAQUETIZANTE” IDENTIFICADA: dieta específica da afecção causal com recurso aos
alimentos “para casos especiais” (insuficiência renal, hepática, digestiva…).
• CAUSA DE EMAGRECIMENTO DESCONHECIDA (ver árvore diagnóstica 3, p. VII):



– pesquisar uma causa possível do aumento das necessidades energéticas:
– exposição ao frio;
– gestação, lactação, carga de trabalho aumentada.
– pesquisar os fatores psicológicos que podem contribuir para a redução do apetite do cão: estresse,
perturbações diversas;
– disponibilizar um regime de apetência máxima, de alta densidade energética, com elevada relação
proteicocalórica, de muito boa digestibilidade e capaz de suprir as necessidades de ácidos
graxos, minerais e vitaminas (aporte de ácidos graxos ômega-3 de cadeia longa, de arginina e de
antioxidante).
    Obtém-se um resultado satisfatório aumentando a quantidade de proteínas e de lipídios da ração (até 35% de proteínas e 25% de
lipídios em relação ao peso de matéria seca), de modo a obter um alimento que aporte aproximadamente 5.000 kcal/kg de matéria
seca.
    Por exemplo:
    Ração de 1 kg:
– 500 g de carne bovina (10% de gordura), 130 g de leite integral, 75 g de ovo (cozido);
– 255 g de batata cozida;
– 20 g de farelo de trigo, 20 g de óleo de canola.
– Substâncias orexigênicas:
– NO CÃO:
– ciproeptadina (Périactine®*): 0,2 a 0,4 mg/kg per os em duas administrações em 24 horas.
– NO GATO:
– Valium®*: 1 mg IV ou SC ou 0,5 mg/kg/dia em duas administrações;
– Seresta*: 1 mg/kg/dia em duas administrações;
– microsolone: 0,2 mg/kg/dia em duas administrações.
• ANIMAIS ANORéXICOS:
– tratamento da causa se ela for conhecida;
– em certos casos, é importante colocar uma sonda por meio de esofagostomia (ver ALIMENTAçãO EM
FASE CRíTICA (p.22)):
– indicações: animais que não podem beber nem comer, mas não vomitam, e em particular nas

lesões dolorosas bucofaríngeas, nas fraturas mandibulares;
– contraindicações: vômitos, lesões de faringe estendidas.

Essa sonda permite o aporte diário:
• seja de preparações dietéticas destinadas à alimentação líquida (Rénutryl 500®*): 375 mL têm
500 kcal, Fortol® (1 kcal/mL); Réanimyl® (225 kcal/250 mL);
• seja de uma mistura preparada pelo proprietário que satisfaça às necessidades de água,
proteínas de alta qualidade (ovo, queijo fresco) e complemento energético.



Embolia fibrocartilaginosa
Definição
Necrose aguda da medula espinhal, provocada pela embolização, nas arteríolas, de material
fibrocartilaginoso proveniente do disco intervertebral vizinho.

Mais frequente na região lombar.
Os cachorros de tamanho grande e os Poodles são predispostos.

Sintomas
• Início durante o exercício ou alguma manipulação.
• Paralisia uni ou bilateral de instalação rápida, com déficit neurológico que varia conforme a
localização e a extensão das lesões.
• Dor no momento da embolia.
• Não há dor na manipulação vertebral, diferentemente do que é observado para a hérnia discal.

Diagnóstico
– Instalação brusca de uma paralisia não progressiva de um ou vários membros.
– Radiografia de caráter normal. A mielografia pode mostrar um alargamento da medula (não
patognomônica).
– Punção LCR: às vezes, presença de hemácias.
– A imagem por ressonância magnética é a técnica de escolha.

Tratamento
• Em casos urgentes, dexametasona (1- 2 mg/kg IV) ou Solumedrol®* (10-20 mg/kg IV).
• O teste neurológico só pode ser interpretado após 24 horas.
• SE HOUVER SíNDROME MEDULAR COMPLETA com desaparecimento da sensibilidade dolorosa
profunda: considerar a eutanásia.
• SE HOUVER SíNDROME MEDULAR INCOMPLETA: corticoterapia (Dexamethasone®*, Dexazone®).



Encefalites, encefalomielites
Ver também ENCEFALOSE HEPáTICA (p.250)

Definição
Doenças de origem viral, bacteriana, parasitária ou imunológica, caracterizadas por lesões
múltiplas disseminadas nas diferentes partes do sistema nervoso central.

Os sintomas são extremamente variáveis em função da localização das lesões. Depois de um
período de início progressivo, a evolução estende-se por vários dias.

Os sintomas nervosos são frequentemente associados a sintomas que se expressam em um
local diferente, assim como a sintomas gerais.

O diagnóstico da encefalomielite baseia-se na constatação de sintomas que sinalizam que
vários elementos do sistema nervoso central foram atingidos. O caráter inflamatório é
confirmado pelos sintomas de doença geral e, se necessário, pela análise do líquido
cefalorraquidiano:
– proteinorraquia superior a 0,25 g/L (para o gato, 0,2 g/L);
– aumento da celularidade (normalmente <5/mm3). Tipos de células dominantes: células
mononucleadas nas doenças virais, polinucleares nas doenças bacterianas.

A tomodensitometria e a imagem por ressonância magnética permitem distinguir as
encefalomielites granulomatosas e micóticas, assim como os abscessos.

Diagnóstico Etiológico
Origem viral
– Cinomose (Doença de Carré):
– Sintomas digestivos ou respiratórios associados - às vezes, porém, presentes por várias

semanas antes dos sintomas de encefalomielite. Podem estar ausentes em adultos.
– Evolução subaguda da síndrome neurológica: diagnóstico de laboratório (ver CINOMOSE

(p.118)).
– Raiva: forma furiosa ou letárgica. Não há sintomas associados: encefalomielite pura. Morte em
4 a 7 dias após os primeiros sintomas nervosos.
    Diagnóstico laboratorial: ver RAIVA (p.508).
– Doença de Aujeszky: período de hiperexcitação com prurido violento e automutilação. Morte em
48 horas com período de coma. Anamnese: consumo de porco.
    Diagnóstico laboratorial: ver AUJESZKY (DOENçA DE (p.81)).
– Hepatite contagiosa: encefalomielite precedida por atingimento do sistema retículo-endotelial
(angina), do fígado e do olho.
    Diagnóstico laboratorial: ver HEPATITE CONTAGIOSA CANINA.
– Peritonite infecciosa felina: encefalomielite, principalmente na forma não exsudativa. Evolução
subaguda sempre fatal.
    Diagnóstico laboratorial: ver PERITONITE INFECCIOSA FELINA (p.455).

Origem bacteriana
Rara em carnívoros:
– Klebsiella.
– Streptococcus.
– Pseudomonas aeruginosa.



– Leptospira.
– Tuberculose.
– Borreliose.

Análise do LCR e bacteriologia.

Fungos (muito raro na França)
– Criptococose.
– Coccidioidomicose.
– Mucormicose.
– Nocardiose.
– Actinomicose.

Evolução crônica; proteinorraquia. Examinar o pellet de centrifugação do LCR e preparar
cultura em meio específico.

Parasitas
– Toxoplasmose: rara; em associação com a cinomose (doença de Carré) (ver TOXOPLASMOSE
(p.561)).
– Neosporose (ver NEOSPOROSE (p.418)).
– Babesiose: complicações nervosas raras, sempre precedidas por anemia hemolítica.
– Larva migrans ascaridiana.
– Microfilária.
• RICKETTSIA. Erliquiose (complicações nervosas raras; epistaxe, hipertermia, anemia). Ver
Erliquiose canina.
• MENINGOENCEFALITE NãO INFECCIOSA (granulomatosa, sensível à corticoterapia). Predisposição:
Beagle, Bouvier Bernois, Boxer.
• ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME encontrada em gatos no Reino Unido: papel exercido pelo príon
(ver ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME FELINA).
• FORMAS PARTICULARES: com mediação imunitária
– Meningoencefalite granulomatosa (Poodle).
– Encefalite necrosante do Yorkshire.
– Encefalite do Bichon maltês.
– Encefalite eosinofílica.

Tratamento
• NãO Há NENHUM TRATAMENTO EFICAZ PARA AS ENCEFALOMIELITES VIRAIS.
    Tratamento sintomático por anticonvulsivantes. Corticoterapia nas formas crônicas.

Encefalomielites bacterianas
Antibioticoterapia. No animal saudável, apenas alguns antibióticos ou sulfamidas atravessam a
barreira hematomeníngea e podem alcançar uma concentração suficiente no sistema nervoso
central. No entanto, a permeabilidade aumenta em caso de inflamação.
– Amoxicilina: 50 mg/kg/dia.
– Trimetroprima-sulfamida (Duoprim®, Borgal®): 15 mg/kg a cada 8 horas IV.
– Metronidazol (Flagyl solução para perfusão®*): 15 mg/kg a cada 8 horas IV.
– Isoniazida: 20 mg/kg per os em 1 tomada.
– Doxiciclina (Ronaxan®), 20 mg/kg/dia em 2 tomadas durante 3 semanas (borreliose,



neosporose).
– Fluoroquinolona (Baytril®, Marbocyl®, Orbax®).

As doses usuais são dobradas em caso de encefalite.

Encefalomielites de origem micótica
O tratamento recorre:
– seja a anfotericina B Fungizone®*, administrada por via venosa a cada 3 dias, à dose
progressivamente crescente de 0,2 a 0,4 mg/kg; 10 a 12 injeções são necessárias. O tratamento é
tóxico para o fígado e os rins; deve-se realizar uma monitorização (creatinina, AST sérica) para
interrompê-lo caso houver efeitos desfavoráveis;
– seja a cetoconazol (Nizoral®*): 7 mg/kg por 24 horas por via bucal, durante 6 a 8 semanas; ou a
itraconazol (Sporanox®*).

Meningoencefalite granulomatosa e meningoencefalites não infecciosas
Corticoterapia de 6 a 8 semanas: prednisolona 4 mg/kg/dia per os em 1 tomada; depois, posologia
decrescente.

Possibilidade de associar com azatioprina (Imurel®*), 2 mg/kg/dia.
Em caso de dor, é possível utilizar AINEs (Aspirina®*, cetoprofeno: Ketofen®* 1 mg/kg/dia per os).



Encefalitozoonose
Definição
Infecção resultante da multiplicação, em vários tecidos e células, de um microsporídeo:
Encephalitozoon auriculi (antigamente Nosema, agente da nosemose). Várias espécies de roedores,
herbívoros e primatas são afetadas.

No caso dos carnívoros: cachorro, gato, raposa.
Contaminação ao lamber substratos contaminados por urina ou ao ingerir mamíferos

portadores de cistos.
Seres humanos imunodeficientes podem ser infectados.

Sintomas
Filhote
– retardo do crescimento;
– encefalite;
– insuficiência renal;
– hepatite.

Morte em algumas semanas ou meses.

Gato
– depressão, paralisia;
– ceratite.

Morte em algumas semanas.

Diagnóstico
– Clínico: impossível.
– Busca de esporos nos pellets urinários (coloração de Ziehl), aleatório.
– Imunofluorescência indireta (limite 1/20, ELISA etc.).

Tratamento
– Nenhum tratamento eficaz conhecido.
– Possivelmente interessante: itraconazol (Sporamox®*).

Prevenção
Higienização dos cachorros e do ambiente:
– destruição dos esporos (formol a 10%);
– eliminação de roedores;
– não oferecer carne crua.



Encefalopatia espongiforme felina
Descrita pela primeira vez no Reino Unido, em 1990.

Continua sendo totalmente excepcional.
Cerca de 75 casos notificados na Grã-Bretanha.
Gatos de mais de 2 anos.
Não há predisposição racial ou sexual.

Etiologia
Seria provocada por um agente de transmissão não convencional (príon).

A identificação do agente responsável com o agente responsável pelas encefalopatias
transmissíveis de outras espécies parece plausível, mas nenhuma prova científica indiscutível foi
relatada até o presente momento.

Sintomas
Encefalopatia de evolução subaguda (morte em 1 a 5 meses):
– modificações do comportamento (agressividade ou medo anormal);
– modificações do comportamento alimentar (polifagia);
– perda dos hábitos de limpeza;
– ataxia;
– hipermetria;
– tremedeira;
– midríase.

Diagnóstico
• DIFERENCIAL COM ENCEFALOPATIAS DIFUSAS:
– raiva;
– doença de Aujeszky;
– peritonite infecciosa;
– retrovirose;
– toxoplasmose;
– encefalopatias metabólicas (encefalose hepática, carência em tiamina, intoxicação por
chumbo);
– tumores difusos (linfoma, meningioma múltiplo).

Histológico
Vacuolização do neurópilo e de corpos celulares neuronais, associada a uma gliose moderada.

Tratamento
Não existe.



Encefalose hepática
Definição
Síndrome neurológica complexa, de origem metabólica, que surge quando o fígado já não tem
capacidade de detoxificar diferentes elementos (em particular, de origem intestinal), dentre os
quais a amônia. As neurotoxinas perturbam a neurotransmissão a nível cerebral.

As principais circunstâncias de aparecimento são: os shunts portossistêmicos congênitos ou
adquiridos e a insuficiência hepática quando uma grande parte do parênquima é destruída.

Sintomas
• PROBLEMAS NERVOSOS (às vezes, mais claros 1 a 3 horas após a refeição).
– Ataxia, “empurrar” o muro, andar em círculos.
– Alterações da consciência (de depressão a coma), desorientação, amaurose.
– Convulsões.
– Ptialismo (gato).
• SINTOMAS ASSOCIADOS variáveis em função da natureza hepática inicial (ver DESVIOS [SHUNTS]
PORTOSSISTêMICOS (p.198), INSUFICIêNCIA HEPáTICA AGUDA (p.356), INSUFICIêNCIA HEPáTICA CRôNICA
(p.358)). Frequentemente: anorexia, vômitos.

Exames Complementares
• A DOSAGEM DA AMôNIA CIRCULANTE em jejum é o exame de base. VU: <70 µmol/L.
– Hiperamoniemia em mais de 90% dos casos de shunt.
– A dosagem exige refrigeração da amostra e deve ser realizada em 2 horas.
• DOSAGEM DOS áCIDOS BILIARES PRé E PóS-PRANDIAIS: VALORES ANORMALMENTE ELEVADOS em jejum, em
cachorros e gatos: >10 µmol/L, em pós-prandial em cachorros e gatos >30 µmol/L. (Valores usuais
do LDH Nantes: pré-prandial <10 µmol/L, pós prandial >15 µmol/L.)

“Marcadores” da insuficiência hepática
– Presença frequente de cristais de uratos de amônio na urina (ou de fosfato amoníaco
magnesiano).
– Redução da síntese hepática, causando: hipoalbuminemia, hipoglicemia, hipouremia.
– Potassemia (hipopotassemia frequente).
– Creatininemia: busca de insuficiência renal associada.

Investigação da causa
– Ver DESVIOS [SHUNTS] PORTOSSISTêMICOS (p.198).
– Radiografia: fígado pequeno, nefromegalia.
– Ecografia: procura do desvio e de seus sinais secundários.
– Angiografia mesentérica: identificação do desvio (shunt) por radiografia, após injeção de um
produto de contraste na veia mesentérica.
– Cintilografia portal transretal.
– Doença hepática: ecografia, biópsia eco-guiada.

Tratamento



• A PATOGENIA DA ENCEFALOSE HEPáTICA é complexa e resulta da ação neurotóxica de diferentes
fatores, dentre os quais a amônia que tem provavelmente um papel muito importante, porém
não exclusivo.
– Fisiologicamente, a origem da amônia orgânica é dupla: endógena (catabolismo proteico,
particularmente desaminação da glutamina) e exógena por via portal, a partir do tubo digestivo
(reabsorção massiva de amônia no cólon, em particular com pH elevado, após a ação de bactérias
que hidrolisam a ureia). Em ambos os casos, o fígado é capaz de transformar, normalmente, a
amônia em ureia (ciclo de Krebs-Henseleit). Cabe notar que a ureia, que é em seguida eliminada
pelo rim, é um composto muito difusível, de modo que uma fração significativa (da ordem de
25% da taxa sanguínea) se encontra no tubo digestivo; está claro, essa fração é sensivelmente
aumentada na insuficiência renal e resultará em um aumento na quantidade de amônia portal:
isso explica a relação que existe entre a encefalose hepática e a insuficiência renal.
– Dentre outros fatores responsáveis, destacam-se:
– os mercaptanos formados a partir da metionina (uso desaconselhado no tratamento);
– ácidos graxos de cadeia curta, de origem alimentar; e de “falsos neuromediadores” formados

no intestino e no sistema nervoso, a partir de aminoácidos aromáticos (fenilalanina,
triptofano, tirosina).

• ESSES DIVERSOS PRODUTOS TóXICOS agiriam mediante desregulação metabólica das células
nervosas ou por competição com neuromediadores. Sua ação surge quando o fígado se torna
incapaz de degradá-los (ciclo da ureia, conjugação) ou de degradar seus precursores
(metabolismo dos aminoácidos).

Gestão Da “Crise” De Encefalose Hepática
• 1. DIMINUIR A QUANTIDADE DE METABóLITOS TóXICOS (em particular, de amônia) de origem intestinal
com:
– anti-infecciosos para reduzir o número de bactérias no cólon: metronidazol (Flagyl®*: 15 a
20 mg/kg/dia em 2 tomadas para o gato, 25 a 30 mg/kg/dia em 2 tomadas para o cachorro),
eventualmente associado à espiramicina Stomorgyl®: 1 cp/10 kg de peso vivo/dia em 2 tomadas ou
Histacetyl®; neomicina;
– a lactulose (Duphalac®*), dissacarídeo não absorvido pelo tubo digestivo, que acidifica o cólon e
diminui a quantidade de amônia reabsorvida: 5 a 15 mL 3 vezes por dia, per os para o cachorro;
0,5 mL/kg/dia 2 a 3 vezes por dia para o gato;
– uma lavagem por meio de uma solução morna de Vetedine® diluída a 1/10, para reduzir
transitoriamente o número de bactérias produtoras de urease e evacuar o excesso de amônia. A
quantidade de líquido não deve ser muito grande, e a administração deve ser suficientemente
lenta para evitar uma rejeição rápida. Se o estado hidroeletrolítico e o estado geral o permitirem,
as lavagens devem ser repetidas a cada 8 horas;
– dieta (2 dias); atentar para a anorexia prolongada no gato.
• 2. CORREçãO DOS DESEQUILíBRIOS HIDROELETROLíTICO (hipopotassemia) e ACIDOBáSICO (risco de
alcalose).
– A ingestão de lactato pode ser prejudicial nesse aspecto, em razão da sua metabolização
hepática em bicarbonato. A glicose é então recomendada, com a dupla finalidade de corrigir a
tendência a hipoglicemia e de favorecer a combinação do amoníaco em ácido glutâmico.
– Na prática: uso de uma mistura de solução salina isotônica (1/3) e de solução glicosada
isotônica (2/3), à qual se adiciona cloreto de potássio (em função da potassemia medida).
• 3. TRATAMENTO SINTOMáTICO dos problemas digestivos: antieméticos, antiácidos…



Tratamento A Longo Prazo
(Ver INSUFICIêNCIA HEPáTICA, ICTERíCIAS HEPáTICAS) (p.334).
– TRATAMENTO DA DOENçA CAUSAL.
– TRATAMENTO DIETéTICO: alimentos “com intenção hepática”.
– ANTIBIOTICOTERAPIA: metronidazol (Flagyl®*).
– LACTULOSE: Duphalac®.
– TRATAMENTO SINTOMáTICO: sintomático (vômitos…).
– ANTIOXIDANTES: S-adenosil metionina (Zentonyl®), silimarina.



Endocardiose mitral
Ver DOENçA VALVULAR DEGENERATIVA MITRAL (p.233)



Endocardites
Definição
Lesão inflamatória do endocárdio - valvular (sobretudo mitral e aórtica) ou parietal (da
membrana serosa do átrio esquerdo, mais especificamente) – geralmente de origem bacteriana.
Epifenômeno de um estado septicêmico, com disseminação de germes a partir de um foco
infeccioso primitivo: prostatite, metrite, espondilodiscite, periodontite, dermatite, pneumonia…
Infecção por Streptococcus (na maior parte dos casos), Staphylococcus, Bartonella, E. coli,
Corynebacterium, Pseudomonas…)

A evolução pode ser superaguda, aguda ou crônica.
Os cachorros de grande porte seriam mais afetados (Boxer e Pastor-alemão). Uma associação

entre estenose aórtica congênita e endocárdica poderia existir, como no caso do homem.

Sintomas
– Sinais gerais pouco específicos, no início: fadiga, anorexia, emagrecimento.
– Hipertermia prolongada intermitente.
– Sopro diastólico (atingimento da válvula aórtica) ou sistólico (atingimento da válvula mitral).
– Ruídos cardíacos modificados, sonoros no início e depois menos audíveis (edema valvular).
– Problemas no ritmo (miocardite frequentemente associada).
– Pulso “saltatório”.
– Eventuais sintomas de insuficiência cardíaca aguda e sinais específicos do órgão atingido
quando há embolização séptica (sinais neurológicos, insuficiência renal, “abdome agudo”…)

Diagnóstico
Muito difícil de ser efetuado clinicamente.
• A ECOCARDIOGRAFIA permite orientar o diagnóstico e avaliar as consequências na atividade
cardíaca:
– Evidenciação de um espessamento ecogênico valvular mitral ou aórtico (de, no mínimo, 3 a
4 mm de diâmetro), sob a forma de vegetações ou em “batimento de sino” (cortes parasternais
direito e esquerdo, em grande eixo, das 4 cavidades). Essas vegetações podem apresentar
movimentos independentes dos movimentos valvulares. Essa observação é muito específica
quando o acometimento é aórtico, mas não específica quando o acometimento é mitral
(diagnóstico diferencial delicado com uma doença valvular degenerativa mitral).
– Insuficiências e estenoses mitrais ou aórticas podem ser encontradas, secundariamente.
– Avaliação das consequências hemodinâmicas: dilatação atrial e ventricular esquerda.
• HEMOCULTURA (identificar o germe causal) para realizar um antibiograma (protocolo muito
“asséptico” para evitar contaminações quando da coleta do sangue). Necessidade de fazer ao
menos 3 coletas de 10 mL em 24- 48 horas; procurar aeróbios e anaeróbios (ver SEPTICEMIA
(p.529)).
• HEMOGRAMA, FóRMULA SANGUíNEA (neutrofilia).
• OUTROS EXAMES para identificar o foco infeccioso primário ou procurar as complicações:
– ECG, quando há problemas de ritmo;
– teste biológico: uremia, creatininemia…
– radiografias (busca de um foco infeccioso pulmonar, osteomielite, espondilodiscite…);
ecografia (busca de um foco urogenital…)
– análise do líquido de punção auricular, se houver artrite…



Tratamento
• Avisar os proprietários da gravidade da doença (mortalidade elevada, risco de morte súbita),
das possibilidades de recaídas e das frequentes sequelas de cardiopatias valvulares crônicas.
• INSTITUIR ASSIM QUE POSSíVEL:
– ANTIBIOTICOTERAPIA MASSIVA.
– Associar sistematicamente dois antibióticos bactericidas em dose elevada. Associação de

cefalexina 20 a 40 mg/kg IV a cada 6 horas e gentamicina 2 mg/kg IV a cada 8 horas. Assegurar-
se da eficácia do tratamento anti-infeccioso: curva de temperatura, hematologia, hemocultura,
controle ecocardiográfico.

– Prolongamento do tratamento durante 6 a 8 semanas por via oral.
– Verificação da tolerância, particularmente renal.
– Outros antibióticos: fluoroquinolonas (Baytril®, Marbocyl®);
– TRATAMENTO EVENTUAL DE INSUFICIêNCIA CARDíACA.
– TRATAMENTO DE UMA EVENTUAL DISRITMIA.
– TRATAMENTO DAS COMPLICAçõES: insuficiência renal, problemas digestivos.



Endodônticos (Tratamentos)
Princípios
São os tratamentos conservadores das doenças da polpa dentária e da dentina.

Eles permitem curar dentes com pulpite ou necrose, bem como as lesões que eles provocam
(granuloma, abcesso dentário, fístula dental) sem extraí-los; permitem também curar as cáries e
as fraturas coronárias, além de evitar pulpite e necrose pulpar.

São bem tolerados por carnívoros sem restrições alimentares. Diferentemente das extrações,
os tratamentos endodônticos não causam problemas de oclusão e podem evitar doenças
periodontais provocadas por falta de utilização.

Conduta Do Tratamento
Tratamento das cáries
– Para cárie não penetrante (= que não atingiu a polpa): convém aparar a lesão da dentina e, em
seguida, obturar a cavidade previamente realizada com amálgama ou uma resina composta, para
restituir ao dente sua forma e sua função.
– Para cárie penetrante, com atingimento da polpa, a resolução da lesão da dentina precede o
tratamento da pulpite ou da necrose.
• TRATAMENTO DAS PULPITES E NECROSES (= devitalização). Baseia-se nas etapas seguintes:
– Trepanação da coroa.
– Eliminação do conteúdo da câmara pulpar.
– Desinfecção da câmara.
– Obturação profunda: preenchimento da parte radicular da câmara com uma massa
de obturação (cimento endodôntico) e cones de guta-percha.
– Obturação superficial: obturação da parte da dentina com amálgama, resina composta.
Eventualmente, reconstituição de uma coroa em estado muito ruim por uma prótese (coroa
metálica ou cerâmica).
• TRATAMENTO DAS FRATURAS RECENTES DA COROA QUE ATINGEM A POLPA (recobrimento pulpar). Deve
ser efetuado no mais tardar nos 6 dias que seguem o acidente, senão considera-se que há pulpite
irreversível. Baseia-se nas seguintes etapas:
– Aparar a superfície da lesão dentinária e pulpar (pulpotomia).
– Aplicar um curativo biológico no contato do coto pulpar (hidróxido de cálcio).
– Obturação superficial por meio de amálgama ou de resina composta.



Endométrio (Hiperplasia glandular cística do)
Definição
Espessamento do endométrio e formação de cistos nas glândulas uterinas.

É a resposta normal do endométrio a um estímulo luteal. Pode se acentuar com um estímulo
aumentado ou prolongado e/ou preceder uma piometra.

Faz parte do complexo hiperplasia glandular-cística-piometra.

Sintomas
Expressa-se por um corrimento genital mucoide no decorrer do metaestro.

Ecografia
Espessamento da parede uterina associado à presença de cistos parietais (placas redondas ou
ovalares de hipo- com anecogênicas bem delimitadas).

Pode haver uma pequena quantidade de líquido na luz uterina. Caso uma hiperplasia
glandular cística seja descoberta, deve-se buscar anomalias ovarianas.

Tratamento
Eventualmente, antibioticoterapia preventiva por 10 dias: colimicina-penicilina (Belcopeni®).

Os problemas podem se repetir e se agravar nos ciclos seguintes: vigiar a fêmea, nesse caso.



Enfisema pulmonar
Definição
Dilatação permanente dos alvéolos pulmonares com destruição de sua parede.

No cachorro, o enfisema é, na maior parte das vezes, localizado e consecutivo a uma
dificuldade expiratória relacionada com uma obstrução brônquica, parcial ou completa (“air
trapping”). Afigura-se, portanto, como uma consequência de broncopneumopatias crônicas e de
tumores.

Sintomas
– Dispneia com esforço expiratório (e, eventualmente, inspiratório).
– Numerosas crepitações secas, audíveis durante a inspiração (eventualmente, chiados
brônquicos associados).
– Tosse ligada à bronquite crônica (sua intensidade diminui em função da gravidade das lesões
pulmonares, em razão da falta de elasticidade parietal).

Diagnóstico Radiológico
Somente em caso de enfisema pronunciado:
– Aumento da área de projeção radiológica e da claridade do pulmão, geralmente, para além da
primeira costela, na entrada do peito; e dentro do recesso costodiafragmático; entre o coração e o
diafragma, o coração e o esterno. O diafragma assume um aspecto retilíneo na chapa de perfil.
– Em geral, outras modificações broncopulmonares relacionadas com a doença inicial.

Prognóstico
Em função da causa e de uma eventual insuficiência cardíaca do lado direito.

Tratamento
Não há tratamento específico.

É importante combater a INSUFICIêNCIA RESPIRATóRIA CRôNICA e a BRONQUITE CRôNICA, quando
presentes.



Enterites
Ver DIARREIA (p.207)



Entorse
Definição
A entorse é uma doença articular provocada por um movimento que excede os limites
fisiológicos. Classicamente, identifica-se três graus:
– a entorse benigna, na qual a hiperextensão provoca uma simples reação vasomotora;
– a entorse média, na qual o movimento acarreta a dilaceração de um ligamento;
– a entorse grave ou complicada, na qual as lesões ósseas, cartilaginosas ou musculares
associadas se sobrepõem à ruptura ou à desinserção de um ligamento.

Entorse De Primeiro Grau
Uma leve bandagem elástica (Elastoplaste®*), aplicada sobre uma malha de gesso, alivia o animal
e facilita a ação do tratamento anti-inflamatório. Se a intervenção for precoce, a injeção de
butilescopolamina (Estocelan®) bloqueia os mecanismos vasomotores, diminuindo a dor. Se o
edema já estiver instalado, faz-se útil associar um AINE à injeção de protease vegetal
(Extranase®*). Por outro lado, a infiltração local procaínica não é aconselhada, pois ao fazer
desaparecer a dor, incita o animal a um excesso de atividade que pode agravar a lesão.

Entorse De Segundo E Terceiro Grau
Faz-se útil imobilizar a articulação por 8 dias, com uma bandagem de gesso ou com resina, a fim
de atenuar a dor e favorecer a reparação da lesão. Em alguns casos de entorse de terceiro grau,
pode ser interessante proceder a uma cura cirúrgica precoce, que consiste em remover a zona de
atrito – eventualmente complementada pela implantação de uma prótese, a fim de reestabelecer
a função do ligamento rompido.



Entrópio
Definição
Enrolamento da borda livre da pálpebra, em direção à córnea.

Etiologia
Pode ter três modalidades: congênita, espasmódica ou cicatricial.
• ENTRóPIO CONGêNITO: a predisposição congênita afeta algumas raças, como Chow-chow, São-
bernardo, Poodles de pequeno porte, Grande dinamarquês etc. A doença pode se expressar tanto
de forma esporádica quanto hereditária.
• ENTRóPIO ESPASMóDICO é resultado de uma doença dolorosa do globo, ou de blefarospasmo. A
triquíase resultante acentua a irritação da córnea, que gera então, por sua vez, blefarospasmo e
entrópio; estabelece-se, assim, um ciclo vicioso.
• O ENTRóPIO CICATRICIAL pode resultar de traumatismos ou processos inflamatórios crônicos, ou
suceder a uma intervenção cirúrgica.

Sinais Clínicos
Principalmente irritação e inflamação de origem mecânica da córnea e da conjuntiva, com um
corrimento seroso que pode ficar superinfectado e tornar-se mucopurulento. O incômodo ocular
traduz-se pelo blefarospasmo, pelo prurido ou pelo esfregamento das pálpebras no chão ou no
tapete. Enfim, com o tempo, se estabelece uma erosão corneana, exulcerativa, que pode atingir o
estroma.

Tratamento
• O TRATAMENTO MéDICO simplesmente paliativo, baseia-se essencialmente na antibioticoterapia
local (Tevemyxine®), precedida de uma limpeza cuidadosa da região da pálpebra, por meio de
soluções antissépticas fracas (Ocryl®).
• Pode ser interessante limitar o efeito deletério do esfregamento das pálpebras pela aplicação
de géis que mimetizam as lágrimas (Ocry-gel®).
– Em caso de blefarospasmo, instilar atropina, cujo efeito ciclopégico permite identificar com
precisão o entrópio, visando-se uma correção cirúrgica.
– É particularmente desaconselhado utilizar anestésicos locais, cuja ação esfoliante no epitélio
corneano somente agrava o quadro de ulceração, assim como os corticoides.
• O TRATAMENTO CIRúRGICO feito quanto antes é a única solução a esse problema. Várias técnicas
cirúrgicas podem ser propostas. Elas variam em função da importância e do aspecto de
enrolamento palpebral. O Chow-chow e o Shar pei, raças muito afetadas pelo entrópio, se
beneficiam de uma técnica cirúrgica original.



Enurese
Definição
A enurese é definida como uma incontinência noturna. Trata-se de uma micção normal,
involuntária e inconsciente, que ocorre durante o sono.

A enurese deve ser distinguida da noctúria: emissão voluntária de urina durante a noite (o
animal urina em um lugar distante do local onde dorme).

Na medicina veterinária, a enurese deve ser interpretada com muito cuidado, devendo-se
sempre buscar a existência uma incontinência propriamente dita, mais frequente.

Tratamento
– Clomipramina (Clomicalm®, Anafranil®*): de 2 a 3 mg/kg/dia em 1 tomada.
– Imipramina (Trofanil®*): 0,5-1 mg/kg/dia em 1 tomada.
– Selegilina (Selgian®, Deprenyl®*): 1 mg/kg/dia em 1 tomada.



Epididimite
Ver ORQUITE (p.424)



Epífora do poodle
Ver APARELHO LACRIMAL (AFECçõES DO (p.63))



Epilepsia
Ver CONVULSõES (SíNDROMES CONVULSIVAS, EPILEPSIA (p.137))



Epispadias
Ver HIPOSPáDIAS (p.330)



Epistaxe
Etiologia
Trata-se de uma hemorragia nasal que pode decorrer de diversas causas, estando as principais
reunidas no quadro abaixo.
 Etiologia  da epistaxe

ORIGEM TRAUMáTICA (corpo estranho)
ORIGEM INFLAMATóRIA: Rinite superaguda ou crônica.
 A etiologia é geralmente infecciosa:
 viral, bacteriana ou micótica (aspergilose)
ORIGEM TUMORAL
 NOTA: o corrimento tem um aspecto sanguinolento, pútrido…
SECUNDáRIA A UM PROBLEMA DA HEMOSTASIA
 Trombocitopenia
 Hemofilia
 Doença de Willebrand. CIVD
 Intoxicações e “outros”
SECUNDáRIA A UMA SíNDROME DE HIPERVISCOSIDADE SANGUíNEA
 Hipertensão arterial
SECUNDáRIA A UMA DOENçA GERAL
 Leishmaniose
 Erliquiose
SECUNDáRIA A UMA SíNDROME DE HIPERVISCOSIDADE SANGUíNEA OU A UMA HIPERTENSãO ARTERIAL

Diagnóstico
• ORIENTAçãO CLíNICA: circunstâncias de aparecimento, aspecto do fluido, exame físico da face e do
focinho, sinais associados à doença causal: deformação da face (tumor rinossinusal,
traumatismo), síndrome hemorrágica (p. ex., petéquias, sufusões, hematomas, efusões
sanguíneas…), sinais gerais (erliquiose, leishmaniose)…
    Os exames complementares devem ser escolhidos em função do contexto clínico:
• IMAGEM: radiologia ou, preferencialmente, tomodensitometria ou ressonância magnética (IRM):
imagens de reconhecimento de tumor, pólipo, infecção nasossinusal, fístulas oronasais, corpos
estranhos, traumatismo… (ver RINITES).
• EXAMES HEMATOLóGICOS: NF, testes de coagulação plasmática em caso de suspeita de problemas
da hemóstase; exploração das funções hepáticas; proteinemia – eletroforese das proteínas séricas
(síndrome de hiperviscosidade sanguínea).
• EXAMES SOROLóGICOS, MICOLóGICOS, BACTERIOLóGICOS: em caso de suspeita de rinite fúngica (ver
ASPERGILOSES (p.77)) ou bacteriana: erliquiose, leishmaniose.
• RINOSCOPIA: diagnóstico diferencial das rinites (ver RINITES); busca de corpos estranhos.
Atenção: pode agravar os sangramentos: necessário explorar a hemostasia.

Tratamento
– Necessidade de um tratamento específico nos casos crônicos.
– Tratamento sintomático para epistaxe aguda.

Casos moderados
– Acalmar o animal (colocá-lo em uma jaula e tranquilizá-lo com fenotiazida hipotensiva:



acepromazina [Ventranquil®] 0,5 mg/kg IV ou 2 mg/kg IM).
– Instilação de um vasoconstritor: adrenalina.

NOTA: No animal em vigília, é geralmente desaconselhado introduzir algodão nas narinas,
pois o cachorro o tolera mal.

Casos graves
– Anestesia e colocar a cabeça em posição de declive.
– Introduzir a gaze embebida de adrenalina.
– Transfusão.

Casos crônicos
Identificação da causa e tratamento específico (ver RINITES).



Épulis
Definição
Tumor de origem parodontal, do qual existem três formas principais:
– A forma fibromatosa, benigna, se instala na borda alveolar da gengiva. Esses tumores podem
ser muito numerosos em algumas raças (Boxer, Collie).
– Pode-se observar uma metaplasia óssea (épulis ossificante).
– A épulis acantomatosa tem um comportamento biológico totalmente diferente e se comporta
localmente, como um tumor maligno, provocando uma osteólise local. Foi atualmente
reclassificada como ameloblastoma acantomatoso periférico. Às vezes, a radioterapia pode ser
eficaz.

Conduta Do Tratamento
– Restringe-se apenas às formas grandes, que afetam a mastigação ou provocam uma infecção
local.
– Compreende uma biópsia quando a lesão for questionável, seguido de um teste de extensão
radiológica; ablação cirúrgica com bisturi e antibioticoterapia geral, em particular, em caso de
ressecção mais importante.



Eritema polimórfico
Definição
Síndrome cutaneomucosa, aguda, por vezes encontrada no cachorro e no gato, como resposta a
agressões diversas (intolerâncias medicamentosas, em especial).

Sintomas
– Não há predisposição relacionada com idade, sexo ou raça.
– Como o nome indica, o eritema polimórfico apresenta uma grande variedade de manifestações
clínicas, que podem ser caracterizadas pela aparição repentina e bastante simétrica de:
– máculas ou pápulas eritematosas que são claras no centro, produzindo lesões em “alvo”;
– placas urticárias;
– vesículas ou bolhas;
– uma mistura de diferentes lesões elementares.
– Em geral, os doentes com lesões maculopapulosas não apresentam outros sintomas. Possuem
um revestimento cutaneopilar normal na periferia das lesões. Fala-se, neste caso, de um eritema
polimórfico menor.
– Por outro lado, os animais que apresentam lesões vesicobolhosas mais ou menos ulcerativas na
pele (axila, virilha, concha das orelhas), nas junções cutaneomucosas, na mucosa bucal e na
conjuntiva podem evidenciar sinais gerais como febre e anorexia. Trata-se, então, de um eritema
polimórfico grave.

Etiologia
É controversa. Considera-se, geralmente, que se trata de uma reação de hipersensibilidade
associada à administração de medicamentos, a um processo infeccioso ou neoplásico ou a
inflamações do tecido conjuntivo.
– No cachorro, também foram incriminadas a foliculite estafilocócica, a infecção dos sacos anais
e, mais frequentemente, uma origem medicamentosa (p. ex., antibióticos, sulfamidas, levamisol,
sais de ouro), ou até mesmo idiopática.
– No caso do gato, invocou-se, sobretudo, a administração de antibióticos e de sais de ouro.

Diagnóstico
Na presença de sintomas sugestivos, é essencialmente baseado na histopatologia.
– No eritema polimórfico menor, maculopapular, nota-se uma dermatite hidrópica de interface; a
presença de queratinócitos necrosados; e um edema da derme.
– Nas formas vesiculobolhosas do eritema grave, observa-se uma necrose epidérmica total,
incluindo os folículos pilosos e a zona perifolicular. As fissuras subepidérmicas que separam a
basal da derme podem ser notadas.
    O diagnóstico diferencial deverá eliminar a possibilidade de:
– urticária;
– piodermite (com hipersensibilidade bacteriana propriamente dita);
– dermatofitose;
– demodicose.



Tratamento
Convém buscar a causa subjacente (iatrogênica?) e eliminá-la, se possível.

A regressão espontânea pode ocorrer em algumas semanas nas formas menores.
Os eritemas polimórficos graves exigem uma monitorização do estado geral (reidratação,

banhos com emolientes e antissépticos). A utilização de corticoides e de imunomoduladores é
controversa, pois as lesões vesicobolhosas parecem responder mal a esse tipo de tratamento.



Erliquiose canina (Rickettsiose canina, Pancitopenia
tropical canina)
Definição
Doença infecciosa, inoculável, resultante da infecção por Rickettsia (Ehrlichia canis), transmitida
por um carrapato (Rhipicephalus sanguineus). Ehrlichia canis é um hóspede endocelular
obrigatório das células sanguíneas mononucleadas.

Áreas geográficas: África, Oriente Médio, América do Sul e do Norte, Bacia mediterrânea.

Sintomas
– Incubação: 10 a 20 dias.
– Fase aguda pouco específica: febre, abatimento, anorexia. Eventualmente, descarga oculonasal.
– Na fase crônica, os sinais hemorrágicos predominam: derrames, petéquias, epistaxe,
hematúria.
– As modificações sanguíneas mais características são anemia, trombocitopenia e
hipergamaglobulinemia.

Evolução
Passagem ao estado crônico: emagrecimento, anemia, edema dos membros e do escroto,
petéquias, epistaxe. A morte ocorre em um terço dos casos.

Diagnóstico
• O DIAGNóSTICO CLíNICO é difícil, pois várias formas diferentes podem ser encontradas.
Entretanto, a rinite e a epistaxe são evocativas, em um contexto epidemiológico favorável.
– Diferentes modificações hematológicas confirmam a suspeita: trombocitopenia, leucopenia,
linfocitose e/ou monocitose.
– O diagnóstico de certeza baseia-se na descoberta de aglomerados do micro-organismo
(morulas) dentro dos monócitos, a partir de amostras sanguíneas ou de esfregaços de medula
óssea. É, no entanto, difícil, já que somente 1% dos monócitos contêm morulas.
– Consequentemente, a sorologia é muito utilizada. A imunofluorescência é uma técnica
específica e sensível. Positivação entre o 10° e o 28° dia após a infecção.

Diferencial
– Babesiose: exame hematológico para evidenciar Babesia nos glóbulos vermelhos.
– Leishmaniose: confusão possível com epistaxe, em casos crônicos. Busca de leishmânias por
meio de esfregaços feitos a partir da punção ganglionar ou de medula óssea.

Tratamento
– Mesmo não tratada, a crise aguda pode retroceder, mas os animais continuam portadores de E.
canis e a doença pode ter recidiva.
– O tratamento etiológico da erliquiose recorre às ciclinas ou ao imidocarb:
– Doxiciclina (Ronaxan®): 10 mg/kg/dia em 1 tomada durante 21 dias.
– Carbesia®: 5-7 mg/kg SC ou IM ou 0,01 mL/kg, renovável 14 dias mais tarde (a injeção costuma



ser dolorosa).
– Transfusão sanguínea: quando o número de glóbulos vermelhos é inferior a 2.000.000/mm3.
    NOTA: Após a cura, o cachorro continua sensível a novas infecções.

Profilaxia
– Destruição dos carrapatos.
– Utilização de coleiras anticarrapato ou antiparasitários externos.



Escroto (Hiperplasia crônica do)
Definição
Flacidez do escroto com hiperceratose, alopecia e, por vezes, infecção no cão idoso.

Tratamento
Em caso de desconforto para o animal ou de infecção de difícil controle, efetuar a ablação da pele
em excesso, respeitando a túnica vaginal, ou fazer a excisão completa do escroto com castração.



Esgotamento da lactação
Ver PSEUDOGESTAçãO (p.487)



Esofagite
• A ESOFAGITE é UMA INFLAMAçãO DO ESôFAGO que geralmente é secundária à ingestão de cáusticos, de
elementos vulnerantes ou muito quentes. Pode se complicar com episódios eméticos ou
manobras cirúrgicas intempestivas e estar associada ao megaesôfago.
• O REFLUXO GASTROESOFáGICO pode ocorrer durante a anestesia geral e em caso de hérnia de hiato;
o refluxo gastroesofágico é a causa das esofagites nas êmeses crônicas.
• NUMEROSOS MEDICAMENTOS liberados no esôfago antes de entrar no estômago podem causar
esofagite no gato (aspirina, vitamina C, doxiciclina, terramicina etc.).
• AS CAUSAS INFECCIOSAS SãO RARAS, E A INFESTAçãO POR Spirocerca lupi é excepcional (ver
ESPIROCERCOSE DO CãO).
• A esofagite pode se complicar pelo megaesôfago ou pela estenose esofágica.

Sintomas
– Ptialismo e disfagia.
– Geralmente, os animais se recusam a comer. Em caso contrário, os esforços de regurgitação
ocorrem rapidamente.
– O regurgitamento de elementos hemorrágicos ou necróticos indica danos sérios.

Diagnóstico
– Trânsito esofágico sob radioscopia.
– Avanço irregular ou estagnação do bolo alimentar (normalmente, o avanço do bolo alimentar é
regular e rápido).
– Deve-se preferir a fibroscopia, que permite uma avaliação completa das lesões, e uma eventual
biópsia.

Tratamento
Necessidade de proporcionar um repouso a mucosa com alimentação por sonda nasogástrica ou
a favor de uma gastrotomia.

Dependendo da gravidade dos distúrbios:
• INTERESSE DA ALIMENTAçãO POR SONDA DE GASTROSTOMIA ATé A CICATRIZAçãO.
• PROTEçãO DA MUCOSA ESOFáGICA pela administração oral, frequente, de curativos digestivos
(Phosphaluvet® ou sucralfato (Ulcar®: 0,5 -2 g/dia durante 10 dias).
• Antiácidos:
– anti-histamínicos H2:
– cimetidina (Zitac®);
– ranitidina (Raniplex®): 1 mg/kg 3 vezes ao dia durante 3 semanas.
– inibidores da bomba de prótons: omeprazol (Mopral®): 1-2 mg/kg/dia em 2 doses.
• ANTIBIOTICOTERAPIA: ampicilina, amoxicilina.
• Em caso de dores mais fortes:
– xilocaína viscosa*;
– tiemônio (Visceralgine®*), xarope a 2%;
– metoclopramida (Primperid®): 0,3 mg/kg 3 vezes ao dia.
• CORTICOTERAPIA, modulada em função do risco infeccioso, pode ser utilizada na ingestão de
cáusticos, ameaça de estenose.



• Sequela possível de estenose: dilatação do esôfago (canulação) com o auxílio de uma sonda de
Folley.



Esôfago (Corpos estranhos no)
Definição
Classicamente superestimada pelos proprietários dos animais, a obstrução esofágica por corpos
estranhos é, contudo, muito frequente em cães, animais glutões; manifesta-se após a ingestão de
ossos, de alimentos grosseiros ou de pedras, ocorrendo em locais nos quais o órgão é pouco
distendido: entrada do tórax, base do coração e hiato diafragmático.

Essa afecção é mais rara em gatos que, contudo, podem ingerir agulhas, arestas e ganchos, os
quais tendem a se fixar na região cranial do esôfago. Os fenômenos espásticos apresentam uma
rápida tendência a limitar a progressão do corpo estranho.

Sintomas
– Surgimento abrupto de esforços expulsivos, depois hipersalivação e regurgitação.
– Degradação mais ou menos clara do estado geral em função da importância do corpo estranho
e das possibilidades da ingestão de água.
– Possibilidade de complicações respiratórias (mediastinite) e choque séptico após a perfuração.

Diagnóstico
Em todos os casos, o exame radiográfico necessita de dois posicionamentos, realizado em
incidências perpendiculares, de modo a localizar corretamente os elementos suspeitos:
– evidenciar se o corpo estranho apresenta densidade óssea ou metálica;
– acúmulo de ar e, eventualmente, de líquido à frente do corpo estranho;
– trânsito esofágico se o corpo estranho não estiver visível; este aparecerá então como uma
imagem intraluminal em subtração;
– em caso de perfuração, pneumomediastino (infiltração de ar nos órgãos mediastínicos,
aumentando o contraste do mediastino, e os diferentes vasos mediastínicos se tornam então
discerníveis [veia cava cranial, tronco braquicefálico, artéria subclávia]) e mediastinite.
A fibroscopia permite avaliar a natureza do corpo estranho e a importância das lesões parietais.
Frequentemente permite a retirada do corpo estranho. O risco de perfuração em caso de
manobra bruta ou quando a parede está necrosada (corpos estranhos fixados por vários dias).

Exames Laboratoriais
Contagem e diferencial sanguíneo para detectar uma complicação séptica.

Tratamento
• A ELIMINAçãO DEVE SER FEITA O MAIS RáPIDO POSSíVEL para evitar lesões subsequentes como esofagite
ou necrose da parede esofágica.
• SE O ANIMAL FOI VISTO PRECOCEMENTE E SE O CORPO ESTRANHO NãO FOR PERFURANTE, sob anestesia
geral e observação vagal, é conveniente tentar a sua retirada (com a ajuda de um fibroscópio e de
pinças para corpos estranhos esofágicos) ou, mais facilmente, porém com maior risco de
traumatismos, empurrar ao estômago com a ajuda de uma sonda manipulada delicadamente. Os
recursos parassimpaticomiméticos são frequentemente mal tolerados pelos animais.
• EM CASO DE FALHA DESTAS MANOBRAS, A EXéRESE CIRúRGICA SE TORNA NECESSáRIA. Ela pode ser difícil se
a obstrução ocorre além da entrada do tórax. A abordagem é estomacal, quando da parada



próxima ao cárdia; é necessária uma toracotomia em outros casos.
• Sutura do esôfago em dois planos separados.
• Quando há lesão no esôfago, é necessário um tratamento médico com antibióticos e
corticoides.
• ALIMENTAçãO com sonda nasogástrica até a cicatrização.
• TRATAMENTO DA ESOFAGITE quando o corpo estranho lesar a mucosa (ver a seguir).



Espiguetas (Patologia induzida pelas)
Definição
As espiguetas de diversas gramíneas - em particular os bromos e, sobretudo, a “cevada dos
ratos” (Hordeum murinum) – tendem a migrar rumo às cavidades naturais em razão do tamanho
de suas bárbulas, principalmente rumo a orelha externa dos cachorros com orelhas pendentes.
Sua haste, muito dura, pode até mesmo picar o tegumento, sobretudo nas dobras de pele, e
penetrar nos espaços interdigitais.

Sintomas De Acordo Com A Localização
• DENTRO DA ORELHA a penetração se caracteriza por um catarro agudo, não raro muito doloroso.
O exame de orelha deve ser feito cuidadosamente, com otoscópio, sob anestesia geral. A
espigueta é extraída com ajuda de uma pinça de retirada de corpos estranhos fina. O tubo
auricular deve ser desinfetado, de preferência com um antisséptico com efeito residual. A
aplicação de produtos que contenham celulase (produto para espigueta) pode favorecer a
eliminação das porções lenhosas que escaparam da extração cirúrgica, mas não pode substituir esta
última.
• AS ESPIGUETAS QUE PENETRARAM NOS ESPAçOS INTERDIGITAIS podem provocar um intertrigo supurado
inicial, seguido de uma fístula interdigital. Devem ser extraídas por cirurgia (ver FíSTULAS
(p.277)).
• AS ESPIGUETAS INALADAS podem atravessar o pulmão, seguir os pilares do diafragma e se
localizar em um espaço intervertebral lombar, onde determinam uma ESPONDILODISCITE.



Espinha bífida
Definição
Fechamento incompleto da lâmina dorsal de uma ou mais vértebras, habitualmente na região
lombar, frequentemente associado a meningocele ou mielomeningocele aderente à parede,
podendo provocar a formação de uma fístula com fluxo de líquido cerebrospinal.

Predisposição: braquicéfalos.

Sintomas
Inconstantes. Ataxia dos membros posteriores. Paresia.
Incontinência urinária e/ou fecal.

Diagnóstico
A radiografia permite reconhecer a espinha bífida (ausência da apófise espinhosa).

A mielografia é necessária para visualizar a meningocele ou a mielomeningocele.
A ressonância magnética é o exame de escolha.

Tratamento
O fechamento cirúrgico da meningocele é possível.
Resultado frequentemente decepcionante, caso o quadro neurológico se revele sem modificações.



Espirocercose do cão
Definição
Doença essencialmente tropical, causada por Spirocerca lupi, nematódeo hematófago de 3 a 8 cm
de comprimento, que provoca a formação de nódulos na parede do esôfago e do estômago e
lesões na aorta.

Sintomas
São pouco característicos:
– emagrecimento, anemia;
– digestivos: disfagia, vômitos;
– cardiorrespiratórios: dispneia, tosse, síncopes;
– neurológicos: crises convulsivas;
– morte por ruptura aórtica;
– complicação de um osteossarcoma esofagiano.

Diagnóstico
• SUSPEITA CLíNICA EM ZONAS ENDêMICAS: eliminar as gastrites comuns e outras causas de disfagia.

Radiologia
– Opacificação nodular no mediastino dorsocaudal na zona de projeção da porção distal do
esôfago.
– Aneurismas aórticos.
– Diferenciar de lesões sarcomatosas ou estrongiloses traqueobrônquicas.

Endoscopia do esôfago e do estômago
 

Coproparasitológico
Pesquisa de ovos: 35 µm/12, elipsoides, embrionados (métodos de cultura). Esse exame não é
sempre positivo.

Prognóstico
Mau, visto que a evolução é frequentemente fatal e o tratamento, difícil.

Tratamento
Tratamento específico
– Levamisol:
– Levamisol 5%®, não por AMM no cão: 10 mg/kg/dia via IM durante 3 dias – reaplicar três vezes

com 3 semanas de intervalo;
– Stromiten®: 10 mg/kg/dia via oral, 1 semana a 2, durante 6 semanas.

NOTA: Ivermectina é eficaz a 0,1 a 0,2 mg/kg (ver modalidade e precauções no verbete SARNA



SARCóPTICA (p.522)).

Tratamento complementar
– Corrigir o estado de desnutrição.
– Cirurgia plástica do esôfago (particularmente delicada, em geral e neste contexto).



Esplenomegalia
Definição
A hipertrofia do baço é frequente e pode ser decorrente de causas extremamente diversas (ver
tabela), algumas das quais podem não ter significado patológico.

Contudo, o fenômeno merece ser levado em consideração, visto que pode revelar uma afecção
intercorrente. É preocupante quando acompanhada de hemólise (ver HIPERESPLENISMO (p.318)).

Consequentemente, deve-se verificar: a possibilidade de traumatismo recente, infecções ou
perturbações imunológicas concomitantes, problemas circulatórios ou processos abdominais
dolorosos associados.

Exames Complementares
– Radiografia abdominal (com um mínimo de projeções).
– Radiografia torácica: pesquisa de metástases.
– Ultrassonografia com punção por agulha ecoguiada.
– Hematologia (amostra do sangue periférico).
– Mielograma.
– Punção ou biópsia de um linfonodo em caso de linfadenopatia.
– Punção do baço para a realização de exame citológico.
– Estudo da hemostasia (CIVD).

Diagnóstico
Esplenomegalia aguda
Isolada:
– Congestão.
– Hemorragia intracapsular traumática.
– Abscesso.
– Torção do pedículo.

Associada à febre:
– Babesiose.
– Hemobartonelose.
– Toxoplasmose.
– Viroses caninas.
– Septicemias bacterianas.

Esplenomegalia crônica
Isolada:
– Nodular:
– abscesso;
– tumor benigno ou hiperplasia nodular;
– tumor maligno;
– hematoma.
– Difusa:
– anestesia;
– tumor maligno primitivo infiltrativo (fibrossarcoma, reticulossarcoma, angiossarcoma,



linfossarcoma);
– leucose mieloide;
– mastocitoma;
– histiocitose maligna.

Associada:
– Hepatomegalia: cirrose.
– Poliadenopatia:
– leishmaniose;
– leucose linfoide;
– histoplasmose;
– Anemia hemolítica (babesiose, crônica, anemia hemolítica autoimune).
– Anemia aplásica: intoxicação — panleucopenia.
– Hemopatias malignas: eritroblastose — leucemia.
 Etiologia  de uma esplenomegalia



Tratamento
Esplenectomia:
– parcial em caso de lesão benigna localizada;
– total: mais simples de realizar em caso de tumor, torção, ruptura e anemia com mediação
imune refratária ao tratamento clínico imunossupressor.
– Complicações: arritmia ventricular nas horas seguintes à intervenção. Acompanhamento por



ECG é recomendado. Prevenção de EXTRASSíSTOLES (Xylocard®).
– Risco de tromboembolia nos dias seguintes à exérese.



Espondilite
Inflamação, geralmente de origem infecciosa, do corpo vertebral (ver DISCOESPONDILITE (p.222)).



Espondilite anquilosante do gato
Ver HIPERVITAMINOSE A (p.326)



Espondilolistese
Ver também INSTABILIDADE DAS VéRTEBRAS CERVICAIS (p.350)

Definição
Instabilidade das articulações cervicais caudais que dá origem a uma síndrome de compressão
medular.

Esta entidade é descrita principalmente no Dinamarquês e no Doberman.
O elemento inicial é uma instabilidade (geralmente consequente de malformações das facetas

articulares) que conduz a modificações secundárias. Particularmente, um espessamento do
ligamento vertebral longitudinal dorsal modifica as pressões exercidas sobre os corpos
vertebrais e pode levar ao surgimento de sintomas neurológicos (ataxia medular) por
compressão da medula.

Diagnóstico
Deve ser confirmado por um exame radiológico sob anestesia geral, completado por uma
mielografia em flexão e em extensão (exame dinâmico).

Tratamento
É cirúrgico: descompressão e estabilização vertebral.

A cirurgia não deve ser tentada sem uma terapia prévia com corticoide e resultados de
melhora clínica demonstrando o caráter reversível das lesões.



Espondilose
Ver ARTROSE VERTEBRAL (ESPONDILOSE)



Esporotricose
Definição
Micose rara provocada por um fungo hifomiceto dimórfico (Sporothrix schenkii) que é saprófito
do solo, de campos úmidos, dos vegetais, em um clima temperado ou quente, e parasita,
exercendo um infecção granulomatosa cutaneolinfática no homem e em diversos mamíferos,
sendo que nos carnívoros: cães e gatos. A epidemiologia dessa micose mostra frequência em
países tropicais, mas é pouco importante em países temperados (França). O contágio animal-
homem é possível, e os carnívoros suspeitos (principalmente os gatos) serão manipulados com
luvas e seu proprietário advertido quanto ao risco potencial.

Sintomas
São descritas três formas de importância desigual:
• A FORMA CUTANEOLINFáTICA, a mais comum, com formação de nódulos granulomatosos,
lembrando gomos nos tecidos cutâneo e subcutâneo sujeitos à penetração do fungo, associada à
infecção de vasos e gânglios linfáticos satélites.
    Os nódulos granulomatosos formados podem secundariamente se ulcerar. Eles são
preenchidos por um pus espesso marrom-chocolate característico.
• A FORMA CUTâNEA limita-se à pele. A lesão micótica apresenta-se sob a forma de uma úlcera de
borda espessa, circular, não pruriginosa e alopécica.
• A FORMA VERRUCOSA, mais ou menos hipertrofiante, hiperceratótica e escamosa, associada a
microabscessos, é muito rara.
• UMA INFECçãO SISTêMICA GENERALIZADA COM ACOMETIMENTO DE óRGãOS INTERNOS é possível, com
evolução granulomatosa nos pulmões, no fígado, na cavidade peritoneal, no rim e no epidídimo.
    Esta doença fúngica é crônica e de diagnóstico difícil.

Diagnóstico
• O DIAGNóSTICO PARASITOLóGICO é baseado em uma cultura do pus micótico. É realizado um exame
histopatológico com coloração específica (Gromori-Grocott, PAS) das lesões suspeitas coletadas.
Um laboratório bastante especializado pode empregar uma técnica muito sensível de
imunofluorescência indireta na lâmina.
• O DIAGNóSTICO DIFERENCIAL é feito com:
– outras micoses sistêmicas: histoplasmose, blastomicose, criptococose, feo-hifomicoses,
micetomas e, no gato, lepra por Mycobacterium lepraemurium;
– piodermite granulomatosa, os tumores cutâneos redondos (histiocitoma e mastocitoma).

Tratamento
– Deve ser um antifúngico específico: os antibióticos, a griseofulvina e a nistatina não são
eficazes.
– As sulfas possuem um certo resultado: dapsona (Disulone®): 2 mg/kg/dia via oral em duas
doses diárias.
– Preferir o cetoconazol (Kétofungol®), em administração por via oral na dose de 10 a 15 mg/kg/dia
em uma dose única, na hora da refeição, junto com uma gordura. A duração do tratamento é de 4
a 6 semanas.



Estenose aórtica
Definição
Cardiopatia congênita frequente, caracterizada por um obstáculo à ejeção ventricular esquerda,
geralmente em razão de um estreitamento subvalvar por um anel fibroso. As estenoses
valvulares e supravalvulares são muito menos frequentes. A evolução para insuficiência cardíaca
esquerda, com uma taxa importante de morte súbita, aumenta na idade de 6 a 8 anos.

A afecção é muito rara no gato.

Sintomas
– Raças predispostas: Pastor-alemão, Boxer, Buldogue Inglês, Golden retriever e Terranova
(transmissão hereditária estabelecida), Bull terrier (transmissão hereditária suspeita), Bouvier
des Flandres, Dinamarquês, Rottweiler…
– Auscultação precoce de um sopro sistólico, mediotorácico esquerdo, no quarto espaço.
Particularidade: esse sopro pode ser audível na zona carotídea.
– A sintomatologia é variável de acordo com a importância da estenose, que pode ser
perfeitamente tolerável ou, ao contrário, gerar um retardo de crescimento e conduzir a uma
insuficiência cardíaca esquerda. As arritmias são possíveis. Nota-se uma porcentagem elevada
de morte súbita.

Diagnóstico
• O exame radiográfico fornece uma orientação: dilatações do tronco aórtico (dilatação pós-
estenótica), do ventrículo e do átrio esquerdo são possíveis, sinais de insuficiência cardíaca
esquerda (congestão venosa pulmonar, lesões de edema pulmonar pouco frequentes).

A ecocardiografia é o exame de escolha
– Modo bidimensional: visualização do obstáculo (corte paraesternal direito no eixo maior 5
cavidades: as estenoses subaórticas aparecem como proliferação septal no nível da câmara de
caça do ventrículo esquerdo, espessamento valvular em caso de estenose valvular), dilatação
aórtica pós-estenótica, dilatação atrial esquerda (corte paraesternal direito no eixo menor
transaórtico: aumento do retorno AE/AO), aspecto heterogêneo e espessamento do miocárdio.
– Modo tempo-movimento: confirmação do espessamento das paredes do ventrículo esquerdo (TM
transventricular), fração de encurtamento normal a aumentada.
– Modo Doppler: realça uma eventual insuficiência aórtica associada, fluxo aórtico acelerado e
turbulento. O gradiente de pressão é diretamente correlacionado a essa velocidade
(GP = 4 × [velocidade do fluxo]2) e permite classificar a afecção em estenose leve (0-50 mmHg),
moderada (50-80 mmHg), importante (80-100 mmHg) e muito importante (>100 mmHg). Em
razão da forte prevalência da afecção no Boxer, deve ser realizada uma triagem oficial com
ecocardiografia. Ela é realizada nos animais com mais de 12 meses junto com a pesquisa de
estenose pulmonar.

Tratamento
– Intervenção cirúrgica difícil, desaconselhada: valvulotomia (cirurgia “a céu aberto”); dilatação
por balonamento.



– Se necessário, tratamento paliativo de insuficiência cardíaca (ver INSUFICIêNCIA CARDíACA
(p.351)).
– Betabloqueadores.



Estenose pulmonar
Definição
Cardiopatia congênita frequente, caracterizada por um obstáculo à ejeção ventricular direita em
razão de um encolhimento na zona valvular pulmonar. A estenose é mais frequentemente
valvular, mais raramente subvalvular (= infundibular) ou supravalvular.

Sintomas
– Raças predispostas: Beagle (transmissão hereditária poligênica comprovada nessa raça), Boxer,
Buldogue, Schnauzer, Terriers (Fox, Airedale, WHWT), Bullmastiff…
– Sopro sistólico, audível no terceiro e quarto espaços intercostais, bem acima do esterno, e mais
à esquerda do que à direita.
– Os casos de encolhimento leve podem permanecer por muito tempo assintomáticos (em torno
de 6 anos) antes de evoluir para uma insuficiência cardíaca direita.
– Em casos de estenose importante, as manifestações aparecem numa idade precoce: retardo de
crescimento, cansaço fácil e dispneia de esforço, distensão das veias jugulares e ascite, síncope
(mais raramente).

Diagnóstico
Exames complementares de orientação
– Radiografia: conforme o estado, dilatação do tronco pulmonar (corresponde à região situada a
jusante da lesão, visível entre 1 e 2 horas numa projeção dorsoventral); depois,
progressivamente, cardiomegalia direita.
– Eletrocardiograma: desvio evidente, precoce e evolutivo, do eixo elétrico à direita (observa-se
uma modificação simples, que não deve ser negligenciada).
• CONFIRMAÇÃO: ECOCARDIOGRAFIA é o método de escolha.
– Modo bidimensional:
– visualização da estenose: malformação das valvas pulmonares, que aparecem espessadas,

eventualmente fundidas e apresentam movimento limitado (estenose valvular), proliferações
parietais reduzem o diâmetro do tronco pulmonar (estenose subvalvular ou supravalvular);

– hipertrofia das paredes do ventrículo direito, dilatação da luz do ventrículo direito,
achatamento do septo interventricular;

– dilatação do átrio direito;
– hipertrofia parietal primitiva ou secundária no nível da câmara de caça do ventrículo direito.
– Modo tempo-movimento: confirmação do espessamento das paredes do ventrículo direito (TM
transventricular).
– Modo Doppler: fluxo pulmonar turbulento e de velocidade acelerada. O gradiente de pressão é
diretamente correlacionado a essa velocidade (GP = 4 × [velocidade do fluxo]2) e permite
classificar a afecção em estenose leve (0-50 mmHg), moderada (50-80 mmHg) e severa
(>80 mmHg).

Em razão da forte prevalência da afecção no Boxer, deve ser realizada uma triagem oficial
ecocardiográfica. Ela é realizada nos animais com mais de 12 meses ao mesmo tempo em que é
feita a pesquisa de estenose aórtica.

NOTA: A ANGIOGRAFIA é indicada nos casos de evidência de estenose das ramificações das
artérias pulmonares.



Tratamento
– As estenose leves são de bom prognóstico e não necessitam, normalmente, de tratamento.
– Nos casos de estenose valvular severa, é possível considerar um tratamento cirúrgico ou por
dilatação com o auxílio de sondas com balonetes. Contudo, essas estenoses podem estar
associadas a anomalias de artérias coronárias e as lesões vasculares podem ocorrer durante a
cirurgia e levar à morte do animal.
– Em caso de estenose moderada, pode ser realizado um tratamento clínico (ver INSUFICIêNCIA
CARDíACA (p.351)) e é aconselhado um acompanhamento ecocardiográfico.



Esterilização
Ver REPRODUçãO (CONTROLE DA (p.511))



Estomatite (Inflamação da cavidade oral)
Etiologia
– Consequência de uma doença sistêmica: calicivirose, rinotraqueíte infecciosa de origem herpética e
infecção por FIV no gato, cinomose e leptospirose no cão. Uremia no cão e no gato (muito
frequente), intoxicação, afecção imunopatológica.
– Causa local: parodontite (muito frequente), corpo estranho ou tumor de boca, queimadura por
ácido, base ou corrente elétrica, fístula dentária ou abscesso, micose.

Diagnóstico
• O EXAME CLíNICO E A ANAMNESE definirão:
– a forma anatomoclínica: eritematosa, ulcerativa, necrótica, proliferativa etc.;
– a forma evolutiva: aguda, crônica, recidivante.
• EXAMES COMPLEMENTARES frequentemente são necessários: ureia sanguínea, radiografia dos
dentes, biópsia, micologia (raramente).

Tratamento
Deve-se:
• COMBATER A INFECçãO OU SUPERINFECçãO LOCAL:
– com um antibiótico sistêmico:
– eventualmente, por uma antissepsia local, apesar das dificuldades de aplicação: gel de
gluconato de clorexidina (Collunovar®) ou solução de hexetidina (Hextril®).
• COMBATER A DOR E A INFLAMAçãO: anti-inflamatório não esteroidal no início. Deixar corticoides
para após o diagnóstico etiológico (salvo urgências).



Estrabismo
Definição
Convergência ou divergência dos eixos oculares. É um defeito encontrado sobretudo no gato
siamês. Ele pode ser discreto ou muito marcante, passageiro ou constante.

Essa anomalia se deve a um desenvolvimento embriológico anormal dos centros subcorticais
da visão. As anomalias retinianas são atribuídas à ausência de pigmento nas células do epitélio
pigmentar.

A visão estereoscópica é afetada, enquanto a função visual não é.

Tratamento
A correção cirúrgica com objetivo estético pode ser tentada, mas permanece uma cirurgia de
exceção na medicina veterinária. Consiste em modificar os músculos direitos externos relaxados,
encurtando-os. A técnica é reservada para o estrabismo de origem traumática, portanto o
estrabismo do Siamês não pode ser corrigido.



Estrongilose cardiopulmonar do cão
Ver ANGIOSTRONGILOSE DO CãO



Estrongilose traqueobrônquica: filariose (Filaroides
osleri), crenosomose (Crenosoma vulpis)
Ver BRONQUITES PARASITáRIAS (p.99)

Definição
Doenças parasitárias que se devem à presença de nódulos na parede traqueobrônquica,
imediatamente vizinhos à bifurcação, por nematódeos de 5 a 10 mm de comprimento: Filaroides
osleri ou Crenosoma vulpis. Provocam tosse e crises de dispneia.

Diagnóstico
Clínico
– Tosse crônica que não cede com os tratamentos habituais.
– A broncoscopia é o exame de escolha que permite um diagnóstico imediato. Eliminar
espirocercose por radiografia (nódulos esofagianos e aórticos).

Experimental
– Evidenciar ovos das larvas no muco respiratório, larvas no material fecal (Baermann).
– O tamanho das larvas (280 µm) e a ondulação de suas caudas permitem a distinção com
Angiostrongylus.

Tratamento
– Oxfendazol (Dolthène®) é indicado como o tratamento de escolha. Contudo, o protocolo é mais
exigente do que classicamente: ≈ 10 mg/kg/dia durante 2 semanas (no lugar dos 3 dias habituais).
– Possibilidade de utilizar ivermectina, com cuidados de uso: 0,2 mg/kg SC.



Eutócia (ou parto normal)
Ver PARTO (ACOMPANHAMENTO DO)



Expectorantes
Os medicamentos expectorantes podem ser de grande auxílio no tratamento da tosse, pois
diluem as hipersecreções de muco – espessas, aderentes e presentes na maior parte dos
processos inflamatórios, e em particular, nos infecciosos e broncopulmonares.

Em paralelo aos expectorantes convencionais, que agem aumentando a produção das
secreções, têm-se empregado cada vez mais agentes mucolíticos, que modificam o próprio muco.

Expectorantes Convencionais
Definição
Sua atividade expectorante resulta de uma vasodilatação acentuada da mucosa brônquica, com
fuga de plasma e elementos figurados em direção aos espaços intersticiais, e da hiperatividade
das células glandulares serosas.

Os expectorantes minerais são preferencialmente eliminados pelas glândulas serosas; os
expectorantes voláteis, pelo epitélio alveolar.

Expectorantes minerais
Muito utilizados antigamente, seu emprego é cada vez mais restrito nos dias de hoje.

Expectorantes voláteis
São os mais empregados, sendo eliminados de maneira intensa no nível dos pulmões.

Derivados fenólicos e benzólicos

Estes compostos aromáticos exercem uma ação tanto expectorante quanto antisséptica nos
brônquios. Trata-se:
– do guaiacol, geralmente substituído por seu derivado sulfônico – mais ativo e mais bem
tolerado, o sulfoguaiacol;
– e do benzoato de sódio, que entra na composição de vários xaropes expectorantes e
antitussígenos.

Cabe assinalar sua grande neurotoxicidade em gatos.

Derivados terpênicos

Hidrocarbonetos cíclicos isolados a partir de essências vegetais, os terpenos são conhecidos por
sua potente ação fluidificante; também possuem uma ação antisséptica pulmonar. São produtos
de oxidação da essência de niaouli ou de eucalipto, sob a forma de terpenos oxidados. Esses
derivados podem ser proveitosamente empregados para solubilizar os antibióticos no
tratamento das infecções respiratórias, por aerossolterapia.

Agentes Mucolíticos
Definição
Designa-se sob esse termo um grupo de substâncias capazes de agir diretamente no muco



secretado pelas vias respiratórias, o que provoca uma diminuição notável da viscosidade das
expectorações, tornando muito mais fácil a eliminação destas.

Esses agentes modificam as mucoproteínas do muco. São:
– essencialmente, compostos redutores que provocam, sobretudo, uma ruptura das pontes
dissulfeto dos mucopolissacarídeos; N-acetilcisteína (Mucomyst®*), carboximetilcisteína
(Rhinathiol®*) administrada per os (xarope, cápsulas), bromexina (Bisolvon®*).
– caso necessário, algumas enzimas proteolíticas,
 

Efeitos secundários
Por vezes brutal, a ação mucolítica desses agentes (principalmente para a N-acetilcisteína) pode
provocar uma inundação brônquica no indivíduo incapaz de expectorar.



Extrassístoles
Definição
Contrações antecipadas dos átrios, dos ventrículos ou do coração inteiro, cujo ponto de partida é
ectópico e provoca uma irregularidade do ritmo cardíaco.

Sintomas
• GERALMENTE ASSINTOMáTICAS (podem ser encontradas em corações saudáveis e não são
prejudiciais).
• RELACIONAM-SE COM A CARDIOPATIA sendo uma manifestação da mesma, e assim perdem seu
caráter benigno:
– insuficiência cardíaca;
– isquemia cardíaca difusa de cachorros velhos;
– miocardites agudas, infecciosas ou tóxicas;
– endocardites;
– pericardites.
• IATROGêNICAS (digitálicos, hipopotassemia, catecolaminas, anestésicos).
• TRAUMATISMOS GRAVES.
• TORçãO DO ESTôMAGO.
• DOENçAS ESPLêNICAS.

Diagnóstico
Clínico de orientação
O exame do pulso femoral e a auscultação cardíaca permitem perceber um ritmo irregular.

A extrassístole pode ser muito próxima da sístole precedente e ocorre no coração não cheio:
não se acompanha de uma ejeção sanguínea suficiente (ausência de pulso femoral); ou então, é
menos prematura, o coração teve tempo de se encher e se percebe a contração extrassistólica,
cujos ruídos são mais fracos, assim como o pulso arterial.

Na maior parte das vezes, as extrassístoles são seguidas de um repouso compensatório, no
decorrer do qual o coração tem tempo de ser mais bem preenchido, o que explica a característica
mais ruidosa da contração pós-extrassistólica.

De certeza
ECG, que permite distinguir:
– ES atriais: qRs suplementares precedidos de uma onda P de morfologia diferente das outras
ondas P, com repouso não compensatório.
– ES nodais ou juncionais:
– nodal superior: excitação do átrio por via retrógrada, o que resulta em uma onda P negativa

seguida de um qRs normal;
– nodal média: excitação do átrio retrógrada, ao mesmo tempo que a excitação ventricular. qRs

mascara a onda P, que não é visível;
– nodal inferior: a excitação ventricular ocorre antes da excitação atrial. Nota-se um complexo

qRs antes de uma onda P negativa.
O repouso pós-extrassistólico é não compensatório.

– ES ventriculares (os mais frequentes):



    O estímulo nasce no feixe de His ou no miocárdio. Ter-se-á qRs ectópicos prematuros:
– qRs ectópico alargado (70 ms), deformado e frequentemente em forma de gancho.
– Onda T de sentido oposto ao qRs (problema secundário de repolarização).
– Repouso pós-extrassistólico compensatório (não despolarização do nodo sinusal).
– Ondas P frequentemente invisíveis (mascaradas pelos qRs ectópicos) ou presentes, de sentido

normal (ESV tardia); ou presentes e retrógradas (ESV com condução retrógrada em direção aos
átrios).

– qRs com aspecto de bloco de ramo esquerdo (extrassístole ventricular direita – ESVD).
– qRs com aspecto de bloco de ramo direito (extrassístole ventricular esquerda – ESVE).
– qRs logo antes do batimento sinusal, que fornece um complexo de morfologia intermediária

entre os QRS normais e ectópicos pela ativação ventricular por dois estímulos, denominado
complexo de fusão.
As ESV numerosas, bigeminadas, trigeminadas ou polimórficas, são observadas em caso de

doença grave do miocárdio. Isoladas ou monomórficas, elas não costumam ser graves.

Conduta Do Tratamento
A ECOGRAFIA é indispensável na busca de uma cardiopatia ou doença esplênica responsável pelo
ESV.

Ver ANTIARRíTMICOS (p.49).





F



Fallot (Tetralogia de)
Definição
É uma cardiopatia congênita cianogênica que associa:
– estenose pulmonar (valvular ou infundibular);
– comunicação interventricular;
– cardiomegalia direita hipertrófica;
– dextroposição aórtica;
– shunt direito-esquerdo frequentemente presente.

Mais frequente em gatos e na raça Poodle.

Sintomas
Animal jovem com retardo estaturo-ponderal, que apresenta:
– cianose constante;
– dispneia de esforço;
– sopro sistólico na base do coração, à esquerda.

Diagnóstico
A ECOCARDIOGRAFIA é o método de escolha para o diagnóstico. Os exames bidimensionais e
Doppler permitem evidenciar os quatro componentes da doença.

Conduta Do Tratamento
Nenhum tratamento (o tratamento cirúrgico continua sendo “experimental”); tratar a
insuficiência cardíaca, prevenindo os proprietários do desfecho fatal a curto prazo (1 ano, no
melhor dos casos).



Faringostomia
Definição
Método de apoio nutricional prolongado de fase crítica, que consiste na colocação de sonda
permanente através de uma incisão na parede da faringe.

Entre as diferentes técnicas possíveis de alimentação em fase crítica (ver ALIMENTAçãO EM FASE
CRíTICA (p.22)), a faringostomia é a que permite deixar a sonda durante um período mais longo.

Indicações
– Alimentação de animais anoréxicos.
– Alimentação de animais nos quais a deglutição é difícil ou contraindicada.

Técnica
– Precisa de anestesia leve e de curta duração.
– Um tubo de polietileno é introduzido nas vias digestivas superiores até o estômago, através de
uma brecha realizada na parede da faringe. O local de incisão é na fossa piriforme, que pode ser
facilmente localizada nos gatos e nos cães com a introdução de um guia na boca do animal,
depois na faringe, indo pelo palato mole, logo atrás do hioide. Realiza-se uma incisão na pele,
depois uma dissecação romba, próximo à saliência provocada pelo dígito recoberto para o
exterior.
– O tubo, de diâmetro médio externo de 3 mm (gato) a 8 mm (cão de grande porte), é então,
suturado à pele e pode ser deixado no local durante algumas semanas.
– Ele não deve interferir nos movimentos da epiglote.
– Uma radiografia pode permitir a verificação da posição correta no estômago.
– A eficácia da técnica baseia-se na possibilidade de nutrir o animal 4 a 8 vezes por dia por meio
da adaptação do suporte nutricional às necessidades simplesmente calculadas.

Complicações
– Lesões do nervo hipoglosso ou hemorragia (carótida ou vasos maxilares) no momento da
incisão.
– Falsa deglutição se o movimento da epiglote for dificultado (orifício localizado mais
ventralmente).



Febre maligna (Febre de origem desconhecida)
Hipertermia
Temperatura que ultrapassa o normal em mais de 1,5°C e que persiste por, pelo menos, 2
semanas.

Etiologia
• INFECçãO (cerca de 40% dos casos):
– endocardite bacteriana;
– abscesso localizado: fígado, peritônio, pâncreas, próstata, útero, ovário;
– espondilodiscite;
– infecção do aparelho urinário: pielonefrite, cistite;
– bacteremia a partir de um foco não aparente:
– brucelose;
– listeriose;
– leptospirose;
– doença de Lyme;
– peritonite infecciosa felina;
– infecção pelo vírus leucemogênico ou pelo vírus de imunodeficiência felina;
– erliquiose;
– leishmaniose;
– toxoplasmose;
– neosporose.
• COLAGENOSE:
– lúpus eritematoso disseminado;
– poliartrite;
– meningite asséptica.

Tumor maligno
 

Outra causa
– colite ulcerosa;
– colite granulomatosa;
– panosteínte;
– tratamento por tetraciclinas.

Diagnóstico
• ESTABELECER A CURVA TéRMICA (medir a temperatura a cada 6 horas):
– Febre remitente: elevação cotidiana da temperatura durante algumas horas (infecção bacteriana
aguda).
– Febre contínua (endocardite bacteriana crônica, tumor maligno, lesão hipotalâmica).
– Febre recorrente: episódios febris de vários dias, que alternam com períodos de temperatura
normal: colagenoses, tumores malignos.
• ANAMNESE (vacinações, viagens recentes)



Exame clínico aprofundado
 

Exames complementares
– Numeração dos leucócitos e fórmula sanguínea:
– neutrofilia: infecção recente, necrose tecidual;
– linfocitose: doença viral na fase inicial;
– eosinofilia: doença parasitária, alergia;
– monocitose: inflamação granulomatosa, endocardite;
– neutropenia: intoxicação, doença viral inicial, lúpus eritematoso disseminado.
– Exame citobacteriológico da urina.
– Hemocultura: difícil. No período da ascensão térmica. Pelo menos 4 coletas por dia.
– Sorologia: duas amostras com 2 semanas de intervalo; comparar as taxas de anticorpos para
brucelose, toxoplasmose e salmonelose.
– Testes hepáticos e, se necessário, biópsia hepática.

Tratamento
Muito frequentemente, a febre tem um efeito benéfico e só deve ser tratada se trouxer
problemas sérios (anorexia, emagrecimento, etc.): a maior parte dos AINEs tem um efeito
antipirético satisfatório.



Feminização (do cachorro macho)
Ver TUMORES DO APARELHO GENITAL



Feo-hifomicose
Definição
Grupo de micoses subcutâneas raras, evoluindo em forma granulomatosa crônica nos gatos,
mais excepcionalmente nos cães, e provocadas por diferentes fungos: Phialophora gongerotti,
Dreschelera spicifera, Alternaria.

Clínica
Dermatite verrucosa evoluindo com formação de um cisto subcutâneo, bem delimitado por
cápsula fibrosa, principalmente localizada nas extremidades podais, nos membros, no chanfro,
no tronco. Na lesão, os fungos filamentosos proliferando podem ser evidenciados pela histologia
ou em cultura (Sabouraud) a partir de uma amostragem para biópsia.

Tratamento
Medicamentoso difícil (anfotericina B, 5-fluorocitosina, cetoconazol, utilizado separadamente ou
em associação) pode ser realizado por cirurgia: exérese ampla da lesão granulomatosa
subcutânea. As recidivas são, infelizmente, possíveis.



Ferimentos da vulva e da vagina
Ver Vulva e vagina (ferimentos (p.613))



Fibrilação atrial
Definição
Disritmia (problema do ritmo cardíaco) grave e frequente, caracterizada por um ritmo cardíaco
supraventricular, anárquico e rápido (200-300 bpm).

Etiologia
– No cachorro, a fibrilação atrial (FA) é quase sempre secundária a uma cardiopatia importante:
grande dilatação do átrio esquerdo, consecutiva a uma insuficiência mitral antiga ou a uma
cardiomiopatia; cardiopatia congênita.
– A fibrilação atrial idiopática e reversível, análoga àquela observada na medicina humana, foi
descrita, porém é rara.

Consequentemente, o prognóstico da FA deve sempre ser muito reservado.

Sintomas
– Adinamia e intolerância total ao esforço.
– Síncopes.
– A auscultação é muito sugestiva: grande irregularidade do ritmo e da intensidade dos ruídos
(“folia cardíaca”), com uma frequência muito elevada (180-200 bpm).
– Um elemento semiológico importante é o déficit de pulso: um grande número de contrações
cardíacas (percebidas pela auscultação ou simplesmente pela palpitação do choque pré-cordial) não é
seguido de uma onda pulsátil.
– Sinais da cardiopatia causal, de insuficiência cardíaca.

Diagnóstico
ECG de confirmação
– Desaparecimento das ondas P, substituídas por uma tremulação da linha de base (ondas F).
– Frequência muito elevada dos complexos ventriculares.
– Espaços R-R irregulares.
– Complexos QRS irregulares.
• Convém descobrir a existência de eventuais extrassístoles ventriculares, que podem se
sobrepor e exigir que sejam corrigidas, caso sejam numerosas.
    NOTA: Existem casos de FA “lenta”.
• A ecocardiografia é indispensável na busca da causa da fibrilação.

Tratamento
• A desfibrilação elétrica não tem interesse, levando em conta o caráter secundário da FA
existente no cão.
• O tratamento sintomático da FA baseia-se na utilização de Digoxina®* 0,010-0,002 mg/kg/dia, por
via oral, em 2 tomadas para o cachorro e 0,010 mg/kg a cada 2 dias para o gato, com a finalidade de
diminuir a frequência.
• Em caso de fracasso:
– controlar primeiramente a digoxinemia (após 8 dias de tratamento, a digoxinemia deve estar



entre 0,8 e 2,5 ng/mL), entre 2 e 10 horas após a tomada do comprimido;
– associar digoxina e amiodarona ou dilitiazem, reduzindo a dose de digoxina (ver
ANTIARRíTMICOS (p.49)):
– amiodarona (Cordarone®*): 10 mg/kg/dia por via oral;
– inibidor de cálcio (Diltiazem®* 5 mg/kg/dia per os em 3 tomadas).
– eventualmente, associação com um betabloqueador: atenolol (Tenormina®*): 0,25-1 mg/kg/dia.

No entanto, essas substâncias possuem um inotropismo negativo que pode conduzir a uma
acentuação dos edemas, em caso de insuficiência cardíaca associada.

Uma vigilância eletrocardiográfica regular é indispensável, e a eventual aparição de várias
extrassístoles ventriculares deve levar à redução da dose de digoxina, cuja disponibilidade se
encontra aumentada por essas substâncias.

Ver também ANTIARRíTMICOS (p.49).



Fibrilação ventricular
Definição
Atividade ventricular anárquica, com desaparecimendo do pulso e dos sons do coração. Os
ventrículos já não se contraem.

Sintomas
É a PARADA CARDIORRESPIRATóRIA.

Diagnóstico
– Parada circulatória.
– ECG: traçado totalmente anárquico da amplitude, direção, frequência e duração, com um sinal
progressivamente linear.

Conduta Do Tratamento
Ver DESFIBRILAçãO (p.193) E PARADA CARDIORRESPIRATóRIA (p.447).



Fibroses pulmonares (Pneumopatia intersticial)
A fibrose pulmonar é uma doença do tipo inflamatória do tecido intersticial pulmonar e
corresponde a lesões de fibrose dos septos interalveolares (o que poderia estar relacionado a um
fenômeno de “reparação”, após uma doença primitiva dos alvéolos).

Na chapa radiográfica, ela se expressa por um aumento da opacidade pulmonar do tipo
intersticial.

As lesões são focais ou difusas:

Fibrose Localizada (Esclerose Pulmonar)
Evolução cicatricial das lesões pulmonares, em especial dos focos de broncopneumonia ou
“fibrose peribrônquica extensiva”, que acompanham as bronquites crônicas e justificam o
tratamento preconizado para essa doença.

Fibrose Intersticial Sistematizada
Espessamento das paredes alveolares que atinge todo o pulmão e corresponde, portanto, a uma
doença de sistema (colagenose).

A fibrose pulmonar idiopática é uma forma rara de pneumonia intersticial crônica de origem
desconhecida, que conduz, a longo prazo, a uma insuficiência respiratória.

Etiologia
Algumas das causas já foram repertoriadas: sequelas de pneumonia, lesões radioinduzidas
(radioterapia), intoxicação por Paraquat (herbicida), exposição crônica a poeiras ou fumaças
inaladas, senescência etc.

A fibrose pulmonar idiopática é de origem desconhecida.
A etiologia costuma ser, não raro, pouco conhecida:

– implicação de fatores genéticos: predisposições raciais (West Highland White Terrier,
sobretudo, e também Jack Russel Terriers, Cairn Terriers, Staffordshire Bull Terrier,
Schipperkes);
– processos autoimunes ou distúrbios imunitários;
– fatores relacionados com o ambiente (inalação de substâncias tóxicas?), agentes infecciosos
(parasitários…), neoplasia (rara).

Sintomatologia
As lesões de fibrose podem induzir, a longo prazo, uma diminuição da elasticidade do pulmão,
originando uma dispneia restritiva e constituindo um obstáculo para a difusão gasosa alvéolo-
capilar – o que gera uma insuficiência respiratória, em estado avançado.
– Dispneia restritiva, taquipneia (prolongamento do tempo de inspiração e expiração).
– Tosse, às vezes provocada por palpação-pressão da traqueia.
– Possível cianose das mucosas.
– Estertores crepitantes (sobretudo no cachorro; por vezes, observados no gato).
– Às vezes, assobios (50% dos cachorros atingidos, alguns gatos).
– Possíveis sinais de insuficiência cardíaca direita, em estado avançado, em caso de hipertensão
arterial pulmonar.



Diagnóstico
• IMAGEM:
    A radiografia mostra um aumento da opacidade pulmonar do tipo intersticial, localizado ou
difuso, de moderado a severo:
– densificações de todos os tipos possíveis: intersticial, alveolar, brônquica com possível
bronquiectasia;
– sinais de uma possível hipertensão arterial pulmonar;
– a ecografia Doppler permite tornar objetiva a hipertensão arterial pulmonar.
• OUTROS:
– hemograma: às vezes poliglobulia, em resposta à hipóxia crônica;
– gás do sangue: insuficiência respiratória;
– coprologia: origem parasitária;
– lavagem broncoalveolar: líquido rico em eosinófilos (parasitismo), neutrófilos (infecção),
linfócitos (neoplasias);
– biópsia: diagnóstico de certeza que permite diagnosticar os dois principais tipos de fibrose
identificados anteriormente.

Tratamento
Higiênico
– remoção de substâncias irritantes;
– luta contra o excesso de peso.

Específico
– Corticoterapia:
– primeiro tratamento a ser executado. Luta contra a inflamação em caso de alveolite, limita a

instalação da fibrose, mas se mostra pouco eficaz em caso de fibrose desenvolvida;
– prednisolona: Oro-Médrol®: 0,5 mg/kg/dia durante 1 mês, depois buscar a dose mínima eficaz;
– ou associar a imunossupressores.
– Imunossupressores: em associação com os corticoides que, isolados, são pouco eficazes:
– ciclofosfamida (Endoxan®, 2 mg/kg/dia);ou
– azatioprina (Imurel®, 2-3 mg/kg/dia).

Sintomático
– Antitussivos: em caso de tosse seca.
– Broncodilatadores: efeitos controversos. Interessantes por seu efeito estimulante nas fibras
musculares que atuam na respiração e no diafragma: teofilina (Dilatrane* LP®: 40 mg/kg per os
em 2 tomadas cotidianas).
– Antibioticoterapia: aconselhada, pois a inflamação pode favorecer as superinfecções;
indispensável quando substâncias imunossupressoras são prescritas. Associação: cefalosporina-
quinolona.
– Tratamento da hipertensão arterial pulmonar, se houver.
– Oxigenoterapia: muito controversa; pode trazer uma melhora transitória, mas favorece a
progressão das lesões (o oxigênio é fonte de radicais livres, prejudiciais aos pneumócitos).



Fígado (Patologia do)
Os inúmeros processos patológicos suscetíveis de atingir o fígado resultam em uma das duas
grandes síndromes seguintes:
– INSUFICIêNCIA HEPáTICA AGUDA;
– INSUFICIêNCIA HEPáTICA CRôNICA.

Além disso, pode haver aspectos clínicos mais específicos:
– ICTERíCIAS HEPáTICAS;
– INSUFICIêNCIA HEPáTICA;
– ENCEFALOSE HEPáTICA.

São igualmente consideradas as seguintes entidades:
– CIRROSE;
– DESVIOS (SHUNTS) PORTOSSISTêMICOS.

Ver também ICTERíCIAS PóS-HEPáTICAS (p.335) e VESíCULA BILIAR (PROCESSOS PATOLóGICOS DA (p.609)).
Ver também árvore diagnóstica 22, p. LII.



Filariose subcutânea (Dirofilaria repens)
Ver DIROFILARIOSE SUBCUTâNEA



Filaroidose e oslerose
Agentes Responsáveis
– Sobretudo Oslerus osleri: responsável por nódulos (3 a 8 mm) na traqueia e nos brônquios
maiores do cachorro.
– Raramente Filaroides hirthi: bronquíolos e alvéolos do cachorro.
– As larvas de fase 1 eliminadas nas expectorações, na saliva e nas fezes são diretamente
infectantes.
– Contaminação direta dos filhotes pelos adultos.
– Ciclo de infestação possível para F. hirthi.

Sintomas
– Infecções assintomáticas frequentes.
– Tosse crônica (sobretudo para Oslerus).
– Dispneia, às vezes sufocação.
– Anorexia, emagrecimento.
– Febre (inconstante).

Diagnóstico
– Suspeita radiológica.
– Fibroscopia para Oslerus osleri, o que permite observar os nódulos traqueais.
– Busca das larvas no líquido de lavagem traqueobrônquica ou nas fezes (e por punção torácica
para F. hirthi).
– Larvas de fase 1 rabditoides com cauda em S.
– Repetir as coproscopias.

Tratamento
– Levamisol (Solaskil®*): per os ou subcutâneo, 7 mg/kg, 2 a 4 semanas.
– Febendazol (Panacur®): 50 mg/kg em 2 tomadas por dia, per os, 2 semanas.
– Oxfendazol (Dolthène®): 50 mg/kg/dia.

NOTA: Resultados irregulares com ivermectina.



Fimose
Definição
O pênis não pode ser exteriorizado devido à ausência, ou insuficiência de abertura congênita ou
adquirida, da bainha.

Sintomas
O animal pode não apresentar nenhum sintoma, apesar da distensão da bainha e pela retenção
de urina na cavidade prepucial. Essa retenção pode iniciar uma irritação e uma inflamação (ver
BALANOPOSTITE (p.85)). A urina escapa pelo orifício prepucial sob a forma de um jato filiforme ou
gota a gota. A zona infectada pode ulcerar e se tornar necrótica. Por vezes, ocorre cura
espontânea quando o orifício da bainha se encontra expandido pela escarificação de tecidos ao
redor.

A fimose adquirida é provocada por inflamação, edema, neoplasia ou cicatriz constritiva como
resultado de uma ferida.

Tratamento
• NOS CASOS DE FIMOSE ADQUIRIDA, o tratamento da afecção primitiva é fundamental.
• NOS CASOS DE FIMOSE CONGêNITA, o tratamento é cirúrgico. Antes de realizar a cura cirúrgica, é
bom combater a infecção local.

Uma excisão cutânea e mucosa, triangular, é realizada com o bisturi. O topo do triângulo é
voltado para trás e para a base, ao longo da extremidade da bainha. O comprimento da base e a
altura do triângulo dependem do grau de estenose e da distância entre a extremidade do pênis e
o orifício prepucial. Obtém-se uma quantidade de tecido possível de assegurar que a glande
permanecerá coberta em repouso. A sutura, reunindo mucosa prepucial e pele da bainha, é feita
por pontos simples com seda ou categute cromado.

Para evitar a aparição de estenose e a formação de aderência, pomada antibiótica e de
corticoide é colocada diariamente sobre a pele e na cavidade prepucial. Durante a cicatrização, é
necessário evitar que o animal se lamba pela colocação de um colar.



Fístula retovaginal
O motivo de consulta varia conforme o fato de o ânus estar imperfurado ou de a fístula existir e
os outros elementos anatômicos estarem intactos. Nesse caso, e com nuanças de acordo com o
grau de comunicação, esse diagnóstico pode ser mais tardio e relacionado com problemas
urinários.

O tratamento é cirúrgico e consiste em obturar a fístula.



Fístulas
Definição
Condutos patológicos abertos por um orifício cutâneo ou mucoso, que libera uma secreção
(fístulas salivares etc.) ou pus.

Essas lesões não tendem a se curar espontaneamente.
Em carnívoros domésticos, são, na maioria das vezes, provocadas pela presença de um corpo

estranho intratecidual infectado ou pela evolução de uma osteomielite. São principalmente
observados distalmente sobre as patas. Após operações cirúrgicas, suturas musculares feitas
com fio não absorvível também podem dar origem à formação de fístulas.

Tratamento
A realização de uma fistulografia (produtos iodados não iônicos), com scanner ou até mesmo com
imagem por ressonância magnética, faz-se por vezes necessária antes de considerar um
tratamento.

Consiste em eliminar a causa: extração do corpo estranho, do fio de sutura infectado, curetagem do foco
de ostomielite.

Essa extração exige a remoção da fístula em todo seu comprimento e a curetagem dos tecidos
necrosados. Às vezes, a antibioticoterapia pode melhorar clinicamente a fístula, fazendo a
supuração desaparecer e obtendo a cicatrização da úlcera. Esse resultado é transitório e, na
imensa maioria dos casos, a fístula recidiva enquanto a causa profunda não for eliminada.

A cura cirúrgica deve ser seguida de uma antibioticoterapia, durante 10 dias.



Fístulas dentárias
Princípio
– A fístula dentária representa a saída do pus proveniente do dente em abscesso.
– Não possui nenhuma tendência à cura espontânea, mesmo por antibioticoterapia geral.

Conforme o dente afetado, podemos ter uma:
– fístula infraorbitária: carniceiro ou primeiro molar superior em cachorros, canino superior em
gatos (raro);
– fístula submandibular: canino ou carniceiro inferior em cachorros (raro);
– fístula gengival: se abre por um pequeno orifício mucoso, muito difícil de visualizar;
– fistulização por via alveolar: simula uma bolsa parodontal;
– fístula intranasal (ver RINITE DE ORIGEM DENTAL (p.516));
– fístula intraorbitária (ver AFECçõES OCULARES DE ORIGEM DENTAL (p.17)).

Conduta Do Tratamento
• DENTáRIO: eliminar a necrose pulpar por meio de tratamento endodôntico ou extração,
conforme o caso; em seguida, realizar uma lavagem e uma curetagem do trajeto fistuloso.
• GERAL: antibioticoterapia durante 8 dias.



Fístulas perianais
Definição
Também chamada de “furunculose anal”, trata-se de uma doença supurativa crônica dos tecidos
perianais, principalmente observada em Pastores-alemães (80% dos casos) e Pastores cruzados,
sem predisposição sexual.

Múltiplas fístulas anais formam-se ao redor do ânus e resultam no aparecimento de uma zona
circular, ulcerosa ou de aspecto crivado, com até 5 cm de raio. Essas fístulas dão lugar a um
corrimento purulento de odor desagradável, que suja a parte traseira do animal; são
acompanhadas de uma irritação que leva o animal a se lamber e acarreta dificuldades na
defecação.

Embora a patogenia não seja bem definida, diferentes indícios fazem suspeitar de uma origem
imunológica.

Tratamento
O prognóstico dessa doença, por muito tempo reservado, foi aprimorado de modo
surpreendente pelo uso da ciclosporina A, até mesmo porque sua associação ao cetoconazol
permite uma redução muito sensível de sua dosagem, e, claro está, do custo global do
tratamento.

Tratamento médico: imunossupressor
– É possível aplicar corticoterapia em doses imunossupressivas (2-4 mg/kg/dia), porém há um
grande risco de desenvolver uma síndrome de Cushing iatrogênica.
– A associação de ciclosporina A (Atopica®) e de cetoconazol (Ketofungol®) tornou-se a base de
qualquer tratamento.
– O principal esquema de tratamento associa a ciclosporina (2 mg/kg/dia em 2 tomadas) a uma
única administração cotidiana de cetoconazol, à dose de 10 mg/kg. A duração média do
tratamento é de 16 semanas, ao cabo das quais mais de 90% dos animais apresentam cura total
das lesões. Na metade dos animais, não foi constatada nenhuma recidiva após um ano.
– Embora a associação de ciclosporina A com cetoconazol tenha significativamente diminuído o
custo do tratamento com ciclosporina isolada (que deveria ser prescrita na base de 5-
10 mg/kg/dia), alguns clientes ainda hesitam. Uma alternativa é iniciar o tratamento com
1 mg/kg/dia de ciclosporina, mantendo a mesma posologia de cetoconazol. Uma melhora deve
ser observada após os 15 primeiros dias de tratamento; caso isso não aconteça, a dose de
imunomodulador pode ser dobrada. A administração não deve ser inferior a 1 mês.
Posteriormente, o grau de regressão das lesões e a eventualidade das recidivas modulam o
tratamento.
– Resultados encorajadores foram obtidos com medicamentos tópicos à base de tacrolimus
(imunossupressor), sob a forma de creme a 0,1%, que deve ser aplicado (com luvas!) 2 vezes por
dia (Protopic®*), durante 16 semanas. Entretanto, o aspecto das lesões e a dor do animal podem
ainda assim provocar verdadeiras reticências por parte de vários proprietários.
– A antissepsia local, com ajuda de irrigações locais à base de povidona iodada (Hibivet®,
Vetedine®, Betadine®*) ou de clorexidina, é sistematicamente proposta, embora seja geralmente
observada de forma medíocre, pois a dor pode obviamente acarretar reações por parte do
animal. Uma alternativa pragmática consiste em iniciar o tratamento geral supracitado e, em
seguida, começar a aplicação dos antissépticos, a partir do momento em que as lesões



começarem a regredir e a tolerância aumentar.
– A antibioticoterapia se afigura doravante conexa. Alegou-se que, instaurada sozinha, ela
poderia até mesmo se tornar prejudicial, na medida em que favoreceria a extensão “silenciosa”
das fístulas que invadissem a circunferência do ânus. Os antibióticos classicamente
recomendados são a lincomicina, a clindamicina, as associações espiramicina e metronidazol
(Stomorgyl®), ou espiramicina e dimetridazol (Histacetyl®) ou sulfamida e trimetoprima.
– A validez de uma alimentação especial costuma ser discutida, com dois caminhos possíveis: a
do baixo teor em resíduos, que pode ser útil em caso de incontinência fecal; e a de alimentos
hipoalergênicos.

Tratamento cirúrgico
Embora não tenha perdido de todo seu interesse, a indicação global e a escolha dessa técnica são
relativizadas pelos resultados do tratamento médico. Atualmente, pode-se então considerá-lo
como um tratamento de segunda intenção.
– Nas formas benignas, nas quais as fístulas não são numerosas, pode-se sondá-las para identificá-
las, remover o trajeto fistuloso e excisar os lábios da ferida, que será fechada por crescimento,
sob um tratamento local e geral por antibióticos e uma contenção que evite a lambedura (colar
elizabetano).
– Por convenção, a remoção dos sacos anais é aconselhada, uma vez que os mesmos parecem

constituir um local privilegiado para recidivas.
– A criocirurgia continua tendo adeptos, apesar do aspecto da “criolesão” no período de escaras.
– Nas formas graves que atingem toda a zona perianal, é necessário fazer a remoção da pele
lesada. Uma incisão circular é feita em uma parte saudável da pele, e uma outra, em uma parte
igualmente saudável da mucosa anal; elimina-se, por dissecção, toda a porção da pele e os
trajetos fistulosos situados entre as duas incisões iniciais. Deve-se respeitar o esfíncter anal, o
máximo possível. Sutura-se, então, a pele à mucosa anal, por pontos separados, logo após o
posicionamento de pontos profundos de sustentação. Deve-se administrar antibióticos durante 2
semanas e proteger a região operada dos ataques do animal, por meio de uma contenção
apropriada (colar elizabetano). A operação pode ser complicada pela incontinência fecal ou por
estenose do ânus.
– A caudectomia é frequentemente recomendada para evitar sujeiras fecais e a maceração. De
fato, há uma melhora nas lesões superficiais, mas não tem obviamente nenhuma eficácia direta
sobre lesões profundas.



Flebite
Definição
Inflamação do sistema venoso com trombose expondo, por um lado, o risco de embolia
pulmonar e, por outro, as sequelas de um edema crônico de longo termo.

Afecções muito raras nos cães e gatos com exceção das flebites secundárias às injeções irritantes
(quimioterapia).

Sintomas
– Assintomáticas, se forem pouco importantes.
– Se forem importantes e periféricas: edema, dor, impotência funcional (associação frequente
com linfedema).
– Endurecimento da veia afetada, palpável quando for superficial.

Diagnóstico
• CLíNICO DE ORIENTAçãO: baseado na sintomatologia em geral (dor, endurecimento).

Pesquisa de fatores predisponentes:
– injeções venosas sépticas ou irritantes;
– intervenção cirúrgica recente;
– cateter venoso deixado no local durante longo período;
– fenômeno séptico.
• ULTRASSOM: exame difícil, mas suscetível de proporcionar informações preciosas:
– espessamento das paredes vasculares;
– parada do fluxo sanguíneo (exame de Doppler);
– visualização de trombos (faixa heterogênea de ecogenicidade variável em posição intraluminal
vascular).

Conduta Do Tratamento
• SEGUIMENTO PóS-OPERATóRIO (prevenção: salicilatos essencialmente em pós-operatório).
• EM CASO DE FLEBITE:
– Antibioticoterapia.
– Anti-inflamatórios não esteroidais.
– Heparina.
• EVENTUALMENTE, TROMBECTOMIA E/OU FLEBECTOMIA, se o êmbolo tiver tendência extensiva.



Flutter (Agitação) atrial
Definição
Ritmo cardíaco rápido e estável, em função do grau do bloqueio atrioventricular funcional,
paroxístico ou crônico.

Muito rara em cachorros.

Sintomas
– assintomática, se for paroxística;
– caso contrário, sintomatologia da cardiopatia associada (insuficiência cardíaca, miocardiopatias
dilatadas de grandes cachorros).

Diagnóstico
– Baseia-se unicamente no ECG: eletrocardiograma rápido, sem linha isoelétrica, com ondas P de
frequência regular e muito elevada (≥300 bpm), chamadas ondas F, e com QRS variavelmente
regulares (a frequência ventricular é um submúltiplo da frequência atrial, em razão do BAV
funcional).

Conduta Do Tratamento
Ver ANTIARRíTMICOS (p.49).



Foliculites
Ver PIODERMITES (p.460)



Fratura do osso peniano
Ver OSSO PENIANO (FRATURA DO (p.425))



Fraturas da mandíbula
Princípios
– Geram um problema de urgência: tratamento do choque, da asfixia, da hemorragia;
– e um problema bucal, que demanda um teste radiológico dos ossos e dos dentes.

O tratamento só é realizado se o estado geral permitir.

Conduta Do Tratamento
• A redução deve respeitar a oclusão dentária e as raízes. É refinada pelo bloqueio bimaxilar.
• A contenção é assegurada:
– por um procedimento cirúrgico: placas, brocas, fixadores externos. Evitar ferir um dente
saudável ou extraí-lo para o posicionamento do aparelho;
– ou por um procedimento ortopédico: bloqueio bimaxilar, ou placa interdental.

BLOQUEIO BIMAXILAR: a boca é mantida fechada, dente contra dente antagonista, com a ajuda de
uma focinheira feita de esparadrapo, colocado ao redor do focinho e do pescoço, e ligando-os.
Alimentação por perfusão intravenosa ou por sonda nasogástrica. Se o bloqueio deixar uma
abertura de aproximadamente 1 a 2 cm entre os incisivos, a alimentação espontânea é possível.

Um bloqueio bimaxilar por colagem dos caninos é muito útil em gatos.
Deve-se, ainda, tratar os dentes luxados ou fraturados (ver TRAUMATISMOS DENTáRIOS (p.569)) e

instaurar uma antibioticoterapia se a fratura estiver aberta.

Disjunção Da Sínfise Mandibular
Frequente em gatos, não raro aberta, é tratada pela limpeza da placa, aparagem e desinfecção
com clorexidina. Não suturar e colocar uma cerclagem em 8 ao redor dos caninos (fio de aço ou
outro) ou uma contenção por bloqueio bimaxilar (colagem dos caninos).



Frigidez da cadela
Ver HIPOSSEXUALISMO [PARA CADELAS]



Ftiríase
Definição
Infestação do cão e do gato por piolhos, que nos carnívoros são, principalmente, malófagos
(Trichodectes canis do cão, Felicola subrostata do gato).

Nos cães existe um que pica: Linognathus setosus, principalmente encontrado em meio rural.
Os piolhos são os parasitas permanentes com hospedeiros específicos. Esses ectoparasitas
exercem ação muito irritante sobre o tegumento do hospedeiro, provocando dermatite
pruriginosa com escamas. Além disso, as lêndeas fixadas na base do pelo permitem exame
rigoroso da pelagem, um diagnóstico parasitário fácil.

Sintomas
As regiões parasitadas são preferencialmente a cabeça, notadamente as orelhas e o pescoço. As
raças mais receptivas são as de pelo longo, principalmente Cockers e Spaniels. O filhote é mais
sensível. A pelagem parasitada é normalmente suja, quebradiça pelo coçar e, em geral, má
conservada (causa predisponente). A seborreia secundária pela ação irritante dos parasitas
provoca no animal odor característico.

Os principais sintomas são o prurido com descamação importante. Secundariamente, as
escoriações são visíveis, com formação de crostas nos lugares que coçam. É possível obter um
reflexo otopedal.

Tratamento
É comparável ao preconizado para puliciose e se baseia essencialmente na utilização de
piretroides, em particular deltametrina, bioaletrina e, principalmente, permetrina. Globalmente,
esses são os produtos poderosos e eficazes. Em consequência, algumas precauções devem ser
tomadas em animais muito jovens ou debilitados.

A tendência é a utilização de xampu antiparasitário inicial seguido de pulverização ou de
aplicação de spot-on ou de line-on em ritmo variável, preconizado pelo fabricante. Quando há
infestação maciça, é necessário efetuar 2-3 tratamentos semanais.
– Xampu inseticida: Scalibur®, Ectoskin®, Biozool-“S”®.
– Pulverização: Pulvo-insectol®, Défendog®, Duowin®, Puce Stop®.
– Spot-on ou line-on: Duowin, Pulvex-spot.

Injeção de ivermectina (Ivomec®): 0,2 mg/kg é eficaz, com os problemas ligados à ausência de
AMM.

Os animais muito parasitados, debilitados ou anêmicos devem ser objeto de precauções
suplementares: regime alimentar hiperproteico, transfusão eventual e aplicação de produtos
considerados menos tóxicos (deltrametrina: xampu Scalibur). A erradicação completa dos piolhos
será conduzida em seguida.

A retirada das ninhadas, a limpeza dos materiais usados e a aplicação de inseticidas no meio
exterior contribuem para evitar a eficaz disseminação ou persistência de parasitas.



Fundo do olho (Inflamações do)
Trata-se das retinites, das coroidites, e, mais frequentemente, da associação de ambas:
retinocoroidite.

Etiologia
As causas são numerosas e normalmente difíceis de identificar. Deve-se procurar processos
infecciosos, traumatismos (chumbo), corpos estranhos.

Sinais Oftalmoscópicos
O exame oftalmoscópico é motivado pela diminuição e/ou pela midríase arreflexiva. Revela um
edema retiniano difuso, com infiltração perivascular – seguido, após algumas semanas, de focos
de degenerescência: manchas “nebulosas” de bordas imprecisas, resultantes do edema e da
infiltração por células inflamatórias.

Em seguida, as camadas neurossensíveis se atrofiam, assim como a coriocapilar; já o epitélio
pigmentar retiniano se hipertrofia. Na zona do tapetum, notam-se placas hiper- refletivas com
pigmentos no centro. Na zona não tapetal, surgem placas despigmentadas.

Sequelas Oftalmoscópicas
No período não inflamatório, são:
– na zona do tapetum, uma hiper-refletividade das manchas lesionais. Esses focos têm bordas
definidas, com pigmentação central;
– na zona não tapetal, os focos são despigmentados, pálidos, entre grisalhos a esbranquiçados,
de bordas definidas. Os vasos que atravessam as lesões são frequentemente tortuosos e nota-se
uma pigmentação perivascular.

Tratamento Das Coriorretinites Em Fase Ativa
Comporta a eliminação do fator etiológico, se for conhecido, e uma terapia anti-inflamatória
poderosa à base de corticoides por via geral: prednisona à dose de 2 mg/kg/dia ou maior,
conforme a gravidade das lesões.



Furunculose
Ver PIODERMITES (p.460)





G



Galactorreia
Ver PSEUDOGESTAçãO (p.487) e HIPOTIREOIDISMO (p.331)



Gastrite aguda
Definição
Termo generalizado, frequentemente utilizado de modo abusivo para qualificar problemas
digestivos agudos com predominância de vômitos, relacionado com uma ruptura da integridade
da mucosa gástrica, após agressões muito diversas: alimentos não adequados, grosseiros ou
avariados; corpos estranhos, particularmente em animais jovens; vegetais de apartamento;
agentes químicos irritantes; agentes infecciosos, e em particular virais; parasitas; processos
alérgicos; perturbações hormonais (insuficiência renal, insuficiência suprarrenal, diabetes melito
acidocetósica).

A gastrite aguda pode ser isolada ou associar-se a uma enterite.
Seu diagnóstico é baseado principalmente na sintomatologia (vômitos agudos). Na ecografia,

um espessamento parietal gástrico pode vir a ser observado.

Prognóstico E Tratamento
Em inúmeros casos, a etiologia não pode ser determinada, porém os sintomas cessam
espontaneamente, contanto que se observe uma dieta de 24 horas. No entanto, o prognóstico
deve ser modulado em função da idade do animal, do seu estado de vacinação, dos sintomas
associados e do tamanho das repercussões hidroeletrolíticas e acidobásicas.

Tratamento eventual da causa
• TRATAMENTO HIGIêNICO: dieta hídrica.
• PROTETORES GáSTRICOS, fosfato de alumínio (Phosphaluvet®): 0,5 g/kg/dia. A duração da utilização
deve ser breve, para evitar os riscos de constipação.
• ANTIEMéTICOS:
– metoclopramida (Primperid®): 0,2 a 0,5 mg/kg, per os ou SC, renovável 3 a 4 vezes por 24 horas;

ou em perfusão contínua de 1-2 mg/kg/dia ou de 0,01-0,02 mg/kg/h;
– domperidona (Motilium®*): 0,5 mg/kg 2 vezes por dia;
– maropitant (Cerenia®): 1 mg/kg/dia, 1 única injeção.
• ANTIáCIDOS (ver ÚLCERAS GáSTRICAS): uso justificado em caso de gastrite aguda severa e, em
especial, quando há hematêmese cimetidina (Zitac®, Tagamet®*): 5-10 mg/kg/6-8 h IV lenta ou SC
ou ranitidina (Raniplex®*): 0,5-2 mg/kg/12 horas per os SC IV.
• CORREçãO DAS PERTURBAçõES HIDROELETROLíTICAS e acidobásicas: é essencial em casos de vômito
incoercível.

Na prática
– Gastrite aguda moderada: dieta hídrica, antiemética e protetor per os.
– Gastrite severa: hospitalização para fluidoterapia e administração parenteral dos princípios
ativos (antiemético, antiácido, protetor).



Gastrite crônica
Definição
Inflamação crônica do estômago, que se expressa clinicamente por meio de vômitos repetidos,
eventualmente associados a problemas do apetite, perda de peso, mau estado geral.

As causas das gastrites crônicas são variadas e, não raro, difíceis de identificar.
Pode-se distinguir esquematicamente as “gastrites primárias” das “gastrites secundárias” (por

outra doença: insuficiência renal, doença hepática, doença pancreática, disendocrinia…)

Sintomas
– Vômitos de frequência variável, que atingem ou não o bolo alimentar; é importante conhecer o
aspecto do vômito, sua eventual relação com as refeições e, em caso afirmativo, o atraso do
mesmo em relação à refeição.
– Mau estado geral com disorexia, emagrecimento, anemia discreta (por inflamação crônica, por
perda sanguínea em caso de hematêmese).
– Sinais da eventual doença causal (PUPD…).

Etiologia
Gastrites “primárias”
– Origem imunológica: gastrites “idiopáticas” (infiltração da parede gástrica): a análise
histológica permite distinguir:
– gastrites atróficas (para algumas pessoas, associadas à infecção por Helicobacter), gastrites

atróficas “não específicas”;
– gastrites hipertróficas: dobras da mucosa gástrica, principalmente no nível do piloro: “gastrite

hipertrófica pilórica”, frequente em braquicéfalicos;
– gastrite eosinofílica;
– gastrite linfoplasmocitária associada ou não à presença de Helicobacter.
– Origem infecciosa: Helicobacter, parasitas.
– Irritação mecânica: corpos estranhos.
– Neoplasias.
– Origem alimentar.
– Causas funcionais: problemas da motilidade gástrica (rara em carnívoros).
– Perturbações secretórias (ver ZOLLINGER-ELLISON [SíNDROME DE (p.616)]).

Diagnóstico diferencial dos vômitos crônicos (“gastrites secundárias”)
Convém eliminar as causas “extradigestivas” de vômito crônico:
– insuficiência renal crônica;
– doenças hepáticas, pancreatites;
– disendocrinias: diabetes melito acidocetósico, hipertireoidismo felino;
– doenças neurológicas (vestibulares, hipertensão intracraniana…).

Casos particulares
– Vômitos matinais (“vômitos biliares matinais”), que se repetem embora o estômago esteja
vazio. Não dependem da alimentação e são caracterizados por um vômito pouco abundante,
pegajoso e amarelado. Geralmente relacionados ao refluxo duodeno-gástrico, podem ser



favorecidos pelo hábito de alimentar os cachorros apenas uma vez por dia.
– Síndrome de retenção gástrica: vômitos 8 a 12 horas após a refeição, causados por uma
obstrução gástrica (corpo estranho, tumor, estenose pilórica) ou um problema primário da
motilidade gástrica.
– As gastrites por Helicobacter. Diversas bactérias espiraladas, em especial as do tipo Helicobacter,
podem se desenvolver e colonizar a mucosa gástrica, provocando uma inflamação crônica não
raro caracterizada pelo desenvolvimento de vários folículos, sobrelevados e, eventualmente,
ulcerosos (“gastropatia varioliforme”). O diagnóstico baseia-se na busca de bactérias espiraladas
quando dos exames de corte histológico.

Exames Complementares
Exames sanguíneos
– Teste bioquímico: renal, hepático; dosagens hormonais…: para excluir as causas
“extradigestivas” dos vômitos. Proteinemia e albuminemia (“problemas digestivos”, perdas).
– Contagem de células: busca de anemia, eosinofilia (normalmente associada à gastrite
eosinofílica), neutrofilia.
• AS IMAGENS RADIOLóGICAS são difíceis de serem interpretadas.
– A ECOGRAFIA ABDOMINAL detecta um espessamento parietal e, nos casos graves, uma perda de
visualização das camadas ecográficas. Esse exame também permite verificar a ausência de
úlceras gástricas ou duodenais (visualização de ar no espessamento da parede), ou ainda,
evidenciar lesões tumorais digestivas. Entretanto, o exame da integridade estomacal é, não raro,
difícil (principalmente da parede dorsal, devido à presença de ar na luz gástrica) e as imagens
ecográficas são relativamente pouco específicas.
– O EXAME ENDOSCóPICO COM BIóPSIA é o exame de escolha.

Tratamento
• TRATAMENTO ETIOLóGICO, se possível; neste caso, o prognóstico é bom.
• DIETA: fracionamento das refeições; dieta hiperdigerível, hipoalergênica, com uma única fonte
proteica, pobre em gordura.
– Manter o cachorro a distância durante as refeições dos donos, para evitar secreções reflexas:
isso é particularmente importante quando houver “vômitos biliares matinais”.

Tratamento médico
– Antieméticos: gastrocinéticos (estimulam o esvaziamento gástrico): metoclopramida
Primperid®: 0,2-0,4 mg/kg 3 vezes por dia, per os (30 minutos antes da refeição).
– Protetores gástricos: Phosphaluvet®, sucralfato (Ulcar®*).
– Antissecretores:
– antiácido: anti-histamínicos H2; devem ser administrados 2 a 3 vezes durante o dia. Seu uso é

muito benéfico em casos de sangramento gástrico (ver ÚLCERAS GáSTRICAS): cimetidina (Zitac®,
5-10 mg/kg a cada 6 a 8 horas per os);

– inibidores da bomba de prótons: omeprazol (Mopral®): 0,5-2 mg/kg/dia, em 1 tomada;
– análogos de prostaglandinas: misoprostol (Cytotec®): 1-5 µg/kg per os a cada 8 a 12 horas para o

cachorro.

Tratamentos Específicos



Sua codificação ainda é incerta.

Gastrites “eosinofílica” ou “linfoplasmocitária”
– Dieta hipoalergênica (preparações dietéticas hipoproteicas comerciais).
– Corticoterapia oral: prednisolona 2 a 4 mg/kg/dia durante 2 semanas, seguido de doses
decrescentes durante 4 a 6 semanas.
– Pode-se associar à azatioprina (Imurel®*): 1 mg/kg/dia em 1 tomada para o cachorro (0,3 mg/kg a
cada 2 dias para o gato). O custo dessa substância faz com que ela se restrinja aos casos nos
quais surgem sangramentos no decorrer do tratamento anti-inflamatório. Convém efetuar
controles hematológicos regulares a fim de identificar de forma precoce o desenvolvimento de
uma aplasia medular.
• GASTRITE ATRóFICA: tratamento sintomático, dietético, tratamento da infecção por Helicobacter,
caso necessário.

Gastrite hipertrófica
– Antiácidos e medidas dietéticas.
– A gastrectomia parcial pode fazer-se necessária.

Gastrite por Helicobacter
As observações atuais tendem a privilegiar a associação de vários antibióticos: amoxicilina
(20 mg/kg/dia em 2 tomadas durante 10 dias) e espiramicina-metronidazol (Stomorgyl®:
1 cp/10 kg/dia durante 10 dias) ou espiramicina-dimetridazol (Histacetyl®).

A diminuição das secreções gástricas pela utilização de omeprazol (Mopral®: 0,5 mg/kg/dia
durante 2 semanas) também é recomendada. O custo e o aspecto constringente do protocolo
terapêutico devem, entretanto, ser levados em conta.

Vômitos biliais matinais
– Duas refeições/dia, uma à noite e outra cedo pela manhã.
– Domperidona (Motilium®*): 0,05-0,2 mg/kg/dia 2 tomadas, 15 minutos antes da refeição.



Geladura
Sintomas
Raras em nosso clima, as geladuras são observadas na ponta das orelhas, na extremidade do rabo
e no escroto.

O aspecto das lesões lembra o de uma QUEIMADURA.
Pode-se observar uma necrose da cartilagem da pina.

Tratamento
Visa esquentar muito progressivamente as zonas atingidas com compressas de água morna e
protegê-las com uma pomada (vitamina A). Mais tarde, pode-se eventualmente considerar
realizar uma cirurgia corretiva (pavilhão das orelhas).



Gengivas (Doenças das)
Ver ÉPULIS (p.257), GENGIVITES (p.286) e PAPILOMATOSE (p.447) DO CãO



Gengivites
Princípios
Primeira fase da doença periodontal, reconhece-se clinicamente:
– gengivite eritematosa: com rubor, leve edema na borda livre da gengiva, mas ausência de dor;
– gengivite ulceronecrótica: com congestão intensa da borda livre, úlceras, pseudomembranas e
disfagia;
– gengivite crônica hiperplásica: com proliferação da gengiva que cobre parcialmente a coroa
(frequente no Boxer, no Collie, no West-Highland White Terrier etc.).

Condução Do Tratamento
Conforme o caso, o tratamento é unicamente higiênico (escovação dentária) (ver HIGIENE
BUCODENTáRIAE ALIMENTAçãO) ou associado a um tratamento periodontal geral (destartarização,
curetagem e polimento), seguido de manutenção regular. Às vezes, um ato cirúrgico –
gengivectomia quando há hiperplasia gengival – faz-se necessário.



Gestação (Diagnóstico da)
Na ausência de testes biológicos e da modificação do ciclo sexual pela gestação e se os sinais de
suspeita de gestação (aumento do apetite e do abdome, alongamento das tetas, desenvolvimento
dos mamilos) forem pouco específicos ou tardios, o diagnóstico deve recorrer à:
– Palpação do útero: a palpação do abdome, com uma ou duas mãos conforme o tamanho da
fêmea, pode revelar as ampolas fetais arredondadas, dando um aspecto de contas de terço
dentro dos cornos uterinos entre o 22º e 30° dia de gestação, para a cadela e para a gata.

A partir daí, o útero dilatado torna-se novamente tubular após o alongamento das ampolas
fetais, e o diagnóstico se torna mais difícil.

Após o 50° dia, a palpação pode revelar o esqueleto fetal.
É possível confundi-la com coprostase, tumores, piometra ou órgãos como rins ou gânglios

mesentéricos hipertrofiados (gata).
– Radiografia: o útero normal não grávido não é visível pela radiografia. O aspecto de útero varia
segundo o número de fetos, a raça e o estado da gestação. A dilatação uterina é detectável a
partir de 30 dias após a ovulação para o cachorro (25 a 35 dias para o gato). As ampolas fetais
podem ser visíveis entre 35 e 40 dias. A mineralização fetal é observada a partir do 45° dia após a
ovulação (36 a 45 dias para o gato), permitindo, então, sua contagem (contar os crânios e as
colunas a fim de evitar qualquer erro).
– A ecografia é o exame de escolha para efetuar um diagnóstico precoce (as vesículas vitelinas
podem ser visíveis muito cedo, em aproximadamente 12 dias, e surgem como placas redondas
anecogênicas de cerca de 1 a 2 mm de diâmetro). Entretanto, a realização de um exame
ecográfico a partir do 20° dia após a cópula apresenta uma sensibilidade melhor e permite evitar
falso-negativos (principalmente relacionados com a dificuldade de realização do exame em fase
muito precoce e a potencial discrepância entre a cópula e a fecundação) e os falso-positivos
(reabsorção embrionária).

Para a cadela:
– D 12: ampolas fetais.
– D 25: batimentos cardíacos visíveis.
– D 28: vesícula vitelina e alantoide.
– D 30: surgimento dos membros.
– D 37: órbitas visíveis.
– D 42: cúpula diafragmática.
– D 45: as costelas formam um cone de sombra visível.

Para a gata:
– D 17: vesícula vitelina e alantoide.
– D 23: batimentos cardíacos.
– D 30: surgimento dos membros.
– D 43: cúpula diafragmática.

A medida dos diâmetros biparietal (corte transversal do crânio) e abdominal transverso (corte
transversal ao nível do estômago) possibilita, graças a tabelas de correspondências, prever a data
do parto.



Gestação extrauterina
Ver ÚTERO (RUPTURA DO (p.603))



Gestação inguinal
Ver HéRNIA UTERINA INGUINAL DA CADELA (p.310)



Giardíase
Definição
Protozoonose digestiva causada por um flagelado do intestino delgado (Giardia canis ou Giardia
cati), ocasionalmente responsável por uma diarreia aguda ou por uma enterite crônica com
esteatorreia.

Sintomas
– Possíveis infecções assintomáticas.
– Os sintomas principais resultam da colonização massiva da superfície das vilosidades, dando
origem a irritação e má absorção.
– A doença pode evoluir de modo agudo e se manifestar por uma diarreia profusa (“em jato”).
– De forma mais convencional: diarreia crônica, intermitente, às vezes incoercível e
sanguinolenta.
– Algumas vezes, a esteatorreia é o único sinal.
– Degradação progressiva do estado geral.

Diagnóstico
Clínico
– Tendo aspecto clínico bem pouco específico, a incidência da giardíase é provavelmente
subestimada.
– Deve ser diferenciada das enterites infecciosas, da má absorção e da má digestão.

Coproscópico
– Rapidamente após a coleta, evidenciação por flutuação (sulfato de zinco saturado):
– cistos: 8-12 × 9-13 µm, contendo 2 a 4 núcleos e 2 elementos centrais em forma de croissant;
– trofozoítas: 9-20 × 5-15 µm em forma de gota, com disco anterior e 8 flagelos.
– Caso a eliminação dos parasitas seja intermitente, repetir os exames.

Prognóstico
Benigno.

Tratamento
Específico
– Metronidazol (Flagyl®*): 50 mg/kg em 2 tomadas por dia, cura de 5 dias, renovada 15 dias mais
tarde.
– Publicações mais recentes ressaltam a eficácia de alguns benzimidazois:
– febendazol (Panacur®): 50 mg/kg/dia durante 3 dias;
– oxfendazol (Dolthène®): 11,3 mg/kg/dia durante 3 dias.

Qualquer que seja o produto, é imperativo completar o tratamento médico por uma limpeza
cuidadosa do meio (caixa), pois é evidente que a maior parte dos “insucessos” terapêuticos está
relacionada com reinfecções rápidas. Os cistos são sensíveis a amônios quaternários e bem
resistentes ao cloro.



Adjuvante
Dieta altamente digerível hiperproteica.

Precauções Higiênicas
Aconselha-se destruir os resíduos fecais, pois a especificidade da Giardia de carnívoros não foi
provada: a infecção humana pode ser possível (e de modo recíproco).



Ginecomastia masculina
Ver TUMORES DO APARELHO GENITAL (p.581)



Glândula nictitante
Definição
A glândula nictitante (imprópria mas comumente chamada de glândula de Harder) localiza-se
na face corneana da membrana nictitante. Trata-se de uma glândula lacrimal acessória que pode
hipertrofiar sob a influência de fatores inflamatórios ou salientar-se sob a borda livre da
membrana nictitante – é a “luxação da glândula nictitante”.

Sinais Clínicos
Ela surge como uma massa oval, vermelha, acompanhando-se de lacrimação e incômodo
moderado.

Tratamento
A reabsorção espontânea pode ocorrer, mas é rara; na maioria das vezes, é útil recorrer à
recolocação da glândula sob anestesia geral.
– Embora a ressecção pura e simples seja não raro aplicada, cabe medir o interesse da
recolocação da glândula nictitante, após a dissecção da mucosa circundante e a sutura em
chuleio para a recolocação.
– Essa intervenção permite conservar a funcionalidade da glândula e evitar a secura ocular nas
raças predispostas a QCS (ceratoconjuntivite seca).
– O pós-operatório é, em geral, favorável, e não exige especial vigilância.

NOTA: A glândula nictitante secreta cerca de 30% da fase aquosa do filme lacrimal pré- corneano.



Glândulas anais
Ver SACO ANAL (OBSTRUçãO DO) (p.521)



Glândulas salivares (Patologia das)
Aparelho Salivar Do Cachorro
É composto das seguintes glândulas: glândulas parótidas, mandibulares e sublinguais (muito
intrincadas) e zigomáticas (somente as duas primeiras são palpáveis no estado normal).

A hipersalivação (sialorreia) é o principal sintoma funcional das doenças salivares; contudo, é
também (e mais frequentemente) resultante de uma disfagia com falha na deglutição salivar.

É possível efetuar uma radiografia das glândulas salivares alguns minutos após a injeção de
um produto de contraste hidrossolúvel (tipo opacificante para urografia), na extremidade distal
de cada ducto evacuador (operação não raro difícil) ou diretamente no cisto, em caso de
mucocele (sialografia).

Principais Doenças Das Glândulas Salivares
• MUCOCELE (acúmulo de saliva em um tecido mole): na prática, a doença mais frequentemente
observada.
• TRAUMATISMOS DAS GLâNDULAS SALIVARES (em particular, da parótida localizada na base da
orelha). É importante controlar a hemorragia e os riscos de infecção, como para outra ferida.

Traumatismos dos canais excretores
Pode resultar em uma fístula.
• INFECçõES SALIVARES (SIALADENITE), que resultam geralmente das duas entidades anteriores.
• TUMORES: raros.

NOTA: A “rânula”, formação cística sub ou perilingual, não deve ser considerada como uma
doença das glândulas salivares, pois o líquido contido nela é muito diferente da saliva. Trata-se
de um bolso líquido que se desenvolve a partir de elementos embriológicos distintos das
formações salivares.

Mucocele
Definição
Acúmulo de saliva em um tecido mole de baixa resistência. A mucocele mais frequente (de
longe) envolve a glândula sublingual ou seu canal, produzindo-se o acúmulo na base da língua,
sobre a base do assoalho da cavidade oral. Pode resultar em problemas na deglutição dos
alimentos, em razão de movimento lateral da língua; a saliva pode estar misturada com sangue
se o bolso estiver lesado.
• Outras localizações possíveis (de origem igualmente sublingual):
– o caminho faringolaríngeo, com disfagia e problema respiratório;
– a região cervical anterior; neste caso, é sempre mais difícil estabelecer a origem salivar
(confusão com abscesso retrofaríngeo), até porque pode haver superposição de uma reação
inflamatória grave.
• A INCIDêNCIA é maior em Pastores-alemães e pequenos Poodles, entre 2 e 4 anos de idade.
• A ORIGEM é TRAUMáTICA, contudo, é geralmente difícil determinar a lesão inicial, e a reprodução
experimental se torna frequentemente infrutífera. Por isso evoca-se a possibilidade de uma
predisposição congênita.

Diagnóstico



Baseia-se, sobretudo, no aspecto e na análise do líquido após a punção; a localização orienta para
a mucocele, sendo fácil distinguir a saliva do pus. No entanto, a mucocele misturada com sangue
é fonte de uma possível confusão.

NOTA:
– Em algumas mucoceles formadas há muito tempo, pode haver acúmulo de formações
semelhantes a cálculos.
– A análise histológica da parede da mucocele revela sua natureza conjuntiva (fibroblastos e
vasos), diferentemente de uma formação de origem epitelial.

Tratamento
• A PUNçãO EVACUADORA, por meio de agulha (ou diretamente bisturi), raramente é eficaz.
• EM CASO DE RECIDIVA, o tratamento é cirúrgico, com as seguintes possibilidades:
– para a mucocele bucal: criação de uma fístula oral (marsupialização);
– remoção da massa glandular mandíbulo-sublingual após a dissecção fina do cisto salivar;
punção e drenagem.

Sialadenite
• INFLAMAçãO DE UMA GLâNDULA SALIVAR, na maioria das vezes secundária a um traumatismo ou a
uma doença geral.
• A LOCALIZAçãO MAIS FREQUENTE envolve a glândula zigomática e pode resultar em manifestações
oculares: epífora, estrabismo, exoftalmia.
• UMA COMPLICAçãO TRADICIONAL é O ABSCESSO RETROBULBAR, que exige uma drenagem por incisão
atrás do último molar e uma antibioticoterapia.



Glaucoma
Síndrome caracterizada pelo aumento da pressão intraocular, prejudicando a visão, por atingir
rapidamente o nervo óptico, e o futuro do olho, pelo risco de deformar o globo (buftalmia).

Sinais Clínicos
– Midríase total arrefléxica.
– Grande congestão da vascularização episcleral: os vasos são hipertrofiados e sinuosos.
– Aumento significativo da pressão intraocular (pressão normal do cachorro e do gato: 17 a
21mmHg), medida por meio de um tonômetro de indentação: tonômetro de Schiötz escavado ou
de aplanação.
– O oftalmoscópio pode mostrar uma escavação papilar (cúpula papilar).

Diagnóstico Diferencial
Ver árvore diagnóstica 15, p. LVII.

Será realizado:
– com as outras variedades de “olhos avermelhados”: conjuntivites (não há midríase, tensão
ocular normal); uveítes (miose em geral, pannus que forma um círculo periceratoso, com hipo ou
normo tensão).

Na prática, vários casos de início de glaucoma são subdiagnosticados e assimilados a uma
conjuntivite. Esses erros são ainda mais temíveis dado o fato de o tratamento médico só ser
realmente ativo nos casos de hipertensão limitada. Assim, é preferível suspeitar
sistematicamente de glaucoma quando houver qualquer inflamação crônica da conjuntiva e
treinar a utilização do tonômetro, que se mostra complexa em razão da diversidade de
curvaturas corneanas, conforme as raças.
– com o olho em midríase: lesão terminal da retina; lesão do nervo óptico, do centro pupilar
fotomotor ou do 3° par de nervos cranianos. Em ambos os casos, ausência de sinais
inflamatórios.

Tratamento Médico
Recorre a:
– INIBIDORES DA ANIDRASE CARBôNICA, que limitam a elaboração do humor aquoso: acetazolamida
(Diamos®*): 5 a 10 mg/kg, 2 vezes por dia. Seu efeito de acidificação implica uma monitorização
atenta. É contraindicado para gatos, para os quais se utiliza colírio de dorzolamida a 2%
(Trusopt®*).
– SUBSTâNCIAS DE EFEITO MIóTICO, cujo papel é de limpar o ângulo iridocorneano: Pilocarpine®*:
colírio a 1 ou 2%; ou Isopto-Pilocarpine®* colírio.
– UM BETABLOQUEADOR, o maleato de timolol (Timoptol®* 0, 25 e 0,50% ou Timoptol LP®*), em
instilações, 2 vezes por dia, que tem ação hipossecretória. Muito utilizado, esse produto é
entretanto eficaz somente em caso de hipertensão moderada, em glaucomas em estado inicial.
– SIMPATOMIMéTICOS: brimonidina (Alphagan®*); apraclonida (Iopidine®* a 0,5%).
• DIURéTICOS OSMóTICOS, particularmente úteis em casos de glaucoma agudo: Manitol de 10% a
20% (1-2 g/kg IV); glicerina per os (1-2 mL/kg).

Na Fronteira Dos Tratamentos Médico E Cirúrgico



Deve-se sinalizar a destruição química dos corpos ciliares pela injeção intravítrea de gentamicina
à dose de 25 a 40 mg. Os resultados não são perfeitamente controláveis, e é por isto que se
prefere, não raro, recorrer ao tratamento cirúrgico.

Tratamento Cirúrgico
É indicado de imediato (em caso de glaucoma de ângulo fechado, de luxação do cristalino, na
câmara anterior) ou após insucesso do tratamento médico.

Várias técnicas são propostas: a trabeculectomia, a trepanação escleral e a crioaplicação
visando destruir os corpos ciliares. Esta última técnica é a única que tem uma certa eficácia.

Em caso de perda da visão, a implantação de uma prótese intraescleral de silicone é uma boa
solução estética, permitindo reduzir a buftalmia e eliminar os tratamentos médicos sem efeito.



Glicosúria
Ver também DIABETES MELITO e GLICOSúRIA (p.290)

Princípios
A glicosúria é um sintoma biológico que exige sistematicamente um diagnóstico etiológico.

No estado normal, não se detecta glicose na urina, pois a glicose filtrada é reabsorvida pelas
células tubulares renais. No entanto, essa reabsorção ativa pode ser limitada. Sendo assim,
quando a glicemia é superior a 1,80 g/L (“valor limiar” do cachorro), surge a glicosúria
(substância com limiar).

A presença de glicose na urina confirma, então, uma glicemia superior a 1,80 g/L ou uma
perturbação tubular celular ou bioquímica que inibe essa reabsorção, permanecendo a glicemia
normal nesse caso.

Assim, definem-se as glicosúrias com hiperglicemia e as glicosúrias sem hiperglicemia (ver
DIABETES RENAL).

A presença de glicose na urina deve sempre conduzir a uma coleta de sangue realizada no animal em
jejum.

Tratamento
• GLICOSúRIA PERMANENTE. Tratamento da causa.
• GLICOSúRIA TRANSITóRIA. Essas formas de glicosúria são geralmente reversíveis, tão logo a terapia
que lhes deu origem tenha sido interrompida.



Glomerulonefrites
Ver GLOMERULOPATIAS (p.291)

Definição
Trata-se de doenças glomerulares resultantes do acúmulo de complexos imunes (circulantes ou
formados in situ).

Classificação – Etiologia
A classificação, baseada na terminologia humana, apoia-se em dados histológicos:
– GLOMERULONEFRITES MEMBRANOPROLIFERATIVAS: a mais frequente glomerulopatia do cachorro.
Entre elas, as GNMP do tipo 1 resultariam de doenças infecciosas, com acúmulo subendotelial
de imunocomplexos e hipercelularidade do mesângio.
– GLOMERULONEFRITES MEMBRANOSAS: a primeira causa de glomerulopatia do gato, a segunda do
cachorro; ela é de natureza não inflamatória e resulta do acúmulo de imunocomplexos em
regiões subepiteliais.
 Doenças potencialmente associadas às glomerulonefrites

Infecções:
Leptospirose, babesiose, dirofilariose, borreliose (doença de Lyme), erliquiose,

leishmaniose, brucelose.
Gato: FIV, FeLV
Focos infecciosos bacterianos: piometra, pielonefrite, prostatite…
Inflamações crônicas:
Lúpus sistêmico, poliartrites, pancreatites, granulomas
Neoplasias: linfoma, mastocitoma, histiocitose, mieloma…
Doenças endócrinas:
Diabetes melito, hipercorticismo, hipertensão arterial
Causas iatrogênicas:
Corticoterapias (caso necessário, abusivas), sulfamidas-trimetoprima, tóxicas…
Glomerulopatias familiares, hereditárias
Causas idiopáticas

Sintomas – Diagnóstico
Ver GLOMERULOPATIAS (p.291) e SíNDROME NEFRóTICA (p.535)

Tratamento
– TRATAMENTO DA DOENçA CAUSAL: tratamento anti-infeccioso, da doença endócrino, entre outros.
– TRATAMENTO IMUNOSSUPRESSOR das glomerulonefrites membranosas e/ou relacionadas ao lúpus:
deve-se aplicar uma corticoterapia: prednisolona (1 a 2 mg/kg/dia, durante várias semanas).
– Tratamento higiênico, sintomático e dietético (ver GLOMERULOPATIAS (p.291) e SíNDROME
NEFRóTICA (p.535)).



Glomerulopatias
Ver também AMILOIDOSE RENAL (p.36), GLOMERULONEFRITES (p.291) e SíNDROME NEFRóTICA (p.535)

Classificação
Trata-se de doenças glomerulares resultantes do acúmulo de imunocomplexos no caso das
glomerulonefrites (GN), de substância amiloide no caso da amiloidose renal, de colágeno no
caso da esclerose glomerular. As glomerulopatias resultam de causas variadas (ver quadro no
artigo GLOMERULONEFRITE (p.291)).

Algumas formas são familiares (ver quadro abaixo).
 Formas de glomerulopatia  familiar

Amiloidose Shar pei, Beagle, Fox terrier
 Gatos abissínios, Siamês
Nefrites hereditárias Bull terrier, Cocker inglês, Dálmata, Samoieda
GN membranoproliferativaBoiadeiro de Berna, Doberman
GN membranosa Soft-coated w heaten terrier
Glomerulopatia atrófica Rottw eiler
Dispasias renais Lhasa apso, Shi tzu, Poodle, Golden retriever, Alaskan malamute, Chow -chow, Soft-coated w heaten terrier

Sintomas
A sintomatologia é variável, em função da doença causal.

Entretanto, em todos os casos, a análise da urina mostra uma proteinúria permanente e alta
(ver PROTEINúRIA (p.486)); uma cilindrúria (cilindros hemáticos e granulosos) também pode ser
detectada.

Se for massiva, essa perda proteica pode ser responsável por uma hipoalbuminemia severa,
dando origem a uma SíNDROME NEFRóTICA (edema, ascite, hidrotórax).

Essas doenças glomerulares podem ser complicadas por uma insuficiência renal, o que se
expressa pela elevação da uremia e da creatininemia.

Diagnóstico
• DIAGNóSTICO DE SUSPEITA:
– proteinúria massiva;
– análises biológicas: relação proteínas urinárias/creatinina urinária (RPu/Cu), eletroforese das
proteínas urinárias e sanguíneas, uremia, creatininemia…
– imagem:
– a ecografia não permite diferenciar a glomerulonefrite da amiloidose, porém alguns sinais são

evocativos;
– em caso de doença aguda, um aumento da ecogenicidade cortical (o córtex pode, então, parecer

mais ecogênico que o parênquima espênico) é visível, melhorando também a visualização do
limite corticomedular;

– em caso de doença crônica, o órgão afigura-se hiperecogênico em todas as suas porções,
podendo sua superfície ser deformada e seu tamanho, diminuído (tamanho normal entre 3,5 e
9 cm de comprimento para cachorros; e entre 3,5 e 4,5 cm de comprimento para gatos);

– calcificações corticais (elementos hiperecogênicos associados a um cone de sombra) também



podem estar presentes, assim como as lesões de infartos renais (triângulo hipoecogênico
[infarto agudo] ou hiperecogênico [cicatriz de infarto] localizado no córtex renal, cuja ponta é
dirigida para a medula).

• DIAGNóSTICO DE CERTEZA: é estabelecido após a biópsia renal (biópsia ecoguiada ou cirúrgica,
conforme o tamanho do órgão), seguida de uma análise histológica da lesão.
• DIAGNóSTICO ETIOLóGICO.

Tratamento
O tratamento das glomerulopatias tende a corrigir a causa inicial, caso esta última tenha sido
identificada. Fora isso, um tratamento sintomático é realizado sistematicamente, o qual visa
reduzir a proteinúria e a evolução das lesões, diminuir os edemas, limitar os riscos de trombose
e a hipertensão arterial geralmente associada, além de “tratar” a insuficiência renal.
– A REDUçãO DA PROTEINúRIA pode ser obtida pela implementação de um regime hipoproteico,
privilegiando a ingestão de proteínas de alta qualidade a fim de prevenir a proteólise.
– O TRATAMENTO ESPECíFICO DAS GLOMERULONEFRITES e da AMILOIDOSE continua sendo controverso.
No primeiro caso, a corticoterapia deve ser aplicada (prednisolona a 1 mg/kg/dia durante várias
semanas) antes da eventual utilização de drogas imunossupressoras (ciclofosfamida,
azatioprina).
– EM CASO DE EDEMAS, impõe-se prescrever diuréticos (furosemida; inibidores de aldosterona).
– EM CASO DE HIPERTENSãO: INIBIDORES DA ENZIMA DE CONVERSãO: por exemplo: benazepril (Fortekor®):
0,5-1 mg/kg em 2 tomadas ou enalapril (Enacard®): 0,25-0,5 mg/kg em 1 tomada.
– PREVENçãO DAS TROMBOEMBOLIAS:
– aspirina: 1-2 mg/kg/dia em 2 tomadas;
– a heparina é indicada para indivíduos com risco de trombose (taxa de fibrinogênio elevada e de

antitrombina III diminuída).
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Hemartrose
Definição
Síndrome caracterizada pela efusão de sangue no interior da cavidade sinovial.

As principais causas são intoxicação por anticoagulantes, hemofilia A, doença de von
Willebrand, trombocitopenias e traumatismos.

Sintomas
– Geralmente, esta síndrome é constatada em animais de raças grandes e/ou muito ativos (cães
de caça).
– Início insidioso e indução frequente ao erro: claudicação forte cuja origem é difícil de localizar.

Em caso de intoxicação por anticoagulantes:
– A articulação do joelho parece ser a mais frequentemente atingida.
– Associação possível com hemorragias intramusculares, principalmente em cães de caça.

Em caso de hemofilia: as hemorragias são crônicas, recidivantes e consecutivas a traumatismos,
às vezes mínimos. Surgem muito cedo na vida do animal.
– Progressivamente, deformação articular clara.
– Sintomas associados, variáveis em função da etiologia.

Exames Complementares
Destinados a determinar a etiologia – considerando que as principais causas são a intoxicação
por anticoagulantes e a hemofilia A:
– Tempo de Quick, tempo de cefalina kaolin, tempo de Howell.
– Dosagem do fator VIII em caso de hemartrose recidivante (necessidade de comparar com um
controle).
– Contagem das plaquetas sanguíneas.

Tratamento
– Essencialmente etiológico.
– Interrupção do uso de salicilatos se os mesmos foram prescritos em virtude da claudicação.
– Prescrição de anti-inflamatórios (exceto salicilatos) ou de fatores de difusão.



Hematomielia
Definição
Complicação dos traumatismos da medula espinal, principalmente consecutivos a uma hérnia
discal aguda; necrose e hemorragia da substância cinzenta e do território extradural, provocando
a destruição de todo o segmento medular. Consequência de lesões vasculares provocadas pelo
traumatismo.

Diagnóstico
Síndrome de destruição do motoneurônio periférico e analgesia em todo o território atingido
pelo segmento medular lesado.

Quando essa síndrome tem uma evolução ascendente ou descendente, o diagnóstico da
hematomielite é provável. A confirmação do diagnóstico e a avaliação da gravidade da lesão
podem ser obtidas por ressonância magnética (RM).

Tratamento
Não existe. Aconselha-se a eutanásia.



Hematúria
Definição
A hematúria é a presença de um número anormalmente elevado de hemácias na urina
(diferentemente da HEMOGLOBINúRIA). Pode ser micro ou macroscópica. A hematúria é apenas um
sintoma, cuja causa deve ser buscada em todos os casos.

Etiologia (Ver Tabela)
A hematúria resulta de uma lesão à mucosa e/ou da vascularização do trato urogenital, de
origem inflamatória, infecciosa, traumática, neoplásica ou vascular, ou, então, secundária a uma
coagulopatia.

A hematúria renal idiopática ou hematúria essencial é uma doença rara, cujo diagnóstico é feito
após exclusão de todas as causas de hematúria.
 Etiologia  das hematúrias





Andamento Clínico



O recolhimento da anamnese e o exame clínico são essenciais.
OCORRêNCIA DE HEMATúRIA EM RELAçãO à MICçãO — orienta para um sítio lesional:

– H. intermiccional (fora das micções): lesão genital e/ou prostática.
– H. no início da micção: lesão uretral ou prostática.
– H. permiccional (durante a micção): lesão alta (renal, ureteral), lesão difusa da bexiga ou
problemas da hemóstase.
– H. no fim da lesão: lesão vesical ventral ou ventrolateral (“massa”).
– BUSCA DE SINAIS ASSOCIADOS: polaquiúria, estrangúria e disúria, que orientam para DTUI
(doença do trato urinário inferior).

TOQUE RETAL NO CACHORRO MACHO: orienta para doença prostática.
EXAME DO APARELHO GENITAL: permite excluir uma doença genital.

Exames Complementares
Análise de urina
– Com tira de teste de urina: a faixa de “sangue” revela a atividade de peroxidase de diferentes
pigmentos (hemoglobina, mioglobina). Cuidado com “falsas hematúrias”: possível hemólise
intravesical (sobretudo quando a urina tem densidade muito baixa e pH alcalino). A detecção de
hemácias no sedimento urinário após a centrifugação é, então, imperativa para concluir que se
trata de hematúria.
– O exame microscópico do sedimento de centrifugação urinária permite:
– confirmar e quantificar a hematúria: fisiológica se < 5 GR/campo em grande aumento;
– visualizar as células epiteliais vesicais e uretrais;
– visualizar leucócitos quando há inflamação e bactérias quando existe infecção;
– detectar uma eventual cristalúria quando há urolitíase;
– detectar cilindros, particularmente cilindros hemáticos que sinalizam uma glomerulonefrite;
– detectar células tumorais (carcinoma transicional da bexiga).
– Exame bacteriológico: para procurar uma ITU (superinfecção frequente do trato urinário quando
há hematúria, sobretudo no cachorro).

Exames sanguíneos úteis
– Hemograma: para procurar anemia se a hematúria for grande;
– Exploração da hemostasia, em caso de suspeita de coagulopatia;
– Exploração da função renal, em caso de suspeita de IR.

Radiografias sem preparação
– Essas indicações são limitadas às doenças traumáticas (principalmente buscando-se doenças
ósseas associadas) e às litíases urinárias (apenas os cálculos de oxalato e de estruvita são de
densidade mineral e, assim, identificáveis).
• CISTOGRAFIA RETRóGRADA:

Diagnóstico para a busca de:
– cálculos não radiovisíveis vesicais ou uretrais;
– rupturas uretrais ou vesicais.
• ECOGRAFIA: permite a exploração simultânea da bexiga, dos rins, da próstata e de algumas
porções da uretra. Trata-se do exame de escolha na exploração da maior parte das causas de
hematúria (ver LITíASE URINáRIA (p.388), TUMORES DO APARELHO URINáRIO (p.585), PRóSTATA [AFECçõES
DA (p.482)], PROSTATITE (p.485), CISTITES (p.120), TUMORES MALIGNOS DA PRóSTATA (p.594)).



• URETROSCOPIA – CITOSCOPIA: permite visualizar as lesões, um cálculo…
• LAPAROSCOPIA – EXPLORAçãO CIRúRGICA: quando a causa permanece desconhecida ou se o
tratamento cirúrgico for necessário.

Conduta Do Tratamento
Tratamento sintomático
– Em caso de hematúria intensa, controlar o número de glóbulos e, se necessário, realizar uma
transfusão.
– Em caso de hematúria intensa e prolongada, limpar o orifício uretral, removendo os coágulos que
podem obstruir a uretra através de uma sonda. Os coágulos podem originar uma retenção
vesical. Recomenda-se lavar frequentemente a sonda com a ajuda de uma solução fisiológica
morna.

Tratamento etiológico
Em todos os casos.



Hemobartonelose canina
Causada por Hemobartonella canis, esta doença rara possui as mesmas características da
HEMOBARTONELOSE FELINA.

Não há tratamento específico.



Hemobartonelose felina
Definição
Anemia hemolítica infecciosa felina resultante da presença de um micro-organismo na periferia
dos glóbulos vermelhos, que pertence à ordem das Rickettsias: Hemobartonella felis.

O parasita é essencialmente transmitido por artrópodes sugadores de sangue, principalmente
pulgas, ou através da mordida de um animal da mesma espécie (por isso, a incidência é mais
elevada na primavera e em gatos machos). A quantidade de parasitas inoculados varia
consideravelmente de acordo com o caso e condiciona, em parte, a grande variabilidade clínica.
Vários gatos são portadores assintomáticos.

Existe uma relação clara entre a hemobartonelose e infecções por retrovírus, que têm em
comum as modalidades de contaminação (mordida) e a expressão da doença, ligada à
imunodepressão.

Sintomas
• O período que separa a inoculação da identificação das hemobartonelas nas hemácias é de dois
a 17 dias. Em seguida, a parasitemia realiza ciclos de três a 11 dias, no decorrer dos quais o
número de glóbulos infectados aumenta progressivamente e, logo após, tem queda rápida, já
que os eritrócitos parasitados são retirados da circulação por fagocitose em caso de “desvio
esplênico”.
• A DOENçA é CARACTERIZADA PELA ANEMIA HEMOLíTICA. A anemia é normalmente severa, e a
hemólise possui modalidades evolutivas variadas. É frequentemente progressiva ou insidiosa, do
tipo extravascular, o que origina uma esplenomegalia associada, enquanto a icterícia permanece
discreta. Entretanto, existem hemólises massivas, intravasculares, com hemoglobinúria
comparável ao que é conhecido como piroplasmose canina.
• EXAME HEMATOLóGICO: Anemia normalmente severa (Hb < 7 mg/dL – Hto < 20% – GR < 2 × 106/
µL) e regenerativa (policromatofilia e reticulocitose). Inicialmente normocítica e normocrômica,
ela se torna macrocítica (VGM > 55) e hipocrômica (CCMH < 30%), particularmente quando a
evolução é crônica.
• Os parasitas estão presentes na periferia das hemácias (a seguir).

Evolução
A cura completa é rara. A modalidade evolutiva mais frequente é a passagem à cronicidade,
repleta de acessos recidivantes, terminando, assim, em morte.

Diagnóstico
• O DIAGNóSTICO DE CERTEZA da hemobartonelose exige a identificação dos parasitas. Os riscos de
erro são grandes, seja por falha ou por excesso decorrente de resíduos de coloração que podem
ser confundidos com hemobartonelas.
– Como consequência, convém efetuar esfregaços de sangue finos (o que é relativamente fácil
quando há anemia intensa), a partir de sangue fresco “periférico” (pavilhão auricular) coletado
sem anticoagulante, e utilizar a coloração de May-Grünwald-Giemsa. As colorações rápidas são
desaconselhadas (falso-positivos).
– Os parasitas aparecem em azul-escuro ou roxo na periferia dos eritrócitos e, eventualmente,
dispersos sobre o esfregaço; se necessário, o exame deve ser repetido durante os dias seguintes.



– É útil correlacionar a presença dos parasitas e o caráter regenerativo da anemia: a presença de
hemobartonelas associada a uma anemia não regenerativa deve, particularmente, levantar
suspeitas de coinfecção por FeLV.
– A PCR, recentemente disponível, oferece também a possibilidade de seguir a eficácia do
tratamento.

Diagnóstico diferencial
– Anemias hemolíticas autoimunes, caracterizadas pela positividade do teste de Coombs direto.
De fato, essa distinção é limitada, pois algumas formas de hemobartonelose, geralmente agudas
com parasitemia massiva, são acompanhadas de grandes modificações da parede eritrocitária,
originando um fenômeno de autoimunização secundária, com uma reação fracamente positiva
do teste de Coombs.
– Anemias hemolíticas tóxicas, cujo diagnóstico exige uma anamnese cuidadosa.
– Anemias resultantes da infecção por FeLV. Embora os retrovírus possam provocar anemia por
múltiplos mecanismos, a maioria das formas severas é arregenerativa. Como já destacado
anteriormente, a expressão de uma infecção latente por hemobartonelas pode ser favorecida pela
infecção por retrovírus.

Diagnóstico etiológico
– Em caso de hemobartonelose desenvolvida e se a anemia for particularmente arregenerativa,
convém, então, buscar sistematicamente a infecção por retrovírus a fim de avaliar as
oportunidades terapêuticas.
– Caso o resultado seja positivo, o prognóstico é particularmente desfavorável.

Tratamento
• DOXICICLINA (Roxanan®, Doxycline®*): 10 mg/kg/dia por via bucal. A administração cotidiana por
3 semanas é recomendada convencionalmente, a fim de reduzir o episódio em questão, sem,
todavia, pretender erradicar definitivamente os parasitas.
• A CORTICOTERAPIA (prednisolona: 2 mg/kg/dia em 2 tomadas) é indicada se houver suspeita de
um fenômeno de autoimunidade secundária associado.
• A OPORTUNIDADE DE TRANSFUSãO SANGUíNEA deve ser considerada em função do contexto
epidemiológico e da existência eventual de uma infecção por retrovírus.



Hemofilia
Definição
A hemofilia pode ser consequência tanto da deficiência do fator VIII, o que define a hemofilia A,
quanto da deficiência de fator IX, que caracteriza a hemofilia B. A hemofilia A é muito mais
frequente, sendo observada, particularmente, na raça Pastor-alemão e também na espécie felina.

Sintomas
As hemofilias A e B manifestam-se por sintomas idênticos observados no animal jovem. Esses
sintomas consistem no aparecimento brutal de hematomas (tórax, coxas), frequentemente
grandes, infiltrantes, responsáveis pelas síndromes compressivas e por dores às vezes intensas.
O volume do hematoma é geralmente surpreendente, levando-se em conta o traumatismo que o
causou. Sangramentos podem ser igualmente observados: dentais, sob o efeito de
microtraumatismos (ingestão de osso), urinários (hematúria), digestivos (hematêmese, melena),
articulatórios (claudicação e hemartrose), umbilicais (filhotes) e respiratórios (hemoptise,
epistaxe). O problema da coagulação pode ser descoberto independentemente dessas
manifestações, durante uma intervenção cirúrgica (corte de rabo, de orelha).

Hemorragias cavitárias brutais (tórax, abdome) podem ser responsáveis por choque
hipovolêmico e pela morte do animal.

Os sintomas tendem a se atenuar na idade adulta.

Doença Recessiva Ligada Ao Sexo
Os machos podem ser atingidos, e as fêmeas, em geral, não apresentam problemas clínicos. A
anomalia cromossômica está presente no cromossomo X. Um macho hemofílico dá origem a
machos saudáveis e a fêmeas portadoras. Uma portadora tem um quarto de chance de dar à luz
um macho hemofílico ou uma fêmea portadora e dois quartos de chances de ter filhotes
normais.

A hemofilia existe clinicamente para concentrações de fator VIII ou IX inferiores a 5% do
padrão normal.

Diagnóstico Biológico
Ver tabela de valores normais de referência, p. I.
– Tempo de coagulação prolongado (hemofilia A ou B).
– Tempo de kaolin-cefalina prolongado (hemofilia A ou B).
– Atividade do fator VIII coagulante reduzida (hemofilia A).
– Atividade do fator VIII antigênico normal (hemofilia A).
– Atividade do fator IX reduzida (hemofilia B).
– O tempo de Quick e a diminuição da contagem plaquetária são normais.
– Para o diagnóstico preciso da hemofilia, deve-se recorrer a laboratório especializado de um
centro de transfusão sanguínea.

Tratamento
Prevenção das complicações



– Evitar as injeções intramusculares.
– Evitar os anti-inflamatórios (AINEs).
– Efetuar vermifugações sistemáticas (trichuris, ancilostomas).
– Higiene alimentar: ausência de alimentos traumatizantes (ossos, petiscos).

Tratamento substitutivo
É justificado apenas na presença de sintomas clínicos diretamente relacionados com hemofilia A
ou B.
– Hemofilia A:
– sangue fresco ou plasma fresco: 10 a 20 mL/kg IV, de modo a obter uma concentração de fator

VIII igual a 20% da normal;
– transfusão de plasma fresco ou congelado (15 mL/kg). Mais eficaz que o sangue total;
– fator anti-hemofílico A recombinante (Kogénate Bayer®*, Advate®): uma dose de 1 UI/kg aumenta

a concentração plasmática de fator VIII em 2% (meia-vida = 8h). Posologia adaptada em função
da gravidade dos sintomas.
Aconselha-se utilizar o fator anti-hemofílico A recombinante caso haja hemorragia grave e,

antes de sua administração, aplicar uma injeção de metilprednisolona (Solu-Médrol®*) na dose de
0,5 mg/kg IV, o que potencializa o efeito.

Deve-se evitar injeções repetidas do fator anti-hemofílico A recombinante (risco de choque).
– Hemofilia B: em caso de hemorragia grave, utilizar sangue fresco (ou plasma fresco): 10-
20 mL/kg IV.

Tratamento paliativo
É justificado em caso de hemorragia de baixa intensidade.
– Se a hemorragia for cavitária, o coágulo se forma com um tempo de atraso e o sangramento
segue indefinidamente no nível da zona de implantação do coágulo, em razão do fenômeno de
fibrinólise local. Utilizar antifibrinolíticos por via oral: ácido tranexamínico (Exacyl®*):
25 mg/kg/dia per os, até a interrupção da hemorragia.
– Se a hemorragia for externa:
– dental: compressa embebida de água oxigenada para aplicação local;
– nasal: tampões hemostáticos (Surgicel®*) embebidos de água oxigenada para aplicação local.
– Em caso de hemartrose: punção evacuadora após a correção da deficiência em fator anti-
hemofílico e corticoterapia por via geral (prednisolona, 0,5 a 1 mg/kg), que favorece a reabsorção
da efusão.

A aplicação de desmopressina (Minirn®*) por via SC ou IV aumentaria a concentração
plasmática de fator VIII no cachorro. Não demostrado.



Hemoglobulinúria
Definição
Presença de hemoglobina na urina. Pode ser diferenciada da hematúria após a centrifugação por
sedimentação: na hemoglobinúria, a urina continua com uma cor vermelho-escuro distribuída
de modo homogêneo.

A hemoglobinúria pode resultar de:
– hemólise intravascular: anemias hemolíticas de origem parasitária (babesiose), de origem tóxica
(medicamentos etc.) ou toxínica (veneno de serpente), anemia hemolítica autoimune por
transfusão;
– lise intravesical das hemácias no decorrer das síndromes de retenção vesical, por alcalinização do
pH urinário, sobretudo quando a urina está muito diluída.

Tratamento
Essencialmente etiológico.



Hemopatias malignas ou tumores dos órgãos
hemolinfopoiéticos (medula, timo, gânglios, baço etc.)
Estes tumores evoluem tanto sob a forma de leucemias — inicialmente multicêntricas, com a
presença de células tumorais no sangue e na medula óssea — quanto sob a forma de
hematossarcomas — muito mais frequentes, em princípio localizados em um ou vários órgãos
hemolinfopoiéticos, e geralmente aleucêmicos.

Em cachorros e outras espécies de mamíferos, os tumores da linhagem linfoide são claramente
os mais frequentes (90 a 95% da totalidade das hemopatias malignas são de leucoses linfoides,
com 90 a 95% de linfossarcomas).

As formas leucêmicas são raras:
– Leucemia linfoblástica aguda: proliferação medular de linfoblastos ou de prolinfócitos. Ou
leucemia linfocitária crônica: proliferação medular de linfócitos diferenciados. Essas células
malignas são encontradas no sangue.
– Leucemias mieloides: raras em carnívoros.

Leucose Linfoide Canina (Linfoma)
Epidemiologia
– Incidência: 25 a cada 100.000.
– Segundo lugar em cânceres, após o câncer de mama em cadelas.
– Frequência máxima entre 6 e 9 anos (linfossarcomas). Animais jovens (com menos de dois
anos) para leucemias.
– Raças de alto risco: Boxer, Scottish, raças de grande porte.

Sintomas
– Hipertrofia ganglionar bilateral, simétrica, de volume decrescente da porção anterior até a
posterior (± amídalas ± baço ± fígado). Mais raramente, formas digestiva, cutânea e tímica.
– ± Sintomas gerais.
– Modificações hematológicas não específicas (leucocitose por neutrofilia), leucemia terminal.
– Hipercalcemia (30% a 40% dos casos).
– Síndrome de hiperviscosidade sanguínea (rara).

Diagnóstico
– Inspeção e palpação.
– A radiografia (torácica) e a ecografia abdominal permitem um teste de extensão.
– A punção de um gânglio para exame citológico pode dar uma indicação útil.
– Diagnóstico histológico de certeza sobre uma amostra ganglionar ou biópsia.
– Nas formas leucêmicas, o exame hematológico tem valor diagnóstico. A punção da medula
óssea é o exame de escolha.

Prognóstico
– Desfavorável.
– Depende do estado clínico (predominância dos estados III e IV). Ver Tabela.
 Estados clínicos do linfoma canino (segundo a  OMS)







– Depende do tipo histológico (80% de formas de grande malignidade):
– imunoblástica;
– centroblástica (pura e polimórfica);
– linfoblástica.

Tratamento
• A CORTICOTERAPIA isolada deve ser evitada quando a quimioterapia for realizada (agrava o
prognóstico).

Monoquimioterapia

– Doxorrubicina (Adriblastina®) 30 mg/m2/IV a cada 3 semanas. Melhor medicamento na
monoquimioterapia. Toxicidade cardíaca, hematológica e gastrointestinal. Remissão completa
em 70% dos casos, em 165 dias em média.

Poliquimioterapia sequencial

Preferencial à monoquimioterapia:
1. Protocolo de Cotter: após exame clínico, histológico, teste bioquímico e teste hematológico
completo. Protocolo simples, utilizável em cachorros e gatos.
– Quimioterapia de indução – a cada semana, durante 4 semanas:
– Vincristina (Oncovin®*): 0,75 mg/m2 IV.
– Ciclofosfamida (Endoxan®*): 250 mg/m2 per os, com 10 horas de intervalo.
– Prednisona (Cortancyl®*): 1 mg/kg per os, todos os dias.
– Quimioterapia de manutenção a cada 3 semanas:
– Oncovin®*.
– Endoxan®*.
– Prednisolona (a cada 2 dias).
2. Protocolo Madison Wisconsin: atualmente, fornece os melhores resultados, mas é relativamente
complexo (segundo Ogilvie G.V. e Moore A.S., ver Tabela).
– Vincristina: 0,5 a 0,7 mg/m2 IV.
– Lasparaginase (Kidrolase®*): 400 UI/kg IM.
– Ciclofosfamida (Endoxan®*): 200 mg/m2 IV.
– Doxorrubicina: 30 mg/m2 IV.
– Metotrexato: 0,5-0,8 mg/kg IV.
– Prednisona: 2 mg/kg/dia per os em SI, depois 1,5 mg/kg/dia em S2, 1 mg/kg/dia em S3 e

1 mg/kg/dia em S4. A partir de S17, repetir o esquema 11 a 17 a cada 2 semanas; após S25, a cada
3 semanas; e, depois de S49, a cada 4 semanas.

• NAS LEUCEMIAS MIELOIDES, a quimioterapia utiliza a seguinte associação:
– Citarabina (Aracytin®*), 100-200 mg/m2 IV em perfusão lenta (quatro horas).
– Mitoxantrona (Novantrone®*), 4-6 mg/m2 IV em perfusão lenta (quatro horas).

Leucose Felina
Ver INFECçõES FELINAS PELO VíRUS LEUCEMOGêNICO



Tratamento das formas tumorais
– O seguinte protocolo (protocolo COP) pode ser prescrito, pois, além de pouco tóxico, é eficaz e
de custo aceitável.
• Vincristina (Oncovin®* 0,75 mg/m2 IV a cada semana, durante 4 semanas, e, em seguida, a cada 3
semanas).
– Ciclofosfamida (Endoxan®* 300 mg/m2 por via bucal a cada 3 semanas, no dia seguinte à injeção
de vincristina).
– Prednisona 2 mg/kg/dia.
– A forma mediastinal e a forma periférica respondem bem a esse protocolo, com períodos de
remissão da ordem de 6 meses.
– As formas espinhais e mesentéricas têm um prognóstico pior.
 Protocolo Madison Wiscosin



Hemoperitônio
Definição
Acúmulo de sangue na cavidade peritoneal, com etiologia frequentemente traumática, tumoral
ou tóxica (ver a seguir). De acordo com a gravidade e as circunstâncias de aparecimento, esta
condição é associada a uma anemia e/ou uma síndrome de choque hemorrágico e a uma
peritonite de origem mecânica.

Sintomas
– Distensão abdominal, apresentando palpação geralmente dolorosa.
– Palidez das mucosas.
– Manifestações possíveis da síndrome de choque: prostração, esfriamento das extremidades,
tempo de enchimento capilar prolongado, taquicardia e pulso baixo.

Etiologia
Traumatismos, vulnerabilizantes ou não
– ruptura de vaso, baço, fígado;
– perfuração por corpo estranho intestinal.

Outros mecanismos mecânicos
– torção do estômago;
– torção esplênica.

Tumoral
– hemangiossarcoma (baço, fígado), hipótese a privilegiar;
– tumor ovariano;
– feocromocitoma;
– outro tumor vascular.

Distúrbio da hemostasia
– intoxicação/antivitamina K;
– trombocitopenia;
– trombose e CIVD;
– hemofilia.

Tratamento
– Tratamento de urgência: transfusão (ver Choque (p.113)).
– Tratamento específico.
– Quando a etiologia é presumidamente reversível, não é necessário puncionar a efusão, pois ela
mesma tende a ser reabsorvida espontaneamente em algumas semanas – ocorrendo evolução
paralela de icterícia hepática, mas, também, recuperação de diferentes metabólitos.



Hemoptise
Definição
Expectoração de sangue de origem subglótica. A hemoptise é rara na medicina canina. Ainda,
seu diagnóstico é difícil; deve ser distinguida da hematêmese com inundação da traqueia e tosse
ou, mais facilmente, da epistaxe.

Suas circunstâncias de aparecimento mais importantes são EAP (edema agudo do pulmão),
traumatismos pulmonares, tromboembolias pulmonares e problemas de coagulação. Cada uma
dessas causas tem uma gravidade extrema.

Mais raramente, algumas broncopneumopatias infecciosas, micóticas ou tumorais podem
também ser acompanhadas de hemoptise.

Diagnóstico
– Radiografias (face e perfil) do tórax: opacidades difusas ou em manchas.
– Teste de hemostase.
– Lavagem broncoalveolar (citologia, bacteriologia, micologia), cuja interpretação torna-se difícil
pela presença de sangue.

Tratamento
• O TRATAMENTO DA HEMOPTISE DEVE COMPREENDER DUAS FASES:
– uma terapia sintomática inicial, com o objetivo de cessar a hemorragia;
– um tratamento etiológico.
• O TRATAMENTO SINTOMáTICO compreende a utilização de:
– antitussivos, pois a tosse mantém o sangramento;
– hemostáticos adaptados, o mais próximo possível da natureza do problema da HEMOSTASIA;
oxigenoterapia, eventualmente.



Hemostasia (Distúrbios da)
Os problemas da hemostase comportam:
– problemas da hemostase primária;
– problemas da hemostase secundária, ver COAGULAçãO (DISTúRBIOS DA (p.124));
– problemas da fibrinólise.

Exploração biológica: primeiro teste (ver quadro).
 Primeiro teste  da hemostase

– Tempo de sangramento (CN 3-7 min − CT 3-5 min)
– Contagem plaquetária (150-400 × 103 mm3)
– Tempo de Quick (6-10 s)
– Tempo de cefalina-kaolin (18-30 s)

– Coleta de sangue venoso em citrato de sódio, em um tubo de vidro siliconado ou
em plástico

– Coleta de sangue do animal doente, porém também de um animal saudável para
servir de controle: os resultados do laboratório não são expressos em valor
absoluto, mas em relação ao cachorro-controle

Problemas Da Hemostasia Primária “Púrpura”
Os distúrbios da hemostasia primária por deficiência plaquetária quantitativa ou qualitativa e
por ausência de fatores de coagulação necessários à adesão e agregação plaquetária são
conhecidos apenas em cachorros.

Sintomas
Os distúrbios da hemostasia primária são clinicamente caracterizados pela presença de púrpura
hemorrágica (equimoses ou petéquias) visível nas mucosas e na pele e de corrimentos
hemorrágicos (epístase, melena, hematêmese, hematúria, hipoema, hemorragias retinianas,
hemorragias genitais).

Classificação
Distinguem-se as trombopenias (diminuição do número de plaquetas circulantes) das
trombopatias (caracterizadas por uma anomalia funcional das plaquetas, sem diminuição de seu
número no sangue circulante).

Exploração biológica dos distúrbios da hemostasia primária por deficiência
quantitativa ou qualitativa das plaquetas
– Tempo de sangramento.
– Contagem plaquetária (distinção entre trombopenia e trombopatia).
– Punção de medula (distinção entre trombopenia central e trombropenia periférica).
– Estudo da adesão e da agregação plaquetária (causa da trombopatia).
– Dosagem dos fatores de coagulação necessários à atividade plaquetária (fator Willebrand,
fibrinogênio).
 



Tabela I
Trombopenias centrais

Etiologia

Trombopenias

– Trombopenias centrais. A produção de plaquetas na medula óssea é anormal, porque a
megacariocitopoiese se encontra diminuída ou porque a produção das plaquetas é ineficaz. A
anomalia pode ser hereditária ou adquirida (tabela I).
– Trombocitopenias periféricas (tabela II).

A atividade medular encontra-se normal, porém a trombopenia observada pode resultar de:
– um consumo excessivo de plaquetas;
– um problema na distribuição de plaquetas;



– um excesso de destruição.
• TROMBOPATIAS (tabela III): caracterizadas por uma anomalia funcional das plaquetas, sem
diminuição de seu número. As trombopatias constitucionais são diferentes das trombopatias
adquiridas.

Diagnóstico
Biológico (ver árvore diagnóstica 18, p. L).
 Tabela II

Trombopenias periféricas

– CONSUMAçãO EXCESSIVA: CIVD.
– PROBLEMAS NA DISTRIBUIçãO: esplenomegalia e hiperesplenismo.
– EXCESSO DE DESTRUIçãO:
    

– Por autoimunização (transfusão-gestação)
– Por auto-Ac (LED-linfossarcomas)
– Imunoalérgica (clorotiazida, digitoxina, quinino, quinidina, sulfonamidas, meprobamato, fenilbutazona,

estrógenos, difenilidantoína, dinitrofenol)
– Idiopática (TPI)

 
Tabela III
Trombopatias



Tratamento

Trombopenias

– Centrais adquiridas:
– eliminar a causa;
– prednisolona: 1 a 2mg/kg/dia, por via oral, durante várias semanas (controlar a contagem

plaquetária);
– andrógenos em associação com cortisona: danazol (Danatrol®*), 10 mg/kg/dia, em 2 vezes,

durante várias semanas.
– Periféricas adquiridas:
– trombopenias causadas por CIVD (ver tratamento das CIVD);
– trombopenia por hiperesplenismo: esplenectomia.
– Trombocitopenia imune ou idiopática:
– corticoides: prednisolona, 1-2 mg/kg/dia, por via oral, durante 3 semanas a 1 mês;
– imunossupressores em caso de falha das terapias anteriores: ciclofosfamida (Endoxan®*) na



dose de 2 mg/kg/dia, por via oral, 4 dias por semana durante 3 semanas, ou azatioprina
(Imurel®*) na dose de 2 mg/kg/dia, durante 3 dias, e depois 1/3 da dose inicial todos os dias
durante 3 semanas.

– Em caso de falha das terapias anteriores: esplenectomia.
• TROMBOPATIAS (trombopatias medicamentosas): eliminar o medicamento indutor.

Hemostasia Secundária (Distúrbios Da)
Ver COAGULAçãO (DISTúRBIOS DA (p.124))



Hemotórax
Definição
Hemorragia intrapleural cujas principais causas são: os problemas de coagulação (em particular,
quando há ingestão de raticidas); os traumatismos, internos ou externos com fratura de costelas;
as invasões vasculares na ocasião do desenvolvimento de um tumor ou, mais raramente, de um
processo necrótico.

O hemotórax pode provocar choque hemorrágico e colapso pulmonar hipóxico,
frequentemente mortais na ausência de um tratamento apropriado.

Algumas vezes, é difícil distinguir os hemotórax verdadeiros das efusões misturadas com
sangue ou, ainda, das hemorragias consecutivas à punção.

Sintomas
• SINTOMAS CLíNICOS E RADIOLóGICOS DE TODAS AS EFUSõES TORáCICAS, com, entretanto, uma tendência
à dispneia ainda mais acentuada, podendo ir até a discordância.
• A TORACOCENTESE é INDISPENSáVEL PARA CONFIRMAR O DIAGNóSTICO CLíNICO. Geralmente, o sangue
não coagula, seja por conta dos anticoagulantes, seja em razão da fibrinólise secundária, mais
frequente. Consequentemente, a coagulação do sangue na seringa de punção deve fazer temer a
possibilidade de fragilidade vascular durante a manipulação.

Tratamento
• EM CASO DE DISPNEIA FORTE, a descompressão dos pulmões por toracocentese é a primeira
medida a ser tomada para atenuar o desconforto respiratório. Por outro lado, quando há
insuficiência respiratória mais bem tolerada, o interesse da punção evacuadora é discutível, pois
o sangue extravasado pode rapidamente ser reabsorvido, o que corresponde a uma verdadeira
“autotransfusão”.
• EM FUNçãO DA GRAVIDADE DO QUADRO CLíNICO, pode ser útil facilitar a respiração por
OXIGENOTERAPIA e combater o choque cardiovascular, por meio de uma transfusão ou, em caso de
falha, de uma perfusão. Esta última pode ser, por exemplo, composta de Ringer lactato
(90 mL/kg), adicionado de 10 mEq de bicarbonato por litro, dexametasona (Dexadreson®,
Soludecadron®*: 2 mg/kg) e 1 a 5 milhões de unidades de penicilina G (ver OXIGENOTERAPIA (p.437)).
• EM SEGUIDA, é IMPORTANTE DETERMINAR A CAUSA DA DOENçA, DE MODO A INSTAURAR UM TRATAMENTO
ESPECíFICO.
– Convém, inicialmente, suspeitar de uma intoxicação por anticoagulantes, que será combatida
se necessário.
– Caso essa possibilidade seja descartada ou a citologia não venha a confirmar a presença de
tumor, ou, ainda, se a melhora causada pela toracocentese tiver pouca duração, a toracotomia
deve ser feita o mais cedo possível. Se o local de lesão não for identificado radiologicamente,
recomenda-se praticar uma esternotomia, que permite explorar os espaços pleurais, para, na
sequência, ligar os vasos rompidos e remover os coágulos. A drenagem é aconselhada.



Hepatite contagiosa canina (Doença de Rubarth)
Definição
Doença contagiosa, virulenta e inoculável, restrita a canídeos, causada por um adenovírus canino
do tipo I (CAV I). Embora a infecção, extremamente generalizada, mais frequentemente não seja
evidente, ela pode igualmente se expressar mediante doença geral muito polimórfica:
gastroenterite, adenite, mortalidade em filhotes muito jovens.

Doença visada por lei de 22 de junho de 1989 e inscrita na lista de vícios redibitórios (tempo
para o diagnóstico de suspeita: 6 dias a partir da entrega; tempo de garantia para introduzir a
ação no tribunal de instância: 30 dias a partir da entrega).

Sintomas
– Incubação: 3 a 6 dias.
– Hipertermia.
– Amidalite.
– Adenite, submandibular e pré-escapular.
– Uveíte.
– Gastroenterite.

Evolução
Cura em 10 dias; mais raramente, morte após um curto período de coma (ver MORTALIDADE
NEONATAL DO FILHOTE (p.412)).

Diagnóstico
– A suspeita clínica pode ser confirmada pela identificação de uma hepatite (aumento muito
grande da ALAT sérica > 1.000 UI/L).

NOTA: Uma leucopenia seguida de leucocitose reacional pode ser observada.
– A PCR está hoje disponível (Laboratório Scanelis-Toulouse). Permite identificar
especificamente o contato com o CAV 1, o que elimina a questão de um portador consecutivo a
uma vacinação (CAV 2).
– O DIAGNóSTICO ANATOMOPATOLóGICO tem sua aplicação no âmbito de uma suspeita efetiva:
– Lesões macroscópicas: hepatite, edema da vesícula biliar, sufusões hemorrágicas nas membranas

serosas.
– Realizar uma coleta de fígado para o laboratório histológico: inclusões intranucleares nos

hepatócitos.
– Por outro lado, a PROCURA DO VíRUS e o DIAGNóSTICO SOROLóGICO não são mais utilizados em
virtude da frequência da infecção assintomática.

Noções Epidemiológicas
– Excreção do vírus na urina, de 8 semanas a vários meses após a cura.
– Vírus resiste durante 6 dias nas condições naturais.
– Contágio direto e indireto.



Tratamento
• TRATAMENTO ESPECíFICO: o interesse da soroterapia continua limitado, pois o soro é eficaz apenas
nas primeiras horas da infecção – soro homólogo (Homosérum®): 5 mL/kg IV ou SC. Reaplicar
após 3 dias.

Tratamento sintomático
– Gastroenterite.
– Uveíte: colírio de atropina a 05%, colírio de corticoides.

Profilaxia
• SANITáRIA: não praticada, pois os animais doentes devem ficar confinados durante vários meses
por causa da excreção urinária prolongada do vírus.
• MéDICA: a vacinação permanece essencial para proteger as populações caninas em longo prazo.
O protocolo é baseado no da doença de Carré. As reações vacinais (p. ex., edema corneano)
desapareceram após a utilização de adenovírus tipo II como antígeno (ver TOSSE DE CANIL
(p.559)). A imunidade conferida pela vacina é excelente e persiste por vários anos.



Hepatozoonose (Hepatozoon canis)
Definição
Protozoonose sistêmica que atinge principalmente as células endoteliais e monocitárias, causada
por Hepatozoon canis.

Contraída pela ingestão de carrapatos infectados (Rhipicephalus sanguineus), é normalmente de
evolução latente ou se expressa por uma sintomatologia variada.

Áreas geográficas: África, Oriente Médio, Estados Unidos e países mediterrâneos.

Sintomas
– Abatimento, anorexia; anemia e emagrecimento progressivos; hipertermia variável.
– Esplenomegalia.
– Paraplegia.
– Enterite, vômitos, problemas nervosos, morte entre 4 a 8 semanas.

Diagnóstico
• EPIDEMIOLóGICO: origem dos animais (países tropicais, sudeste da França).
• CLíNICO: impossível.

Sinais de alerta: fadiga, fraqueza, caquexia, febre recorrente, hiperestesia, dores periósseas.

Experimental de confirmação
– Anemia, neutrofilia, monocitose.
– Esfregaço de sangue (ou de pulpa esplênica ou ganglionar); coloração de May-Grünwald-
Giemsa: detecção de gamontes intraleucocitários ou monocitários (retangulares, 8 a
12 µm × 6 µm, citoplasma azul-pálido, núcleo central vermelho-escuro, compacto). No sangue
tratado com citrato, os leucócitos se rompem e os parasitas são liberados.
– Biópsia muscular: detecção dos esquizontes e dos focos de miosite piogranulomatosa
(esquizontes visíveis também por biópsia de fígado ou de linfonodo).

Prognóstico
Grave, já que nenhum tratamento eficaz é conhecido. Entretanto, a cura clínica é possível após
uma grande evolução.

Tratamento
A eficácia dos tratamentos propostos varia em função dos autores.
– Toltrazuril (Baycox®): 5 a 10 mg/kg/dia, SC ou per os, durante 5 dias.
– Imidocarb-dipropionato (Carbeisa®): 5 mg/kg por via subcutânea, renovável 2 semanas mais
tarde, em associação com doxiciclina (Ronaxan®) 10 mg/kg/dia em uma única tomada per os,
durante 2 semanas.



Hermafroditismo
Definição
Presença dos órgãos sexuais masculino e feminino no mesmo indivíduo.

Há vários tipos de hermafroditismo.
• O VERDADEIRO HERMAFRODITISMO, caracterizado pela coexistência de gônadas masculinas e
femininas em um mesmo animal, é muito raro. Manifesta-se de três formas:
– Hermafroditismo lateral: um ovário em um dos lados e um testículo no outro.
– Hermafroditismo unilateral: um ovotéstis em um dos lados e um ovário ou testículo no outro.
– Hermafroditismo bilateral: combinação de tecido ovariano e testicular em cada lado.

Em todos os casos, as gônadas são intra-abdominais. Os órgãos sexuais secundários são
masculinos ou femininos ou consistem na combinação de ambos. Geneticamente, os animais são
XX ou XX/XXXY, ou ainda XX/XY.
• O PSEUDO-HERMAFRODITISMO, marcado pela presença de ovários ou testículos aparentemente
normais e órgãos sexuais secundários diferentes, do sexo oposto ao das gônadas. Quando o
pseudo-hermafroditismo é masculino, caso mais frequente, os testículos coexistem com
anomalias diversas dos órgãos genitais: ECTOPIA TESTICULAR, HIPOSPADIAS, ausência de bainha
(prepúcio) ou presença de órgãos sexuais externos femininos. Nesta última situação, um clitóris
maior que o normal aparece entre os lábios de uma vulva aparentemente normal (clitóris
peniforme). Quando o pseudo-hermafroditismo é feminino, os ovários estão presentes, mas os
órgãos sexuais externos são semelhantes aos masculinos. Geneticamente, os pseudo-
hermafroditismos femininos são sempre XX e os masculinos podem ser tanto XY ou XX.

Diagnóstico
A ecografia permite a detecção do ovário em um animal que apresenta aspecto masculino ou,
ainda, os testículos em posição abdominal.

A realização de um cariótipo após a cultura de linfócitos (sangue coletado em heparina) é útil
para dar precisão à natureza exata do hermafroditismo.

Tratamento
Remoção das gônadas (risco de cancerização das glândulas mais ou menos diferenciadas) e
correção das anormalidades externas não estéticas. Assim, um clitóris peniforme que faz
protrusão deve ser removido e um pênis sem bainha (prepúcio) deve ser amputado (risco de
irritação, ferimentos etc.).



Hérnia de disco
Hérnia De Disco Tipo I De Hansen
Raças condrodistróficas (tipo Teckel): metaplasia cartilaginosa do núcleo pulposo com
fragilização do ânulo fibroso, favorecendo a passagem do material discal para o canal
raquidiano, o que pode provocar a compressão da medula de modo agudo.

Hérnia De Disco Do Tipo II De Hansen
Raças não condrodistróficas: metaplasia fibrosa do núcleo pulposo sem fragilização do ânulo
fibroso, que se deforma progressivamente, sem permitir a passagem do material do disco para o
canal raquidiano: compressão lenta da medula.

Sintomas
– Dor radicular.
– Deficiência locomotora (ataxia, paresia, paraplegia, tetraplegia).
– Perda da propriocepção.
– Perda da nocicepção.
– Incontinência urinária.
– Incontinência fecal.

Diagnóstico
• LOCALIZAçãO: exame neurológico.
• O EXAME RADIOGRáFICO permite orientar o diagnóstico, mas não é suficiente isoladamente:
– as chapas (face e perfil) devem ser centradas no suposto local da lesão, determinada pelo
exame neurológico;
– anestesia normalmente indispensável para a realização correta do exame;
– os sinais característicos consistem na diminuição do espaço intervertebral, associada à
opacificação do forame e à calcificação do disco.

Exames de certeza
– A MIELOGRAFIA permite afirmar o caráter compressivo da lesão e dar precisão ao sítio
operatório. Este exame faculta a exploração do conjunto da coluna, mas não pode diferenciar
com clareza as várias compressões extradurais.
– A TOMODENSITOMETRIA oferece uma excelente resolução e permite diferenciar as causas de
compressão extramedular (tumor extradural, hematoma subdural, hipertrofia ligamentar) com
ou sem uso de produto de contraste.
– A IMAGEM POR RESSONâNCIA MAGNéTICA é o melhor exame para a exploração da medula espinal e,
portanto, para o estudo das consequências da hérnia de disco e de seu diagnóstico diferencial.

Prognóstico E Indicações Terapêuticas
• GRAU I. Propriocepção conservada.
– Bom prognóstico.
– Tratamento médico, exceto para a hérnia de disco cervical, que deve ser operada.
• GRAU II. Perda da propriocepção.



– Prognóstico suficientemente bom.
– Tratamento médico.
• GRAU III. Paresia ou paralisia.
– Prognóstico reservado.
– Tratamento médico e cirúrgico.
• GRAU IV. Perda da sensibilidade dolorosa profunda.
– Mau prognóstico. Se esta perda persistir por mais de 48 horas, o prognóstico se torna muito
ruim (recuperação em menos de 5% dos casos).
– Tratamento médico e cirúrgico de urgência.

Tratamento
• REPOUSO COMPLETO (gaiola) durante 10 dias. Trata-se da indicação terapêutica mais importante,
pois permite a cicatrização das lesões. Segue-se, então, um período de repouso menos rigoroso,
de 3 semanas.
• Os corticoides são indispensáveis na fase aguda para interromper os efeitos em cascata da
reação inflamatória induzida.
• Não abusar dos analgésicos ou dos anti-inflamatórios que, por diminuírem a dor, favorecem a
retomada da atividade normal, agravando, assim, as lesões.

Glicocorticoides
– Quando urgente – um passo para trás com relação às práticas, um tempo em voga, foi
registrado:
– o hemisuccinato de metilprednisolona (Solu-Médrol®*) não é mais prescrito nas doses massivas,

como anteriormente (até 30 mg/kg IV), pois os efeitos deletérios digestivos eram muito
frequentes, além de seu custo (dose prescrita: 2 a 4 mg/kg IV).
Os autores deste dicionário sempre foram reticentes quando à ideia de ceder a algumas notas

sobre fracassos, cujas consequências não foram sistematicamente pesadas e os benefícios não
foram bem avaliados.
– Manutenção:
– Prednisolona (Microsolone®, Mégasolone 5®): 1 a 2 mg/kg/dia per os, em 2 tomadas.

Analgésicos
– Os narcóticos podem eventualmente ser associados aos glicocorticoides:
– buprenofrina (Termgesic®*) 10-15 µg/kg IM ou IV, 2 vezes por dia, e, para gatos, 5-10 µg/kg;
– fentanil (Durogesic®), dispositivo transdérmico;
– butorfanol (Dolorex®), uma única injeção IV 0,2-0,4 mg/kg.
• ANTI-INFLAMATóRIOS NãO ESTEROIDES (ver ANTI-INFLAMATóRIOS NãO ESTEROIDES (p.57))
– Se necessário, por conta de seu efeito analgésico associado.
– Eventualmente isolados, nas formas discretas, mas ainda com o risco de que o animal, sem dor,
possa voltar a fazer movimentos excessivos. É preferível, então, limitar o exercício pelo repouso
forçado em gaiola.

Terapia cirúrgica
– Hérnias de disco cervicais com dor isolada.
– Paresia ou paralisia recidivantes (mau prognóstico se a sensibilidade dolorosa profunda
desaparecer por mais de 48 horas).



– Terapia preparatória:
– dexametasona (Dexadreson®): 1 a 2 mg/kg IV, pouco antes da intervenção;
– manitol (solução a 20%), 1 a 3 g/kg a cada 8 horas, durante 24 horas;
– fenestração: somente nas síndromes dolorosas cervicais;
– realizar preferencialmente uma verdadeira descompressão por laminectomia ou

hemilaminectomia.

Tratamento higiênico
– Prevenção das úlceras de decúbito: posicionar o animal em uma superfície confortável, fazer
limpeza cuidadosa na região perineal, passar vaselina nas zonas da pele suscetíveis de contato
com a urina.
– Esvaziar a bexiga 3 vezes por dia por pressão manual ou por sondagem estéril e utilizar um
antisséptico urinário para combater a infecção.
– Evitar a amiotrofia através de sessões de massagem ou de natação em água morna.



Hérnia diafragmática
Definição
Ruptura do diafragma, com passagem de órgãos abdominais para a cavidade torácica.

Particularmente frequente no gato, é, em geral, de origem traumática, mas as manifestações
podem surgir mais tarde em relação ao momento do acidente. As hérnias congênitas,
frenopericárdicas, são encontradas em cachorros.

Sintomas
– Histórico que sinaliza um traumatismo.
– Dispneia, com discordância.

NOTA: A manobra semiológica, dita “em escada” e que visa determinar se a dispneia ocorre
quando se eleva a parte traseira do animal, pode ser perigosa e deve ser efetuada com
precauções.
– Sintomas relativos ao órgão com hérnia (problemas no trânsito digestivo).

Diagnóstico
Exame radiográfico
– Opacidade torácica correspondente aos órgãos com hérnia (quando as alças intestinais estão
herniadas, são discerníveis facilmente graças ao ar contido nelas, sendo o diagnóstico mais
difícil se apenas o fígado estiver herniado).
– Desaparecimento parcial da visualização do contorno diafragmático.
– Modificação da posição dos órgãos torácicos (deslocamento cranial e dorsal do coração,
deslocamento cranial do eixo do estômago, este fisiologicamente paralelo ao eixo da 10ª costela
vista de perfil).
– Busca de lesões associadas: fraturas das costelas, pneumotórax, hemorragia pulmonar, efusão
pleural ou abdominal.
– Eventualmente, trânsito baritado para confirmar o posicionamento dos órgãos.

NOTA: Embora o exame radiográfico seja lógico em primeira instância após um traumatismo,
o mesmo reserva algumas armadilhas para a interpretação (hérnia “dinâmica”). Assim, as
técnicas seguintes, particularmente a ecografia, são preferidas ou fortemente aconselhadas em
caso de dúvidas.
• ECOGRAFIA: mais sensível que a radiografia. A abordagem do abdome permite verificar a
integridade do diafragma e enumerar os órgãos herniados.
• PERITONEOGRAFIA: injeção de 2 mL/kg de produto iodado não iônico na cavidade peritoneal, com
os membros pelvianos mais elevados para que o produto desça cranialmente. Em caso de hérnia
diafragmática, o espaço pleural será marcado pela radiografia.

Tratamento
Apenas cirúrgico.

Com exceção da hérnia de estômago com dilatação secundária, a intervenção pode, todavia, ser
realizada mais tarde, com o lapso de tempo sendo dedicado a uma reanimação pré-operatória
(repouso, oxigenoterapia, reidratação).

Não negligenciar uma tentativa de redução não invasiva, porém temporária, elevando o animal



por sua parte traseira.
A via de abordagem geralmente preconizada é a abdominal, exceto para hérnias antigas, caso

em que normalmente se justifica a abordagem torácica em razão de eventuais aderências.



Hérnia uterina inguinal da cadela
Definição
Passagem parcial ou total do útero pelo canal inguinal e sob a pele.

A hérnia não impede a fecundação e a gestação, porém esta última torna a hérnia irredutível e
o parto normal, assim, fica impossível.

Anomalia congênita em algumas raças.

Diagnóstico
– CLíNICO: deformação e tumefação ventrais em relação ao anel inguinal.
– A ECOGRAFIA apresenta a vantagem de ser diagnóstica (observação de uma dilatação do anel
inguinal, do corno uterino em posição subcutânea) e, também, de permitir a avaliação das lesões
uterinas.

Tratamento
Apenas cirúrgico.

Redução da hérnia o mais cedo possível para evitar uma isquemia suscetível de impedir o
desenvolvimento do feto.

Se a redução for impossível por causa da existência de um feto, proceder a uma histerectomia
inguinal e, depois, reduzir a hérnia. Em caso de aderências entre o útero e o saco herniário, fazer
a amputação do corno herniado, seguida de laparotomia para completar a remoção.



Herpes corneana
A ceratite herpética afeta particularmente filhotes de gatos, seja no nascimento, seja durante as
primeiras semanas da vida, sendo praticamente sempre associada à síndrome da “CORIZA
CONTAGIOSA DO GATO”. Mais raramente, o vírus herpético pode ser responsável por uma ceratite
isolada do adulto.

Manifestações Clínicas
As ceratites herpéticas são globalmente mais severas em filhotes de gato, pois são
frequentemente complicadas por úlceras.
– Podem ser superficiais, com contornos mal delimitados característicos (= úlceras dendríticas),
ou profundas. Paralelamente, a epífora é rapidamente purulenta, não somente devido às
superinfecções bacterianas, mas também por conta da necrose das populações celulares
infectadas. Uma irite (ver UVEíTES ANTERIORES) pode acompanhar este conjunto e ter um
tratamento extremamente difícil, em razão dos riscos ligados à corticoterapia em circunstância
viral e da presença de úlceras.
– Uma particularidade das ceratites herpéticas é o risco de aderências inflamatórias entre a
conjuntiva e a córnea (= SIMBLéFARO).

Diagnóstico
É muito mais fácil e essencialmente clínico para o filhote de gato, em decorrência da evolução
inicial de uma doença respiratória severa. O prognóstico ocular pode ser suavizado em função da
profundidade e da extensão das úlceras, cuja caracterização necessita de um teste com
fluoresceína.

Quando o diagnóstico específico parecer necessário:
– A PCR ou amplificação gênica (Laboratório Scanelis – ENVT) permite um diagnóstico
específico e rápido quando o contexto epidemiológico necessita de maior precisão. A sorologia
oferece pouca aplicação nas formas agudas dominantes por conta da rapidez da evolução, que
não é sempre compatível com uma conversão sorológica. Além disso, a interpretação não é
evidente no frequente contexto de uma vacinação recente.
– Pode-se, também, por citologia conjuntival, detectar a presença de inclusões específicas nas
células epiteliais (inclusões basófilas intranucleares), assim como células gigantes
multinucleadas.

Tratamento
O tratamento específico baseia-se na utilização muito frequente de medicamentos tópicos
antivirais, após a limpeza e desinfecção da região: trifluridina (colírio Virophta®*: 6 a 8 vezes por
dia); e aciclovir (Zovirax®* pomada) ou idoxuridina (gel Iduviran®*) para a noite.
– Uma dificuldade evidente consiste na necessidade de respeitar a grande frequência das
instilações durante a primeira semana, sabendo-se que é igualmente necessário recorrer a
medicamentos tópicos antibacterianos. O tratamento deve ser seguido durante 3 semanas, com
adaptações práticas em função do contexto.
– O uso de corticosteroides é absolutamente contraindicado.



Heterosídeos cardiotônicos (Tratamento com)
Definição
São substâncias cuja hidrólise permite a liberação de açúcar e de uma cápsula osídica, que
possuem propriedades farmacológicas similares: todas aumentam o débito cardíaco no animal
com insuficiência cardíaca.

O único medicamento empregado na medicina veterinária é a Digoxina®.

Propriedades
Atuação no sistema cardiovascular
– Aumento do débito cardíaco no animal com insuficiência cardíaca (não modificam esse
parâmetro no animal normal, ou até mesmo diminuem) pelas seguintes ações:
– Inotrópica positiva: aumento das formas contráteis do miocárdio (além de diminuir a duração da

sístole e prolongar a fase de preenchimento diastólico).
– Tonotrópica positiva: aumento do tônus das fibras miocárdicas (mobilização do resíduo pós-

sistólico).
– Cronotrópica negativa: diminuição da frequência cardíaca. Propriedade essencial na terapêutica

canina (fibrilação atrial).
– Dromotrópica negativa: diminuição da condução intracárdica (aumenta a “filtração nodal”, o que

explica seu interesse nas taquiarritmias supraventriculares).
– Batmotrópica positiva: aumenta a instabilidade das fibras miocárdicas.
– Redução do consumo de oxigênio pelo miocárdio no animal com insuficiência cardíaca
(aumenta no indivíduo normal).
– Modificações no ECG:
– Diminuição da frequência cardíaca (ação cronotrópica negativa).
– Modificação da repolarização ventricular, com deslocamento inferior e côncavo para cima na

primeira porção do segmento ST (cúpula digitálica, controle da impregnação, porém
inconstante) e diminuição frequente da amplitude da onda T nas mesmas derivações.

– Prolongamento de PR (dromotrópica negativa) e de QT atribuído ao prolongamento do tempo
de condução.

• OUTRAS PROPRIEDADES FARMACOLóGICAS: diurese aquosa e sódica por melhora da circulação geral
e diminuição da secreção de aldosterona (queda da pressão venosa).

Conduta Do Tratamento
Indicações
– Taquiarritmias supraventriculares:
– fibrilação atrial;
– flutter atrial;
– taquicardia supraventricular paroxística ou não paroxística.
– Insuficiência cardíaca congestiva com alta taquicardia sinusal.

Contraindicações
– Problemas de condução atrioventricular (sobretudo, os bloqueios de 2° e 3° graus).
– Extrassístoles numerosas, polimórficas ou bidirecionais (exceto se representam uma



manifestação dos problemas ligados à insuficiência cardíaca). Por outro lado, não é
contraindicado para extrassístoles polimórficas pouco frequentes.
– Taquicardia ventricular.
– Cardiomiopatias hipertróficas e restritivas.
• TERAPêUTICA: utilizar apenas a digoxina em tratamento prolongado.
– Cachorros: digoxina na dose máxima de 0,010 mg/kg/dia, em 2 tomadas.
– Gatos: digoxina na dose máxima de 0,010 mg/kg, a cada 2 dias, ou 0,007 mg/kg, também a cada 2
dias, caso haja associação com furosemida.

O tratamento não deve ser interrompido com o aparecimento de vômitos no terceiro/quarto
dia inicial de administração, exceto se os problemas não regredirem em 48 horas.

Efeitos Secundários Principais
• ACIDENTES DIGESTIVOS: náuseas, vômitos, anorexia, diarreia (interromper o tratamento, pois são
sinais de alerta que precedem problemas no ritmo).
• ACIDENTES CARDíACOS: em doses tóxicas, há inversão dos efeitos cronotrópico e batmotrópico
negativos, com aceleração da frequência inicialmente sinusal e, em seguida, extrassistólica de
focos ectópicos múltiplos, havendo, posteriormente, risco de taquicardia ventricular e fibrilação;
por outro lado, o efeito dromotrópico negativo é potencializado com dissociação atrioventricular
e bloqueios de ramo.
• ACIDENTES NEUROLóGICOS: abatimento, confusão, crises nervosas.

Controle Do Efeito Terapêutico (10° Dia)
– Melhora dos sinais clínicos de insuficiência cardíaca.
– Diminuição da frequência cardíaca.
– ECG: aumento de PR e QT, modificação inconstante do segmento ST.

A monitorização do tratamento, principalmente em caso de falha, é realizada por meio do
controle da digoxinemia pelo menos 8 dias após o início do tratamento. A digoxinemia deve estar
entre 0,8-2,5/mL, 10 horas após a ingestão do comprimido.

Fatores Que Modificam A Tolerância
• ESTADO MIOCáRDICO. No decorrer da evolução de uma cardiopatia, a alteração do tônus
miocárdico é cada vez mais significativa, e a margem de segurança entre a posologia ótima e a
posologia tóxica é cada vez menor.
• POTASSEMIA. A hiperpotassemia diminui os efeitos da digoxina. A hipopotassemia aumenta os
efeitos da digoxina e, particularmente, a hiperexcitabilidade miocárdica (monitorar a potassemia
em caso de perdas digestivas por diarreia ou quando há utilização de diurético, que provoca
perdas urinárias).
• CALCEMIA. A hipercalcemia tem o mesmo efeito que a hipopotassemia.
• FUNçãO RENAL. A insuficiência renal provoca um acúmulo de digoxina (principalmente em
gatos).
• FUNçãO TIREOIDIANA. Os animais com hipotireoidismo são muito sensíveis à digoxina.

Interações Medicamentosas
São muito numerosas e deve-se evitar, principalmente:



• A DIMINUIçãO DA ATIVIDADE DA DIGOXINA POR:
– Metoclopramida (Primpéran®*) e neomicina, que diminuem a absorção digestiva.
– Potássio, que reduz a penetração celular.
– Fenobarbital, difenilidantoína e fenilbutazona, que aumentam a degradação hepática.
• O AUMENTO DA ATIVIDADE POR:
– Antiespasmódicos, que aumentam a reabsorção intestinal.
– Hipopotassemia, que favorece a excitação celular.
– Diuréticos, que aumentam a concentração plasmática e facilitam a difusão tecidual.
– Cálcio.
– Simpatomiméticos (arritmias).
– Betaestimulantes.
– Aprindina e procainamida, que agravam a desaceleração atrioventricular.

Resumo
A prescrição de um heterosídeo cardiotônico (digoxina) deve observar as seguintes precauções:
• A PRINCIPAL INDICAçãO é PARA AS TAQUIARRITMIAS SUPRAVENTRICULARES.
• BUSCAR AS CONTRAINDICAçõES (BAV, ES heterotopias ventriculares graves, cardiomiopatias
hipertróficas ou restritivas).
• ELIMINAR A CAUSA DE INSUFICIêNCIA CARDíACA não resolvida pelo uso de digoxina (avitaminose B,
hipertireoidismo etc.).
• ASSEGURAR-SE DA POTASSEMIA e da função renal.
• ASSOCIAR UM TRATAMENTO DIURéTICO e/ou vasodilatador (ver DIURéTICOS (p.229)).
• LEMBRAR de registrar corretamente um eletrocardiograma de referência.
• LEVAR EM CONTA medicamentos associados (ação hipo ou hiper).
• MONITORAR A DIGOXINEMIA.



Hidratação (Problemas de) Generalidades
Etiologia
Os problemas de hidratação resultam de um desequilíbrio no balanço de sódio e/ou hídrico.

São muito frequentemente observados na clínica e constituem, independentemente do
tratamento das causas que os provocaram, urgências médicas que devem ser reconhecidas e
tratadas rapidamente.

Classificação
Esses desequilíbrios podem afetar:
– os setores extra e intracelular;
– independentemente ou simultaneamente.

Isso conduz à distinção entre:

Problemas elementares
– Desidratação celular (ver DESIDRATAçõES (p.194)).
– Hiperidratação celular (ver HIPERIDRATAçõES (p.319)).
– Desidratação extracelular.
– Hiperidratação extracelular (edema).

Problemas associados
– Hiperidratação global (ver HIPERIDRATAçõES (p.319)).
– Desidratação global (ver DESIDRATAçõES (p.194)).
– Hiperidratação extracelular com desidratação celular.
– Desidratação extracelular com hiperidratação celular.



Hidrocefalia
Definição
Aumento do volume dos ventrículos cerebrais, provocado ou por excesso de secreção ou
dificuldade de reabsorção, ou, ainda, por um obstáculo à circulação do líquido cefalorraquidiano
(LCR).

A hidrocefalia pode ser congênita, principalmente em raças miniaturas, ou adquirida
(hidrocefalia causada pela má reabsorção do LCR, seguida de meningite ou obstrução do
aqueduto mesencefálico por edema ou tumor).

Sintomas
Hidrocefalia congênita: revelada entre 5 semanas e 6 anos de vida (70% antes de 1 ano de idade,
30% entre 1 e 6 anos).

No jovem
– Deformação da caixa craniana e persistência da fontanela (inconstante).
– Crescimento reduzido.
– Comportamento anormal (prostração, agressividade).
– Crises convulsivas.
– Deficiência visual com reflexo fotomotor conservado (amaurose).

No adulto
– Crises convulsivas.
– Queda da vigilância, prostração.
– Cabeça mantida em posição baixa.

Diagnóstico
– Radiografia do crânio.
– Punção ventricular: obtenção de LCR sem aspiração, após punção em profundidade muito baixa.
– Tomodensitometria: permite o diagnóstico da hidrocefalia e a identificação de um eventual
tumor (exame de escolha).

Em caso de persistência da fontanela, a ecografia é possível graças a essa janela e suficiente
para confirmar o diagnóstico.

Tratamento
Hidrocefalia congênita
– Tratamento médico

Corticoterapia durante 3 semanas:
– prednisolona (Microsolona®, Megasolona 5®): 1 mg/kg/dia;
– dexametasona (Dexadreson®): 0,1 mg/kg/dia.
– a corticoterapia deve ser interrompida se os sintomas regredirem e repetida caso haja recidiva.

Acetazolamida (Diamox®*): 4 mg/kg/dia per os, em 2 tomadas.
Anticonvulsivantes, se necessário.

– Tratamento cirúrgico



Na ocorrência de falha do tratamento médico, pode-se considerar o posicionamento de uma
derivação entre o ventrículo cerebral lateral e o peritônio, graças a um cateter que comporta uma
válvula unidirecional. Essa terapia traz uma grande melhora, porém os incidentes pós-
operatórios são frequentes (deslocamento ou obstrução do cateter).
• HIDROCEFALIA ADQUIRIDA: mau prognóstico.

Tentar reduzir o edema cerebral pelos seguintes meios:
– Manitol (1g/kg) em perfusão repetida a cada seis horas em função da evolução.
– Corticoterapia: dexametasona (Dexadreson®), 1 mg/kg a cada 12 horas, durante 48 horas.
– Anticonvulsivantes, se necessário.



Hidronefrose
Definição
Dilatação da pelve renal e dos cálices, resultante de um obstáculo ao corrimento de urina. A
consequência possível é a destruição progressiva do parênquima renal.

Etiologia
Causas congênitas
– Anomalia da junção pieloureteral.
– Atresia ou estenose ureteral.
– Torção ou nó ureteral em caso de rins ectópicos.
– Constrição ureteral por vasos renais ectópicos.

Causas adquiridas
– Tumores, litíases renais.
– Ureterites crônicas, cálculos ureterais, tumores ureterais.
– Litíases, tumores (colo da bexiga).
– Tumores, cálculos ureterais, uretrites crônicas.
– Tumores extraurinários (abdominais, prostáticos) que comprimem o ureter (ou a uretra);
– Parasitas: DIOCTOFIMOSE (DIOCTOFIMOSE RENAL).

Sintomas
• SINAIS GERAIS: variáveis segundo a causa e a gravidade da hidronefrose, seu caráter uni ou
bilateral e a presença eventual de superinfecção (pielonefrite).
– Hidronefrose unilateral: algumas vezes permanece assintomática por muito tempo.
– Hidronefrose bilateral: em longo termo, origina insuficiência renal.
• SINAIS LOCAIS: se a palpação dos rins for indispensável; sua distensão é variável segundo o grau
de evolução.

Exames Complementares
– RADIOGRAFIA: detecção de uma nefromegalia uni ou bilateral (normas: o tamanho dos rins mede
entre 2,5 e 3,5 vezes o comprimento do corpo vertebral de L2 no cachorro e 2,4 a 3 vezes no gato).
– A ECOGRAFIA apresenta uma sensibilidade excelente. O diagnóstico passa pela visualização da
dilatação associada da pelve renal, de seus recessos e do ureter. A urina piélica parece
anecogênica, mas pode também ser hipoecogênica ou heterogênea. O exame permite determinar
o estado da hidronefrose (atrofia do parênquima renal mais ou menos severa, segundo o caso) e
detectar a causa de obstrução do fluxo urinário.
– A UROGRAFIA INTRAVENOSA é igualmente diagnóstica (imagem da distensão da pelve renal e de
seus recessos, megaureter ipsilateral no estado do pielograma), mas apenas permite a detecção
do agente causal em alguns casos (litíases urinárias, ureteres ectópicos, principalmente
compressão ureteral). Nos casos de hidronefrose severa, o rim pode parecer “mudo”, o que torna
o diagnóstico mais difícil.
– A CINTILOGRAFIA é o único exame que faculta julgar a funcionalidade do rim (Fig. 7). Este exame
fornece o débito de filtração glomerular relativo de cada rim (p. ex.: rim esquerdo, 80% do débito



de filtração glomerular total; rim direito, 20%).
– O CONTROLE DA FUNçãO RENAL: uremia, creatininemia e clearance da creatinina.
– ANáLISE CITOBACTERIOLóGICA DOS RINS.

Tratamento
• TRATAMENTO ESPECíFICO, se possível.
• HIDRONEFROSE UNILATERAL: o rim contralateral continua funcional – nefrectomia ou nefrotomia,
segundo a causa e a gravidade da lesão.

Hidronefrose bilateral
– Em caso de litíase renal bilateral, assegurar-se da integridade da função renal. Na ausência de
insuficiência renal, fazer uma nefrotomia em dois tempos, espaçados por 3 semanas.
– Em caso de litíase de estruvita, dar preferência a um “tratamento calculolítico” (alimentos
especiais e antibioticoterapia) à nefrotomia bilateral.
– Em caso de obstáculo nas vias excretórias comuns, tratamento etiológico na ausência de
insuficiência renal instalada.
– A realização de uma cintilografia é uma etapa indispensável antes da nefrotomia ou
nefrectomia, a fim de não provocar uma insuficiência renal precoce.



Higiene bucodentária e alimentação
Princípios
O acúmulo não controlado de placa dentária bacteriana é a causa principal da doença
periodontal. Em carnívoros, a eliminação desta placa pode ser feita através da escovação regular,
utilizando-se escovas adaptadas, ou pela aplicação direta nos dentes de um gel próprio para esse
uso e contendo agentes antissépticos.

A placa e sua mineralização em tártaro podem também ser limitadas por meio da aplicação de
“objetos para mastigar”, que favorecem uma limpeza natural, ou por uma alimentação especial.

Prevenção
Dentre os elementos de mastigação:
• ACONSELHAM-SE:
– Os ossos alimentares destinados a este uso.
– Os petiscos de colágeno (Prozym®, Sepval®) e outros ossos ditos “de pele de búfalo”, apenas se
sua origem e seu tratamento satisfazem às exigências sanitárias atuais.
– Os tendões e músculos ligados aos ossos.
– Os ossos cartilaginosos ou esponjosos, observando-se o risco de constipação.
• DESACONSELHAM-SE os ossos e objetos de borracha e de plástico: risco de oclusão intestinal. Os
ossos duros favorecem fraturas dentais e atrito.
• NãO Há INTERESSE, do ponto de vista da higiene bucal: pão duro e petiscos pequenos que se
degradam facilmente sob o efeito da saliva, com exceção dos petiscos específicos.



Hipercalcemia
Definição
Aumento da calcemia, interpretada em função da idade e verificada em um mínimo de duas
coletas, após correção em função da proteinemia (calcemia corrigida).

Esta definição dá ênfase às várias causas de erros que podem surgir na interpretação da
calcemia. Além dos testes bioquímicos sistemáticos, a determinação da calcemia é geralmente
motivada pela existência de uma síndrome de poliúria-polidipsia, um tumor maligno, um
problema locomotor de origem muscular ou óssea ou uma anomalia do ritmo cardíaco.

Na prática, toda calcemia corrigida superior a 120 mg/L em um adulto justifica uma busca
aprofundada.

Etiologia
Na teoria, as causas da hipercalcemia são extremamente numerosas e diversas (ver quadro).
– Todavia, no adulto, a hipercalcemia deve prioritariamente levantar a suspeita de síndrome
paraneoplásica ectópica (ver SíNDROME PARANEOPLáSICA) e buscar um tumor: primeiramente, os
linfomas, nos quais a hipercalcemia é encontrada em um terço dos casos.
– Depois, as leucemias, diferentes adenocarcinomas das glândulas apócrinas dos sacos anais e
das glândulas mamárias; mieloma múltiplo; melanoma, tumor primitivo do pulmão, timoma;
tumores ósseos.
– Os tumores das paratireoides são muito mais raros (ver HIPERPARATIREOIDISMO (p.321),
OSTEOFIBROSE PRIMITIVA (p.429)) e acompanhados de uma excreção significativa de fosfato na urina,
diferentemente do HIPERPARATIREOIDISMO SECUNDáRIO de origem renal (ver OSTEOFIBROSE RENAL
(p.429)), que provoca uma hiperfosfatemia.
– Os TUMORES DO OSSO são muitas vezes associados à hipercalcemia, porém o clínico é mais
frequentemente conduzido a tal suspeita pelos problemas locomotores que eles provocam
(claudicação, dor) do que em função da hipercalcemia.
 Etiologia  da hipercalcemia



Diferentemente da medicina humana, os problemas cognitivos ou as perturbações da
vigilância são raramente constatados quando há hipercalcemia.

Sintomas (Ver Hiperparatireoidismo (P.321))
Os elementos seguintes podem ser associados à hipercalcemia:
– SINAIS GERAIS, NEUROMUSCULARES, DIGESTIVOS, URINáRIOS E CARDíACOS VARIADOS: anorexia, vômitos,
diarreias, astenite, fraqueza muscular, tremedeira, sinais urinários (litíases cálcicas), problemas
do ritmo cardíaco.
– SINAIS LIGADOS à INSUFICIêNCIA RENAL INDUZIDA PELA HIPERCALCEMIA: PUPD, sinais gerais e digestivos.
– SINAIS LIGADOS à DOENçA CAUSAL.

Diagnóstico (Ver Árvore Diagnóstica 19, P. LI)
Deve ser efetuado em vários tempos:

Controlar a realidade da hipercalcemia
– Levar em conta a idade e interpretar o valor em função da proteinemia: quando o cálcio
ionizado é o único ativo, uma grande parte do cálcio total está ligada a proteínas; assim, uma
hiperprotidemia pode sugerir uma pseudo-hipercalcemia. Na prática, deve-se sempre solicitar



simultaneamente os dois parâmetros e corrigir a calcemia em função da taxa de proteínas, se
esta estiver aumentada.
– Uma aproximação simples consiste em utilizar a seguinte fórmula: cálcio corrigido
(mg/dL) = calcemia medida (mg/dL) – 0,4 (proteinemia) (g/dL) + 33).
– Eliminar os erros ligados à coleta (hemólise, lipidemia pós-prandial, pH sanguíneo,
hemoconcentração, garrote muito apertado…).
– Refazer sistematicamente uma segunda dosagem.
– Fosfatemia: frequentemente elevada quando há insuficiência renal, normal ou baixa quando há
hiperparatireoidismo.
– Outros parâmetros: uremia, creatininemia (procurar uma insuficiência renal).
• BUSCAR, EM PRIMEIRO LUGAR, AS CAUSAS MAIS FREQUENTES.
– Procura de neoplasia: imagem, biópsias, dosagem de paratormônio…

Tratamento
– TRATAMENTO DA DOENçA CAUSAL
– LUTA CONTRA A HIPERCALCEMIA

Para evitar ou combater a insuficiência renal: tratar apenas os animais simultaneamente
atingidos por insuficiência renal ou desidratados, os que apresentam taxa de fosfato elevada ou,
então, aqueles cuja hipercalcemia é sabidamente recente. De fato, o tratamento “sintomático” da
hipercalcemia traz o risco de prejudicar a identificação etiológica.

Diurese forçada, com ajuda de NaCl a 0,9%
Favorece a calciurese, estimulando a excreção de cálcio (aumento do débito de filtração
glomerular) e reduzindo a reabsorção tubular de cálcio (uma parte da reabsorção de cálcio
ocorre, independentemente da taxa de paratormônio no tubo contornado proximal, em função
de um gradiente osmótico ligado ao sódio). Além disso, o cloreto de sódio se opõe à
desidratação eventualmente associada à hipercalcemia.

Utilização de furosemida
Quando a perfusão de NaCl isolada não é suficiente e na ausência de desidratação, a utilização
de furosemida em doses altas (bolus inicial de 5 mg/kg; depois, perfusão de 5 mg/kg/h) permite
uma redução da hipercalcemia. Por outro lado, os diuréticos tiazídicos não devem ser utilizados.

Outras Linhas Terapêuticas
Corticoides
Prednisolona: 1-2 mg/kg, 2 vezes por dia, particularmente em caso de intoxicação por vitamina D
e de síndromes paraneoplásicas (reduz a absorção intestinal do cálcio e favorece sua excreção
renal, inibe a vitamina D).

Calcitonina
Reduz a mobilização do cálcio ósseo: 4-7 µg/kg SC, 3 vezes por dia.

Bifosfonatos
Diminuem a mobilização do cálcio ósseo: etidronato (Didronel®*) 5 mg/kg/dia, per os, em
cachorros.



Hipercorticismo
Ver CUSHING (SíNDROME DE) (p.154)



Hiperesplenismo
Síndrome caracterizada pela diminuição de uma (ou várias) linhagem (linhagens) sanguínea(s)
circulante(s), associada a uma esplenomegalia.

Sintomas
– Variáveis em função da linhagem atingida: anemia, púrpura etc.
– Esplenomegalia.

Exames Complementares
O hemograma permite identificar a natureza da(s) linhagem (linhagens) atingida(s). Geralmente,
o sequestro (= retenção) esplênico é efetuado na seguinte ordem: glóbulos vermelhos
(originando uma anemia normocítica e normocrômica); plaquetas (originando uma
trombocitopenia); glóbulos brancos (originando uma leucopenia moderada, frequentemente
dividida em partes iguais das diferentes linhagens).

Tratamento
• CONVéM, INICIALMENTE, tentar dar precisão à origem da hiperatividade esplênica (ver
ESPLENOMEGALIA (p.262)). Todavia, esse esforço é muitas vezes infrutífero, propondo-se,
convencionalmente, a remoção do baço. Na teoria, o problema só deveria ser resolvido depois da
certeza do sequestro de glóbulos vermelhos no baço (cintilografia). Na prática, porém, diversas
restrições se opõem a tal requisito.
• ENTRETANTO, O óRGãO Só PODE SER REMOVIDO após a eliminação de um certo número de causas, nas
quais a esplenomegalia é um mecanismo reacional de depuração de células lesadas por um outro
processo patológico (infecção parasitária, desregulação imunológica).



Hiperestro canino
Definição
Encurtamento do interestro com aumento da frequência de calores (três a quatro por ano) e
infertilidade. Pode ser funcional ou relacionado com cistos, tumores de ovário ou administração
intempestiva de estrógenos.

Sintomas
– Irregularidade do ciclo com prolongamento do proestro ou do estro e edema da vulva,
corrimento serossanguinolento, atração de machos (sem receptividade, porém).
– Associação possível com alopecia endócrina, privação e hiperceratose e com o complexo
hiperplasia endometrial cística- piometra.

Diagnóstico
– Ecografia para diferenciar os cistos ovarianos (estruturas ovaladas ou redondas, anecogênicas e
bem delimitadas) dos tumores ovarianos (aspecto heterogêneo, órgão deformado, de tamanho
aumentado).
– Esfregaço vaginal: células corneificadas em grande número, indicando o hiperestrogenismo.

Tratamento
Em caso de hiperestro funcional, administração de gonadotrofina coriônica no início do
proestro, 200-500 UI, em SC ou IM, 3 a 4 vezes, com 24 a 48 horas de intervalo, a fim de induzir a
luteinização caso a ovário- histerectomia falhe.



Hiperestro felino
Definição
Aumento da frequência de calores e da duração do estro associado à presença de um ou mais
cistos ovarianos (ver CICLO SEXUAL DA GATA (p.117)).

Comum, principalmente em gatos siameses. Distingue-se da ninfomania por gerar um
distúrbio de comportamento para o qual a doença possa evoluir.

Diagnóstico
– Esfregaço vaginal: as células queratinizadas são dominantes.
– Palpação do abdome: busca de uma massa.
– Ecografia dos ovários: os cistos aparecem como cavidades anecogênicas (negras) bem
delimitadas, redondas ou ovaladas. Seu tamanho pode chegar a alguns centímetros.

Tratamento
A cópula ou as estimulações vaginais provocam a liberação de LH, a ovulação e a formação de
corpos lúteos.

Tratamento hormonal
– Gonadotrofina coriônica: injeção única de 50 UI em SC, provocando a ovulação, porém com
rápida recidiva.
– Progestativos sintéticos: Supprestral® ou Depo-promone®*, 25-50 mg de acordo com o tamanho,
por via IM.
– Um tratamento a cada 5-6 meses é suficiente para manter o ciclo sexual em fase lútea.
• TRATAMENTO CIRúRGICO: remoção do(s) cisto(s) para gatas reprodutoras e ovário-histerectomia
para as outras fêmeas.

Em caso de falha dos tratamentos anteriores (hiperestro ligado a cistos ovarianos):
ovariectomia.



Hiperfibrinólise primária
Ocorre quando há liberação massiva de ativador: cirroses com hipertensão portal, tumores
malignos, intervenções cirúrgicas na esfera urogenital.

Sintomas
Sangramento lento e contínuo, incoercível.

Diagnóstico Biológico
– Prolongamento do tempo de trombina.
– Fibrinopenia significativa.
– Aumento da concentração dos produtos de degradação da fibrina (PDF).
– Contagem plaquetária normal (diferença com a coagulação intravascular disseminada, ou
CIVD). Ver padrões no fim do livro.

Tratamento
• PARA AS FORMAS AGUDAS: sangue fresco, de 10-20 mL/kg IV.
• PARA AS FORMAS SUBAGUDAS: inibidores do ativador de plasminogênio – ácido tranexâmico
(Exacyl®*), 25 mg/kg/dia por via oral ou IV.
• EM CASO DE ESTADO DE CHOQUE, associar o tratamento específico do choque.



Hiperidratações
Hiperidratação Celular

Definição
Resulta da diminuição da osmolalidade do setor extracelular, provocando a passagem de água
para o interior das células.

Este problema raramente surge isoladamente e, em geral, é associado a uma desidratação
extracelular.

A diminuição inicial da osmolalidade extracelular pode resultar das seguintes ações:
– Sobrecarga hídrica.
– Perda de sódio, mal compensada pela ingestão excessiva de água, sem ingestão paralela de
sódio (caso muito frequente de perfusões desconsideradas de solução glicosadas).

Sintomas
– Sinais neuromusculares: fasciculações, cãibras, convulsões.
– Coma, em caso de edema cerebral.
– Recusa a tomar líquidos.
– Vômitos em caso de ingestão forçada de água.

Sinais biológicos
– Hipo-osmolalidade plasmática.
– Hiponatremia.

Etiologia

Sobrecarga hídrica do setor extracelular

– Insuficiência cardíaca congestiva.
– Cirrose hepática descompensada.
– Síndrome nefrótica.
– Insuficiência renal aguda.

Perda de sódio do setor extracelular

– Vômitos.
– Insuficiência suprarrenal aguda.
– Nefropatias crônicas.

Tratamento
• EM CASO DE SOBRECARGA HíDRICA SEM HIPONATREMIA NEM DESIDRATAçãO CELULAR (história,
diagnóstico etiológico):
– Parar a ingestão de água.
– Eventualmente, furosemida (Dimazon®, Furozenol®): 4-8 mg/kg/dia, em 2 tomadas cotidianas.
• EM CASO DE HIPONATREMIA ASSOCIADA, administração de sódio:



– Cloreto de sódio em todos os casos.
– Eventualmente associado a bicarbonato de sódio, em caso de acidose.

Essa ingestão de sódio é feita por via intravenosa, e a quantidade pode ser aproximada pela
seguinte fórmula:

A correção deve ser progressiva para evitar um deslocamento muito rápido do setor celular
para o sangue (risco de edema pulmonar).

Hiperidratação Extracelular
Definição
Resulta da retenção associada e proporcional de sódio e de água, provocando um “inchaço”
isotônico do setor extracelular.

Sintomas
• Edema (aumento do volume do setor intersticial):
– na porção cavitária: efusão não inflamatória em uma grande cavidade;
– na porção periférica: regiões dependentes.
• Em alguns casos, hipervolemia, com risco de edema pulmonar.

Sinais biológicos
São pouco específicos:
– Natremia normal.
– Diminuição do hematócrito e da proteinemia (variável de acordo com a etiologia).

Etiologia
• PERDAS PROTEICAS (diminuição da pressão oncótica):
– De origem renal (síndrome nefrótica).
– De origem digestiva (enteropatia exsudativa).
• DOENçA HEPáTICA (provoca a diminuição da pressão oncótica e o aumento da pressão
hidrostática):
– Cirrose.
– Tumor.
• DOENçA CARDIOVASCULAR (provoca o aumento da pressão hidrostática de retorno):
– Insuficiência cardíaca.
– Tumor sobre a circulação de retorno.

Tratamento
Redução da concentração de sódio:
– Dieta hipossódica.
– Diurético: furosemida (Dimazon®, Furozenol®) – em um primeiro momento, 4-8 mg/kg/dia em 2
tomadas cotidianas; em longo prazo, Aldactazine®* (diurético tiazídico associado a um inibidor da
aldosterona, para atuar contra o hiperaldosteronismo secundário), na dose de 4 mg/kg/dia de



espirolactona, em 2 tomadas cotidianas.

Hiperidratação Global
Definição
Superposição de uma hiperidratação celular e de uma hiperidratação extracelular. Raramente
diagnosticada em carnívoros.

Presente quando há associação de uma síndrome edematosa e uma doença renal.

Tratamento
Associar os diuréticos e a dieta assódica a uma diálise peritoneal.

Hiperidratação Extracelular E Desidratação Celular
Sintomas e sinais biológicos
– Edemas.
– Sede intensa.
– Hipernatremia (ver DESIDRATAçõES (p.194)).
– Hemodiluição:
– hipoproteinemia;
– diminuição do hematócrito.

Etiologia
Esta síndrome é causada por um aumento da osmolalidade do setor extracelular, que explica a
transferência hídrica proveniente do setor celular.

Esse aumento de osmolalidade inicial pode provocar o seguinte:
– Restrição hídrica muito grande nos animais com edema.
– Erros terapêuticos com perfusões excessivas de soluções salinas hipertônicas.

Tratamento
– PARADOXALMENTE, a ingestão massiva de água associada a uma restrição de sódio pode ser a
fonte de uma melhora rápida, com retomada da diurese e diminuição dos edemas.
– TODAVIA, quando há “intoxicações” por soluções hipertônicas, apenas a diálise peritoneal, com
a ajuda de soluções hipotônicas, pode ser seguida de efeitos.

Desidratação Extracelular E Hiperidratação Celular
Este desequilíbrio é consequência de erros terapêuticos, ainda frequentes, quando a diminuição
da concentração de sódio do setor extracelular (ver DESIDRATAçõES (p.194)) é compensada somente
com água ou solução glicosada.

Sintomas
– Dobra da pele.
– Repulsão à água.
– Tremedeira e problemas neurológicos.



Tratamento
– INJEçãO DE SOLUçãO HIPERTôNICA. É destinada a provocar o deslocamento da água do setor celular
para o plasma, sem, porém, aumentar a massa de água total e os riscos de sobrecarga circulatória
(imperativa em caso de cardiopatia associada): NaCl (a 10% ou 20% IV, 2 a 10 mL/kg a cada 24
horas).
– RESTRIçãO HíDRICA.
– MONITORIZAçãO DA TAXA DE POTáSSIO e correção de uma eventual hipopotassemia secundária
(administração de KCl por via IV).



Hiperlipidemia
Ver DISLIPIDEMIAS



Hiperparatireoidismo
Excesso de secreção de paratormônio (PTH), um hormônio hipercalcemiante. O
hiperparatireoidismo pode ser primitivo (adenoma ou, excepcionalmente, carcinoma da
glândula paratireoide) ou secundário (insuficiência renal crônica, origem nutricional) (ver
OSTEOFIBROSE).

Hiperparatireoidismo Primitivo
Os sintomas resultam, sobretudo, da HIPERCALCEMIA, causada pelo aumento da secreção de PTH
pelo adenoma paratireoidiano.

A hipercalcemia induz uma PU/PD (insuficiência renal, redução da sensibilidade à ação do
hormônio antidiurético), problemas neuromusculares e cardíacos (perturbações da
excitabilidade e da condução nervosa, da contratilidade muscular, da excitabilidade cardíaca e da
condução atrioventricular).

A evolução é frequentemente insidiosa, com sinais às vezes discretos e pouco específicos:
– PU/PD.
– Fadiga, fraqueza muscular, tremedeiras.
– Dores, manqueira.
– Problemas digestivos, disorexia ou anorexia.
– Emagrecimento.
– Problemas urinários (litíases cálcicas), densidade urinária diminuída.
– Anomalias da auscultação cardíaca.

Diagnóstico
Diagnóstico do hiperparatireoidismo
– Dosagem de PTH (soro conservado a +4°C) e da calcemia: a hipercalcemia associada a uma
concentração de PTH normal ou aumentada é um indício de tumor secretante.
– Ecografia: detecção da origem paratireoidiana de uma massa cervical, avaliação de eventuais
lesões renais (ver OSTEOFIBROSE).
– Radiografia: osteopenia generalizada em caso de doença crônica (diminuição do espessamento
das corticais ósseas e da densidade da massa óssea.

Busca de anomalias associadas
– Uremia/creatininemia: nefrocalcinose possível, originando uma insuficiência renal.
– Fosfatemia normal ou baixa (o PTH é hipofosfatemiante), exceto em caso de insuficiência renal
desenvolvida (possível hiperfosfatemia).

Tratamento
– Da HIPERCALCEMIA.
– Cirúrgico: risco de hipocalcemia pós-operatória.



Hiperplasia benigna da próstata
Ver também PRóSTATA (AFECçõES DA (p.482))

Definição
A hiperplasia benigna da próstata (HBP) representa a lesão prostática mais frequente. O termo
hiperplasia difusa, igualmente utilizado, refere-se à natureza histológica da lesão responsável
pela doença. As antigas denominações, como adenoma, hipertrofia benigna e hiperplasia cística,
entre outras, devem ser abandonadas.

Em cachorros, a próstata passa por uma fase de crescimento hiperplásico que tem início entre
os 6 e 10 anos de idade. Esse fenômeno fisiológico corresponde à multiplicação das células
epiteliais, sob efeito dos hormônios andrógenos.

Tal evolução só se torna patológica quando for exagerada.

Sintomas
– Se não houver qualquer sintoma característico de hiperplasia difusa, encontram-se geralmente
sinais da síndrome prostática (ver PRóSTATA [AFECçõES DA (P.482)]) expressos em vários graus.
– A palpação por via transretal permite detectar uma glândula cujo volume encontra-se
aumentado, triplicado ou quadruplicado. Sua superfície é irregularmente nodular, e sua
estrutura, bilobular, pode ser conservada ou mascarada pelos nódulos que estimulam os lobos
acessórios. Quando a evolução é longa, a superfície pode ser coberta de cistos de pequeno
diâmetro, de parede fina.
– Quando a hiperplasia se torna mais significativa, a próstata se move para a parte anterior e não é mais
palpável.

Diagnóstico
– A RADIOGRAFIA permite a detecção do aumento de tamanho da próstata, mas não é específica
para essa doença (a altura da próstata não deve exceder 70% do comprimento entre a
extremidade cranial do púbis e a extremidade ventral do corpo vertebral de S1 em uma chapa de
perfil do abdome).
– A ECOGRAFIA apresenta uma sensibilidade mais elevada. O aumento de tamanho associado à
presença de lesões anecogênicas (negras) – bem delimitadas, arredondadas ou em forma de lojas
(lesões císticas) – e a um aspecto heterogêneo ecogênico são os sinais mais frequentemente
encontrados. A cápsula é íntegra. Sua forma pode ser modificada, mas, geralmente, a fissura
mediana é identificável e a simetria do órgão, conservada. Essas observações não são suficientes
para se obter um diagnóstico de certeza (citopunção ou biópsia pode ser realizada).

Tratamento
A castração é o tratamento de escolha.

Se for contra a vontade do voluntário:
– Seguir tratamento médico: ver PRóSTATA (AFECçõES DA (p.482)).
– Evitar estrógenos, que podem induzir a metaplasia escamosa da próstata.
– Modular o tratamento em função da natureza histopatológica da lesão responsável pela
doença.



Hiperplasia crônica do escroto
Ver ESCROTO (HIPERPLASIA CRôNICA DO (p.259))



Hiperplasia difusa da próstata
Ver PRóSTATA (p.482)



Hiperplasia glandulocística do endométrio
Ver ENDOMéTRIO (HIPERPLASIA GLANDULAR CíSTICA DO (p.254))



Hiperssexualidade do macho
Ver SATIRíASE (p.527)



Hipertensão arterial
Definição
Aumento permanente da pressão arterial sistêmica.

Etiologia
– HIPERTENSãO ARTERIAL ESSENCIAL: frequência desconhecida em carnívoros.
– HIPERTENSãO ARTERIAL SECUNDáRIA:
– doenças renais (glomerulopatia);
– hipertireoidismo felino;
– diabetes melito, acromegalia;
– sndrome de Cushing;
– feocromocitoma;
– hiperaldosteronismo (gato);
– hipotireoidismo com aterosclerose;
– hiperviscosidade sanguínea, policitemia;
– anemia.

Sintomas
Resultam dos efeitos da hipertensão sobre os “órgãos-alvo” – rim, coração, encéfalo, olho ou são
associados à doença causal.
– Sinais gerais: apatia.
– Sinais oculares: hemorragias (câmara anterior, vítreo, retina), sobretudo na espécie felina,
descolamentos retinianos ou edemas da pupila, provocando cegueira.
– Sinais cardíacos – decorrentes do aumento da pós-carga (hipertrofia ventricular esquerda,
comumente sistêmica e concêntrica; às vezes, localizada no septo interventricular; possível
evolução para insuficiência cardíaca congestiva): sopro, sons de galope, aumento do choque
precordial ou do pulso femoral, taquicardia, sinais de insuficiência cardíaca congestiva (todos
acompanhados de dispneia).
– Sinais de nefropatia: PU/PD, anorexia, proteinúria…
– Sinais nervosos: acidentes vasculares cerebrais, convulsões, ataxia, amaurose.
– Outros: epistaxe…

Diagnóstico (Ver Árvore Diagnóstica 23, P. LIII)
Da hipertensão
Medição da pressão arterial pelo método de Doppler (único válido para o gato) ou oscilométrico
(várias medidas necessárias).
 Valores usuais



Para cachorros, fala-se de hipertensão se a pressão arterial sistólica for superior a 190 mmHg
com o método oscilométrico.
 Hipertensão

Busca da doença causal
Busca de insuficiência renal, dosagens hormonais (tiroxinemia, cortisolemia…), NF (anemia,
poliglobulia)…

Busca das complicações
Ecocardiografia, radiografia do tórax (edema pulmonar em caso de insuficiência cardíaca



congestiva…).

Tratamento
Tratamento da doença causal
(ver HIPERTIREOIDISMO (TIREOTOXICOSE), INSUFICIêNCIA RENAL, DIABETES MELITO)
• DIETA ASSóDICA (máximo de 15 mg NaCl/kg)

Anti-hipertensivo
– Tratar quando PA > 200 mmHg, ou PA < 170 mmHg, se houver sinais clínicos.
– Dar preferência à monoterapia:
– inibidor de cálcio: amlodipina:(Amlor®*) 0,625-1,25 mg/gato, pela manhã (tratamento de escolha

para gatos), ou diltiazem (Tildiem®*), nicardipina (Loxen®*);
– (ou) betabloqueador: propranolol (Avlocardyl®*), em caso de hipertireoidismo, quando a PA

estiver muito elevada;
– (ou) IEC isolado.
– Associar eventualmente um IEC quando houver insuficiência cardíaca, IRC.
– ± Furosemida quando houver edema pulmonar.
– Seguimento terapêutico: controle da PA por alguns dias, e a cada semana, até sua
normalização; depois, a cada três meses. Quando não houver resposta, aumentar a dose ou
politerapia.
– Parâmetros de monitorização: medida da PA, fundo de olho, ecocardiografia (hipertrofia
ventricular esquerda), uremia/creatininemia, potassemia.



Hipertensão pulmonar
Ver COR PULMONALE



Hipertireoidismo (Tireotoxicose)
Definição
Doença sistêmica causada pelo excesso de hormônios tireoidianos circulantes, liberados por um
tumor tireoidiano secretante. O termo “tireotoxicose” define o conjunto de sintomas que podem
resultar no excesso desses hormônios.

O hipertireoidismo é uma disendocrinia frequente em gatos idosos (média de idade: 12 anos).
Está associado, em mais de 95% dos casos, a um tumor hipersecretante benigno (adenoma que
atinge os dois lobos tireoidianos em 70% dos casos), mas, excepcionalmente, a um tumor
maligno (adenocarcinoma).

Em cachorros, o hipertireoidismo, muito mais raro, resulta de tumor maligno
(adenocarcinoma).

Sintomas Principais
– Perda de peso.
– Polifagia.
– Poliúria-polidipsia.
– Problemas digestivos: vômitos, diarreias.
– Palpação do nódulo tireoidiano na região cervical.
– Nervosismo, agitação ou agressividade.
– Regulação térmica perturbada: calor mal suportado.
– Anomalias de auscultação cardíaca: taquicardia, som de galope, sopro… (relacionados a
hipertensão arterial e/ou a cardiomiopatia hipertrófica secundária).
– Anomalias oculares (hemorragias, cegueira: em caso de hipertensão arterial).
– Problemas respiratórios possíveis (se a cardiopatia secundária evolui para insuficiência
cardíaca congestiva com edema pulmonar, efusão pleural).

Diagnóstico
Orientação clínica
 

Diagnóstico de certeza
– Dosagem de T4 basal (sem estímulo).
– Valores usuais (T4 livre em pmol/L,T4 total em nmol/L): função do laboratório.
– Linha de base (LDH Nantes): T4 livre > 40 pmol/L indicativo de hipertireoidismo.
• DIAGNóSTICO DIFERENCIAL: da síndrome poliúria-polidipsia, de emagrecimento com polifagia
(diabetes melito, malassimilação), de hipertensão arterial e miocardiopatias…

Busca de complicações, teste global
– Os animais atingidos são idosos, e um teste geral é útil.
– Medida da pressão arterial, ecocardiografia (quando houver sinais cardíacos), teste biológico:
uremia e creatininemia, teste hepático (os valores de ALT estão comumente elevados quando há
hipertireoidismo).

Aplicação dos exames de imagem



– A cintilografia é quase indispensável antes da aplicação de cirurgia (Service Imagerie Oniris
Nantes; Centre de Radiotherapie Alfort; Fig. 6). Esta técnica é a única que permite localizar
tecidos secretantes e, assim, julgar o aspecto uni ou bilateral da doença e procurar eventuais
tecidos ectópicos cervicais ou mediastinais (a cirurgia tireoidiana é, nesse caso, inútil).
– A ecografia permite detectar massas tireoidianas e realizar um teste de extensão local.
Entretanto, o exame não determina quais tecidos são secretantes, não havendo, então,
observações suficientes para excluir a presença de tecido ectópico.
– A ecocardiografia é o exame de escolha em caso de suspeita de cardiomiopatia hipertrófica
secundária (em gatos, a espessura da parede do ventrículo esquerdo em telediástole não deve ser
superior a 6 mm (corte tempo-movimento transventricular).

Tratamento
Diferentes opções terapêuticas são aplicáveis: tratamento médico (administração oral de
antitireoidianos sintéticos, vitalícia), remoção cirúrgica do tumor secretante ou radioterapia
metabólica. Isoladas, a cirurgia e a radioterapia são curativas. O tratamento sintomático dos
eventuais problemas – digestivos, cardíacos, hipertensão arterial – é realizado.
• ANTITIREOIDIANOS SINTéTICOS: tiamazol (Felimazole® 5 a 10 mg/dia), que age bloqueando a síntese
dos hormônios tireoidianos.
– Indicações: tratamento médico, vitalício, ou preparação para a tireoidectomia ou para a
radioterapia metabólica (antes de se prescrever um tratamento “definitivo”, deve-se assegurar
que a função renal continua normal após 15 dias de tratamento com Felimazole®).
– Na prática: iniciar com 5 mg/dia.
– Efeitos secundários possíveis: problemas digestivos e hematológicos.
– Seguimento terapêutico:
– Melhora clínica observada em cerca de 1 a 4 semanas.
– Monitorar a função renal (surgimento de insuficiência renal), toxicidade hepática, NF.
– *Se a redução de T4 não for suficiente, aumentar a dose diária em etapas (de 2,5 a 5 mg).
– *Se a redução de T4 for muito grande, reduzir a dose ou a frequência de administração diária.
– *Retorno de T4 aos valores usuais: diminuir a dose em etapas, de 2,5 a 5 mg, de modo a

encontrar a dose mínima eficaz (controle a cada 2 ou 3 semanas).
• CIRURGIA: na prática, a remoção cirúrgica é aconselhada para tumores unilaterais e para
animais cujo estado geral não está alterado (“estabilização” prévia necessária), após 15 dias de
tratamento com Felimazole® (5 a 10 mg/kg/dia).
– Cintilografia prévia indispensável para dar precisão ao caráter uni ou bilateral da lesão.
– Diferentes técnicas existem (técnicas intra e extracapsulares). Quando o problema atinge de
modo bilateral, praticar um autotransplante das paratireoides.
• RADIOIODOTERAPIA: com iodo 131, no Centro de Radioterapia da Escola Veterinária de Alfort,
França.
– Após 15 dias de tratamento com Felimazole® (5 a 10 mg/kg/dia).
– Hospitalização obrigatória de 2 semanas.



Hipervitaminose A
Pan-artrite crescente, espondilartrite anquilosante

Definição
Osteoartropatia hipertrófica, essencialmente felina, de origem geralmente nutricional e ligada a
rações muito ricas em fígado cru e/ou peixe. Doença atualmente rara.

Sintomas
A doença se expressa em duas formas clínicas, eventualmente associadas:
• “PAN-ARTRITE CRESCENTE”, que atinge as articulações dos membros e é observada em animais
jovens. Pode ser associada a um retardo do crescimento.
• “ESPONDILARTROSE ANQUILOSANTE”, que se localiza na coluna vertebral e ocorre no adulto.
• EM AMBOS OS CASOS, a doença caracteriza-se pelo aparecimento de dores, inicialmente muito
fortes, que depois diminuem e então desaparecem com o surgimento de uma anquilose. Resulta
de anomalias graves da postura e da locomoção.

Frequentemente, o animal não pode mais se higienizar e fica com o pelo sujo.

Exame Radiológico
– Exostoses rapidamente evolutivas nas margens articulatórias.
– Anquilose massiva (particularmente, uma verdadeira sínfise vertebral). A localização
cervicodorsal é a mais frequente.

Tratamento
• Anti-inflamatórios
– Ácido tolferamínico (Tolfédine®): 4 mg/kg em uma injeção SC, substituída pela administração
oral após 48 horas – 2 a 4 mg/kg/dia, em uma a duas tomadas.
– Prednisolona: 1 a 2 mg/kg/dia, em duas tomadas.
• NA PRáTICA, as lesões aparecem apenas em animais quase exclusivamente alimentados com
fígado cru (alimento particularmente rico em vitamina A) ou com peixe, o que é favorecido por
hábitos alimentares muito exclusivos de alguns felinos.

Assim, é importante, preventivamente, não habituar gatos a esses tipos de alimentos ou, pelo
menos, não oferecê-los mais de uma vez por semana. Em termos de cura, deve-se modificar a dieta
dos animais doentes, o que é frequentemente difícil.
• O PROGNóSTICO é RESERVADO, pois as lesões ósseas são pouco reversíveis (exceto em algumas
formas difíceis em jovens) e nenhuma terapia, além da analgésica, é aplicável.



Hipocalcemia
No campo estritamente bioquímico, a hipocalcemia é uma anomalia frequentemente constatada
que, porém, não provoca consequências clínicas sistemáticas. Trata-se, geralmente, de “pseudo-
hipocalcemia”, de amplitude moderada (calcemia da ordem de 70 a 80 mg/L) e relacionada com a
hipoproteinemia (ver Hipercalcemia (p.316)).

Entretanto, quando se detecta a hipocalcemia (< 65 mg/L), há uma expressão clínica muito
forte e dominada por problemas neuromusculares, convencionalmente qualificados de “tetania”.

Sintomas
• SINAIS NEUROMUSCULARES: rigidez, cãibras, contraturas, contrações tônicas e dolorosas dos
membros posteriores, fraqueza, tremedeiras musculares localizadas (cabeça) ou generalizadas,
fasciculações musculares, ataxia.
• CRISES CONVULSIVAS.
• PROBLEMAS CARDíACOS EVENTUAIS: tendência à braquicardia e outros possíveis problemas do
ritmo, anomalia do ECG, prolongamento dos segmentos ST e QT, alargamento da onta T).
• SINTOMAS DIVERSOS: pouco específicos, mas devem ser detectados, pois podem fornecer
orientação para o diagnóstico:
– modificações comportamentais eventuais: ansiedade, irritabilidade, nervosismo

(agressividade);
– anorexia, possíveis sinais digestivos;
– outros: prurido facial e mordedura das extremidades (parestesia?), opacificação do cristalino

sob a forma de pequenas manchas, “respiração ofegante”.

Etiologia
A lista de causas da hipocalcemia registradas pela literatura é muito extensa. Todavia, na prática,
apenas as desordens apresentadas na tabela I são realmente encontradas com uma frequência
significativa.
 



Tabela I
Etiologia da hipocalcemia

– ECLâMPSIA (tétano puerperal)
Cadelas de raças de pequeno porte no início da lactação.
Embora as perturbações da magnesiemia possam existir, o tratamento é muito codificado e se

baseia na calciterapia (ver TETANIA PUERPERAL DA CADELA (p.551)), sendo eventualmente
completado pela administração de vitamina D ou de seus precursores. O uso de corticoides é
controverso e não aconselhável. Em caso de recidivas, torna-se indispensável interromper a
lactação.



– INSUFICIêNCIA RENAL
A calcemia tende a diminuir no decorrer da insuficiência renal crônica; todavia, na maior parte

dos casos, a homeostasia cálcica é restabelecida através do aumento do paratormônio. Os
problemas neuromusculares são, então, raros, enquanto a tendência à desmineralização pode
surgir (ver OSTEOFIBROSE RENAL (p.429)).

Contudo, a insuficiência renal aguda ligada à intoxicação por etilenoglicol pode provocar uma
hipocalcemia grave e problemas nervosos. Nessa circunstância, a correção da acidose metabólica
que acompanha a IRA deve ser progressiva, sob risco de agravar os problemas nervosos, por um
complexo mecanismo ligado à diminuição da fração de cálcio ionizado quando há passagem
rápida de um estado de acidose para alcalose.

Em gatos, problemas nervosos por hipocalcemia podem aparecer no decorrer da IRA
secundária à obstrução uretral.
– HIPOPARATIREOIDISMO

A diminuição da produção de paratormônio pode ser acompanhada de uma hipocalcemia,
uma vez que o organismo se encontra privado do principal meio de regulação desse parâmetro.
Todavia, tal situação só é encontrada na prática excepcionalmente, salvo em alguns casos de
infiltração linfocitária nas glândulas paratireoides.
– ORIGEM IATROGêNICA

Na mesma linha de pensamento, a remoção de uma paratireoide tumoral (ver OSTEOFIBROSE
PRIMITIVA (p.429) E HIPERCALCEMIA (p.316)) pode ser seguida de uma hipocalcemia severa ligada à
atrofia das outras paratireoides (retroalimentação negativa).

Diagnóstico
A conduta diagnóstica se baseia nas seguintes etapas:
– Verificar a realidade da hipocalcemia: refazer uma segunda dosagem e corrigir o valor da calcemia
em função da proteinemia (ver HIPERCALCEMIA (p.316)).
– O histórico, e, eventualmente, a correção terapêutica permitem facilmente eliminar a
possibilidade de eclâmpsia.
– Em caso de falha, realizar a distinção entre insuficiência renal e hipoparatireoidismo. No
primeiro caso e, além disso, em parâmetros clássicos (uremia, creatininemia), a fosfatemia
aumenta muito.
– As causas excepcionas são, por fim, consideradas, lembrando que 20% dos casos permanecem
inexplicados.

Tratamento
O tratamento sintomático é:
– ADMINISTRAçãO IMEDIATA DE CáLCIO EM URGêNCIA: injeção de cálcio (de preferência sob a forma de
gluconato a 10%) é a primeira medida, entre 0,5-1 mL/kg por via intravenosa, em 10 a 20 minutos
(eclâmpsia); em seguida, perfundir entre 1,5-2 mL/kg, em 6 a 8 horas (se necessário).
– TRATAMENTO DE MANUTENçãO
• Elemento cálcio: 20 mg/kg/dia, em 2 a 4 tomadas cotidianas, para evitar o aparecimento de uma
diarreia de origem osmótica. A administração de cálcio em função dos sais de cálcio é indicada
na tabela II.
• Vitamina D sob a forma de calcitriol (Rocaltrol®*): 0,05 µg/kg/dia per os.



Hipoglicemia
Ver também INSULINOMA (p.366)

Definição
Síndrome caracterizada pela diminuição permanente ou passageira da glicemia, abaixo dos
valores usuais. As causas da hipoglicemia são numerosas e, por esse motivo, há uma verdadeira
dificuldade em estabelecer um diagnóstico etiológico.

Etiologia
Excesso de insulina
– insulinomas (tumor insulino-secretante do pâncreas);
– superdosagem na insulinoterapia;
– tumores extrapancreáticos que secretam insulina.

Diminuição da produção de glicose
– deficiência na neoglicogênese;
– deficiência de alanina: neonatos, raças anãs, cadelas no final da gestação;
– doenças hepáticas graves;
– desvios (shunts) (congênitos, adquiridos);
– insuficiência hepática (tumor, cirrose, necrose, fibrose);
– doenças de estocagem do glicogênio = glicogenoses tipo I, II, III.

Ausência de hormônios hiperglicemiantes
– hipocorticismo (doença de Addison);
– pan-hipopituitarismo (provocando deficiência em cortisol, GH, TSH).

Consumo elevado de glicose
– leucocitose significativa (estados sépticos, leucemias);
– poliglobulia;
– tumores.

Sintomas
Dependem da brutalidade de aparecimento (hipoglicemias “crônicas” ou queda brutal da
glicemia) e da extensão da hipoglicemia. Os sinais surgem geralmente quando a glicemia é inferior a
0,45-0,6 g/L:
– crises convulsivas;
– intolerância ao esforço, fadiga, fraqueza;
– ataxia;
– tremores, fasciculações musculares;
– síncopes (ou coma);
– amaurose (mais difícil de diagnosticar);
– sinais eventuais da doença causal (sobrecarga de peso em caso de insulinoma, por exemplo;
mau estado geral; problemas digestivos em caso de doença hepática grave…).



Diagnóstico Da Hipoglicemia
– Glicemia em jejum inferior a 0,6 g/L.
– Quando a hipoglicemia é moderada, não concluir com base em uma única amostra (variações
fisiológicas): realizar várias dosagens em um mesmo dia.

Diagnóstico Etiológico
Orientação epidemioclínica:
levar em conta a idade do animal, a anamnese (sintomas em jejum ou pós-prandiais) e o exame
clínico.
• A escolha dos EXAMES COMPLEMENTARES é ditada pelo contexto clínico e epidemiológico:
– Insulinemia (suspeita de insulinoma): a concentração elevada de insulina permite afirmar, para
um animal hipoglicêmico, a presença de um tumor secretante do pâncreas. Realizar várias
medidas conjuntas da glicemia e da insulinemia (a partir da mesma amostra) (ver INSULINOMA
(p.366)).
– Exames sanguíneos:
– exploração hepática (suspeita de doença hepática grave): dosagens de enzimas hepáticas,

proteínas totais, albumina, ácidos biliares;
– hemograma (suspeita de leucocitose, de poliglobulia);
– ionograma: suspeita de hipocorticismo (completado por dosagens hormonais, se necessário).
– Exames de imagem:
– a ecografia pancreática ou o scanner podem permitir a detecção de um tumor e a busca de

eventuais metástases, bem como ser úteis para diagnosticar uma doença hepática;
– a ecografia nem sempre permite visualizar insulinomas, que podem ser muito pequenos (ver

INSULINOMA (p.366)).

Tratamento
Tratamento de emergência de crise de hipoglicemia
– Se o animal estiver consciente: fazê-lo ingerir xarope de açúcar ou mel líquido.
– Se o animal estiver inconsciente:
– injeção de corticoide de ação rápida (1 a 2 mg/kg de dexametasona, por exemplo);
– administração IV de glicose: 1 mL/kg de solução de glicose a 50%, IV lenta, em 10 minutos;
– a seguir, perfusão de glicose a 5% (débito de manutenção: 20-40 mL/kg/dia).

Tratamento sintomático
– Higiênico: limitar o exercício, fracionar as refeições, proibir açúcares rápidos.
– Médico (corticoterapia):
– prednisolona (Microsolone®, Oromedrol®): começar com 0,5-1 mg/kg/dia, em duas tomadas;
– efeito satisfatório: reduzir a dose para encontrar a dose mínima eficaz;
– ausência de efeito: aumentar a dose ou associar um hipoglicemiante per os:
– diazóxido (Proglycem®*): começar com 5 a 10 mg/kg/dia, em 2 tomadas;
– aumentar gradativamente se a dose for insuficiente;
– a resposta terapêutica tem uma grande variabilidade individual.

Evitar prescrever açúcar que, em caso de tumor pancreático, gera uma hipersecreção
insulínica, provocando uma hipoglicemia reacional.



– TRATAMENTO ETIOLóGICO: remoção do tumor do pâncreas (algumas vezes difícil, pois o tumor é
muito pequeno). A remoção deste tipo de tumor é sempre indicada, mesmo em caso de malignidade.
A recidiva é normalmente tardia; a remoção permite uma sobrevida em boas condições durante
vários anos. A operação deve ser precedida e seguida de corticoterapia para evitar hipoglicemia.



Hipoplasia cortical renal
Ver RINS (AFECçõES CONGêNITAS E HEREDITáRIAS DOS (p.519))



Hipoplasia do esmalte
Definição
Esta anomalia de formação do esmalte dentário é causada por uma perturbação da amelogênese
antes da idade de 3 a 4 meses. As causas são variadas: doença viral (historicamente, a cinomose)
ou outra doença debilitante.

Conduta Do Tratamento
Segundo a gravidade das lesões, deve ser:
– unicamente higiênica, por escovação dental regular, para evitar o acúmulo rápido de placa
bacteriana sobre a superfície rugosa;
– médica, por aplicação de um gel dental fluorado, cujo objetivo é reforçar superficialmente o
esmalte e evitar a hipersensibilidade dental;
– cirúrgico-dental, sob anestesia geral, por curetagem de todo o esmalte displásico, seguida de
aplicação de uma resina dentária protetora.



Hipoplasia genital
Definição
Ausência ou baixo desenvolvimento dos diferentes segmentos do aparelho genital.

Manifestação rara, encontrada, sobretudo, em animais selecionados (consanguinidade).
A aplasia ovariana é uma anomalia congênita rara na espécie canina. Nas fêmeas, está

associada a um aumento significativo da concentração de hormônios gonadotrópicos.

Sintomas
Infertilidade, seja por ausência de calores ou impotência, seja por agametogênese.

Tratamento
Inútil ou contraindicado.



Hipospadias
Definição
Abertura da uretra na face inferior do pênis, distante da extremidade da glande.

Não confundir com uma fístula da uretra (ou mesmo com a epispadia, abertura da uretra na
face superior do pênis.).

Tratamento
Nenhum, diferentemente da fístula da uretra.



Hipossecreção lacrimal
Ver APARELHO LACRIMAL (AFECçõES DO (p.63))



Hipossexualismo (Frigidez, anafrodisia, anestro)
Definição
Ausência ou insuficiência de calores.

Etiologia
Ausência ou insuficiência de calores.

As causas são numerosas:
– anomalia do cariótipo;
– infantilismo ou hipoplasia genital;
– aplasia ovariana;
– tumores da hipófise ou do ovário;
– disfunção hipotálamo-hipofisária;
– cistos luteais;
– problemas hormonais (Cushing, hpotireoidismo, administração excessiva de progestagênios,
de anabolizantes, de corticoides);
– anestro comportamental;
– doença geral (insuficiência renal);
– hepatopatia.

Diagnóstico
Ver INFERTILIDADE DA CADELA (p.346)

Tratamento
Para cadelas
– Em caso de insuficiência das manifestações estrais:
– Dietilestilbestrol (Distilbène®*): 0,05 mg/kg per os, todos os dias, desde o aparecimento de um

edema da vulva até a aceitação do acasalamento (geralmente fecundante).
– Estriol (Incurin®*): 0,05 mg/kg per os.
– FSH folitropina (Gonal F®*): 50-100 UI por via IM, a cada 3 dias, associada ao dietilestilbestrol,

0,1-0,5 mg per os, nas mesmas condições descritas anteriormente.
– Em caso de ausência total de manifestações estrais:
– FSH folitropina (Gonal F®*): 20 UI via SC todos os dias, durante 10 dias.
– Hormônio gonadotrofina coriônica (Gonadotrophine chorionique®*): dose única de 500 UI por via

IV, no 10° dia de tratamento.
– GnRH (Gonadoreline®): Stimu LH®*: 3-10 µg/kg/dia SC, durante 10 dias.

Para gatas
– FSH folitropina (Gonal F®*): 20 UI/dia IM, durante 5 dias.
– Gonadotrophine chorionique®*: 100 UI no primeiro dia, depois 25 UI/dia.
– Gonadorelina: Stimu LH®*: 1 µg/kg/dia SC, durante 10 dias no máximo.



Hipossexualismo do cachorro macho
Definição
Incapacidade para realizar um acasalamento fecundante por conta de problemas de desejo
sexual, ereção ou ejaculação.

Etiologia
– Problemas comportamentais, imaturidade ou agressividade dominante da fêmea.
– Dor.
– Insuficiência androgênica.
– Nefropatia diabética ou lesão da medula espinal.
– Hipotrofia genital.

Tratamento
Praticado apenas na ausência de anomalias congênitas do aparelho genital.

Testosterona (Androtardyl®*): 0,5-1 mg IM; Gonadotrophine chorionique®*: 100 UI em SC a cada 2
dias.



Hipotireoidismo
Definição
O hipotireoidismo canino é uma síndrome complexa, caracterizada pela redução, mais ou menos
significativa, da concentração de hormônios tireoidianos iodados circulantes, que causam a
diminuição do metabolismo celular em vários tecidos. O quadro clínico é muito mutável e é
variável de um animal para outro.

A doença é rara no gato.

Etiologia
A situação mais frequente é o hipotireoidismo primário resultante de uma lesão da glândula
tireoide (tireoidite autoimune, ou atrofia da glândula), que necessita de um tratamento
substitutivo “vitalício”.

Os casos de hipotireoidismo secundário (insuficiência de TSH hipofisário) ou terciário
(insuficiência de TRH hipotalâmico) são raríssimos.

Várias situações patológicas ou tratamentos podem gerar uma hipotiroxinemia reacional; fala-
se em “hipotireoidismo funcional” (ausência de lesão da tireoide, porém, perturbação do
metabolismo dos hormônios tireoidianos). As causas seguintes são convencionalmente
consideradas:
– infecções crônicas, síndrome de Cushing, acromegalia, hiperestrogenismo, diabetes melito,
insuficiência renal, insuficiência hepática etc.;
– tratamentos prolongados à base de corticoides, fenobarbital, sulfamidas, cetoconazol,
enilconazol, clomipramina…

Sintomas
• PREDISPOSIçãO: o hipotireoidismo acomete cachorros adultos (com exceção da forma congênita).
Encontra-se, preferencialmente, em cachorros de médio a grande porte, principalmente no
Dinamarquês, no Doberman, no Setter, e nas raças nórdicas… (porém, os dados variam muito
sensivelmente segundo os autores e o país onde os estudos foram efetuados). O quadro clínico é
muito polimórfico e deve-se notar que os sintomas seguintes têm incidentes muito variáveis.
• SINTOMAS FREQUENTES:
– letargia (aproximadamente 50%). Observar que esse sintoma regressa dramática e rapidamente
após a instauração do tratamento);
– ganho de peso (aproximadamente 50%);
– alopecia bilateral e simetria (40%);
– pele fria, espessa e rugosa;
– estado ceratosseborreico crônico.
• SINTOMAS MENOS FREQUENTES (e, então, a relação com o hipotireoidismo é difícil de ser
estabelecida):
– aparência geral trágica (mixedema);
– problemas neurológicos: polineuropatias (paralisia laríngea, paresia, megaesôfago, paralisia
facial), e/ou problemas nervosos centrais (amaurose, problemas vestibulares);
– problemas comportamentais: estado ansioso, depressivo;
– “hipogonadismo”: galactorreia (ligada à hiperprolactinemia);
– distrofia corneana (depósitos lipídicos).



Diagnóstico
Mais do que nunca, o diagnóstico se baseia na confrontação entre os dados epidemiológicos e
clínicos e os resultados laboratoriais. Algumas situações ambíguas podem necessitar,
posteriormente, de uma reiteração dos exames.
• HIPERCOLESTEROLEMIA: embora não específica (pode, igualmente, ser observada quando há
síndrome de Cushing) e inconstante (mais de 80% dos casos), a detecção reforça,
consideravelmente, a suspeita clínica, pois normalmente é muito significativa (valor usual em
um animal em jejum após 12 horas: colesterolemia total < 1,5 g/L).
• DOSAGEM DE T4 BASAL PELO MéTODO RADIOIMUNOLóGICO:
– há um consenso quanto à dosagem de T4 (total ou livre, de acordo com o laboratório), pois
reflete melhor a capacidade secretória da tireoide;
– 2 a 3 coletas (espaçadas por 45 minutos): aumenta a especificidade da interpretação. Referir-se
ao protocolo do laboratório escolhido;
– interpretação cuidadosa das concentrações observadas:
– T4 aumentado: hipotireoidismo excluído (bom valor preditivo negativo);
– T4 reduzido: provável hipotireoidismo primário;
– T4 baixo: sem conclusões possíveis.
• TSH ENDóGENO: o TSH está aumentado quando há hipotireoidismo primário (de fato, existe
uma retroalimentação positiva: estímulo central da liberação de TSH se a tiroxinemia estiver
baixa). Realizada de modo isolado, a dosagem de TSH tem baixa especificidade e sensibilidade. É
útil, então, realizar um exame complementar ao de T4.
• DOSAGEM COMBINADA DE T4 BASAL E TSH: T4 baixo ou diminuído e TSH aumentado (linha de
base: > 0,4 nmol/L LDH Nantes): muito indicativo de hipotireoidismo.
• DOSAGEM DE ANTICORPOS “ANTITIREOGLOBULINA”
– Presentes em 30 a 60% dos cachorros atingidos por tireoidite linfocitária; presentes em
cachorros cujos sinais clínicos são de aparecimento recente; tornam-se indetectáveis após alguns
meses.
– Podem apresentar um interesse para animais jovens, mais particularmente em animais de
criação, para a remoção precoce dos animais predispostos aos processos de tireoidite não
imunológica.
– Entretanto, são encontrados, também, em cachorros eutireoidianos.

Tratamento
No caso do HIPOTIREOIDISMO PRIMITIVO, o tratamento substitutivo deve ser prescrito para toda a
vida do animal.
• ADMINISTRAçãO DE L-TIROXINA:
– Para cachorros, a posologia é muito diferente daquela utilizada para a medicina humana, pois
resulta de uma cinética de eliminação maior (meia-vida da ordem de 18 horas para o cachorro
contra 7 dias para o homem) e uma grande diferença de absorção. Consequentemente, vários
protocolos são propostos atualmente:
– Forthyron®: comprimidos com quatro ranhuras de 200 e 400 µg;
– Leventa®: solução oral (1 mg/mL: 100 µg = 0,1 mL).
– Recomendações: 20 µg/kg/dia em uma tomada, metade antes da refeição. Na verdade, a “dose
média útil normalmente é inferior” (7-10 µg/kg/dia).
• ACOMPANHAMENTO TERAPêUTICO: 4 semanas após o início do tratamento:
– acompanhamento clínico: rápido e extremamente eficaz para os sinais gerais (letargia); depois,



longos para os sinais cutâneos (crescimento do pelo em 8 a 12 semanas);
– controle bioquímico: dosagem de T4 a t0 logo antes da tomada do medicamento, e 4 horas depois
(t4h). Em t4h, é útil dosar TSH (se estiver aumentado no exame anterior):
– o objetivo é que o T4 volte aos valores usuais indicados pelo laboratório (p. ex., para o LDH

Nantes: T4 livre > 10 pmol/L a t0 e > 17 pmol/L e t4h; deve permanecer < 20 pmol/L);
– o TSH também deve ter diminuído (se estiver aumentado no exame anterior);
– convém diminuir a posologia em caso de tireotoxicose (principalmente taquicardia,

diarreias…).
Uma rápida e espetacular melhora do estado geral ocorre rapidamente, enquanto os efeitos

cutâneos são muito diferentes (da ordem de 3 meses). Deve-se notar que um prurido
frequentemente é constatado antes do crescimento dos pelos.
– ADAPTAçãO DO PROTOCOLO:
– melhora clínica e T4 em t0 e t4h normais: continuar com a mesma dose;
– melhora clínica e T4 em t0 e t4h altos: reduzir a dose (de 20 a 30%: reduzir em 5 µg /kg);

controlar novamente 6 semanas depois;
– pouca melhora clínica e T4 em t0 e t4h baixas:

– aumentar a dose (de 50 a 100% em função da dose inicial);
– controlar novamente 6 semanas depois: se os valores ainda estiverem baixos, tentar a mistura T4-

T3 (Euthyral®);
– ou rever o diagnóstico (considerar a “síndrome do eutiroide doente”: doença crônica e grave que

provoca a queda dos valores de T3 e T4).
– pouca melhora clínica e T4 em t0 e t4h normal ou elevado:

– possibilidade de má observação do tratamento (exceto no dia de controle!);
– ou hipótese de que anticorpos antitireoglobulina intervêm com análogos hormonais;
– ou hipótese de que o diagnóstico inicial de hipotireoidismo foi errôneo.

Em caso de “HIPOTIROXINEMIA REACIONAL”, a realização de um tratamento substitutivo não é
sistemática, nunca precipitada e deve ser discutida em cada caso, em função do contexto
patológico ou iatrogênico.



Histoplasmose
Definição
Histoplasma capsulatum é o agente de uma micose de fagócitos mononucleados.

A histoplasmose é comum na América do Norte. O agente também é encontrado na África,
Ásia e Europa central e ao norte.

Sintomas
– Formas subclínicas frequentes.
– Forma respiratória crônica febril: dispneia, tosse, corrimento nasal.
– Forma digestiva (diarreia crônica).
– Forma cutânea.
– Emagrecimento, anorexia, anemia, surtos febris.

Diagnóstico
Clínico:
inespecífico.

Experimental
– Exame direto – expectorações, punções, fragmentação de órgãos: células leveduriformes de 3 a
5 µm de diâmetro (coloração de May-Grunwald).
– Cultura:
– a 37ºC em meio de cultura de sangue: forma de levedura;
– a 25ºC em meio de Sabouraud: forma filamentosa.

Para o diagnóstico de certeza, recorrer (contato prévio) a um laboratório especializado.

Tratamento
Difícil (anfotericina B [Fungizone®*], imidazóis modernos [Sporanox®*]). Recaídas frequentes.



Hot spot
Ver PIODERMITES





I



Icterícias hepáticas
Definição
Tecidos com a cor “amarelo forte” por conta da passagem de bilirrubina conjugada para o
sangue, causada por perturbações intra-hepáticas.

As causas são várias, mas todas resultam:
– essencialmente, em estase biliar (colestase) intra-hepática;
– eventualmente, em insuficiência hepatocelular.
• A COLESTASE INTRA-HEPáTICA é ligada a um fluxo hepático inadequado, de origem mecânica
(edema, infiltração celular) e física (espessamento da bile).
• A INSUFICIêNCIA HEPATOCELULAR, geralmente considerada como secundária, resulta na
diminuição da capacidade de conjugação e no acúmulo de bilirrubina não conjugada no sangue.

Sintomas
– Função da doença hepática.
– Coloração “amarelo forte” das mucosas e tecidos.
– Frequentemente: estado geral ruim, com astenia significativa, emagrecimento e vômitos
(diarreias).

Conduta – Exames Complementares
Ver árvore diagnóstica 24, p. LIV.
• Análise de urina: bilirrubina +++ (pouco específica)
• Exploração hepática
– Aumento claro da bilirrubina: em vários casos, a razão entre bilirrubina conjugada e não
conjugada é sensivelmente equilibrada.
– ELIMINAR UMA ICTERíCIA PRé-HEPáTICA (hemolítica) caracterizada por uma anemia hemolítica
(parasitária e imunológica, mais frequentemente) sem modificação das enzimas hepáticas:
análise de urina, NF.
– Avaliação das enzimas hepáticas: citólise hepática (ALAT), colestase (PAL).
– Dosagem dos ácidos biliares.
– Dosagem de amônia (procura de encefalose hepática).
• PROCURAR UMA INSUFICIêNCIA HEPATOCELULAR e sua duração de evolução: quando a insuficiência é
de síntese:
– diminuição da proteinemia, da albuminemia (fazer uma eletroforese das proteínas séricas) e
também da glicemia, da uremia;
– prolongamento do tempo de Quick.
• DIAGNóSTICO ETIOLóGICO

Função do contexto clínico: buscar uma doença infecciosa, neoplasia…
• A ECOGRAFIA abdominal permite buscar uma doença causal (ver TUMORES DO FíGADO (p.588),
CIRROSE (p.119), COLâNGIO-HEPATITE (p.127), LIPIDOSE HEPáTICA) e realizar punções ecoguiadas,
permitindo um diagnóstico preciso. Teste prévio da hemóstase é necessário (risco de
hemorragia).

Etiologia
Origem vascular



Insuficiência cardíaca direita ou global. Rara.

Origem infecciosa
– Bacteriana:
– leptospirose;
– enterobacteriose;
– yersinose (gato).
– Viral:
– vírus de Rubarth (icterícia rara);
– PIF (gato);
– FeLV (gato).

Origem tóxica
– Industrial: fósforo, anilina, chumbo.
– Iatrogênica: primaclona, paracetamol (gato).

Origem endógena
– Lipidose felina deve ser priorizada (particularmente em gatos obesos anoréxicos).
– Pancreatite, diabetes melito.
– Hepatite crônica (hepatite crônica ativa: predisposições raciais).
– Tumores e cirrose com infiltração mesenquimatosa.
– Colângio-hepatite.
– Cirrose.

Tratamento
Além dos tratamentos específicos da doença causal e da insuficiência hepática associada, duas
questões merecem ser discutidas: o uso dos modificadores da secreção biliar e a corticoterapia.
• O INTERESSE E A EFICáCIA DOS COLERéTICOS (substância que aumenta a secreção biliar) são muito
discutidos em razão da falta de provas experimentais; todavia, não se sabe se são
verdadeiramente tóxicos e são frequentemente empregados contando com o efeito de diluição da
bile espessa (hidrocoleréticos) e com o aumento secundário da capacidade de conjugação,
favorecida pela drenagem da bile.
• CORTICOIDES ORAIS parecem interessantes, porque geralmente induzem o aumento do apetite e
podem limitar as reações inflamatórias que se opõem ao corrimento da bile. Todavia, sua
administração deve ser temporária a fim de evitar o desenvolvimento de uma hepatopatia
esteroide modulada em função da doença causal (contraindicados quando há sepse,
pancreatite…).
• Em todas as icterícias hepáticas, o uso de antibióticos para eliminação hepatobiliar é
indispensável para evitar os riscos de hepatite bacteriana secundária.

Conduta Do Tratamento
• COLERéTICO em caso de colestase: Ursolvan®*: 10 mg/kg por dia per os, em 2 tomadas cotidianas.
• ANTIBIóTICOS
– Amoxicilina (Clamoxyl®): 25 mg/kg/dia per os.
– Cefalexina (Rilexine®): 50 mg/kg/dia per os em 2 tomadas.



– Trimetoprima-sulfamidas (Sultrian®): 30 mg/kg/dia em 2 tomadas.
• CORTICOIDES: prednisolona: 0,5 mg/kg, manhã e noite durante 8 dias; função da causa; limita a
inflamação, mas o uso é contestado em alguns casos (infecções, pancreatites).
• ANTIOXIDANTES: S-adenosil metionina, silimarina.
• Tratamento ou prevenção da encefalose hepática (ver ENCEFALOSE HEPáTICA (p.250)).



Icterícias pós-hepáticas
Definição
Tecidos com a cor “amarelo forte” por conta da passagem de bilirrubina conjugada para o
sangue, causada por uma obstrução ou oclusão das vias biliares extra-hepáticas.

Mais raras que as outras icterícias.

Sintomas
– Icterícia amarela escura, pronunciada, eventualmente com um reflexo esverdeado (sobretudo
no gato).
– Descoloramento das fezes.
– Evolução variável em função da causa e frequentemente compatível com um estado geral
suficientemente bom. Possíveis complicações hepáticas secundárias (icterícia mista).

Exames Complementares
– Elevação muito clara da bilirrubinemia, essencialmente da fração conjugada.
– Aumento muito marcado dos níveis séricos de fosfatases alcalinas e de gama GT.
– A ecografia abdominal é a técnica de escolha para identificar a causa da icterícia pós-hepática
(ver COLECISTITE (p.128), PANCREATITE CRôNICA (p.443), LITíASE BILIAR (p.387)).

Etiologia
• OCLUSãO: Inflamação crônica oclusiva da vesícula (ver COLECISTITE (p.128)) ou do colédoco.
– Colelitíase.
– Lama biliar.
• OBSTRUçãO INTRíNSECA
– Colelitíase (rara).
– Grandes quantidades de áscaris (anedótico).
• OBSTRUçãO EXTRíNSECA
– Pancreatite.
– Compressão por um tumor: cabeça do pâncreas, fígado, tubo digestório.
– Perturbação mecânica (hérnia diafragmática).
– Obstrução do orifício do colédoco por um corpo estranho intestinal.
– Ruptura das vias biliares.

Tratamento
– Tratamento específico adaptado; particularmente, remoção cirúrgica em caso de tumor.
– Utilização de colagogos ou de coleréticos é teoricamente proscrita; a espasmolítica raramente é
necessária, pois a dor claramente é menos pronunciada do que no homem.
– A aplicação de antibioticoterapia é indispensável (ver ICTERíCIAS HEPáTICAS (p.334)).



Ictiose
Definição
Genodermatose rara, caracterizada por uma disceratose grave que conduz a um espessamento
considerável de toda a camada córnea, em todo o corpo com aspecto escamoso, e nas almofadas
plantares dos quatro membros.

Por analogia com a dermatologia humana, distinguem-se dois grupos de ictiose canina em
função do processo patogênico em questão:
– uma hiperceratose de retenção, resultante do excesso de retenção entre os queratinócitos;
– uma hiperceratose proliferativa ligada à renovação acelerada da epiderme, acompanhada de
um defeito de maturação dos queratinócitos.

A transmissão autossômica recessiva é fortemente suspeita.

Sintomas
Embora tenham um estado geral satisfatório, os animais atingidos apresentam, rapidamente,
lesões cutâneas grandes, tão graves, que fazem com que os proprietários raramente aceitem
mantê-los por muito tempo.
– A maior parte do corpo é recoberta de escamas acinzentadas muito aderentes que acabam por
se descolar, produzindo uma grande quantidade de resíduos de queratina com um forte odor
seborreico.
– E/ou as almofadas plantares se espessam muito e uma massa de queratina dura se acumula em
sua periferia, adquirindo a forma de uma asa de pássaro. O peso do pé é aumentado, e o animal
sente dor nas extremidades.
– Nota-se, às vezes, uma hiperceratose periocular.

Um exame histopatológico permite esclarecer melhor a natureza do processo em questão.

Tratamento
– Convém alertar o proprietário para a natureza crônica e incurável da ictiose.

Tratamento local
– Em alguns casos, pode-se, transitoriamente, melhorar o estado da pele diminuindo-se a
produção de queratina e favorecendo a eliminação do excesso de sebo. Com essa finalidade,
prescrevem-se xampus antisseborreicos e ceratolíticos (Sebolytic®, Sebolux®) aplicados 2 vezes por
semana, alternadamente, com um xampu bactericida de clorexidina (Vetriderm de clorexidina®*).
– Caso seja necessário, deve-se fazer tratamento associado da DERMATITE POR MALASSEZIA.
– Nas almofadas: pomada à base de ácido acetilsalicílico a 5 ou 10%, seguida de corte cirúrgico
eventual e aplicação regular da “máscara” Scholl para Pés secos®*.

Tratamento sistêmico
– Resultados julgados encorajadores, porém muito limitados numericamente, teriam sido
obtidos com retinoides, que diminuem a renovação epidérmica, como o etretinato (Soriatane®*):
0,25-1 mg/kg durante vários meses, após a certeza do bom funcionamento hepático, e medir o
risco de desenvolvimento de conjuntivite. Seus efeitos secundários fazem com que sejam usados
apenas quando os medicamentos tópicos fornecem resultados decepcionantes.
– Deve-se, evidentemente, aconselhar que os animais atingidos sejam impedidos de se



reproduzir e, caso necessário, recomenda-se proceder a uma análise genética.



Imperfuração anal
A patologia anorretal congênita compreende a imperfuração anal propriamente dita e a atresia
segmentar retal, que, sensivelmente, causa o mesmo quadro clínico, porém, seu tratamento é de
execução muito mais difícil.

Sintomas
– Esforços vãos de defecação.
– Distensão e dores abdominais.
– Degradação progressiva do estado geral no decorrer das primeiras semanas.
– O aspecto da região anal depende do local da anomalia.
– A radiografia pode facilitar a detecção da anomalia.

Tratamento
– Tratamento específico adaptado; particularmente, remoção cirúrgica em caso de tumor.
– O uso de coleréticos é, teoricamente, proscrito.
– A realização de uma analgesia pode ser necessária.
– Recorrer à antibioticoterapia é indispensável (ver ICTERíCIAS HEPáTICAS (p.334)).



Impetigo
Ver PIODERMITES (p.460)



Imunoterapia
Definição
Trata-se do uso de meios para estimular as reações imunológicas do hospedeiro a fim de
favorecer a eliminação de células cancerosas.

Na prática veterinária, utiliza-se apenas a imunoterapia ativa.
Classifica-se em:

• IMUNOTERAPIA ATIVA ESPECíFICA, que é a estimulação das reações imunológicas do organismo
pelos próprios antígenos das células tumorais (antígenos membranários).
• IMUNOTERAPIA ATIVA INESPECíFICA, que é a estimulação das reações imunológicas do organismo
por agentes bacterianos ou químicos, que agem por modo diferente nas células efetoras da
imunidade (macrófagos e linfócitos).

Na prática, a imunoterapia é eficaz apenas quando o número de células tumorais não
ultrapassa 106: trata-se, então, de uma terapia complementar à quimioterapia, radioterapia ou
cirurgia.

Imunoestimulantes
• NA IMUNOTERAPIA ATIVA ESPECíFICA, são células cancerosas (autólogas ou alogênicas) mortas,
inativadas (por formol, raios etc.) ou inativadas e modificadas (modificação da membrana por
neuraminidase ou lectinas).
• NA IMUNOTERAPIA ATIVA INESPECíFICA, são utilizados: agentes biológicos, como BCG ou MCH,
interleucina IL-2 (Proleukin®*) ou interferon (Virbagen Omega®); ou agentes químicos, como
levamisol ou cimetidina.

Utilização Da Imunoterapia
– A imunoterapia é uma terapia complementar associada à cirurgia e/ou à quimioterapia.

Na medicina veterinária, utilizam-se, quase que exclusivamente, os imunoestimulantes
inespecíficos (mais fáceis de empregar), como extratos bacterianos ou substâncias que agem
sobre macrófagos.
– Note que, atualmente, são raras as publicações que demonstraram, de modo objetivo, a eficácia
de tal terapia, que é julgada pelo aumento significativo da sobrevida em relação a um
tratamento-controle. Não há nenhum resultado objetivo (e reprodutível) no que diz respeito a
tumores mamários. Os resultados parecem mais encorajadores no que tange aos linfomas
malignos e aos osteossarcomas (imunoterapia associada à quimioterapia).



Incontinência fecal
Etiologia
Classifica-se em três tipos em função de seu mecanismo fisiopatológico:
• INCONTINêNCIA DE ORIGEM MUCOSA: atinge os receptores mucosos, originando estímulos que
controlam a função esfincteriana e podendo alterar a continência anal: as retites severas e os
tumores podem determinar a incontinência.
• INCONTINêNCIA DE ORIGEM NEUROMUSCULAR: secundária a uma lesão traumática do esfíncter
externo (complicação da cirurgia de uma fístula perianal de uma hérnia perineal ou da remoção
das glândulas anais) ou à destruição do nervo anal (ramo do nervo pudendo).

A incontinência fecal do indivíduo idoso é causada por uma hipotonia ou atonia esfincteriana.
• INCONTINêNCIA DE ORIGEM NERVOSA CENTRAL:
– lesões medulares sacrais, provocando a destruição bilateral dos nodos ou das raízes sacrais ou
malformação congênita;
– lesões encefálicas (tumor, edema cerebral).

O primeiro objetivo do exame clínico é avaliar a responsabilidade de cada uma das causas.

Exame Clínico
– Anamnese. Distinguir a necessidade urgente de defecar (retocolite) da verdadeira incontinência
(defecação sem que o animal tenha a postura adaptada). Buscar um antecedente cirúrgico.

Se a incontinência urinária estiver associada, causa neurológica é plausível.
– Clínico: incontinência total ou parcial (flatulência, presença de fezes no ânus entre as
defecações, defecações não controladas em caso de excitação).
– Toque retal: avaliar o tônus do esfíncter.
– Exame neurológico: tônus anal, reflexo perianal.
– Retoscopia para eliminar uma possível lesão da mucosa (tumor).
– A eletromiografia permite dar precisão à causa muscular ou nervosa da incontinência.
– Radiografia, imagem por ressonância magnética, tomodensitometria para explorar as causas da
síndrome da cauda equina (hérnia de disco, instabilidade lombossacral, espondilodiscite,
neoplasia…).

Tratamento
• TRATAR A CAUSA LOCAL quando for identificada: retite, remoção de um tumor.
• TRATAMENTO HIGIêNICO: dar 2 a 3 refeições por dia e aconselhar uma caminhada imediatamente
após cada refeição, para evitar o acúmulo de fezes no reto. Regime de baixo resíduo.
– Loperamida (Imodium®*): 0,1 mg/kg/dia per os em 2 tomadas.

Algumas intervenções cirúrgicas paliativas podem ser consideradas.



Incontinência urinária
Definição
Perda do controle voluntário das micções. A incontinência pode ser intermitente ou permanente.

Etiologia
 INCONTINêNCIA POR DEFEITO NA ESTOCAGEM DA URINA

O animal é capaz de esvaziar sua bexiga e apresenta micções normais na maior parte dos casos.
– Incompetência esfincteriana adquirida (pós-castração) ou congênita
– O esfíncter não se fecha completamente: perdas de urina intermitentes, mais significativas quando o animal está
deitado (aumento da pressão intra-abdominal).
– Problema na complacência vesical: bexiga em posição pélvica ou bexiga instável
– A bexiga não pode se distender e, portanto, se preencher corretamente. Os proprietários podem relatar uma
polaciúria (emissão frequente de urina em pequena quantidade) e a agravação da incontinência quando há estresse
ou emoção (“xixi de alegria”).
– “Shunt (desvio) da bexiga”: ectopia ureteral (persistência do canal do úraco, fístula: mais raras): perda de urina
“gota a gota”. No caso da ectopia ureteral unilateral, o animal pode ter micções normais.
INCONTINêNCIA POR DEFEITO NO ESVAZIAMENTO VESICAL
O animal não pode esvaziar completamente sua bexiga: há um volume residual após a micção (ou globo
vesical).
– Hipertonia do esfíncter e bexiga do tipo “MNC”
– Contrações acidentais do esfíncter uretral no decorrer da micção, originando uma dificuldade de esvaziamento
quando há dissinergia vesicoesfincteriana . Mesmo mecanismo na bexiga do tipo “motoneurônio central” (causado
pelas lesões medulares acima de L7). As micções são longas e difíceis (disúria); a micção é “em jatos” entrecortados.
– Atonia ou hipotonia vesical
– Pode resultar de uma distensão anômala da bexiga (globo vesical) ou corresponde a uma bexiga do tipo
“motoneurônio periférico” (lesões da medula sacral ou dos nervos pudendos, síndrome da cauda equina). Em caso
de atonia, há perda total da vontade de urinar; em caso de hipotonia, a urina é emitida sob a forma de jato de
pressão muito baixa.
– Incontinência paradoxal
– Quando há obstrução parcial da uretra por litíase, um tumor, ou quando há estenose uretral; há DISúRIA.

Acompanhamento Clínico
• AFIRMAR A INCONTINêNCIA: não confundir com a limpeza inapropriada (filhote), noctúria
(cachorros idosos), POLIúRIA, polaciúria (micção mais frequente com urina em pequena
quantidade).
• AVALIAR SE O ANIMAL é CAPAZ DE TER MICçõES NORMAIS (o que significa que o sistema nervoso central
está íntegro) ou não: distinção entre incontinência não neurogênica e incontinência neurogênica.
• DETERMINAR SE A INCONTINêNCIA é PERMANENTE OU NãO: quando a bexiga tem curto-circuito
(exemplo da ectopia ureteral bilateral), a incontinência é permanente.
• BUSCAR A DATA DE APARECIMENTO DA INCONTINêNCIA, a fim de distinguir as incontinências
congênitas (a ectopia ureteral é a mais frequente) das incontinências adquiridas.
• DETERMINAR SE SE TRATA DE UMA INCONTINêNCIA DE BEXIGA VAZIA OU CHEIA:
– no caso de incontinência “de bexiga vazia”, defeito na estocagem: ausência de disúria
(dificuldade de urinar); perdas agravadas pelo ato de deitar ou por estresse e emoção (“xixi de
alegria”);
– quando há incontinência “de bexiga cheia” (volume residual após a micção), defeito no
esvaziamento: disúria presente (bexiga “MNC”, dissinergia vesicoesfincteriana, incontinências



paradoxais).
NOTA: Buscar na anamnese:

– antecedentes cirúrgicos, particularmente das cirurgias do aparelho urogenital (castração,
sobretudo na cadela; histerectomia; uretrotomia; cistotomia);
– traumatismos raquidianos, da bacia;
– doenças urinárias recidivantes;
– doenças neurológicas;
– NOTA: Um exame clínico minucioso é necessário, devendo ser completado por um exame
neurológico.

Exames Complementares
– Se necessário, completar o exame clínico com análise de urina, exame citobacteriológico da
urina, exame radiológico e ecográfico, imagem por ressonância magnética ou
tomodensitométrica (ver tabela) a fim de diferenciar a verdadeira incontinência de um problema
de micção.

Diagnóstico
Ver árvore diagnóstica 25, p. LV.

Tratamento

Incontinência por defeito na estocagem

• INCOMPETêNCIA ESFINCTERIANA
– Incompetência esfincteriana congênita: alfamimético: fenilpropanolamina (Propalin®) 2 a
3 mg/kg/dia em 2 tomadas cotidianas.
– Incompetência esfincteriana pós-castração: fazê-lo emagrecer se estiver acima do peso.
– Fêmea: estrógenos: estriol (Incurin®): 1 a 2 mg/animal/dia durante 1 semana, depois, a cada 2

dias, 2 mg/kg/dia; resposta em 2 semanas, em média. Eventualmente, associar um
alfamimético: fenilpropanolamina (Propalin®) 2 a 3 mg/kg/dia em 2 tomadas cotidianas.

– Macho: proprionato de testosterona: 0,5 mg a 1 mg/kg/semana por via SC ou IM.
• SHUNT (DESVIO) DO APARELHO VESICOESFINCTERIANO: INCONTINêNCIA CONGêNITA, fístulas: ectopia
ureteral, canal do úraco, hipospadias: correção cirúrgica.
• DEFEITO NA COMPLACêNCIA VESICAL: BEXIGA PéLVICA, BEXIGA “INSTáVEL” (incontinência com micções
imperiosas): levantamento intermitente, durante o preenchimento vesical, da inibição do
detrusor. Assim deve-se, essencialmente, relaxar o detrusor por inibição do sistema
parassimpático:
– oxibutinina (Ditropan®*): 5-10 mg/cachorro em 2PG (0,2 mg/kg/dia em 2 tomadas cotidianas);
– 2 mg/gato em 2 tomadas cotidianas.

Incontinência por defeito de esvaziamento

• INCONTINêNCIA PARADOXAL: RETIRAR O OBSTáCULO URETRAL RESPONSáVEL.
• ATONIA VESICAL: sem obstáculo uretral, portanto sem aumento da resistência para a evacuação



urinária: bexiga do tipo motoneurônio periférico, comumente associada a uma paresia dos
membros posteriores, do rabo, ou a uma incontinência fecal. Convém, então, favorecer o
esvaziamento estimulando o músculo liso vesical (detrusor) pelo uso de parassimpatomiméticos:
– colinérgicos: Betanecol (Urecholine®*), medicamento disponível na farmácia central dos
hospitais: 3 mg/kg/dia por via oral, em 3 tomadas cotidianas; (5-75 mg/cachorro/dia em 3
tomadas).
    NOTA: A Urecholine®* pode ser associada ao Valium®* em caso de atonia acompanhada de
espasmo uretral funcional.
• HIPERTONIA ESFINCTERIANA, DISSINERGIA VESICOESFINCTERIANA: contrações acidentais do esfíncter
uretral no decorrer da micção, originando uma dificuldade de esvaziamento. Mesmo mecanismo
na bexiga do tipo “motoneurônio central”. Convém, igualmente, favorecer o esvaziamento
diminuindo a resistência uretral. Para isso, é possível agir sobre os músculos lisos do esfíncter
interno, bloqueando os receptores alfa-1 adrenérgicos (alfabloqueadores), ou sobre os músculos
estriados do esfíncter externo por miorrelaxantes:
– miorrelaxantes:
– diazepam (Valium®*): 0,5 mg/kg/dia por via oral em 2 tomadas cotidianas;
– gato: 2,5-5 mg/gato/dia em 2 tomadas;
– dantrolene (Dantrium®*): 3 a 5 mg/kg/dia por via oral em 2 tomadas cotidianas.
– alfabloqueadores:
– alfuzosina (Xatral®*): 0,1 mg/kg/dia por via oral em 2 tomadas cotidianas;
– nicergolina (Fitergol®): 0,2 mg/kg/dia por via oral em 2 tomadas cotidianas.
– NOTA: Em caso de intoxicação por esses produtos, consultar a lista de antídotos (ver tabela).
 Indicações dos exames de imagem em caso de problemas de

micção





Infantilismo genital
Ver HIPOPLASIA GENITAL (p.330)



Infecção do trato urinário (ITU)
O termo “infecção do trato urinário” (ITU) agrupa várias entidades que podem evoluir
isoladamente ou estar associadas: infecção renal (pielonefrite), infecção vesical (cistite), infecção
prostática (prostatite – abscesso prostático) e uretral (uretrite).

As ITU são claramente menos frequentes em gatos, exceto em gatos idosos.
Geralmente a infecção predomina em um ponto da árvore urinária, mais frequentemente no

“aparelho baixo”. A evolução das ideias no “conceito de ITU” aborda, principalmente, o papel
das causas que favorecem o aparecimento da ITU (tabela I), as quais provocam uma estase
urinária e perturbação de vários mecanismos fisiológicos que se opõem naturalmente à infecção.
Tabela I

Causas que favorecem o aparecimento das ITU

I – URETRA
 Lesões prostáticas +++
 Cálculos +++
 Tumores
 Inflamação – Úlceras
 Fratura do osso peniano
 Divertículo
II– BEXIGA
 Malformações congênitas (bexiga pélvica – divertículo do úraco)
 Anomalias adquiridas de posição (hérnia perineal)
 Inflamação (cateterismo – iatrogênico: ciclofosfamida)
 Cálculos
 Tumores
III – URETRA
 Megauretra
 Refluxo vesicoureteral
 Cálculos
 Tumores
IV – RINS
 Malformações congênitas
 Hidronefrose
 Cálculos
 Tumores
V – DOENÇA GERAL
 Diabetes melito

Diagnóstico
As manifestações clínicas dominantes observadas nos principais sítios de infecção urinária são
apresentadas nas tabelas II a, II b e II c.



Tabela II a
Sintomatologia das cistites

Tabela II b

Sintomatologia das pielonefrites

PIELONEFRITE
EXPRESSãO SINTOMáTICA DE INTENSIDADE MUITO VARIáVEL
SINTOMAS GERAIS
Síndrome febril
Mau estado geral
Posição anormal “arqueada”
EVENTUAL INSUFICIÊNCIA RENAL
SINTOMAS URINÁRIOS
Piúria
Hematúria



Tabela II c
Sintomatologia das infecções da próstata

A análise da urina revela leucocitúria e bacteriúria (frequentemente associada à proteinúria e
hematúria).

A existência de infecção urinária merece ser provada pelo exame citobacteriológico da urina
(ECBU). De acordo com o método utilizado para a coleta de urina, o limiar de positividade difere
notavelmente (tabela III).



Tabela III
Limiar de positividade de infecção urinária em função do método de coleta da urina
(espécie canina) (valores expressos em bactérias/mL)

A ecografia está indicada em todos os casos de infecção do trato urinário, assim como na busca
de uma causa que a favoreça (ver PIELONEFRITES (p.458), LITíASE URINáRIA (p.388), PRóSTATA [AFECçõES
DA], PROSTATITE (p.485), CISTITE (p.120), HIDRONEFROSE).

Tratamento
A conduta varia notavelmente se for o primeiro acesso infeccioso ou se houver recidiva. No
primeiro caso, o diagnóstico é essencialmente clínico e a escolha do antibiótico se baseia nas
considerações empíricas (antibioticoterapia preditiva).

No segundo caso, a infecção urinária deve ser provada, o agente responsável isolado e sua
sensibilidade contra diversos antibióticos, testada; enfim, é essencial identificar as causas que
favorecem seu aparecimento.

Convém insistir na escolha de um antibiótico em um primeiro momento (escolha “empírica”).
Considerações bacteriológicas
Os principais agentes encontrados nas infecções urinárias são apresentados na tabela IV.
Grandes diferenças podem ser notadas na comunidade ou no hospital em razão das diferentes
populações de micro-organismos em locais específicos.



Tabela IV
Principais espécies bacterianas encontradas nas ITU

CACHORRO  GATO
Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Proteus mirabilis
Estreptococo hemolítico
Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa
Mycoplasma canis

++++
++
++
++
+
+

Staphylococcus aureus
Estreptococo
Escherichia coli
Proteus

No cachorro, a Escherichia coli é claramente dominante e, de modo geral, as bactérias Gram-
negativas são encontradas com maior frequência. As infecções urinárias felinas são mais raras e
as espécies bacterianas, mais variadas.

Considerações farmacocinéticas
– Caso geral

Muitos antibióticos acumulam-se na urina a ponto de atingir concentrações intravesicais
muito altas e bastante superiores às concentrações plasmáticas habituais, a partir das quais a
atividade das principais famílias de antibióticos é mais frequentemente determinada.

É mais útil fazer com que o animal não urine com muita frequência (lutando contra a polaquiúria com
um anti-inflamatório não esteroide) a fim de permitir um verdadeiro acúmulo do antibiótico do que se
preocupar, desde o início, com as noções de espectro in vitro que não têm, nesse caso, uma verdadeira
relação com a realidade.

Como exemplo, as penicilinas, em decorrência de uma secreção tubular ativa, atingem, na
bexiga, concentrações tão altas que a amoxicilina possui atividade sobre Proteus spp em
aproximadamente 80% dos casos!
– Caso particular da próstata

Entretanto, esse tipo de abordagem só é válido se o foco infeccioso estiver em contato com a
urina (cistite, uretrite, pielonefrite na maior parte dos casos).

Por outro lado, convém retomar as noções mais tradicionais em caso de infecções prostáticas,
já que o antibiótico as atinge por via sanguínea, essencialmente.

Isso ilustra o interesse de delimitar bem o local de infecção. As modalidades evolutivas
(infecção aguda, infecção crônica) são igualmente muito importantes e devem ser consideradas,
pois quanto mais antigo for o processo, maior o risco de encistamento e mais limitada será a
difusão dos antibióticos.

Síntese
– Para os focos infecciosos situados em contato direto com a urina, as diretrizes específicas da
antibioticoterapia são simples de serem respeitadas (tabela V).

Tabela V
Diretrizes específicas da antibioticoterapia

Amoxicilina
Amoxicilina + ácido clavulânico
Cefalexina
Doxiciclina
Eritromicina
Trimetoprima + sulfamida
Enrofloxacino
Marbofloxacino

20 a 40 mg/kg/dia
25 mg/kg/dia
30 mg/kg/dia
15 mg/kg/dia
30 mg/kg/dia
15 a 60 mg/kg/dia
5 mg/kg/dia
2 mg/kg/dia

per os/2 tomadas
per os/2 tomadas
per os/2 tomadas
per os/1 tomada
per os/3 tomadas
per os/1 a 2 tomadas
per os/1 tomada
per os/1 tomada

– Por outro lado, para infecções prostáticas, classifica-se em:



– casos crônicos, que necessitam da utilização prioritária de antibióticos básicos (macrolídeos e
composto básico do Borgal®, Septotryl®), que difundem melhor na próstata encistada (noção de
barreira hematoprostática);

– casos agudos, nos quais a penetração dos princípios ativos é menos massiva, provavelmente em
virtude da inflamação (mesmo raciocínio que para o sistema nervoso). É assim que os
betalactâmicos, que em sua maioria são ácidos, têm verdadeira eficácia, enquanto as
considerações puramente bacteriológicas não permitem essa previsão.

Duração do tratamento
– Cistite aguda: 1 semana.
– Cistite crônica: 3 a 4 semanas.
– Prostatites agudas, pielonefrites agudas: 4 semanas.
– Prostatites crônicas: 8 semanas.
– Controle bacteriológico no meio do tratamento para infecções crônicas e 1 semana após o fim
do tratamento para as infecções agudas e crônicas.

Tratamento da dor
O emprego dos AINE (ver este verbete) pode ser necessário, em associação com antibióticos.



Infecções felinas pelo vírus leucemogênico
Definição
Doença infecciosa, contagiosa, inoculável, causada por um vírus leucemogênico felino (Feline
Leukemia Virus ou FeLV; oncornavírus da família dos Retroviridae).

Essa doença dominante felina, muito polimórfica, pode manifestar-se por tumores do sistema
hematopoiético ou por diversas doenças não tumorais.

Como para a infecção pelo vírus da imunodeficiência felina (ver SíNDROME DE IMUNODEFICIêNCIA
ADQUIRIDA DO GATO), o clínico é constantemente confrontado pelo problema da detecção, seja no
quadro de uma suspeita clínica ou da determinação do estado. A infecção pelo FeLV está inscrita
na lista de vícios redibitórios (ver RETROVIROSES FELINAS (p.515)).

Sintomas
A grande variabilidade dos sintomas é resultante do tropismo do FeLV para as células em
mitoses ativas (as células epiteliais e os tecidos hematopoiéticos constituem os alvos principais),
assim como seu poder oncogênico.

Doenças tumorais
– Tumores linfoides: os tumores linfoides viro induzidos podem ser sólidos (= aos linfossarcomas),
difusos (infiltração orgânica) ou implicar o setor sanguíneo (= leucemia linfocitária).

Independentemente da categoria, esses tumores linfoides surgem em 30% dos gatos que não
puderam eliminar o vírus (cf. supra). Todavia, quando os tumores se expressam clinicamente,
uma porcentagem dos animais não é mais virêmica e, nesse caso, o vírus se encontra quiescente
na medula óssea.

Na prática, os linfossarcomas são mais fáceis de suspeitar que as formas multicêntrica,
mediastinal (particularmente frequente em animais jovens), mesentérica e renal. As formas
cutâneas e nervosas são raras. A leucemia linfoide é mais comumente associada ao
linfossarcoma multicêntrico.
– Tumores mieloides e diversos: seu número é muito menor, mas deve-se levar em conta que o
diagnóstico é mais difícil nesse caso.

Doenças não tumorais
Algumas são ligadas à ação direta do vírus (é, particularmente, o caso da maior parte das
anemias), enquanto outras derivam de uma imunodepressão com desenvolvimento de
complicações infecciosas oportunistas ou, ainda, de outros tipos de desregulação imunológica.
– Doenças diretamente ligadas ao vírus:
– anemias: várias modalidades patogênicas podem coexistir; na prática, são mais frequentemente

não regenerativas;
– pseudopanleucopenias (panleucopenie-like syndrome), com uma sintomatologia que relembra a

da panleucopenia; todavia, a evolução é menos aguda;
– abortos e reabsorções fetais;
– atrofia do timo no filhote de gato neonato.
– Doenças indiretamente ligadas ao vírus:
– glomerulonefrite por imunocomplexos, originando insuficiência renal crônica e proteinúria

massiva;
– anemia hemolítica por autoimunização secundária;



– depressão imunológica do adulto, favorecendo várias doenças: peritonite infecciosa felina;
rinotraqueíte felina (virose por herpes felina); hemobartonelose; estomatite granulomatosa
crônica; abscesso e dermatites, crônicas e/ou recidivantes, de tendência ulceronecrótica,
localizada particularmente entre os ombros.

Evolução
Após uma infecção, as interações entre o vírus e as defesas do hospedeiro conduzem a três
situações possíveis, que condicionam a interpretação dos resultados dos exames
complementares:
– 40% dos gatos são imunizados inicialmente e o vírus não é detectado a partir de amostras
sanguíneas;
– 30% apresentam uma viremia transitória de cerca de 2 meses. Após esse tempo, a maioria dos
animais elimina, definitivamente, o FeLV, enquanto outros, em menor número e classificados
como “regressores”, conservam o agente infeccioso sob a forma de provírus nas diferentes
células hematopoiéticas, com um risco potencial de reativação futura (gestação, estresses
diversos, corticoterapia). Convém insistir no fato de que alguns animais regressores eliminam o
FeLV posteriormente;
– 30% tornam-se virêmicos persistentes e podem expressar, posteriormente, uma das formas da
doença. Excretores potenciais do vírus representam um risco para seus congênitos. Sob um
ponto de vista efetivo, a maior parte dos animais infectados permanentemente morre 3 anos
após a contaminação.

Diagnóstico
Diferentes exames complementares são utilizáveis atualmente, com indicações específicas.
– A IDENTIFICAçãO DIRETA DO ANTíGENO P27 (“antigenemia”), por técnicas ELISA ou
imunocromatografia, é muito utilizada. Para as primeiras, convém distinguir os “testes rápidos”
em um suporte sólido, utilizáveis próximos dos animais, e as técnicas líquidas (“ELISA
clássico”), mais sensíveis e reservadas aos laboratórios.

Os testes rápidos têm desempenho reconhecido, porém, com falso-negativos, que resultam da
patogenia da infecção e dos limites de sua sensibilidade. Na prática, como a proteína P27 é
secretada quando há multiplicação viral intensa, um animal pode ser infectado e o teste pode
permanecer negativo no início da infecção, antes da viremia. Ocorre o mesmo no caso de alguns
tumores viro induzidos (linfossarcomas). Continua essencial lembrar-se de que as indicações
dos fabricantes relativas às condições e ao limite de utilização dos “kits rápidos” devem ser
imperativamente respeitadas.
– A BUSCA DO GENOMA VIRAL POR PCR (Polymerase Chain Reaction, ou amplificação genética) é um
método muito sensível que permite a detecção de pouquíssimas quantidades de vírus; por isso,
há certo interesse no diagnóstico precoce da infecção. Além do sangue, pode ser realizada a
partir de outros tecidos (particularmente medula óssea, tecidos tumorais e células orofaríngeas).
Na prática, 10% dos gatos negativos no ELISA são positivos na PCR. Além disso, a PCR
quantitativa, sendo atualmente desenvolvida, permite dar precisão ao estado dos animais
infectados (infecção transitória ou permanente) e sua evolução provável.
– A vacinação não interfere no diagnóstico experimental; todavia, e para evitar algumas
situações-limite, recomenda-se não efetuar o diagnóstico experimental nos 15 dias seguintes à
injeção.

Levando-se em consideração essas informações, o diagnóstico das diferentes formas clínicas



ou a determinação do estado infeccioso de um animal podem ser feitos como indicado a seguir.

Diagnóstico em caso de suspeita clínica de doenças causadas por FeLV
– Qualquer gato que apresente problemas crônicos ou recidivantes, linfadenopatia, problemas
hematológicos ou tumores compatíveis deve ser testado, preferencialmente opondo-se os dois
retrovírus simultaneamente.
– Caso haja suspeita de uma forma não tumoral de leucose, deve-se realizar a detecção da
antigenemia por motivos de rapidez ou custo.
– se o resultado for negativo, a doença não é causada por um vírus leucemogênico;
– se o resultado for positivo, a doença é uma consequência da infecção por FeLV, contra a qual o

gato não se defende corretamente, permitindo prever uma evolução rapidamente fatal em um
período de tempo difícil de estimar. Quando o contexto exige maior precisão quanto ao
prognóstico, é oportuno recorrer ao PCR quantitativo imediatamente ou em segunda instância.

– Caso haja suspeita de uma forma tumoral:
– uma possível primeira abordagem do diagnóstico é a realização de um exame citológico

(líquido de efusão) ou histopatológico (biópsia de um tumor sólido);
– por outro lado, a busca pelo antígeno viral não é uma via perfeitamente confiável, pois ele

frequentemente é mascarado nessas formas da doença e, ainda, um resultado negativo não
exclui a possibilidade de infecção por FeLV;

– a PCR, mais sensível, é a forma preferida.

Determinação do estado de um gato em boa saúde
O contexto condiciona a escolha da técnica à qual se deve recorrer.
– Se o animal for reprodutor ou animais retidos para a constituição de um plantel, o uso de PCR
é preferencial e mais confiável. Se houver um risco de contaminação recente, deve-se levar em
conta o tempo de 1 semana para que a reação seja positiva.
– Para os outros casos, pode-se, evidentemente, continuar a recorrer aos kits rápidos ELISA,
respeitando as seguintes regras de interpretação:
– resultado negativo: gato atualmente saudável. Todavia, se for detectado um risco de

contaminação recente, deve-se levar em conta um tempo de 3 a 4 semanas para que a
antigenemia possa ser analisada;

– resultado positivo: gato infectado, que, entretanto, não deve ser submetido a tratamento
imediatamente, pois é possível que ele elimine o vírus se a infecção for recente.
Consequentemente, é importante realizar imediatamente uma PCR quantitativa ou renovar a

busca da antigenemia em um tempo de 10 a 12 semanas. Uma nova reação positiva torna
provável que o animal seja portador crônico, e tornam-se indispensáveis as medidas adaptadas
de profilaxia sanitária, podendo incluir a eutanásia em função do modo de vida do animal e os
riscos de transmissão a seus congêneres.

Dados Epidemiológicos
• TRANSMISSãO HORIZONTAL DIRETA E INDIRETA através da saliva ou urina; transmissão
transplacentária.
• VIREMIA: em média 14 a 21 dias após a infecção.
• VíRUS POUCO RESISTENTE NO MEIO EXTERIOR.
• VíRUS NãO PATOGêNICO PARA O HOMEM, embora, por precaução, tenha sido classificado pelo
National Cancer Institute (EUA) na categoria dos vírus que apresentam um risco pequeno (não



expor crianças, mulheres grávidas e doentes a esse vírus).

Tratamento
• O TRATAMENTO DAS FORMAS TUMORAIS é globalmente difícil de conduzir devido ao estado dos
animais e da tolerância dos produtos.
– Todavia, o linfossarcoma mediastinal em um animal jovem pode justificar uma quimioterapia
adaptada.
– Em várias circunstâncias, a corticoterapia em doses elevadas pode trazer melhora muito
transitória: prednisolona (Megasolone®, 2 mg/kg/dia em 2 tomadas).
• O TRATAMENTO DAS FORMAS NãO TUMORAIS é conhecidamente ineficaz, mesmo se a corticoterapia
puder trazer melhora transitória em caso de anemia.
• Como para a infecção pelo FIV, ensaios estão atualmente sendo feitos para estudar o uso de
alguns interferons. O benefício ligado aos antivirais específicos é particularmente limitado, tanto
pela instalação rápida de resistência na monoterapia, quanto pelo risco de efeitos secundários,
aos quais se juntam dificuldades ligadas às formas farmacêuticas e aos ritmos de administração,
particularmente grandes.

Profilaxia
• HIGIêNICA. Deve ser feita:
– nos gatis;
– nas exposições;
– quando houver a introdução de um novo animal no gatil saudável.

Eliminação ou sequestração dos animais infectados, estejam eles clinicamente doentes ou não.
• MéDICA
– Várias vacinas estão atualmente disponíveis pelo esforço em pesquisas e desenvolvimento de
vários laboratórios. Distinguem-se, claramente, pelo seu modo de fabricação.
– A importância da infecção pelo FeLV faz dessa vacinação uma prioridade, particularmente se o
proprietário possui vários animais e se existe risco de contato exterior.



Infertilidade da cadela
Definição
Incapacidade de se reproduzir.

Não assimilar a puberdade e a aptidão à reprodução. O problema da infertilidade não deve ser
levado em consideração antes do segundo cio (ou a idade correspondente).

As causas da infertilidade da cadela são numerosas e variadas e devem ser analisadas
metodicamente nas seguintes bases, lembrando que 80% dos casos de infertilidade da cadela
resultam no fracasso do acasalamento.

Histórico
Conduta da criação: observação dos cios, momento dos acasalamentos, número, evolução.

Fecundidade anterior.
Ciclos sexuais.

• CICLOS NORMAIS, considerar a possibilidade de má conduta da reprodução, da esterilidade do
macho (causas mais frequentes).

Na sua ausência, dosar a progesterona caso a fêmea esteja na fase de metaestro:
 

Se < 2 ng/mL Se > 2 ng/mL
considerar: hipoluteinemia (ver
ABORTOS NãO INFECCIOSOS (p.3))

a ovulação ocorreu e o corpo lúteo é funcional, considerar: malformações, patologia das vias genitais (ver HIPERPLASIA
(p.323) GLANDULOCíSTICA DO ENDOMéTRIO, endometrite, piometra), mortalidade embrionária precoce

 



Ciclos anormais
Nas cadelas jovens, porém, às vezes, em qualquer idade é possível haver o desenvolvimento de
um primeiro grupo de folículos que secretam estrógenos com sinais de proestro durante 2 a 5
dias, porém sem ovulação, até o retorno ao período calmo, seguido do desenvolvimento, no final
de 2 a 12 semanas, de uma nova onda de folículos férteis e com ciclo completo normal. Esse
problema não exige tratamento.

Ausência de ciclos sexuais
 

Exames
Exame clínico
– Exame geral: estado nutricional (magreza, obesidade), doenças extragenitais.
– Aparelho genital:
– desenvolvimento: infantilismo, HIPOPLASIA GENITAL;
– malformações: PERSISTêNCIA DO HíMEN, hermafroditismo;
– patologia: doença genital, METRITE, PIOMETRA etc.

Laboratório
– Esfregaço vaginal para identificar o estado do ciclo sexual e o momento ideal de acasalamento.
– teste hormonal:
– progesterona;
– T4;
– cortisol antes e após a estimulação;
– LH, FSH.
– coletas bacteriológicas;
– eventualmente, sorologia para brucelose.
 

Progesterona sérica > 2 ng/mL Progesterona sérica < 2 ng/mL
a ovulação ocorreu nos 2 meses anteriores anestro normal ou ausência de ovulação
considerar: cios silenciosos
fazer esfregaços vaginais
apresentar ao macho 2 vezes por semana (ver
HERMAFRODITISMO (p.307), intersexualidade, conformação,
cariótipo 77X0, 79XXX, 79XXY e quimeras 78XX78XY), tumor da
granulosa.

esfregaços vaginais a cada 2 semanas, na ausência de sinais de atividade genital,
considerar: problemas hormonais hipotálamo-hipofisários, impuberismo, LH, FSH, tireoide
(ver HIPOTIREOIDISMO (p.331)), corticossuprarrenal (ver CUSHING [SíNDROME DE (p.154)]).

Quando a progesteronemia estiver inferior a 2 ng/mL, pode-se tentar induzir os
cios (ver tratamento).

Tratamento
Prolongamento dos cios
– Fêmeas reprodutoras: gonadoliberina, GnRH (Cystoreline®), 50-100 µg, 1 a 3 vezes com 48 horas
de intervalo ou hCG (hormônio gonadotrofina coriônica), 20 U/kg, 1 a 3 vezes com 48 horas de
intervalo.
– Outras fêmeas: tratamento por progestativos, seguido de histerectomia.



Impuberismo, ausência de ciclos
– Hormônio gonadotrofina sérica, folitropina (Folligo®, Gonal F®*) 20 UI/kg IM ou SC, a cada 2
dias, durante 9 dias.
– Depois, gonadotrofina coriônica (Gonadotrofina coriônica Endo®*), injeção IM única de 50 UI/kg,
acasalamento ou inseminação quando os esfregaços vaginais mostrarem uma queratinização
próxima de 100%.

Cisto ovariano
– Bromociptina (Parlodel®*): 40 µg/kg em 2 tomadas cotidianas, depois gonadotrofina sérica
(Folligon®, Gonal F®*) em D1, D3, D5 (20 UI/kg).

Infecção genital
A infertilidade associada a pequeno número de sucessos na fecundação, mortalidade
embrionária precoce, reabsorção embrionária ou fetal, abortos e mortalidade natal, pode estar
relacionada com uma infecção genital. Esta pode ser causada por estreptococos hemolíticos,
Haemophilus canis, Pseudomonas, Proteus e micoplasmas e ureaplasmas. Essas espécies
bacterianas normalmente estão presentes nas vias genitais. As coletas e culturas que as
identificam só são significativas se a espécie bacteriana for descoberta em grande número e em
cultura quase pura.

Antibioticoterapia utilizando antibióticos não embriotóxicos: tetraciclina, cloranfenicol,
eritromicina, ampicilina durante 10 a 14 dias. Associa-se, eventualmente, às irrigações vaginais,
utilizando uma solução a 1% de polividona iodada (Betadine®*, Vetedine®).



Infertilidade do cachorro
Ver AZOOESPERMIA e HIPOSSEXUALISMO DO CACHORRO MACHO (p.331)

É frequente, como para a cadela. Para melhor aproximação do diagnóstico, é cômodo
distinguir as causas pré-testiculares, testiculares e pós-testiculares.

Etiologia
Causas pré-testiculares:
– hipopituitarismo;
– excesso de esteroides (endógenos, exógenos, glicocorticoides, esteroides sexuais);
– febre;
– hipotireoidismo;
– diabetes melito;
– hérnias (inguinal, escrotal).

Causas testiculares:
– disgenesia testicular de origem cromossômica (XXXY, XX/XY);
– criptorquidia;
– orquite (infecção, inflamação, irradiação);
– medicamentos espermatotóxicos (tiacetarsamida, cetoconazol etc.);
– interrupção idiopática da espermatogênese;
– neoplasia testicular;
– anomalias hereditárias da morfologia dos espermatozoides.

Causas pós-testiculares:
– aplasia segmentar do canal de Wolf (epidídimo, canal deferente);
– espermatocele;
– infecção/hemorragia da próstata.

Diagnóstico
– antecedentes médicos e de reprodução;
– exame completo do aparelho genital;
– exame do comportamento do cachorro na presença de uma fêmea;
– dosagem hormonal (testosterona, T4, cortisol);
– coleta e exame de esperma;
– biópsia testicular.

Tratamento
Variável, de acordo com a causa.



Inflamações do fundo do olho
Ver FUNDO DO OLHO (INFLAMAçõES DO) (p.281)



Inibidores da enzima de conversão da angiotensina
(ieca)
Generalidades
Todas as moléculas de IECA têm em comum um tripeptídio semelhante ao BPP (peptídio
potencializador da bradicinina) isolado a partir do veneno de uma cobra brasileira do tipo
Jararaca.

Mecanismo De Ação
O mecanismo se baseia na inibição da enzima de conversão da angiotensina, cujo papel
fisiológico é:
– de um lado, a síntese do octopeptídio ativo (angiotensina II) a partir do decapeptídio inativo
(angiotensina I);
– de outro, catalisar a degradação da bradicinina.

A diminuição da concentração de angiotensina II reduz o tônus vascular e a pressão arterial.
Além disso, ela induz a diminuição da liberação de aldosterona, com um efeito sobre o

equilíbrio hídrico (depleção hídrica, queda da natremia e aumento da potassemia).
Em nível celular, os IECA reduzem a atividade mitogênica da angiotensina II sobre os

fibroblastos e os miócitos do coração, atenuando, desse modo, o fenômeno de remodelagem.

Indicações
Utilizados, principalmente, no tratamento da hipertensão arterial do homem, os IECA são
amplamente empregados no tratamento da insuficiência cardíaca crônica dos carnívoros
domésticos (ver INSUFICIêNCIA CARDíACA (p.351)), pois induzem uma queda da pós-carga e da
pressão de preenchimento do ventrículo esquerdo (pré-carga).

É desejável estimular o emagrecimento dos animais com excesso de peso e administrar uma
dieta pobre em sódio.

As recomendações das sociedades de cardiologia recomendam tratá-los muito cedo (desde o
estado 1B), porém, como os efeitos são pouco significativos nos olhos dos proprietários nesse
estado, a observação pode ser medíocre.

Diferentes Moléculas
Os primeiros medicamentos empregados (à base de captopril e enalapril) surgiram da
farmacopeia humana.

Depois de vários anos, hoje as especialidades veterinárias estão disponíveis:
– Enalapril: Enacard®, Prilenal®: 0,25-0,5 mg/kg em 1 tomada.
– Benazepril: Fortekor®: 0,25-0,5 mg/kg em 1 tomada.
– Imidapril: Prilium®: 0,25 mg/kg em 1 tomada.
– Ramipril: Vasotrop®: 0,5 mg/kg em 1 tomada.

Farmacocinética E Efeitos Indesejáveis
Todas as moléculas disponíveis são pró-farmacos que devem ser ativados no organismo. As
meias-vidas e a duração da ação permitem uma única administração cotidiana.



A eliminação pode ser mista (enalapril, benazepril e imidapril) ou essencialmente renal
(ramipril).

Os principais efeitos indesejáveis são os sinais cutâneos (urticária, exantema) ligados ao
acúmulo de bradicinina ou hipotensão (raro).

Deve-se sempre estar atento ao aparecimento de uma hiperpotassemia se o IECA for usado
em associação a um diurético poupador de potássio.

IECA Em Gatos
Em face do seu uso na cardiologia felina (fora da AMM), os IECA podem ser utilizados na
insuficiência renal crônica.

Atualmente, apenas o benazepril (Fortekor®) possui AMM para o tratamento da IRC do gato.
Reduzindo a pressão arterial sistêmica e a pressão intraglomerular, assim como diminuindo a
permeabilidade da membrana basal do glomérulo renal, o benazepril reduz a perda proteica
urinária e torna mais lentos os mecanismos deletérios da insuficiência renal crônica
(glomeruloesclerose).

Os mesmos mecanismos (queda da pressão arterial consecutiva a uma vasodilatação) devem
ter as mesmas consequências na espécie canina, o que incita, também, a prescrever os IECA para
a insuficiência renal crônica dessa espécie.



Inseminação artificial (Indicações terapêuticas da)
Ver INFERTILIDADE DA CADELA (p.346)

Incapacidade do macho
– Ausência de libido ou inexperiência.
– Doença genital que torna o acasalamento impossível.

Incapacidade da fêmea
– Lesões vulvares ou vaginais congênitas ou adquiridas que tornam o acasalamento doloroso.
– Recusa do acasalamento (agressividade da fêmea).
– Falhas repetidas do acasalamento natural causadas pela má coordenação entre o momento do
acasalamento e o da ovulação.



Instabilidade das vértebras cervicais
Sin.: Síndrome de Wobler, Ataxia medular de origem cervical.

Ver também SUBLUXAçãO ATLANTOAXIAL (p.543)

Definição
Anomalias que provocam uma estenose do canal raquidiano e compressão da medula espinal.

As lesões responsáveis são numerosas:
– malformação vertebral congênita;
– mau posicionamento das facetas articulares das vértebras cervicais;
– hipertrofia do ligamento amarelo, em reação à instabilidade vertebral;
– subluxação vertebral, provocando desvio do assoalho do canal raquidiano.

Raças predispostas: Dogue, Doberman, Mastim napolitano, Basset hound.

Sintomas
Mais frequente no adulto.
– Ataxia e hipermetria dos membros posteriores, podendo evoluir até a paresia.
– Nas formas mais evoluídas, ataxia e paresia dos membros anteriores.
– Não há dor na mobilização cervical.

Diagnóstico
• RADIOGRAFIA CERVICAL (face e perfil):
– Modificação dos espaços intervertebrais.
– Osteófitos.
– Subluxação ou malformação de uma ou várias vértebras.
• MIELOGRAFIA: estenose do canal raquidiano.

Necessidade de realizar uma exploração dinâmica (coluna cervical estendida e flexionada)
para diferenciar as compressões estáticas das compressões dinâmicas.
• SCANNER, RM.

Tratamento
• MéDICO: A corticoterapia pode ter um efeito provisoriamente favorável.

Em caso de resultado favorável, esse tratamento deve incitar a realizar o tratamento cirúrgico.
• CIRúRGICO: Descompressão e estabilização das vértebras.

O tratamento médico e/ou cirúrgico apenas oferece resultados satisfatórios em um terço dos
casos.



Insuficiência respiratória aguda
Definição
A insuficiência respiratória aguda (IRA) é definida como um déficit brutal das trocas gasosas,
expressando-se, no plano biológico, por uma hipoxemia marcada e, eventualmente, uma
hipercapnia significativa que resulta em uma acidose respiratória.

Possui aspectos clínicos variados, desde a dispneia, com tendência mais ou menos à asfixia, até
a síncope respiratória.

A IRA pode resultar de uma deficiência do débito gasoso (problema na ventilação) ou de uma
deficiência nas trocas intrapulmonares de oxigênio (problema hipoxêmico).

Na prática, convém distinguir:
• ORIGENS EXTRAPULMONARES, por obstrução da laringe (edema, CE) ou da traqueia, por doença nos
músculos respiratórios (intoxicação por estricnina, tétano), por doença da pleura (pneumotórax,
hérnia diafragmática, efusão pleural), por doença do fole torácico (tórax instável), por doença do
centro respiratório (superdosagem de anestésico, aumento da pressão intracraniana), por doença
mista (intoxicação por organofosforados).
• ORIGENS BRONCOPULMONARES: broncopneumopatia aguda, broncopneumopatia crônica evolutiva,
asma, eventualmente ligadas a uma doença cardíaca (edema agudo do pulmão, tromboembolia
pulmonar, hemorragias pulmonares).

Sintomas
– Dispneia de aspectos diversos (polipneia, esforços inspiratórios ou expiratórios), ou, por outro
lado, respiração irregular e, eventualmente, apneia, indício de extrema urgência.
– Cianose significativa, porém inconstante (sujeitos anêmicos).
– Alteração da consciência em graus diversos (torpor, coma) ou, por outro lado, ansiedade e
agitação extremas.

Diagnóstico De Laboratório
– CRITéRIO: PaO2 arterial < 70 mmHg (normal = 100 mmHg).
– É NECESSáRIO MEDIR O EQUILíBRIO ACIDOBáSICO para detectar uma eventual acidose e seu grau de
compensação.

As IRA que resultam de uma deficiência ventilatória se expressam pela hipoxemia associada à
hipercapnia, enquanto aquelas que resultam da diminuição das trocas de oxigênio em nível
pulmonar se caracterizam por uma hipoxemia com normocapnia (PaCO2 normal = 34 mmHg).

No primeiro caso, a hipercapnia provoca uma acidose respiratória que pode não ser
compensada pelo aumento da concentração de bicarbonato (é, particularmente, o caso das IRA
que surgem brutalmente em um pulmão saudável) ou ser compensada caso a IRA socorra no
final de uma insuficiência respiratória crônica.

Prognóstico
O prognóstico da IRA varia se a doença se desenvolve em pulmões previamente saudáveis ou
portadores de doenças crônicas. No primeiro caso, pode-se esperar uma recuperação funcional
integral após uma terapia apropriada; na segunda hipótese, não se pode esperar mais do que um
retrono ao “estado inicial” mais ou menos comprometido.



Tratamento
Muitas vezes urgente, antes mesmo do estabelecimento de um diagnóstico preciso.
• O tratamento da IRA propriamente dita propõe:
– restaurar a saturação oxiemoglobínica por meio da administração suficiente de oxigênio;
– assegurar uma ventilação suficiente;
– lutar contra acidose.
• O TRATAMENTO ETIOLóGICO deve ser instaurado desde que o fator desencadeador seja conhecido:
– drenagem rápida das efusões torácicas e cura do pneumotórax;
– antibioticoterapia massiva em caso de pneumopatia aguda;
– congestão das vias respiratórias (corpo estranho, espasmo, hipersecreção) pode exigir uma
intubação traqueal ou, eventualmente, uma traqueotomia, que facilita a ventilação e a drenagem;
– estímulo dos centros respiratórios bulbares pelo doxapram (Dopram®*, 5 a 10 mg/kg), injeção
intravenosa. Se a doença foi progressiva, não utilizar dose superior a 5 mg/kg.



Insuficiência cardíaca
Definição
A insuficiência cardíaca é definida, clinicamente, como uma diminuição do valor funcional da
bomba cardíaca, com o aparecimento de uma insuficiência circulatória: incapacidade de o
coração assegurar um débito sanguíneo indispensável às necessidades metabólicas e funcionais
dos diferentes órgãos.

Inicialmente, os mecanismos compensatórios agem para manter um débito suficiente:
aumento da frequência e da contratilidade cardíaca, uso do sistema renina-angiotensina-
aldosterona (retenção hidrossódica, “remodelagem cardíaca” com dilatação miocárdica). Esses
fenômenos, inicialmente benéficos, tornam-se deletérios (p. ex., a taquicardia limita o
preenchimento diastólico, a “remodelagem cardíaca” aumenta o “trabalho” do coração).

A insuficiência cardíaca se produz quando os fenômenos compensatórios não são mais suficientes para
garantir um débito cardíaco satisfatório; é caracterizada por uma queda do débito em questão, e um
aumento da estase venosa.

A etiologia é variável, mas o tratamento é comum para as formas diversas.

Principais Causas
Insuficiência cardíaca esquerda (ICE)
– Doença valvular degenerativa mitral (primeira causa).
– Cardiomiopatias.
– Obstáculos para a ejeção: estenose aórtica.
– Subcargas diastólicas: insuficiência aórtica, mitral, canal arterial, comunicação interventricular
(CIV).
– Estenose mitral (aumento da hipertensão atrial)
– Hipertensão arterial.
– Tumor cardíaco.
– Tromboembolia pulmonar.

Insuficiência cardíaca direita (ICD)
– Aumento das resistências pulmonares: estenose pulmonar, hipertensão arterial pulmonar
(estenose mitral e ICE).
– Sobrecarga diastólica: insuficiência da tricúspide e comunicação interatrial (CI).
– Retração da tricúspide (débito diminuído e hipertensão aumentada).
– Efusão pericárdica.

Insuficiência cardíaca global ou congestiva (ICC)
– Cardiomiopatias.
– Miocardites.
– Consequência da ICE (hipertensão pulmonar).

Sintomas
• INSUFICIêNCIA CARDíACA ESQUERDA (ICG) = estase no nível das veias pulmonares: congestão das
veias pulmonares ou edema pulmonar.
– Sopro (função da cardiopatia causal); sistólico no ápice esquerdo: o mais frequente



(insuficiência mitral).
– Intolerância ao esforço.
– Dispneia de esforço no início, depois espontânea; taquipneia.
– Tosse de predominância noturna (decúbito lateral), discreta no início da evolução, depois cada
vez mais forte (a tosse pode resultar da dilatação atrial esquerda e/ou do edema pulmonar).
– Crises dispneicas paroxísticas em caso de edema agudo do pulmão.
– Síncopes, diminuição do pulso femoral (queda do débito em questão do coração esquerdo).
• INSUFICIêNCIA CARDíACA DIREITA (ICD) = aumento da estase do coração esquerdo: congestão das
veias hepáticas, ascite.
– Intolerância ao esforço.
– Sopro (função da cardiopatia causal).
– Congestão venosa; distensão das veias jugulares.
– Hepatomegalia.
– Distensão abdominal ligada a uma efusão (ascite, hidrotórax, hidropericárdio); edemas.
– Caquexia.
• INSUFICIêNCIA CARDíACA CONGESTIVA (ICC) OU “GLOBAL”: corresponde à junção de ICE e ICD.

Diferentes classificações foram propostas (ver tabela).
 Classificação ISACHC (International Small Amount Cardiac

Health Council)



Diagnóstico
Além dos sintomas descritos anteriormente, o diagnóstico se baseia nas:
– mudanças de auscultação;
– mudanças radiográficas (modificação da forma cardíaca, congestão venosa pulmonar, edema
pulmonar intersticial ou alveolar, hepatomegalia, efusão pleural e abdominal); apenas a
radiografia permite identificar um edema pulmonar (Fig. 4);
– modificações eletrocardiográficas (desvios axiais, disritmias associadas);
– ecocardiografia, que permite detectar a causa da insuficiência cardíaca.

Tratamento
A evolução clínica da insuficiência cardíaca pode ser dividida em estados sucessivos (e diferentes
classificações são propostas), aos quais correspondem tratamentos específicos. Entretanto, não
existe nenhum consenso relacionando com a conduta do tratamento em função do estado.



Medidas higiênicas e dietéticas
Embora muito difíceis de respeitar, novas regras de vida devem ser seguidas para limitar o
trabalho cardíaco: redução e, depois, eliminação dos esforços. A ingestão de sódio deve ser
restrita a fim de diminuir a retenção de água e os riscos de edema.

NOTA: O animal pode beber à vontade; animais obesos devem emagrecer.
• VASODILATADORES MISTOS: INIBIDORES DA ENZIMA DE CONVERSãO (ver INIBIDORES DA ENZIMA DE
CONVERSãO DA ANGIOTENSINA (p.348)): enalapril, benazepril, ramipril, imidapril.
– São indicados em todos os animais com insuficiência cardíaca nos estados II e III da
classificação ISACHC; alguns autores recomendam administrá-los desde o estado Ib em caso de
doença valvular degenerativa mitral.
– O benefício clínico, às vezes, é observado somente 3 semanas após o início do tratamento.
– Sua administração é recomendada a todos os estados de cardiomiopatias dilatadas.
– Monitorar a função renal (dosagem da ureia e da creatinina antes e no decorrer do tratamento).

Espironolactona
A espironolactona possui um efeito diurético baixo. Sua ação antialdosterona potencializa o
efeito dos IECA. Além disso, atribui-se a ela as propriedades “antifibrosantes” (prevenção e
correção da fibrose miocárdica e vascular). Alguns autores recomendam utilizá-la desde o estado
II. Prilactone®, 2 a 4 mg/kg/dia em 2 tomadas, per os.

Furosemida
– Em caso de efusão ou de edema pulmonar de importância significativa: furosemida (Dimazon®,
Furozenol®), 1 a 2 mg/kg/dia em 2 tomadas per os, inicialmente.
– Em caso de OAP: 4 a 8 mg/kg/IV para o cachorro; 1 a 2 mg/kg IV para o gato.

Inodilatadores
O pimobendano (Vetmedin®) é administrado quando há perda de contratilidade. É o tratamento
de primeira escolha quando há cardiomiopatias dilatadas. Está indicado quando há insuficiência
cardíaca avançada em caso de perda de contratilidade: 0,5 mg/kg/dia em 2 tomadas.

Antiarrítmicos
– Em caso de disritmia (ver ANTIARRíTMICOS (p.49)).
– Por exemplo: Digoxina®*, em caso de problemas do ritmo supraventricular, em caso de
fibrilação atrial.

Conduta Do Tratamento
Estado I
– Atividade física espontânea, mas devem-se evitar os esforços intensos na medida do possível
(brincadeiras provocadas, exercícios violentos).
– Ingestão de sódio restrita.
– Utilização de ácidos graxos poli-insaturados (ômega 3), Cardiguard®.
– IEC no estado Ib, eventualmente, em caso de doença valvular degenerativa mitral.
– IEC e pimobendano, eventualmente, em caso de cardiomiopatia dilatada, se a dilatação for
cavitária e houver diminuição da contratilidade.



Estado II
– Restrição de exercícios físicos normais (exercícios de trabalho, brincadeiras) e se manter em
uma atividade física moderada.
– Alimentação hipossódica (alimento “adequado para o rim”).
– IEC e espironolactona; furosemida, caso se detecte um edema pulmonar significativo.
– Pimobendano em caso de cardiomiopatia dilatada.

Estado IIIA
– Evitar qualquer esforço (apenas caminhadas higiênicas, na coleira; evitar escadas…).
– Alimentação hipossódica (alimento “indicado para o coração”).
– IEC + espironolactona + furosemida.
– Pimobendano se houver queda de contratilidade.
– Digoxina em caso de FIBRILAçãO ATRIAL (complicação mais frequente).
• ESTADO IIIB: hospitalização, oxigenoterapia e gestão do edema agudo do pulmão e dos
problemas do ritmo (ver a seguir).

Casos Particulares
• EDEMA AGUDO DO PULMãO: ICG paroxístico que demanda tratamento de urgência com:
– furosemida IV: 2 a 8 mg/kg a ser renovada;
– oxigenoterapia;
– trinitrina por via percutânea (Trinipatch®*): 1/4 a 1/2 dose 3 vezes por dia ou por via endobucal
(Lenitral spray®*);
– nas formas severas, utilização de dobutamina (Dobutrex®*) em perfusão contínua: de 1-
10 µg/kg/min para cachorros, 1-5 µg/kg/min para gatos.
• TERAPIA ESPECíFICA da cardiopatia causal.



Insuficiência da tricúspide
Definição
Defeito de coaptação das válvulas tricúspides provocando um refluxo sistólico ventriculoatrial
causado por uma das seguintes causas:
– doença valvular degenerativa da tricúspide (isolada, pouco frequente) ou associada à fibrose
mitral (pelo contrário, muito frequente);
– dilatação do anel valvular (descompensação cardíaca);
– consequência das broncopneumopatias crônicas;
– estrongilose cardiopulmonar;
– dirofilariose;
– 50% da população canina apresenta uma insuficiência fisiológica da tricúspide.

Sintomas
Assintomática no início, seguida de sinais de insuficiência cardíaca direita (ICD):
– estase venosa generalizada;
– pulso jugular sistólico;
– efusões (ascite, hidropericárdio etc.);
– hepatomegalia.

Diagnóstico
Exames complementares de orientação
– Radiografia: ausência de anomalia na grande maioria dos casos. Cardiomegalia direita,
hepatomegalia, dilatação da veia cava caudal (o diâmetro da mesma não deve exceder o
comprimento do corpo vertebral de T5 ou T6 visto de perfil), efusão pleural, pericárdica e
abdominal em caso de insuficiência cardíaca associada.
– ECG: desvio axial direito, P. pulmonar (aumento da amplitude e pontuda), disritmias atriais
frequentemente associadas.

De certeza
– A ecografia: o único exame que fornece um diagnóstico de certeza da insuficiência da tricúspide
graças à análise por Doppler (Doppler colorido, corte paraesternal esquerdo grande, eixo de 4
cavidades: zona de turbulência e de normalização mais ou menos estendida no átrio direito). O
exame permite, igualmente, verificar a ausência de hipertensão arterial pulmonar associada (ver
HIPERTENSãO ARTERIAL (p.323)), buscar a causa da insuficiência e avaliar as consequências sobre a
atividade cardíaca.

Tratamento
– Assintomático: nenhum tratamento.
– Tratamento específico eventual: dirofilariose, estrongilose.
– Tratamento da insuficiência cardíaca, se presente.



Insuficiência da valva pulmonar
Definição
Problemas de coaptação das valvas sigmoides arteriais pulmonares causada por:
– uma valvulopatia congênita;
– uma fibrose sigmoide pulmonar;
– uma estrongilose cardiopulmonar;
– uma dirofilariose;
– muito raramente, uma endocardite aguda.

A estenose pulmonar também está frequentemente associada a uma insuficiência pulmonar.
Cerca de 90% da população canina apresenta uma insuficiência pulmonar fisiológica.

Sintomas
– Assintomática, se bem tolerada.
– Caso contrário, evolução para insuficiência cardíaca direita: hepatomegalia, efusões, edemas.

Diagnóstico
Orientação clínica
– Sopro cardíaco de baixa intensidade, decrescente, audível à esquerda, na base do coração
(distinção difícil com a insuficiência aórtica).
– Sintomas da insuficiência cardíaca direita ou ICD.

Diagnóstico de certeza
A ecografia detecta:
– o aspecto anormal das válvulas (observação não sistemática);
– as consequências hemodinâmicas da insuficiência: hipertrofia concêntrica do ventrículo direito
(modo tempo-movimento transventricular);
– o refluxo pulmonar é detectado em Doppler colorido como uma zona de turbulência na via de
saída do ventrículo direito (corte paraesternal direito pequeno eixo transaórtico, modificado);
– a análise do espectro Doppler tem, igualmente, um valor prognóstico: um refluxo benigno
provoca apenas um aumento da pressão diastólica ventricular direita e uma pequena diminuição
da pressão diastólica pulmonar (o espectro Doppler tem, então, o aspecto de platô), ao passo que
um grande refluxo provoca a equalização rápida das pressões entre o ventrículo direito e o
tronco pulmonar (o espectro Doppler aparece como uma “lâmina de faca”).

Tratamento
– Assintomático: nenhum tratamento, vigilância.
– Tratamento etiológico: eventual estrongilose, por exemplo.
– Tratamento da insuficiência cardíaca, se presente.



Insuficiência da válvula aórtica
Definição
Valvulopatia caracterizada pela não coalescência das válvulas aórticas em diástole e refluxo do
sangue aórtico no ventrículo esquerdo, provocando uma sobrecarga volumétrica. Cardiopatia
congênita ou adquirida por endocardite da válvula. A insuficiência aórtica pode, também, estar
associada a uma estenose aórtica (50 a 75% das estenoses aórticas são igualmente associadas a
uma insuficiência aórtica).

Sintomas
– Insuficiência da válvula moderada: assintomática.
– Sintomas eventuais de endocardite, se esta for a causa da insuficiência aórtica.
– Em caso de insuficiência valvular grave, evolução para insuficiência cardíaca esquerda, depois
global.

Diagnóstico
Orientação clínica
– Constatação de um sopro diastólico esquerdo de alta frequência, na base do coração,
normalmente com um sopro mesossistólico, de irradiação cranial.
– Sintomas de insuficiência cardíaca do final da evolução.

Diagnóstico de certeza
A ecocardiografia detecta:
– o aspecto anormal das válvulas (observação não sistemática) e sua cinética (vibração anormal);
– consequências hemodinâmicas da valvulopatia: hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo
(modo tempo-movimento transventricular);
– o refluxo aórtico é detectado por Doppler colorido como uma zona de turbulência na via de
saída do ventrículo esquerdo (corte paraesternal esquerdo grande, eixo de 5 cavidades);
– a análise do espectro Doppler (pulsado e contínuo) também tem um valor prognóstico, um
refluxo benigno provoca apenas um pequeno aumento da pressão diastólica ventricular
esquerda e uma pequena diminuição da pressão diastólica aórtica (o tempo de meia pressão
medida no espectro Doppler é, então, superior a 300 ms), enquanto um grande refluxo (severo)
provoca uma equalização rápida das pressões entre o ventrículo esquerdo e a aorta (e, então, um
tempo de meia pressão curto).

Tratamento
– Nenhum, se for bem tolerada;.
– Tratamento eventual de uma endocardite aguda (ver ENDOCARDITES (p.252)).
– Terapia de uma eventual insuficiência cardíaca.



Insuficiência hepática (Problemas de coagulação)
Consequências
A insuficiência hepática pode causar problemas da hemostasia. Esses problemas são, porém,
frequentemente discretos e se revelam apenas na ocasião de doenças intercorrentes,
intervenções cirúrgicas ou exames endoscópicos ou ecográficos com biópsias.

Os fatores de coagulação atingidos inicialmente são aqueles cuja meia-vida é mais curta
(fatores V, VII, IX e X); posteriormente, a hipofibrinogenemia é o prognóstico geralmente
desfavorável.

A concentração de plaquetas geralmente é reduzida. A trombopenia observada resulta do
sequestro esplênico de plaquetas, particularmente em caso de hipertensão portal, consumo
anormalmente aumentado das plaquetas e insuficiência medular de produção causada pelo
metabolismo anormal da vitamina B12 e do ácido fólico no fígado.

Diagnóstico Biológico
Fazer um teste da HEMOSTASIA antes de biopsiar o fígado, em caso de insuficiência hepática.
• EM CASO DE INSUFICIêNCIA HEPáTICA AGUDA: prolongamento do tempo de Quick, do tempo kaolin-
cefalina e do tempo de trombina.
• EM CASO DE INSUFICIêNCIA HEPáTICA CRôNICA: prolongamento mais significativo do tempo de
kaolin-cefalina. Tempo de trombina normal.
• SE A FIBRINOGENEMIA ESTIVER BAIXA, o prognóstico é desfavorável.
• Ver COAGULAçãO (DISTúRBIOS DA) (p.124).

Tratamento
• VITAMINA K1 (vitamina K1 TVM 5 mg/kg/dia per os ou 5 mg/kg IV lenta) durante 4 dias, antes de
uma laparotomia exploratória, endoscopia ou biópsia ecoguiada.
• SANGUE FRESCO em caso de hemorragia durante a intervenção cirúrgica ou exame invasivo.



Insuficiência hepática aguda
Definição
Doenças hepáticas inflamatórias que evoluem de modo agudo, responsáveis por um quadro
clínico frequentemente dramático: perturbação brutal das funções do fígado, em relação às
lesões hepáticas extensas (destruição de mais de 70% da massa hepática), porém potencialmente
reversíveis: inflamação, necrose…

As causas principais foram reunidas no próximo quadro; todavia, muitas vezes não é possível
identificá-las.

Sintomas
– O quadro clínico é suficientemente pouco específico, porém ainda alarmante em razão da
diversidade e da importância vital das funções hepáticas:
– Alteração do estado geral, anorexia, apatia.
– Icterícia franca.
– Problemas digestivos: anorexia, vômitos (e diarreias).
– Problemas nervosos:
– sinais de encefalose hepática: vertigens ao andar, alteração da consciência (de prostração a

coma), empurrar a parede, andar em círculos, amaurose (convulsões).
– Síndrome hemorrágica por problema na hemostase (queda da síntese de fatores da coagulação,
trombopenia, fibrinólise, CIV): melena, hematomas, hematúria.
– Problemas hidroeletrolíticos e acidobásicos: hipopotassemia e alcalose.
– Risco de septicemia (infecções de vizinhança)….
– Síndromes biológicas de citólise, de colestase, de insuficiência de síntese: sinais de
hipoglicemia possíveis.

Exames Complementares
Exames sanguíneos
– Aumento claro da ALAT (citólise), das PAL: (colestase) das gama-GT.
– Hiperbilirrubinemia.
– Insuficiência hepatocelular:
– prolongamento do tempo de Quick;
– hipoalbuminemia, hipoglicemia.

NOTA: Se a eletroforese revelar uma hipoalbuminemia, a insuficiência hepática aguda é,
provavelmente, o estado terminal de uma insuficiência crônica preexistente. O diagnóstico
etiológico é comumente mais difícil de estabelecer quando a síndrome citolítica for marcada.
– Anemia eventual.
– Teste da hemostase. Busca de uma coagulação intravascular disseminada (CIVD).

Ver árvore diagnóstica 22, p. LII.

Imagem
Há muito interesse em utilizar a ecografia na exploração das hepatites (aspecto hipoecogênico
do parênquima, que se torna hipoecogênico em relação ao córtex renal, visualização
anormalmente boa das paredes dos vasos supra-hepáticos).



Princípios Do Tratamento
O tratamento deve ter como objetivo:
– Eliminar a causa determinada ou os fatores de predisposição.
– Garantir o aporte energético suficiente e corrigir os problemas hidroeletrolíticos.
– Realizar um tratamento sintomático.
– Prevenir as complicações: encefalose hepática, infecção, hipoglicemia, problemas da
hemostase.

Conduta Do Tratamento
O tratamento deve ser adaptado para cada caso.

Evitar qualquer terapia que não seja estritamente indispensável (hepatotoxicidade).
 Etiologia da insuficiência hepática aguda no cachorro e no gato

– Suspender a administração de medicamentos potencialmente hepatotóxicos.
• TRATAMENTO HIGIêNICO:
– repouso e confinamento;
– dieta hídrica.
• FLUIDOTERAPIA:
– necessidade de manutenção, correção da desidratação e das perdas;
– correção da hipopotassemia.



• ANBIOTICOTERAPIA:
– amoxicilina: 12,5 mg/kg a cada 12 horas SC; ou
– cefalexina (Rilexine®): 30 mg/kg/dia em 2 tomadas;
– metronidazol (Flagyl®*).
• TRATAMENTO DA ENCEFALOSE HEPáTICA (ver ENCEFALOSE HEPáTICA (p.250)):
– metronidazol e lactulose (Duphalac®*): 5 a 15 mL 3 vezes por dia, per os para o cachorro;
0,5 mL/kg/dia 2 a 3 vezes por dia para o gato.
• TRATAMENTO DOS PROBLEMAS DA HEMOSTASE:
– vitamina K1: 1 mg/kg a cada 12 horas SC;
– transfusão;
– acrescentar, em caso de CIVD (trombopenia, hipofibrinogenemia): Heparine® 100 UI/kg 3 vezes
por dia.
• TRATAMENTO SINTOMáTICO dos problemas gastrointestinais:
– curativo digestivo: Phosphaluvet® ou Smectivet®;
– antiemético: maropitant, meclopramida;
– antiácidos (sobretudo em caso de sangramentos digestivos); cimetidina ou ranitidina.
• TRATAMENTO ESPECíFICO: se a causa for conhecida. Antibioticoterapia específica (ver LEPTOSPIROSE,
PSEUDOTUBERCULOSE DO GATO (p.488)).



Insuficiência hepática crônica
Ver ENCEFALOSE HEPáTICA (p.250)

Definição
Perturbação progressiva e frequentemente irreversível das funções hepáticas. A dificuldade do
tratamento da insuficiência hepática crônica (IHC) surge do fato de que, quase sempre, grande
parte do parênquima é destruída no momento em que surgem os primeiros sintomas.

Nesse estágio, a etiologia nem sempre é identificada em razão da diversidade das possíveis
causas, que muitas vezes desaparecem quando os sintomas surgem. A insuficiência hepática
caracteriza-se pela diminuição das funções de síntese e de detoxificação do fígado.

Sintomas
Os sinais clínicos são variados e inconsistentes.
• SINAIS POUCO ESPECíFICOS:
– mau estado geral, apatia e emagrecimento;
– problemas digestivos diversos: disorexia, diarreia ou constipação;
– possível síndrome poliúria-polidipsia.
• DE MODO MAIS CARACTERíSTICO:
– icterícia;
– síndromes hemorrágicas (problemas da hemostase secundária);
– ascite (ver a seguir);
– sinais nervosos em caso de encefalose hepática (ver ENCEFALOSE HEPáTICA (p.250)).

Exames Complementares
Bioquímico
Teste hepático mínimo indispensável:
– “Controles da insuficiência hepatocelular”:
– hipoalbuminemia; eletroforese das proteínas (diminuição clara, porém tardia, da concentração

de albumina); “pic em alfa”, em caso de inflamação; bloqueio beta-gama, em caso de cirrose;
– teste de hemóstase (aumento claro, porém tardio do tempo de Quick);
– redução da glicemia, da uremia, da colesterolemia;
– hiperamonemia em caso de encefalose hepática (ver ENCEFALOSE HEPáTICA (p.250)).
– Marcadores de citólise, de sofrimento hepático:
– aumento das transaminases ALAT (variáveis segundo a etiologia), das PAL, se a colestase

estiver associada;
– interesse na dosagem de ácidos biliares séricos (normal: <10 µmol/L em jejum e <15 µmol/L em

pós-prandial).
• ECOGRAFIA: permite buscar uma doença causal da insuficiência hepática (ver TUMORES DO FíGADO
(p.588), LIPIDOSE HEPáTICA).
• HISTOLOGIA: biópsia efetuada através da laparotomia ou laparoscopia, ou melhor, biópsia
ecoguiada. Fazer um teste de hemostase antes da biópsia.

Tratamento



• TRATAMENTO DA DOENçA CAUSAL: se possível.
• TRATAMENTO SINTOMáTICO: antieméticos, antidiarreicos, ingestão de vitamina K.
• MEDIDAS DIETéTICAS:
– Alimentos “para o fígado”;
– Refeições distribuídas várias vezes no decorrer do dia, para favorecer a absorção intestinal e
diminuir os resíduos que entram no cólon.
• MEDIDAS MéDICAS: pouquíssimas são realmente específicas e diretamente eficazes:
– “ANTIOXIDANTES”, “PROTETORES HEPáTICOS”: S-adenil metionina (Zentonil®: 15-20 mg/kg/dia per os),
silimarina.
– “MODIFICADORS DA SECREçãO BILIAR”, particularmente alguns coleréticos que aumentam a excreção
biliar: eventualmente úteis, levando em conta a grande frequência, no cachorro, de síndrome da
“bile espessa” ligada à colestase intra-hepática (ver ICTERíCIAS HEPáTICAS (p.334)). Ácido
ursodesoxicólico (Ursolvan®*): 10 mg/kg per os em 2 tomadas cotidianas.
– ANTIBIOTICOTERAPIA: indispensável em caso de hepatite infecciosa, colestase, problemas
digestivos associados, encefalose hepática: ampicilina, amoxicilina, cefalexina; metronidazol
(Flagyl®*) em caso de encefalose hepática.
– TRATAMENTO DA ENCEFALOSE HEPáTICA:
– metronidazol (Flagyl®*) ± Neomycine®* 60 mg/kg/dia em 2 tomadas;
– lactulose: Duphalac®* 0,5 a 1 mg/kg/dia em 3 tomadas, lavagem salina 10-20 mL/kg 1 vez por

dia).
– EM CASO DE ASCITE: recorrer às espironolactonas (Prilactone®: 2 mg/kg/dia per os em 2 tomadas).
– MEDICAMENTOS ANTIFIBRóTICOS: podem ser interessantes (ver CIRROSE) (p.119):
– colchicina (Colchicine® Houdé*) 0,03 mg/kg por dia durante 14 dias;
– D-penicilamina (Trolovol®*); atua como quelante do cobre (interessante para as hepatites com

sobrecarga cúprica);
– corticoterapia: prednisolona.
– CORTICOTERAPIA oral: os corticoides permitem combater a inflamação hepática e o
desenvolvimento de fibrose (atividade anti-inflamatória potente, propriedades antifibróticas,
propriedades imunossupressoras (interessantes na ocorrência de mecanismos imunológicos, em
caso de “hepatites crônicas ativas”), efeitos orexígenos. Prednisolona via oral:
– dose anti-inflamatória: 0,5 a 1 mg/kg/dia;
– dose imunossupressora: 2 a 4 mg/kg/dia.

A dose inicial é reduzida à metade a cada 15 dias após o início do tratamento, de modo a
encontrar uma dose mínima eficaz (frequentemente da ordem de 0,5 mg/kg/dia), sem gerar
efeitos secundários.

A duração total do tratamento é, geralmente, de 2 a 4 meses.
Em caso de ascite, o uso de dexametasona é preferencial ao de prednisolona (ausência de

efeito estimulante da retenção hidrossódica).
O uso de corticoides é controverso devido aos riscos de sobrecarga de glicogênio e

triglicérides, frequentemente mal suportada nos animais com risco de encefalose hepática.



Insuficiência mitral
Definição
Defeito de coaptação na sístole que surge da regurgitação mitral (refluxo sanguíneo do
ventrículo em direção ao átrio esquerdo), que se expressa pelo sopro de “insuficiência mitral”.

A insuficiência mitral está ligada a uma degenerescência, em caso de doença valvular
degenerativa (a doença cardíaca canina mais frequente), a uma endocardite aguda mitral ou a
uma lesão congênita (displasia valvular ou escape mitral, frequentemente associada à
comunicação interatrial ou CIA). Ver DOENçA VALVULAR DEGENERATIVA MITRAL, ENDOCARDITES.

Sintomas
– Assintomática, se for bem tolerada.
– Insuficiência cardíaca esquerda em caso de descompensação:
– tosse;
– dispneia de esforço;
– crises paroxísticas de EAP;
– em seguida, possível evolução para insuficiência cardíaca global.

Diagnóstico
– Sopro holossistólico de audibilidade máxima à esquerda, no ápice cardíaco, de timbre e
tonalidade variáveis.
– Radiografia: cardiomegalia esquerda (ectasia do átrio esquerdo, verticalização da extremidade
caudal do coração [vista de perfil]), eventuais sinais de insuficiência cardíaca esquerda
(congestão venosa pulmonar, edema intersticial ou alveolar), deslocamento dorsal da traqueia e
pinçamento do brônquio esquerdo.
– ECG: desvio axial esquerdo, aumento da amplitude dos QRS, onda P mitral (40 ms).
– Ecocardiografia: único exame que fornece um diagnóstico de certeza da insuficiência mitral,
graças à análise Doppler (Doppler colorido, corte paraesternal esquerdo, grande eixo 4
cavidades: zona de turbulência e de normalização mais ou menos estendida para o átrio
esquerdo). Os exames no modo bidimensional e tempo-movimento permitem buscar a causa e
avaliar as consequências hemodinâmicas sobre a atividade cardíaca (dilatação atrial esquerda,
principalmente). Ver DOENçA VALVULAR DEGENERATIVA MITRAL, ENDOCARDITES.

Conduta Do Tratamento
Ver INSUFICIêNCIA CARDíACA (p.351)



Insuficiência renal aguda
Definição
A insuficiência renal aguda (IRA) é caracterizada pela falha importante e brutal das funções
renais, particularmente da excreção.

Três formas principais são observadas:
– a IRA “pré-renal” ou funcional, causada pela hiperperfusão renal;
– a IRA “renal” ou orgânica, causada por lesões extensas e agudas dos dois rins;
– a IRA “pós-renal”, relacionada com um obstáculo para o fluxo de urina presente nas vias
excretórias ou uma ruptura das vias urinárias.

Etiologia
Na prática, a anamnese, o exame clínico e os exames complementares permitem orientar para o
tipo de IRA:
– IRA PRé-RENAL: hipovolemia por perda (desidratação, hemorragias, insuficiência suprarrenal…)
ou sequestro (estado de choque, edemas…), queda do débito cardíaco, trombose renal (coágulo,
hemoglobinúria massiva), causas iatrogênicas (uso sem razão de diuréticos, AINE, IECA,
anestésicos hipotensores…);
– IRA PóS-RENAL: obstáculo nas vias urinárias (cálculos ou obstruções uretrais, tumor prostático
ou vaginal, hérnia perineal com retroflexão da bexiga…) ou ruptura das vias urinárias.
– IRA RENAL: nefrites infecciosas (leptospiroses, piroplasmose, leishmaniose, PIF, metrite,
prostatites), imunológicas, tóxicas, envenenamento, mediamentos (aminosídios, cisplatina…),
hipercalcemia…

NOTA: IRA pré ou pós-renal não tratadas podem levar a uma IRA renal.

Sintomas
– OLIGOANúRIA (NOTA: há IRA com diurese conservada).
– SINAIS DA SíNDROME URêMICA (não observados em caso de IRA pré-renal): anorexia, apatia,
vômitos, diarreias, desidratação de aparência brutal seguida de possível evolução com
hipotermia, tremores, modificação da curva respiratória (acidose), coma e morte.
– SINAIS ASSOCIADOS à DOENçA CAUSAL: por exemplo, icterícia em algumas formas de leptospirose,
sinais de insuficiência cardíaca, disúria, globo vesical (anúria excretória)…
– ANáLISE DA URINA: oligúria associada a uma densidade urinária elevada. Além disso, albuminúria
e cilindúria significativas acompanham as IRA “renais”.

Diagnóstico
Ver árvore diagnóstica 35, p. LXIII.
• UREMIA E CREATININEMIA:
– IRA pré-renal: uremia aumentada e creatininemia normal ou subnormal;
– IRA renal e IRA pós-renal: aumento significativo da uremia e da creatininemia.
• TESTE ACIDOBáSICO (K+, Na+, HCO3

–, Cl–): em geral são observadas hiperpotassemia,
hiponatremia, acidose metabólica, hipocloremia (ver árvore diagnóstica 20, p. LI).
• IMAGEM:
– a ecografia tem um papel preponderante no diagnóstico da doenças renais (ver



GLOMERULOPATIAS (p.291), TUMORES DO APARELHO URINáRIO (p.585)) e doenças pós-renais (ver LITíASE
URINáRIA (p.388), TUMORES DO APARELHO URINáRIO) (p.585);
– a radiografia pode ser igualmente utilizada no diagnóstico em caso de litíases urinárias,
porém, pouco específica em outros casos.

Tratamento Da Doença Causal
IRA pré-renal
Perfusão! Supressão de medicamentos ou toxicantes, tratamento da insuficiência cardíaca ou da
doença causal (doença de Addison ou INSUFICIêNCIA SUPRARRENAL).

Em caso de estado de choque: reestabelecer rapidamente a volemia com a ajuda de uma
solução salina isotônica (NaCl 0,9%), de sangue fresco ou de coloides, hidroxietilamido
(Heafusine®*) injetados por via IV serão suficientes para corrigir esse problema funcional.

IRA renal
– Supressão do toxicante. (Uso de diálise peritoneal se o tóxico for dialisável.)
– Antibioticoterapia em caso de infecção, evitando-se antibióticos nefrotóxicos.
– Ovário-histerectomia em caso de piometra.
• IRA pós-renal (ver ANúRIA (p.61) [por defeito na eliminação])

Supressão do obstáculo, cirurgia em caso de ruptura das vias urinárias…

Fluidoterapia
Visa reestabelecer a diurese e corrigir os problemas acidobásicos e hidroeletrolíticos.

Perfusão
A correção da desidratação faz uso da estimativa de sua gravidade e da noção da necessidade de
manutenção, aos quais se acrescentam as perdas cotidianas (diarreia, vômitos, perdas urinárias).
Ver DESIDRATAçõES (p.194).

Utilizar NaCl a 0,9% (sem K+).
Quantidade a ser perfundida:

– correção da desidratação: quantidade (em litros) = % desidratação × peso (em kg),
administrado por via IV, por 4 a 6 horas;
– + necessidades para manutenção = em torno de 60 mL/kg/dia. Em seguida: examinar a diurese,
que deve ser superior a 1 mL/kg/h.

Reestabelecimento da diurese
Se a diurese não for suficiente, administrar furosemida (Dimazon®, Furozenol®): em bolus: 2 a
4 mg/kg IV; se a diurese ainda não for reestabelecida (superior a 1 mL/kg/h) após uma hora, dose
dupla. Em caso de fracasso após 6 horas, tentar utilizar manitol a 10% (0,5 a 1 g/kg) em IV lenta.
Em caso de fracasso, a única possiblidade é recorrer à depuração extrarrenal por realização de
uma DIáLISE PERITONEAL.

Desequilíbrios acidobásicos e hidroeletrolíticos
A fluidoterapia geralmente é suficiente para corrigir a acidose e a hiperpotassemia. Caso
contrário:



– CORREçãO DA POTASSEMIA, se necessário, após avaliação e sob controle por ECG:
– potassemia >6,6 mEq/L: bicarbonato (para corrigir a acidose); administração de insulina rápida

(0,25-0,5 UI/kg) e glicose (2 g/unidade de insulina em IV lenta);
– potassemia >7,5 mEq/L: emprego de Gluconato de cálcio Lavoisier®* a 10%: 0,1 a 1 mL/kg em IV

lenta;
– hipopotassemia: compensação por cloreto de potássio associado à perfusão.
– ACIDOSE METABóLICA: apenas intervir se a concentração de bicarbonato for inferior a 15 mmol/L =
peso em kg × 0,3 × (25 – HCO3

− medida).

Tratamento Sintomático
Antiemético (Metoclopramide®; Maropitant®); antiácidos (anti-H2®), protetor digestivo,
antidiarreico (Loperal®).



Insuficiência renal crônica
Definição
A insuficiência renal crônica (IRC) é uma síndrome ligada à alteração progressiva das funções
excretórias e endócrinas do rim relacionada com lesões extensas (mais de 70%) e irreversíveis do
parênquima renal.

É caracterizada, no plano biológico, pelo aumento permanente da ureia e da creatinina
sanguínea pela queda da densidade urinária. Ver árvore diagnóstica 21, p. LII.

Sintomas
• FASE DE INSTALAçãO (IRC INICIAL): insidiosa; aumento do consumo de água (PUPD) e queda da
densidade urinária (<1.205).

Uremia e creatininemia permanecem normais.
• FASE DE ESTADO (IRC URêMICA): PUPD franca (>100 mL/kg/dia); densidade urinária baixa
(frequentemente <1.015), sinais gerais (astenia, emagrecimento, desidratação), digestivos
(disorexia, vômitos, diarreias, úlceras, anemia (por queda da síntese de eritropoetina),
hipertensão arterial, desmineralização óssea (ligada ao hiperparatireoidismo secundário) que
origina dores, claudicação…

Uremia e creatininemia elevadas.
• FASE TERMINAL: oligúria ou anúria, degradação significativa do estado geral (astenia, magreza,
anorexia, desidratação), agravamento dos problemas digestivos, curva respiratória modificada
(acidose metabólica), sinais nervosos, tremores, coma urêmico…

Aumento muito significativo da uremia e da creatininemia.
Distingue-se dos “subestados” em função da proteinúria e da pressão arterial.

Exames Complementares
– Análise de urina: queda da densidade urinária, proteinúria, cilindrúria…
– Prova biológica: uremia e creatinemia elevadas, teste hidreletrolítico e acidobásico, NF
(anemia).
– Medida da pressão arterial: procura de uma hipertensão.
– A ecografia renal permite orientar o diagnóstico para uma lesão inflamatória crônica (ver
GLOMERULOPATIAS (p.291)), neoplásica (ver TUMORES DO APARELHO URINáRIO (p.585)), congênita (ver
RINS [AFECçõES CONGêNITAS E HEREDITáRIAS DOS (p.519)], RIM POLICíSTICO) ou, ainda, obstrutiva (ver
HIDRONEFROSE (p.314)). Entretanto, uma biópsia renal é, na maioria dos casos, necessária para
obter um diagnóstico de certeza.

Tratamento Dietético
As medidas higiênicas e dietéticas têm como objetivo limitar o acúmulo ou a produção de
metabólitos nitrogenados ou não, conhecidamente responsáveis pelos sintomas clínicos da IRC
(tabela I), são essenciais. Possiblidade de utilizar regimes dietéticos comerciais, “destinados ao rim”.

Tabela I
Metabólitos responsáveis pelas manifestações clínicas e biológicas da IRC (pós-Polzin)





• AS NECESSIDADES HíDRICAS são satisfeitas ad libitum.
• A INGESTA PROTEICA deve ser limitada, o que diminui a produção de ureia e, sobretudo, de
derivados guanidínicos e peptídicos diretamente implicados na patogenia da síndrome urêmica.
 Uma classificação foi proposta  pela  sociedade de

especialistas:  a  IRIS (International Renal Interest Society)

Em um primeiro momento, a redução da ingestão proteico-calórica (IPC) é moderada. Para o
cachorro: IPC entre 60 e 55 g/Mcal (estados 1 e 2) e redução até 30 g/Mcal no estado 4. Para o
gato: IPC entre 60 e 70 g/Mcal inicialmente, depois, redução a 40 g/Mcal na fase terminal.

Para um alimento industrial, a concentração de proteína deve ser cerca de 18% da matéria seca
alimentar. Em caso de alimentação tradicional, a ingestão proteica cotidiana deve ser de 0,6 a
1,2 g/kg para o cachorro, e para o gato, de 3,3 a 3,8 g/kg. A composição da ração é estabelecida a
partir dos alimentos presentes na tabela II. Em todos os casos, as proteínas utilizadas devem ser
de alto valor biológico.



Tabela II
Fontes de proteínas e de calorias para o animal com insuficiência renal crônica

• A INGESTA DE FóSFORO deve ser controlada. Para cachorros: consumir de 0,13 a 0,28% de P/MS ou
0,3-0,5 g/Mcal (em vez de 1-2%/MS ou 2,7 g/Mcal para os alimentos clássicos); para gatos:
consumir 0,5% de P/MS, ou 0,9 g/Mcal (em vez de 1-4%/MS ou 3,9 g/Mcal para os alimentos
clássicos). A restrição de fósforo geralmente é eficaz apenas após 6 semanas de tratamento
dietético. Se a fosfatemia continuar alta, recorrer aos quelantes de fósforo.
• A INGESTA CALóRICA deve ser respeitada. Tanto para cachorros quanto para gatos, as necessidades
calóricas do animal com insuficiência renal crônica são estimadas em 70 kcal/kg/dia (tabela II). O
aporte calórico se faz, principalmente, sob a forma de lipídios, muito mais saborosos. Os
alimentos “destinados ao rim” são enriquecidos em ômega 3, que tem um efeito benéfico sobre a



filtração glomerular.
• A RESTRIçãO DE SóDIO deve ser moderada: ingestão na ordem de 0,25 a 0,35 da MS.
• A INGESTA DE VITAMINAS B E, SOBRETUDO, D deve ser respeitada. Um complexo de vitaminas do
grupo B é acrescentado à ração em doses terapêuticas.

Quando Fazer A Terapia Dietética?
Essa terapia deve ser realizada quando a creatininemia for superior a 25 mg/L.

Critérios De Eficácia Da Terapia Dietética
Objetivo atingido em 3 a 4 semanas após o início do tratamento.
– MELHORA CLíNICA: diminuição da frequência de vômitos, náuseas, retomada de apetite, de
exercício físico.
– DIMINUIçãO DA UREMIA E DA CREATININEMIA; DEPOIS, DA FOSFATEMIA.

Terapêutica Médica
Adaptada em função dos sintomas dominantes.
• TRATAMENTO SINTOMáTICO DOS PROBLEMAS DIGESTIVOS (vômitos…).
– Primpérid®: 0,5 a 1 mg/kg/dia em 3 tomadas.
– Anti-H2: Zitac®, Tagamet®*: 5 a 10 mg/kg/dia em 2 tomadas.
– Fosfato de alumínio: Phosphaluvet®.
– Sucralfato (Ulcar®*): 1 g/dia, 0,35 g em caso de vômitos hemorrágicos.
• LUTA CONTRA A HIPERFOSFATEMIA: se, apesar da dieta, a fosfatemia permanecer alta (> 60 mg/L),
impõe-se o emprego de quelantes do fósforo (Renalzin®, Ipakitine®).
• CONTROLE DA PROTEINúRIA: utilização de inibidores da enzima de conversão que agem sobre a
hemodinâmica renal; em caso de IRC desenvolvida ou mesmo na ausência de azotemia, quando
a proteinúria for significativa: R PuCu > 1 para gatos e > 2 para cachorros. Ex: Fortekor®: cachorros:
0,25-0,5 mg/kg/dia em 1 tomada; gato: 0,5-1 mg/kg/dia em 1 tomada.
• HIPERTENSãO ARTERIAL: os inibidores da enzima de conversão reduzem a pressão intraglomerular,
o que mimetiza a glomerulosclerose, agravando a IRC. São pouco eficazes em gatos.
– Para gatos: dar preferência aos inibidores cálcicos em um primeiro momento: amlodipina
(Amlor®*): 0,625 mg/gato (para gatos que pesam menos de 4 kg) ou 1,25 mg (para gatos que
pesam mais de 4 kg).
– Para cachorros: por exemplo, Fortekor®: cachorro: 0,25-0,5 mg/kg/dia em 1 tomada.

Se a HTA é refratária à monoterapia: associar amlodipina e IECA.
• INGESTãO DE CALCITRIOL (metabólito ativo da vitamina D3): para compensar a diminuição da
síntese de calcitriol pelo rim e prevenir o hiperparatireoidismo secundário (o calcitriol exerce
uma retroalimentação negativa na liberação de paratormônio). Se a fosfatemia for < 60 mg/L e se
o produto P × Ca < 70, prescrever Dedrogyl®* (25 OH-D3), 1-4 gotas por dia, associado a carbonato
de cálcio à dose de 100 mg/kg/dia.
• ANOREXIA
– Para gatos: diazepam (Valium®*) 0,1 mg/kg/dia em 2 tomadas ou 1 injeção SC.
– Para cachorros: ciproeptadina (Periactina®*): 0,5-1 mg/kg/dia em 2 tomadas. Ecografia dos rins.
• ANEMIA
– Eritropoetina (Eprex®*): 100 UI/kg em SC a cada 2 dias.



– Noretandrolona (Nilevar®*): 0,5 mg/kg/dia per os.
• CORREçãO DOS DESEQUILíBRIOS HIDROELETROLíTICOS E ACIDOBáSICOS.



Insuficiência respiratória crônica
Com Síndrome Obstrutiva
O equilíbro da razão inspiração/expiração é modificado.
• DISPNEIA EXPIRATóRIA.
– BRONQUITE CRôNICA.
– ENFISEMA PULMONAR.
– BRONQUIECTASIA.
– COLAPSO TRAQUEAL INTRATORáCICO.
– ASMA FELINA E BRONCOSPASMO.
• DISPNEIA INSPIRATóRIA: qualquer estreitamento persistente das vias respiratórias superiores.

Caso particular dos braquicéfalos que podem apresentar, de modo isolado ou associado:
– estenose das narinas;
– prolongamento do palato mole;
– alargamento dos ventrículos laríngeos;
– colapso laríngeo;
– hipoplasia traqueal.

Sem Síndrome Obstrutiva
(Ou IRC restritiva).

A razão ventilação-perfusão não se modifica, mas há alteração dos movimentos da caixa
torácica ou do parênquima pulmonar, o que impede a expansão do pulmão.

Doenças que reduzem a mobilidade torácica
– Doenças esqueléticas:
– malformação da coluna vertebral;
– má implantação das costelas.
– Obesidade.
– Hipertrofia mediastinal.
– Sequelas de pleurisias.

Doenças pulmonares
– Broncopneumonia.
– Tumor.

Tratamento
Além do tratamento de cada uma das causas citadas, as possibilidades terapêuticas médicas
específicas são extremamente limitadas. O diagnóstico etiológico é indispensável antes de cada
tratamento.



Insuficiência suprarrenal (Doença de Addison)
Hipocorticismo primário espontâneo (não iatrogênico): síndrome resultante da insuficiência da
produção de glicocorticoides e/ou de aldosterona pelas glândulas suprarrenais.

Doença pouco frequente no cachorro (raríssima no gato), sem dúvida subdiagnosticada, que
afeta, inicialmente, as fêmeas (70% dos casos).

Sintomas
• FORMA CRôNICA:
• Evolução insidiosa, sinais gerais e digestivos, pouco específicos, intermitentes: evolução “em
dente de serra” (ou instável);
– apatia, letargia (cerca de 90% dos casos);
– episódios de anorexia, disorexia (cerca de 90% dos casos).
– vômitos crônicos (cerca de 75% dos casos);
– emagrecimento;
– diarreias;
– tremores, fraqueza muscular;
– PUPD.
• FORMA AGUDA (síndrome de choque):
– hipovolemia, hipotensão;
– bradicardia, pulso femoral fraco;
– desidratação;
– anorexia;
– vômitos, diarreia;
– hipotermia.

Diagnóstico
• EXAMES SANGUíNEOS: permitem levantar suspeitas.
– Lonograma:
– hiponatremia e hiperpotassemia (hipocloremia);
– razão Na/K < 27 em 90% dos casos de insuficiência suprarrenal: forte suspeita;
– razão Na/K < 20 em 75% dos casos de insuficiência suprarrenal: suspeita muito forte.
– Insuficiência renal:
– IR pré-renal: hiperuremia com creatininemia normal (65 a 85% dos casos);
– evolução possível para IR renal: uremia e creatininemia aumentada.
– Acidose:
– queda da “reserva alcalina” (HCO3

−), do pH sanguíneo.
– Outros:
– hipoglicemia, hipoalbuminemia, hipercalcemia (inconstante);
– anemia normocrômica, normocítica, linfocitose, eosinofilia (inconstantes).
• DOSAGENS HORMONAIS: diminuição da concentração plasmática de cortisol e de aldosterona:
– Teste de estímulo por ACTH (Synachtène immédiat®*) com dosagem de cortisol e de
aldosterona:
– 1 ampola IM para cachorros de menos de 25 kg, 2 ampolas se o peso for superior a 25 kg;
– cortisolemia e aldosteronemia baixas ou nulas antes do estímulo; não variam, mesmo após

estímulo.



– É muito difícil concluir se o animal foi recentemente submetido a uma corticoterapia.
– IMAGEM:
– radiografia do tórax: diminuição do tamanho do coração e da vascularização pulmonar
(hipovolemia);
– ecografia suprarrenal: as glândulas suprarrenais aparecem mais finas (espessamento inferior a
3 mm para a suprarrenal esquerda, inferior a 3,4 mm para a suprarrenal direita). Essas
observações são menos sensíveis que as análises de laboratório.

Tratamento Da Crise Aguda
• FLUIDOTERAPIA para restaurar a volemia, corrigir os problemas hidroeletrolíticos e acidobásicos:
– perfusão rápida de NaCl 0,9% (60 mL/kg em 20 minutos): corrige a natremia, restaura a
volemia, melhora a perfusão renal e reduz a potassemia; monitorar a diurese, a frequência e o
ritmo cardíacos; adaptar o débito em função da resposta;
– correção da hiperpotassemia: raramente necessária: a perfusão permite uma diluição e
aumenta a excreção renal de K+; unicamente quando os problemas não desaparecem após 2
horas de perfusão; gluconato de cálcio (0,5-1,5 mL/kg IV em 5 minutos);
– correção da acidose (raramente necessária): administração de bicarbonato;
– correção da hipoglicemia: se necessário.
• GLICOCORTICOIDES por via venosa:
– dexametasona: interfere pouco com o teste de estimulação por ACTH;
– Dexadréson®: 0,25 a 2 mg/kg IV (0,25 mg/kg se a hiponatremia for moderada).
• MINERALOCORTICOIDES: acetato de desoxicorticosterona (Syncortyl®*): 0,1 mg/kg IM por 24 horas.

Tratamento Da Forma Crônica
Tratamento substitutivo, “vitalício”.
• GLICOCORTICOIDES: prednisolona (0,1 a 0,4 mg/gk/dia em média, per os; 1 a 3 mg/kg/semana);
• MINERALOCORTICOIDES: acetato de desoxicortona: DOCA (Syncortyl®: 0,1-0,4 m/kg/dia ou 0,6 a
1,2 mg/kg/semana em 2 a 3 injeções);
• EFEITO GLICOCORTICOIDE E MINERALOCORTICOIDES: Fludrocortisone®*: 0,1 a 0,2 mg/kg/dia per os em 2
tomadas. (Atenção: dificuldade de obtenção; risco de crise aguda com a interrupção do tratamento.)



Insulina
Ver HIPOGLICEMIA (p.328)



Insulinoma
Ver também HIPOGLICEMIA (p.328)

Definição
Trata-se de um tumor do pâncreas (adenocarcinoma, na maioria dos casos) que secreta insulina
em excesso e origina uma hipoglicemia.

Excepcional em gatos, o insulinoma é pouco frequente na espécie canina, com uma prevalência
maior em cachorros de caça.

As metástases estão presentes no momento do diagnóstico em 30 a 50% dos casos: nós
linfáticos locorregionais e fígado (mesentério, duodeno, baço, rim).

Sintomas
• Sinais neurológicos ligados à hipoglicemia: crises convulsivas, fadiga, fraqueza, tremores,
ataxia, coma (ou síncopes)…;
• Os sintomas podem surgir em episódios, por crises, distantes das refeições e desaparecer com
a ingestão de glicose.
• Sobrecarga ponderal frequente (a insulina é um fator de crescimento).

Diagnóstico
• EVIDENCIAçãO DA HIPOGLICEMIA:
– glicemia em jejum inferior a 60 g/L;
– não concluir com base em uma única amostra (variações fisiológicas): realizar várias dosagens
durante o dia.
• INSULINEMIA:
– realização de várias medidas conjuntas da glicemia e da insulinemia (a partir da mesma
amostra) no animal em jejum;
– valores usuais (LDH Nantes): 10 a 40 UI/mL para glicemias entre 0,7 e 1,1 g/L;
– insulinemia muito elevada enquanto a glicemia é baixa: insulinoma;
– duvidoso ou insulinemia normal: diagnóstico diferencial, refazer a prova.
• CONFIRMAçãO POR IMAGEM:
– ECOGRAFIA pancreática está indicada para procurar o tumor, eventuais metástases e realizar o
diagnóstico diferencial (doença hepática, outra neoplasia). Ela nem sempre permite a detecção
do tumor pancreático (às vezes muito pequeno) (ver HIPOGLICEMIA (p.328));
– a sensibilidade da tomodensitometria é superior;
– a celioscopia é útil para visualizar um tumor e praticar, eventualmente, uma biópsia.

Tratamento
• TRATAMENTO DA HIPOGLICEMIA (ver HIPOGLICEMIA (p.328)): medidas higiênicas e tratamento
hiperglicemiante.
• TRATAMENTO CIRúRGICO:
– remoção de um nódulo, pancreatectomia parcial (risco de complicações): deve ser considerado
se não houver metástase; antes, estabilizar a glicemia.



Intermação (Congestão cerebral)
Definição
Edema cerebral causado por falha dos mecanismos de termorregulação.

Mais frequente nos braquicéfalos submetidos a clima quente e úmido e em condições de má
ventilação, nos animais idosos e nos portadores de insuficiências cardíacas ou respiratórias.

Complicação frequente: coagulação intravascular disseminada.

Sintomas
– Hipertermia superior a 41°C.
– Polipneia, ortopneia.
– Taquicardia.
– Cianose.
– Tremores, convulsões.
– Diminuição da vigilância, podendo chegar ao coma.

Diagnóstico
Fundamentado na anamnese e na associação de sintomas neurológicos e da hipertermia.
Pesquisar os sinais biológicos de uma COAGULAçãO INTRAVASCULAR DISSEMINADA.

Prognóstico
Bom, se o tratamento ocorrer precocemente.

Tratamento
• DIMINUIçãO DA TEMPERATURA CORPORAL por imersão em água fria. Monitorar a temperatura retal e
interromper a imersão quando esta retornar a um valor normal.
• COMBATE DO EDEMA CEREBRAL
– Corticoterapia: dexametasona, 1 mg/kg IV.
– Manitol: 1 a 3 mg/kg IV em 30 minutos seguido de dexametasona (Dexadréson®, Dexazone®), 1-
2 mg/kg IV, ou Solumédrol®*, 10-20 mg/kg IV.
• REIDRATAçãO, SE NECESSáRIO, com a auxílio da solução de Ringer em perfusão venosa.
• EM CASO DE COAGULAçãO INTRAVENOSA DISSEMINADA (púrpura, petéquias, diarreia hemorrágica):
heparinoterapia (100 a 200 UI/kg em dose inicial, depois 50-100 UI/kg por via subcutânea a cada 8
horas).
• EM CASO DE CRISES CONVULSIVAS: Valium®*: 1 mg/kg IV, ou Gardenal®*: 5 mg/kg IV.



Intermitências
Anomalias do pulso caracterizadas pelas irregularidades na percepção da onda pulsátil,
associadas a problemas de condução sinoatrial ou atrioventricular.

Ver BLOQUEIOS (p.88)



Intersexualidade
Ver HERMAFRODITISMO (p.307)



Intertrigos
Ver PIODERMITES (p.460)



Intoxicação pelas antivitaminas K
A vitamina K intervém no fígado no estado terminal pós-ribossomal da síntese de quatro fatores
de coagulação (ver Tabela). Na ausência de vitamina K, o hepatócito sintetiza e libera fatores de
coagulação incompletos, biologicamente inativos, uma vez que são incapazes de se complexar
com o cálcio e os fosfolipídios de coagulação. Esses fatores são chamados de PIVKA (Protein
induced by vitamin K absence). Os PIVKA entram em competição com os fatores normais, o que
explica o efeito anticoagulante indireto das antivitaminas K. O tempo de Quick explora três dos
quatro fatores dependentes de vitamina K, e esse parâmetro é prolongado em caso de
intoxicação pelas antivitaminas K (varfarina, pindona, disfacionona, fumarina, sulfaquinoxalina)
utilizadas como raticidas.

A duração da ação antagonista da vitamina K em uma única ingestão de raticida varia de
alguns dias a 1 semana.

Sintomas
Os sinais clínicos surgem 3 a 4 dias após a ingestão de anticoagulante.
• INTOXICAçãO AGUDA: morte brutal ligada à hemorragia cerebral, pericárdica ou torácica.
 Fatores de coagulação.  Papel da vitamina K

FATORES PAPEL DA VITAMINA K
Fibrinogênio (I)  
Protrombina (II) +
Proacelerina (V)  
Proconvertina (VII) +
Anti-hemofílico A (F VIII)  
Anti-hemofílico B (F IX) +
F. Stuart (X) +
F. Rosenthal (XI)  
F. Hageman (XII)  
F. estabilizador da f ibrina (XIII)  
Pré-calicreína: F. Fletcher  
Cininogênio de alto peso molecular
F. Fitzgerald

 

• INTOXICAçãO SUBAGUDA: podem-se observar anemia, astenia, dispneia, hematêmeses, epistaxes,
melena ou retorragias, hematomas em zonas suscetíveis de sofrerem traumatismos ou punção
venosa. Sangramentos articulares podem ser acompanhados de manqueira.

Às vezes, observam-se sintomas neurológicos relacionados com hemorragias cerebrais,
medulares ou subdurais.

Na autópsia, as lesões mais frequentemente encontradas são (de modo decrescente): anemia,
hemorragia subendocárdica, hematoma mediastinal, hemotórax, hematomas subcutâneos,
hemorragias subpleurais, sangramentos gastrointestinais.

Diagnóstico Biológico
Estudo da hemostasia
– Prolongamento do tempo de Quick, sem modificação do tempo de kaolin-cefalina no início da
intoxicação. Após 3 dias de intoxicação, aumento marcado do tempo de Quick, prolongamento
moderado do tempo de kaolin-cefalina.
– Fibrigonênio e tempo de trombina.



Estudo da anemia
Anemia normocrômica, normocítica, renegerativa.

Tratamento
• CORRIGIR A HIPOVOLEMIA, SE NECESSáRIO (hematócrito < 20%): transfusão de sangue fresco
20 mL/kg IV.
• INJEçãO DE VITAMINA K1

Para cachorros e gatos: 5 mg/kg IV, IM ou SC. Risco de reação anafilática por via intravenosa.
Repetir a injeção de vitamina K1 12 horas após a primeira.

É indispensável continuar o tratamento por via oral à dose de 5 mg/kg em 2 tomadas
cotidianas, durante 2 a 3 semanas.

Controlar a concentração de protrombina após a interrupção do tratamento.
• INJEçãO DE PLASMA
• EM CASO DE DISPNEIA ASSOCIADA A UMA EFUSãO PLEURAL, após a correção da deficiência em vitamina
K e da hipovolemia, praticar a toracocentese.



Intoxicações
Princípios Gerais Do Tratamento
Procura-se atingir três objetivos:
– Limitar a absorção do toxicante.
– Acelerar a eliminação do toxicante já absorvido.
– Combater seus efeitos com a ajuda de antídotos.

Ação contra a absorção do toxicante
• Se o toxicante penetrou por via transcutânea, lavar o animal.
• Mais frequentemente, a intoxicação ocorre por via digestiva. Deve-se, então, tentar evacuá-lo do
tubo digestório, onde seus efeitos nocivos podem manifestar-se

Pode-se utilizar:
– Lavagem estomacal;
– absorção recente (menos de 2 horas);
– proceder à intubação endotraqueal (evitar falsas deglutições);
– posicionamento de uma sonda gástrica;
– injeções e aspirações do líquido de lavagem (solução isotônica de NaCl + carbono ativado 5-

10 mL/kg). Repetir 10 a 15 vezes.
– Vômitos

Evitar se a consciência estiver alterada e se a ingestão for de ácidos, bases ou derivados do
petróleo.
– absorção recente (1 a 2 horas);
– animal consciente;
– cloridrato de apomorfina (cachorro) (Apokinon® 1 p. 100*): 0,04 mg/kg em IV ou 0,08 mg/kg em
SC ou IM. Se forem observadas reações secundárias indesejáveis (depressão central, arritmia),
associar sulfato de atropina (0,05 mg/kg);
– em gatos, utilizar o efeito emético da xilazina (Rompun®*).
– Absorvente

Carbono ativado: 2-8 g/kg diluído a 1 g/5-10 mL de água, seguido da administração de um
purgativo salino (sulfato de sódio) após 30 minutos para evitar a desabsorção do toxicante. Ou
doses anteriores (sem o purgante) 3 a 4 vezes por dia, durante 2 a 3 dias.
– Purgantes

Apenas os suflatos de sódio e de magnésio (0,5 g/kg) podem ser utilizados, assim como o
carbono ativado em suspensão na água.

Aumento da eliminação
Visa favorecer o trabalho do rim, sendo um emunctório o mais solicitado.
• DIURESE FORçADA, NEUTRA

Perfusão IV de:
– manitol a 10% (1 a 2 g/kg);
– ou solução hipertônica de glicose (10 a 20%): 20 a 40 mL.
• DIURéTICOS: furosemida (Lasilix®*, Dimazon®): 3 a 4 mg/kg.
• MODIFICAçãO DO pH URINáRIO
– Alcalinização (favorece a eliminação de alguns barbitúricos, salicilatos): injeção IV de solução
de bicarbonato de Na a 1,4%.
– Acidificação (favorece a eliminação dos alcaloides): injeção IV de uma solução de cloreto de



amônio.
• DIáLISE PERITONEAL (ver DIáLISE PERITONEAL (p.206))

Ação contra os efeitos tóxicos
• REANIMAçãO MéDICA para a manutenção das grandes funções.
• MONITORIZAçãO DO EQUILíBRIO ACIDOBáSICO
– Em caso de alcalose hipoclorêmica (vômitos abundantes): injeção IV de uma solução a 2,5% de
sacarose e 0,5% de NaCl.
– Em caso de acidose (diarreia): injeção IV de bicarbonato de Na a 1,4%.
• ANALéPTICOS CARDIORRESPIRATóRIOS: cafeína, teofilina, heptaminol, doxapram etc.
• ANALGéSICOS: apenas se houver cólicas violentas, pois são neurodepressores (mofrina, petidina).
• ANTICONVULSIVANTES: de acordo com o toxicante em questão.

Ex.: desequilíbrio humoral ligado a uma hipocalcemia ou ação sobre o sistema nervoso central.
 Intoxicações mais frequentes









K



Kalher (Doença de)
Ver MIELOMA MúLTIPLO p.407



Key-gaskell (Síndrome de)
Ver DISAUTONOMIA FELINA (SíNDROME DE KEY-GASKELL) p.221





L



Lábios (Afecções dos)
Ver QUEILITE (p.495) E COMPLEXO (p.132) GRANULOMA EOSINOFíLICO



Lactação (Esgotamento da)
Ver PSEUDOGESTAçãO (p.487)



Lactação nervosa
Ver PSEUDOGESTAçãO (p.487)



Lamblíase
Ver GIARDíASE (p.287)



Laringe (colapso de)
Definição
Respiração dispneica e ruidosa causada por um colapso de laringe durante a inspiração.

Resulta, em geral, de uma complicação da síndrome “OBSTRUçãO RESPIRATóRIA SUPERIOR DAS RAçAS
BRAQUICEFáLICAS”, por causa de uma pressão negativa inspiratória muito importante, criando uma
verdadeira aspiração das cartilagens aritenoides e das membranas das laringes.

Sintomas
– Dispneia importante, especialmente porque a sensação de asfixia leva o animal a se agitar.
– Respiração muito ruidosa com estertores ou ruídos.

A dificuldade do diagnóstico é porque a anestesia geral, mesmo que “mínima”, diminui as
forças inspiratórias e a pressão de aspiração.

Tratamento
– Traqueostomia de emergência nos casos extremos.
– Laringotomia parcial.

O prognóstico é mais desfavorável nas raças pequenas em razão das dificuldades no acesso
cirúrgico.



Laringe (Edema de)
Definição
Evento agudo, caracterizado por uma turgidez da mucosa causando estreitamento luminal
laríngeo, originando uma respiração dispneica e ruidosa.

As principais causas são os envenenamentos, principalmente, por picadas de inseto; as
reações anafiláticas; insolação e excitação, possivelmente ligadas à síndrome da “obstrução
respiratória das vias superiores das raças braquicefálicas”.

Sintomas
– Dispneia com cianose.
– Respiração com estertores.
– Laringoscopia: aspecto turgescente, frequentemente descoloração da mucosa laríngea e também
da faringe: eventualmente, protrusão dos ventrículos laríngeos.

Tratamento
– Corticosteroides de efeito imediato.
– Acalmar o animal.
– Eventualmente, traqueostomia.

Condução Do Tratamento
– Hemissuccinato de prednisolona (Solumédrol®*): 1 a 2 mg/kg IM.

NOTA: A via intravenosa é, muitas vezes, dificultada pela agitação do animal.
– Deixar as gaiolas em ambiente úmido.

Geralmente, os problemas começam a regredir em menos de 1 hora, mas o animal deve
permanecer em gaiolas por, pelo menos, 1 dia. Devem ser evitadas situações nas quais o animal
fique muito agitado.



Laringe (Paralisia da)
Ver PARALISIA LARINGIANA (p.450)



Laringe (Pólipo de)
Sintomas E Diagnóstico
– Modificações da voz.
– Mais raramente, dispneia moderada, porém, com possibilidade de edema recidivante
complicando o quadro clínico.
– Laringoscopia: presença de massas sobrelevantes, eventualmente pediculadas, com uma
inflamação da mucosa. A localização é variável e a clínica, mais clara, quando as pregas vocais
são afetadas.

Tratamento
Anti-inflamatórios e/ou exérese em função da gravidade e da localização das lesões.



Laringite
• A INFLAMAçãO AGUDA DA LARINGE pode estar associada a uma enfermidade sistêmica, específica ou
não: Adenoviroses (tosse de canil), cinomose (doença de Carré), vírus da coriza infecciosa dos
felinos, sem esquecer jamais da eventualidade de Raiva. Ela pode ser, igualmente, consequência
de uma intubação traqueal difícil, complicação de uma tosse seca ou de um excesso de latidos.
• A INFLAMAçãO CRôNICA PROLIFERATIVA (granulomatosa) é rara, mas considerável, por causa da
obstrução progressiva de vias áreas que ela pode gerar.
• O termo “angina” designa a associação de uma laringite a uma faringite.

Sintomas
• LARINGITE AGUDA:
– modificação da voz;
– tosse forte e seca, facilmente desencadeada pela palpação da laringe, resultante, igualmente,
de uma reação de defesa da parte do animal;
– dispneia eventual;
– eventualmente, sintomas associados à doença generalizada.
• LARINGITE CRôNICA:
– Mesmo com:
– laringoscopia: proliferações, por vezes importantes, na totalidade ou parte da mucosa da

laringe. Amostragem bacteriológica e micológica pode ser útil;
– dispneia eventual.
• ANGINA: uma disfagia, além dos sintomas antecedentes.

Tratamento
• LARINGITE AGUDA
– Tratamento da afecção causal
– Antibioticoterapia de amplo espectro e anti-inflamatório:
– AINE como primeira escolha, no contexto da infecção
– Corticoterapia a se discutir em caso de laringite secundária a uma intubação, ou se

acompanhada de dispneia muito severa.
• LARINGITE CRôNICA
– Corticoterapia oral prolongada e em doses decrescentes.
– Traqueostomia em casos muito mais severos.



Laringospasmos
Definição
Obstrução hiperaguda da glote, de origem mecânica, mais frequente após manipulações
cirúrgicas intempestivas (tentativas de intubação com anestesia insuficiente). A afecção é mais
grave entre os gatos.

Sintomas
– Dispneia muito severa com manifestações de asfixia.
– Adução das pregas vocais e protrusão medial das pregas ariepiglóticas.

Tratamento
• CãO: os espasmos cedem, frequentemente, à tração da língua: aplicação de um anestésico local
(Lidocaine®*).
• GATO: anestésico geral e local para a intubação.



Leishmaniose
Definição
A leishmaniose do cão é uma protozoose sistêmica causada pela proliferação da Leishmania
donovani infantum, dentro das células mononucleares macrofágicas, transmitida pela picada de
insetos, os flebotomídeos. É uma doença crônica que leva, lentamente, os animais doentes à
caquexia e à morte. Ela se caracteriza, principalmente, pelos sinais cutâneos ungueais, bem como
por hipertrofia dos gânglios linfáticos e emagrecimento.

A leishmaniose é uma zoonose.

Sintomas
Expressão clínica ampla e polimórfica:
– dermatite com pouco ou nenhum prurido: escamas amicáeas e/ou piodermite e/ou nódulos
cutâneos (cefálicos);
– ulcerações cutâneas (narinas, orelhas e saliências ósseas) e mucosas (pituitária com epistaxe);
– crescimento das unhas;
– adenopatia generalizada e esplenomegalia;
– emagrecimento progressivo, associado à amiotrofia (marcantes em músculos temporais),
dando ao animal um aspecto de cão idoso;
– anemia;
– ceratoconjuntivite, uveíte;
– insuficiência renal (glomerulonefrite).

Diagnóstico
Suspeita clínica
– Histórico: permanecer na região mediterrânea (contudo, também existe fora dos lugares
autóctones).
– Concomitância de um ou mais dos sintomas básicos.
– Eliminar por diagnóstico experimental: as dermatoses não pruriginosas; as doenças
anemiantes e caquetizantes.

Experimental
– Elementos de orientação:
– hemograma: leucocitose com monocitose;
– traço eletroforético das proteínas séricas: hiperproteinemia com hipoalbuminemia e

hipergamaglobulinemia (bloco da beta gama, em “pão de açúcar”). Interessante para
acompanhar a eficácia do tratamento.

– Elementos quase confirmatórios:
– imunofluorescência indireta (IFI):

– positiva para as diluições superiores ou iguais à 1/80;
– cuidado com os animais positivos de 1/40 ou duvidosos de 1/80 (repetir IFI após 1 ou 2 meses).

NOTA: Não há relação entre a taxa de positividade e a gravidade.
– título por ELISA:
– 0 a 30 unidades: negativo;
– 30 a 50 unidades: monitorar;



– >50 unidades: positivo.
– Confirmação: procurar evidências das leishmânias. Pode ser feito por:
– punção da medula óssea (método mais confiável);
– decalque cutâneo: um fragmento cutâneo retirado de uma área alopécica não ulcerada é aplicado

várias vezes sobre uma lâmina de vidro, seco e depois corado (May-Grunwald Giemsa);
– punção de gânglios ou esplênica (citopunção);
– biópsia excisional: de gânglios ou de pele.

NOTA: A PCR semiquantitativa está em via de validação, tendo como problemática básica a
questão de saber se a grande sensibilidade do método permitirá substituir o sangue por outros
métodos de amostragem.

Prognóstico
Reservado, a princípio: por um lado, em razão da gravidade da doença; por outro, em
decorrência da dificuldade de se “limpar” os animais que melhoram clinicamente, mas não se
livram complemente dos parasitas.

Tratamento
Específico
– Antimonato de N-metilglucamina (Glucantinme®*):
– administração por via intramuscular, 18 a 20 injeções com 48 horas de intervalo, de 200 a

300 mg/kg, sendo 1 mL/kg da solução comercial a 30%, no máximo 20 mL. Parece melhor
iniciar o tratamento com doses reduzidas pela metade. Nota: As vias SC ou IV também podem
ser utilizadas;

– as lesões são, por vezes, agravadas durante os primeiros dias de tratamento (“stibioré-
viviscense”). Contudo, é aconselhável continuar o tratamento nas mesmas condições, salvo se
for realmente mal suportado (agravado pela insuficiência renal).

– Pentamidina (Lomidine®):
– administração pela via intramuscular profunda unicamente: 15 a 20 injeções com 48 ou 72

horas de intervalo;
– começar com 2 mg/kg da solução comercial para 10 kg;
– aumentar progressivamente para 3 mg (1 mL para 15 kg) e para 4 mg (1 mL para 10 kg).
– Alopurinol (Zyloric®*) complementando os tratamentos precedentes, com 10 a 30 mg/kg por
dia.
– A corticoterapia, que é globalmente contraindicada, é, contudo, utilizada nas afecções oculares
ou renais imunomediadas.

Acompanhamento do cão com leishmaniose
– Avaliação anual ou bianual da evolução por IFI.
– Principalmente, acompanhamento do traçado eletroforético (normalização favorável, retomada
do tratamento em casos de novas anomalias).

NOTA: Dentro das regiões enzoóticas, se o acompanhamento da doença tornar-se impossível,
a decisão de eutanásia poderá ser aconselhável a fim de se evitar a disseminaçào da doença.



Lentigo
Ver PIGMENTAçãO (PROBLEMAS DE (p.458))



Leptospirose do cão
Definição
Doença contagiosa comum no homem e em grande número de espécies animais, virulentas e
inoculáveis, em razão do crescimento de germes do gênero Leptospira no sangue e nos tecidos.
– A taxonomia das leptospiras é complexa. Elas são bactérias da ordem das espiroquetas,
existindo duas espécies dentro do gênero Leptospira: Leptospira interrogans, que agrupa as cepas
patogênicas; e Leptospira bilfexa, que agrega as espécies saprófitas. A espécie Leptospira
interrogans, atualmente, é composta por mais de 200 sorovares, classificados em 23 sorogrupos.
– Classicamente, dois sorogrupos estão principalmente envolvidos como causadores na espécie
canina: Leptospira icterohaemorragiae e Leptospira canicola. No entanto, os outros numerosos
sorogrupos podem infectar os cães, em particular: australis, autummalis, grippotyphosa, pomona
etc.
– Esta doença ainda é relevante e está experimentando um ressurgimento de formas clínicas mais críticas
e em relação aos sorogrupos não abrangidos pela vacinação.

Sintomas
• Juntamente com as três principais formas da leptospirose canina–“gastroenterite hemorrágica
leptospírica”, “icterícia leptospírica” e “nefrite leptospírica”–, as formas menos características,
cuja identificação está diretamente relacionada com as novas possibilidades de diagnóstico
sorológico, foram colocadas em evidência. Elas devem, incontestavelmente, tornar-se
primordiais.
• A INCUBAçãO é variável segundo as formas. Ela dura, em média, 5 a 6 dias, porém pode ser mais
curta na “gastroenterite hemorrágica leptospírica” e na “icterícia leptospírica”.
– GASTROENTERITE HEMORRáGICA: os problemas digestivos predominam (hematêmese incoercível e
melena), mas os animais desenvolvem, igualmente, uma insuficiência renal aguda notável. Os
achados clínicos podem, da mesma maneira, compreender uma miocardite, uma iridociclite e
uma encefalite. A morte em poucos dias é quase regra.
– ICTERíCIA LEPTOSPíRICA: a icterícia é caracterizada pela cor amarelo-alaranjada (superposição de
congestão e da impregnação por pigmentos biliares). O aparecimento de petéquias é fortemente
indicativo. Nota-se, também, o desenvolvimento de insuficiência renal aguda e miocardite. As
taxas de morte são bastante elevadas.
– NEFRITE LEPTOSPíRICA: ela está associada à insuficiência renal subaguda, de evolução mais ou
menos rápida, com diversos sintomas: astenia, problemas respiratórios, uveíte e miosite.
– OUTRAS FORMAS: as formas recentes, mais sistematicamente severas, associam-se, geralmente, a
uma hepatite com icterícia e uma insuficiência renal. Sua incidência atual permite suspeitar de
leptospirose de forma sistemática, visto que as considerações epidemiológicas são consistentes.

Epidemiologia
– As leptospiras sobrevivem, sem se multiplicar, vários meses em certas condições ambientais:
água estagnada sob meio quente e úmido. Une-se a esse fato o fim do verão e, possivelmente, o
ínicio do período de caça, sendo estes os momentos propícios para o seu desenvolvimento.
– Os animais acometidos pelas formas inaparentes excretam as leptospiras por muitos meses.
– A leptospirose é uma zoonose profissional ou ligada ao lazer.



Diagnóstico
• A PESQUISA DA BACTéRIA é pouco empregada na prática, em razão de sua grande fragilidade, que
obriga a realização do exame imediatamente após a coleta da amostra e antes de qualquer
antibioticoterapia (antes do 8° dia seguinte ao início da doença: no sangue; após o 8° dia
seguinte ao início da doença: na urina). As técnicas utilizadas são a bacterioscopia, com meios de
cultura específicos, e a incubação em animais sensíveis (cobaia, hamster).
• O SORODIAGNóSTICO é praticado por “laboratório de referência em leptospiroses”, doravante
localizado na ENVL. Baseia-se em diversas técnicas (microaglutinação, Elisa) em contínua
evolução. Como a positivação se efetua, em média, a partir do 7° dia da doença, o
sorodiagnóstico não pode ser utilizado nas formas de evolução subaguda e é preferível se
efetuar uma cinética de anticorpos. No entanto, na prática, uma orientação pode ser feita
comparando-se o título sorológico ao da anamnese vacinal.

A PCR, doravante disponível, deve ser considerada como complementar à sorologia, mas não a
substitui. Ela permite detectar as cepas patogênicas no sangue e na urina com a mesma restrição
para a demonstração das bactérias: só é útil para um animal que não tenha sido tratado com
antibióticos.

Tratamento
– Baseia-se nas medidas de reanimação médica, dificultada pela extensão das lesões hepáticas e
renais, com a antibioticoterapia.
– As leptospiras permanecem sensíveis a numerosos antibióticos e, assim, as considerações
sobre a toxicidade são essenciais.

Antibioticoterapia
– Na prática, as penicilinas são bastante usadas: penicilina G: 40.000 U/kg/3 vezes ao dia IM ou
IV em perfusão, ou amoxicilina, de utilização mais fácil. Contudo, sugere-se que a sua eficácia
seria reduzida em razão do “tempo de geração” particularmente longo por uma bactéria (∼10
horas).
– Por esse fato, a doxiciclina (Ronaxan®) 10 mg/kg/dia ou a minociclina (Mestacine®*) 2,5 mg/kg/dia
são igualmente preconizadas. Essas tetraciclinas semissintéticas são igualmente indicadas por
combater a leptospirúria em portadores assintomáticos, detectados com base epidemiológica.

Profilaxia
É conveniente considerar o perigo da leptospirose para o homem, em particular na questão do
tratamento de um cão doente, fortemente excretor.

Profilaxia sanitária
– Evitar os banhos ou a permanência em mares, lagos ou rios contaminados.
– Favorecer a destruição de roedores dentro de canis.
– Testar sorologicamente os animais não aparentemente infectados e isolá-los.
– Desinfectar os locais (alvejante: 1 sachê concentrado em 10 litros de água).
– Recolher e destruir os dejetos dos animais doentes.

Profilaxia médica
– Vacinas inativas: culturas de L. Canicola e L. Icterohaemorragiae inativadas.



– Primovacinação: 2 injeções a 15 dias de intervalo por via subcutânea.
– Repetição: anual.

É preferível efetuar a repetição a cada 6 meses nos cães expostos a um risco certo de infecção
ou realizar a repetição antes do período de exposição da infecção (estação de caça, por exemplo).
A vacinação não protege contra os outros sorogrupos.



Leucorreia
Ver VAGINITE (p.606)



Leucose linfoide do cão
Ver HEMOPATIAS MALIGNAS OU TUMORES DOS óRGãOS HEMOLINFOPOIéTICOS (p.299)



Leucose linfoide do gato
Ver INFECçõES FELINAS PELO VíRUS LEUCEMOGêNICO



Leveduroses
Candidíases

Definição
Micoses provocadas pelas leveduras pertencentes ao gênero Candida, principalmente Candida
albicans.
• Nos carnívoros, podemos distinguir as candidíases superficiais – se cutâneas (intertrigos,
otites etc.), se em mucosas (conjuntivites, particularmente) – e as candidíases internas:
principalmente digestivas (estomatites, enterites, enterocolites), mais raramente respiratórias,
genitais ou urinárias.
• Fungo endossaprófito, vegetante sobre a mucosa de um animal saudável, a Candida albicans
torna-se patogênica em decorrência de uma causa predisponente que impede o controle do
parasita pelo seu hospedeiro. Sobre a pele, uma irritação é necessária para observar a presença
da levedura que não é isolada em estado saprófito. As causas predisponentes são locais
(umidade, calor e hiperacidez) ou sistêmicas (infecções recorrentes, endocrinopatias, fatores
nutricionais e iatrogênicos como, notadamente, o uso indevido de antibióticos ou corticoides).

Estudo clínico
• CANDIDíASES EXTERNAS OU SUPERFICIAIS: são tegumentares ou de mucosas.
– A pele apresenta, mais frequentemente, um intertrigo de localização interdigital, perivulvar,
labial etc. O tegumento afetado está inflamado, eritematoso, brilhante e exsudativo. Com
frequência, ele é rapidamente recoberto por um depósito esbranquiçado, com aspecto de
algodão, correspondente a uma cultura pura de leveduras. As lesões cutâneas são pruriginosas e,
pela extensão, podem apresentar uma verdadeira dermatite por Candida. Nos cães, mais
raramente, pode-se encontrar uma forma escamocrostosa com lesões secas, hiperqueratóticas,
não pruriginosas, localizada, principalmente, sobre a trufa, as orelhas, as extremidades dos
membros e o escroto. Essa forma clínica rara aproxima-se da candidíase mucocutânea crônica do
homem.
– As otites externas podem estar ligadas a infecções por Candida albicans, mas são observadas de
forma excepcional. Diversos agentes podem estar associados, como a Malassezia pachydermatis,
por exemplo.
– As conjuntivites por Candida albicans são raras e não possuem aspecto clínico em particular. A
mucosa conjuntiva está avermelhada, inflamada; frequentemente observa-se uma quemose
importante e algumas ulcerações.
• CANDIDíASES INTERNAS: elas afetam as mucosas digestivas e urinárias; mais raramente, as vias
aéreas superiores ou o sistema genital.
– A estomatite por Candida ou sapinho é uma manifestação bucofaríngea encontrada de forma não
excepcional.

Os pontos esbranquiçados, de aspecto cremoso, brilhante, que medem de poucos milímetros a
vários centímetros de diâmetro, podem, por vezes, ser confluentes e recobrir uma grande
superfície da língua e bochechas. A mucosa fica vermelha, ulcerada e muito inflamada.
– O esôfago e o estômago raramente são afetados nos carnívoros.
– A enterite por Candida albicans pode ser consequência de um desequilíbrio da flora digestiva, em
razão de uma antibioticoterapia oral prolongada. Trata-se de enterocolite acompanhada de uma
diarreia catarral que pode se tornar hemorrágica. Essa diarreia frequentemente é resistente às
terapias clássicas e, portanto, deve-se usar uma associação de antibióticos. Uma análise



coprológica é necessária para revelar a verdadeira causa clínica do fato.
– As candidíases genitais são raras nos carnívoros (vulvovaginites).
– As candidíases urinárias são mais frequentes, notadamente as cistites e uretrites por Candida
albicans.
– As rinites e sinusites por Candida são pouco frequentes, mas, em geral, difíceis de curar
radicalmente.
– Enfim, as candidíases viscerais generalizadas são ligadas à existência de uma septicemia por
Candida. O estado geral é fortemente afetado por hipertermia, leucocitose. A localização é
pulmonar, hepática, renal, cardíaca, e a morte geralmente é por generalização da candidíase.

Diagnóstico
O aparecimento das lesões, muitas vezes, é presuntivo. O diagnóstico experimental compreende
quatro fases: amostragem, exame direto, cultura e identificação.
• COLETA DE AMOSTRAS: faz-se por meio da raspagem do revestimento cutâneo ou por uma
zaragatoa do conduto auditivo externo (zaragatoa estéril).
• EXAME DIRETO: esfregaço entre lâmina e lamínula, com coloração por azul de metileno, por um
método rápido (Diff-Quick) ou por um método clássico (Gram, Giemsa), em que se observa a
presença de leveduras em brotamentos multipolares, redondos a ovais de 2 a 4 µm. A presença
dessas leveduras é patológica quando esses elementos são muito numerosos e predominam
claramente sobre uma flora bacteriana reduzida, por vezes ausente.
• CULTURA: semeia-se em meio Sabouraud-Cloranfenicol-Actidiona, permanecendo incubado por
24 a 48 horas a 25 a 30ºC.
• IDENTIFICAçãO: diversas técnicas são utilizadas. A mais simples e mais rápida é o teste de
filamentação que permite a identificação de C. albicans em 24 horas. Recomenda-se, mais
frequentemente, realizar a identificação através de laboratórios especializados.
• PARA AS CANDIDíASES INTERNAS, um exame histopatológico com coloração por hematoxilina-
eosina, por PAS ou por Gomori permite, pela coexistência de um micélio filamentoso e das
leveduras em brotamento, a confirmação do diagnóstico.

Tratamento

Local

– Indipensável nas formas superficiais, baseia-se na ampla utilização de tópicos aplicados pelo
menos 2 vezes por dia, principalmente sobre a pele ou mucosas limpas.
– As pomadas ou cremes reservam-se ao uso bem localizado.
– É preferível recorrer a soluções que, evidentemente podem ser usadas em regiões maiores e
recobrem as zonas aparentemente sãs:
– de preferência, utilizar o etilconazol (Imaveral®) preparado extemporaneamente (solução a 2 ä:

20 mL da solução mãe a 10% dentro de 1 L de água);
– clorexidina a 5% (Hibitane®*, Vétriderm®);
– produtos de uso humano, como econazol (Pévaryl®*) ou miconazol (Daktarin®*); são

evidentemente usados sem AMM e deve-se questionar o seu interesse;
– para registrar, colorantes em soluções alcoólicas a 1%: violeta de genciana.
– Evitar as formas associadas a antibióticos e corticosteroides, quando o diagnóstico de
leveduras é estabelecido com certeza.



Sistêmica

– Sempre que possível, deve-se interromper as terapias concomitantes, eventualmente abusivas,
como corticoterapia e antibioticoterapia.
– A molécula de referência nos cães é o cetoconazol (Kétofungol®, Nizoral®*): 10 mg/kg/dia – de
preferência após a refeição e com gordura. Um acompanhamento hepático é aconselhável, mas a
toxicidade real parece limitada na prática. Apesar de o conceito ser discutível, argumenta-se que
o cetoconazol será mais eficaz sobre as leveduras do que sobre os dermatófitos; de fato, o
laboratório comercial privilegia a ação desses antifúngicos em espécies carnívoras.
– Os outros antifúngicos disponíveis via oral são o miconazol (Daktarin®*), 20 a 30 mg/kg/dia por
2 semanas, e o fluconazol (Triflucan®*), 10 mg/kg/dia em 2 vezes.
– As candidíases digestivas podem ser tratadas via oral pela nistatina (Mycostatine®*) ou
anfotericina B (Fungizone®*), com pouca ou nenhuma assimilação pela mucosa intestinal.
Somente o Fungizone®* pela via oral possui uma pequena ação sistêmica, porém é um produto
tóxico. A possível administração parenteral, notadamente por via intravenosa, como é realizada
no homem, dificilmente é realizada nos carnívoros.
• ENFIM, AS CANDIDíASES TêM UMA IMPORTâNCIA SANITáRIA nos carnívoros, porque elas podem ser
transmitidas para o homem, principalmente para crianças.

Dermatite Por Malassezia Pachydermatis (P. Ex., Pityrosporum
Canis)
Ver esse termo.

Criptococose
Definição
É uma levedurose rara, causada por Cryptococcus neoformans, que pode provocar,
predominantemente nos gatos, uma doença grave. Os indivíduos imunossuprimidos (infectados
pelo vírus da FIV ou da FeLV) podem ser contaminados por essa levedura saprófita. São
observadas lesões cutâneas, pseudotumorais, principalmente encontradas sobre a face (narinas,
chanfro etc.), mas também de forma mais profunda: ocular, respiratória, nervosa e renal
(criptococose sistêmica).

Diagnóstico
Conforme a manifestação clínica da doença, o diagnóstico experimental pode ser feito a partir de
amostragem obtida por esfregaço cutâneo ou de secreções brônquicas, líquidos pleurais e
líquido cefalorraquidiano.

Ao exame direto, após a coloração com tinta da China ou outras colorações específicas, uma
orientação diagnóstica pode ser fornecida pela demonstração da espessa cápsula do Cryptococcus
neoformans.

Uma cultura em meio especial (p. ex., gel GA) confirmada por um teste positivo à urease
permite a identificação da levedura. O exame histopatológico, enfim, após a coloração de PAS ou
de mucicarmin de Meyer, pode confirmar o diagnóstico.

Tratamento



É realizado com os derivados de imidazol (itraconazol: Sporanox®*, cetoconazol: Kétofungol®,
Nizoral®*) administrados por longo período (muitos meses), mas os resultados são inconsistentes
e o prognóstico dessa doença é reservado.



Ligamentos cruzados (Ruptura de)
A articulação do joelho é constitutivamente frágil em decorrência de os côndilos femorais serem
“apoiados” sobre o platô tibial (sem “assentamento”). A estabilidade da articulação é obtida por
um “pivô” central constituído pelos ligamentos cruzados, anterior e posterior, que ocasionam
restrições mecânicas importantes. A ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) é frequente e
observada em cães agitados (Boxers, cães de caça) e nos cães de pequeno porte obesos com
musculatura pouco desenvolvida (Loulou, Poodle). A ruptura do ligamento cruzado posterior é
mais rara e de origem traumática (queda importante). A instabilidade secundária à distensão
e/ou ruptura dos ligamentos cruzados é a maior causa de artrose no joelho.

Sintomas
• LOGO APóS A RUPTURA TOTAL OU PARCIAL: claudicação importante, por vezes, com supressão do
apoio; depois remissão clínica seguida de algumas semanas de reaparição da dificuldade
locomotora em razão do rápido aparecimento de artrose secundária.
• A RUPTURA é CONFIRMADA pela evidência de um “movimento de gaveta”, necessitando, por vezes,
de anestesia.
• NA ETAPA DE ARTROSE, o distanciamento do perfil medial do joelho está, praticamente, sempre
presente.
• O EXAME RADIOLóGICO (incidência mediolateral) permite destacar um “avanço” da tíbia sobre o
fêmur. Ele não é dispensável com os sinais da posição de gaveta.

Tratamento
Unicamente cirúrgico com múltiplas técnicas.

NOTA: uma lesão de menisco está, por vezes, associada (laceração). É conveniente verificar a
condição do menisco durante a intervenção e realizar a ablação eventualmente; dessa forma,
atualmente, é preferível conduzir a reparação dos ligamentos cruzados pelas técnicas intra-
articulares.



Linfangiectasia intestinal
Definição
Dilatação permanente dos canais linfáticos da parede intestinal resultando em sua obstrução, de
fato, ruptura; ou de um vazamento na luz intestinal de proteínas, linfócitos e quilomícrons.

A linfangiectasia pode ser difusa, gerando quilotóraxe, quiloperitônio, ou pode estar localizada
no intestino. As linfangiectasias intestinais fazem parte das enteropatias exsudativas
(enteropatias “com perda de proteína”).

Distinguem-se as linfangiectasias em:
– primárias: congênitas ou não, idiopáticas;
– secundárias a lesões inflamatórias crônicas do intestino ou a uma infiltração tumoral da
parede.

Predisposição racial: Yorkshire terrier, Rottweiler…

Sintomas
– Diarreia crônica de intestino delgado (associada a vômitos, por vezes).
– Emagrecimento (ver caquexia), mau estado geral.
– Distensão abdominal causada por quiloperitônio ou ascite (queda de pressão oncótica por
hipoalbuminemia).
– Edemas periféricos.
– Por vezes, sinais respiratórios (resultantes de um hidrotórax ou de um quilotórax associado).

Diagnóstico
Ver DIARREIA CRôNICA (p.210)
• ANOMALIAS BIOLóGICAS: hipoalbuminemia, hipocalcemia, hipocolesterolemia.
• RADIOGRAFIA: sinais não específicos de aumento abdominal (perda de contraste, dilatação
abdominal),
• ULTRASSONOGRAFIA permite orientar o diagnóstico: evidência do líquido abdominal (regiões
anecoicas entre os diferentes órgãos) mesmo que seja em pequena quantidade, sinais não
específicos de enterite (espessamento parietal do intestino delgado, as paredes estão
normalmente inferiores a 6 mm para o duodeno, 4,7 mm para as alças ileojejunais) (Fig. 5).
Certos sinais, que não sejam patognomônicos, são mais específicos: visualização direta de vasos
linfáticos (trajetos hipoecogênicos tubulares de pequeno tamanho, sem fluxo ao Doppler
colorido, dentro do tecido mesentérico), presença de traves múltiplas na mucosa,
hiperecogênicas e perpendiculares ao lúmen digestivo.
• Confirmação por fibroscopia e biópsia duodenal ou por biópsia guiada por laparotomia.

Tratamento
• REGIME ALIMENTAR pobre em lipídeos e aporte de triglicerídeos de cadeia média (eficácia
estabelecida em humanos).
• VITAMINA B12: µg/kg todas as semanas por 6 semanas, depois a cada 2 semanas por 6 semanas,
depois a cada mês.
• ROTINA: limitar a fragilização da parede dos vasos, favorecendo a proteólise (e reduzindo a
efusão).
• ANTIBIOTICOTERAPIA para evitar a proliferação bacteriana intestinal secundária: metronidazol



(Flagyl®*: 50 mg/kg/dia em 2 doses).

Tratamento sintomático
(Ver DIARREIA (p.207))

TRATAMENTO ESPECíFICO: corticoterapia:
– em dose anti-inflamatória, apenas se o tratamento dietético não for suficiente;
– em dose imunossupressora em caso de inflamação da parede intestinal associada e objetiva:
predinisolona (2-4 mg/kg/dia).



Linfangites
Definição
Doença inflamatória de vasos linfáticos periféricos secundária a infecções locais (lesões, corpos
estranhos, granuloma inflamatório, feridas) ou tumores.

Sintomas
• NA MAIORIA DOS CASOS, OS SINTOMAS SãO SUBCLíNICOS.
• SE NãO:
– Forma aguda:
– linfedema;
– síndrome inflamatória da região atingida;
– eventualmente, fadiga, febre, anorexia.
– Forma crônica:
– lesões granulomatosas;
– espessamento e endurecimento cutâneo irreversível.

Complicam-se por linfedema.

Tratamento
• ANTIBIOTICOTERAPIA DE LONGA DURAçãO após a identificação do agente causador e antibiograma.
• LOCALMENTE: compressas quentes alcoólicas, exploração cirúrgica (corpos estranhos,
drenagem).



Linfedema
Definição
Edema ligado a uma destruição dos vasos linfáticos, sendo primário por uma anomalia no
desenvolvimento ou secundário a uma oclusão ou destruição adquirida de canais linfáticos.

Forma Primária
Por hipoplasia, aplasia, hiperplasia ou linfangiectasia.

Sintomas essenciais
Orientação clínica: edema transitório ou constante das patas posteriores de um animal jovem ou
outras localizações, ou extensiva a todo o corpo na ausência de infecção ou de neoplasia (possível
a partir do nascimento).

Diagnóstico
Eliminar:
– edema passivo por hipoproteinemia (dosagem de proteínas totais e de albumina sérica);
– edema cardíaco.
– linfangite.

Diagnóstico de certeza:
– linfografia (visualização de canais linfáticos): rastreamento de um vaso linfático com a ajuda de
azul patente, cateterismo e injeção de um produto iodado (Ommipaque®*, Iopamiron®*).
– grande dificuldade de visualização; hipo ou aplasia.
– dilatações saculares: linfangiectasia.
– ausência de nódulos linfáticos.

Conduta do tratamento
– Prevenir a gravidade e a mortalidade frequentes das primeiras semanas de evolução, caso
contrário ocorrerão reações mesenquimatosas e endurecimento das partes afetadas.
– Prescrição de:
– corticoides;
– diuréticos;
– bandagens compressivas.

Forma Secundária
Ela pode suceder a:
– traumatismos cirúrgicos;
– linfangiopatias traumáticas;
– neoplasias invasivas;
– compressão crônica;
– linfangite e/ou linfadenite crônica ou aguda;
– irradiação;
– linfadenopatia degenerativa provocada por acúmulo de líquido e proteínas no meio
extracelular.



Sintomas essenciais
– Edema muito variável em função do local de obstrução.
– E/ou fadiga, hipertermia, perda de peso, anorexia em associação ou precedida de um acidente
cirúrgico, traumatológico ou evolução de uma neoplasia.
– Adenopatia associada, frequentemente: pesquisa no macho de síndrome prostática ou tumor
na região perineal; na fêmea, um tumor mamário ou vaginal.

Diagnóstico experimental ou de certeza
– Linfografia (de preferência, usar os produtos de contraste aquoso, por serem menos
inflamatórios).
– Ultrassonografia: usada para avaliar o tamanho dos nódulos linfáticos profundos, em
particular na região lomboaórtica.

Conduta do tratamento
– Etiologia.
– Sintomatologia com ajuda de:
– corticoide;
– diurético;
– eventualmente bandagens.



Linfoma do cão
Definição – Epidemiologia
– Proliferação cancerosa de células linfoides dentro de um (ou mais) órgão(s) ou tecido(s):
linfonodos, amígdalas, fígado, baço, tubo digestivo (estômago, intestino), rins, pulmões, sistema
nervoso, coração, pele e olhos.
– O linfoma representa 7 a 25% dos tumores na espécie canina e 83% das hemopatias malignas.
– Diferentes formas são reportadas: linfoma multicêntrico (“generalizado”), digestivo, tímico,
cutâneo, leucêmico (células tumorais no sangue e na medula óssea), outros (linfoma renal,
nasal…)
– a forma mais frequente é um linfoma ganglionar multicêntrico (diversos linfonodos

acometidos);
– as formas leucêmicas são mais raras: proliferação de linfócitos anormais (leucemias linfoides)

encontrada na circulação sanguínea.
– Predisposição racial: Boxer, Golden retriever, Scottish Terrier,…

Sintomas
– Em função da localização: sinais gerais respiratórios, digestivos, urinários, oculares,…
– Linfoma multicêntrico: poliadenomegalia, emagrecimento, anorexia, apatia, por vezes.
– Sinais de síndrome paraneoplásica:
– poliúria-polidipsia: causada por hipercalcemia maligna;
– hipertermia maligna;
– hiperviscosidade sanguínea.

Diagnóstico
– SUSPEITA CLíNCA
– IMAGEM
    Os exames de imagem permitem suspeitar ou confirmar o processo neoplásico ou prever a extensão:
– RADIOGRAFIA:

– abdome: identificação de massa, esplenomegalia ou hepatomegalia;
– tórax: massa mediastinal, hipertrofia de linfonodos ou efusão pleural, por vezes;
– coluna: forma rara de linfoma da medula espinal.

– ULTRASSONOGRAFIA:
– visualizar uma neoplasia: formas digestiva e renal;
– pesquisar infiltração do baço, do fígado, dos linfonodos abdominais;

– TOMODENSITOMETRIA – RM
– EXAMES SANGUíNEOS:
– NF: anemia (por inflamação crônica, invasão medular), modificação do leucograma;
– Bioquímica:
– exploração de um órgão ou tecido afetado; hiperuremia, hipercreatinemia (insuficiência renal

por tumor renal bilateral); elevação das enzimas hepáticas (infiltração tumoral do fígado),
hipoproteinemia e hipoalbuminemia (formas digestivas, insuficiência hepática)…

– síndrome paraneoplásica: hipercalcemia em 30 a 40% dos casos.
– PUNçãO DE MEDULA óSSEA: pesquisa de infiltração medular muito prejudicial.
– CITOLOGIA OU HISTOPATOLOGIA de biópsia ou fragmento de exérese: permite classificar o tumor
em função do grau (baixo grau, grau intermediário ou alto grau de malignidade), do tipo celular



(centroblástico, linfoblástico de células T ou B, imunoblástico)…
O estado clínico pode ser pouco definido.

 Protocolo COPLA

Prognóstico
Depende de inúmeros fatores: o grau de extensão (estado clínico), a presença de sinais clínicos
(subclínico), o grau histológico (os tumores de grau intermediário e alto respondem melhor à
quimioterapia, mas têm sobrevida limitada), o imunotipo (os linfomas T possuem prognóstico
sombrio), a localização (leucemia, linfoma digestivo, cutâneo, envolvimento hepático e
esplênico; pior prognóstico), a presença de síndromes paraneoplásicas (pior).

Tratamento
• Cirúrgico:
– onde a localização permite;
– em função do grau de extensão.
• RADIOTERAPIA:

Em função da localização (p. ex., linfoma nasal).
• QUIMIOTERAPIA:

Adjuvante (proposta em complemento à cirurgia) ou curativo; o linfoma é um tumor muito
sensível à quimioterapia.

O protocolo mais usado na França é o protocolo “COPLA” (ciclofosfamida, oncovin –
prednisolona – L-asparaginase – adrimicina). Ele permite obter remissão clínica de 80% no caso
de linfoma, com média de sobrevivência de 1 ano.
– O uso de um sistema fechado de transferência de medicamentos é obrigatório para



administração de agentes anticancerígenos. Certos produtos são cancerígenos para os homens.
– Colocar no local um cateter intravenoso bem fixado antes da injeção da substância (deixar o
animal sobre perfusão após a administração do produto).
– Produtos usados:
– prednisolona; administrado por via oral, todos os dias, depois 1 dia a cada 2, por todo o tempo

da quimioterapia;
– L-asparaginase (Kidrolase®*): 10.000/m2 via IM;
– vincristina (Oncovin®*): 0,75 mg/m2 via IV, em bolus lento (por 10 minutos);
– ciclofosfamida (Endoxan®*): 250 mg/m2 via oral (idealmente 12 horas após a vincristina);
– doxorrubicina (Adribastina®*): 30 mg/m2 IV, por 30 minutos.
• EFEITOS SECUNDáRIOS:
– Toxicidade hematológica: não realizar a sessão quando houver neutropenia severa (<4.000
leucócitos; ou <2.500 neutrófilos segmentados).
– Toxicidade digestiva: tratamento sintomático dos vômitos.
– Toxicidade cardíaca causada por uma dose acumulada de 250 mg/m2 (doxorrubicina).
– Toxicidade local causada pelo extravasamento de produto (vincristina, doxorrubicina).
– Toxicidade renal, vesical (cistite hemorrágica com ciclofosfamida), hepática.
– Risco de lise tumoral aguda (vincristina, L-asparaginase): provocada por lise massiva de células
tumorais ou liberação de seu conteúdo: choque.
• NA PRáTICA:

Realizar a cada sessão:
– acompanhamento clínico;
– NF, acompanhamento biológico (parâmetros hepáticos e renais);
– ultrassonografia cardíaca (medir a fração de encurtamento): antes da sessão 1 e da sessão 4; ou
em qualquer sinal de anomalia cardíaca.



Língua (Afecções da)
Glossites Superficiais
Ver ESTOMATITE

Glossites Profundas
Afecções da musculatura lingual. Elas podem provocar uma importante hipertrofia da língua,
que pode levar a problemas de asfixia, às vezes exigindo o estabelecimento de sonda traqueal ou
traqueostomia; sempre leva a uma disfagia mais ou menos grave, necessitando de restrições
alimentares (alimentação exclusivamente líquida ou pastosa), por vezes, de infusões ou de
alimentação por sonda nasogástrica.

Um exame radiográfico frequentemente é necessário, dada a incidência de corpos estranhos
(realizar duas projeções perpendiculares para localização). Em certos casos, um exame
tomodensitométrico será necessário.

As principais causas são:

Corpos estranhos
– Pinos e agulhas de costura frequentemente acompanhados pelo fio. Extração por tração e
pressão sobre a língua, até que a ponta saia. Antibioticoterapia sistêmica.
– Lascas de ossos ou de madeira. Remover pelo orifício de penetração. Antibioticoterapia
sistêmica.
– Chumbo de caça.
– Corpos estranhos por constrição (elásticos, anéis traqueais). Fácil remoção.
• ABSCESSOS: frequentemente causados por corpos estranhos, eles possuem uma evolução aguda
ou crônica de caráter pseudotumoral. Incisão e desbridamento, antibioticoterapia sistêmica, sem
sutura.
• HEMORRAGIA INTRALINGUAL: causada por chumbos de caça. Compressão da língua, hemostasia
sistêmica IV. A reabsorção é rápida.
• TUMOR ULCERADO: realizar uma biópsia.

Úlceras Sem Estomatites
Virose de sistema respiratório superior em gato (ver CORIZA).

Papilomatose
Ver PAPILOMATOSE DO CãO (p.447)

Paralisia
Considerar exame neurológico completo.



Linguatulose
Definição
Linguatula serrata, parasita hematófago das cavidades nasais dos cães, é responsável por
epistaxe, rinite ou sinusite.

Sintomas
– Epistaxe e espirros frequentes.
– Prurido do focinho.
– Excepcionalmente, problemas nervosos.
– Por vezes, saída dos parasitas (3 a 8 cm de comprimento em forma de espátula nas fêmeas).

Diagnóstico
– Doença principalmente exótica. Muito rara na França (alguns casos no oeste e no sudoeste).
– Comece, imperativamente, eliminando as outras causas de epistaxe: neoplasias, corpos estranhos,
leishmaniose, afecções cardiovasculares etc.
– Pesquise ovos elipsoides de 90/70 µm, amarelados, contendo embrião apresentando ganchos,
nas secreções nasais ou nas fezes.

Prognóstico
Em geral é bom, visto que a infestão apresenta cura espontânea ao fim da eliminação dos
parasitas.

Tratamento
• ESPECíFICO:
– díficil, pouco documentada;
– realizada por inseticidas organofosforados sistêmicos, os halogenofenóis (Nitroxynil®);
– interesse potencial na ivermectina, com os medicamentos habituais (ver SARNA SARCóPTICA
(p.522)).
• ADJUVANTE: combater as superinfecções locais e o risco de aspergilose.

Prevenção
Evitar a distribuição de pequenos leporídeos ou pequenos ruminantes crus (hospedeiros
intermediários).



Lipidose hepática (Lipoidose Hepática)
Afecção hepática frequente dentre as espécies felinas (mais frequente nessa espécie)
caracterizada pelo acúmulo de lipídeos nos hepatócitos.

Etiologia desconhecida: secundária ou idiopática.
Fatores de risco:

– Anorexia prolongada (em jovens obesos).
– Diabetes melito.
– Hipercorticismo.
– Neoplasia.

Por vezes associada à colangite – colângio-hepatite, pancreatite, DII
A lipidose induz colestase e, eventualmente, insuficiência hepática.

Sintomas
– Anorexia, emagrecimento rápido “anorexia do gato adulto gordo!”.
– Icterícia frequente.
– Problemas digestivos: vômitos, diarreias ou constipação.
– Hepatomegalia palpavél.
– Desidratação, por vezes.
– Hemorragia, encefalopatia hepática (inconstante), se apresentar insuficiência hepática.

Diagnóstico
• SUSPEITA: anorexia prolongada! Procurar por uma doença subjacente.
– Elevação da bilirrubina (95% dos casos), das enzimas hepáticas: PAL (80% dos casos) de ALAT
(70% dos casos). Hipocalemia frequente.
– Inconstantes: anemia moderada; hipoalbuminemia; hiperamoniemia (encefalose), elevação dos
tempos de coagulação em insuficiência hepática.
– Ultrassonografia hepática: hepatomegalia (os lobos hepáticos parecem arredondados e de
acesso fácil), aspecto hiperecogênico difuso do parênquima (o parênquima torna-se
hiperecogênico em comparação ao tecido esplênico, pouca visualização do percurso dos vasos
porta). Essas imagens, contudo, não são específicas e são igualmente encontradas em todos os
fígados com sobrecarga (notadamente aqueles com síndrome de Cushing ou diabetes melito).
• CERTEZA: biópsia ecoguiada. Realizar um balanço da hemostasia antes da análise histológica.

Tratamento
– Alimentação com auxílio de sonda (aportes proteico e calórico suficientes) até a realização
espontânea. Ração rica em proteína (33 a 45%):
– primeiro dia: 5 kcal/kg/dia em 4 vezes;
– dobrar a cada dia;
– 60 a 80 kcal/kg (peso ideal).
– Fluidoterapia: correção da desidratação, se necessário, da hipocalemia e da hipofosfatemia.
– Tratamento dos vômitos: metoclopramida (Primperid®: mais eficaz em perfusão contínua de 1-
2 mg/kg/dia ou de 0,01-0,02 mg/kg/h, senão 0,2-0,4 mg/kg 3 a 4 vezes por dia, SC ou via oral).
– Tratamento da colestase: colerético (ácido ursodesoxicólico: Ursolvan®*).
– Correção dos déficits vitamínicos (vitaminas B1, B12, E e K1), antioxidantes.



Litíase biliar
Definição
A formação de cálculos biliares é muito mais rara nos cães do que na espécie humana (existência
de fatores de proteção e composição diferente da bile menos saturada em colesterol). Contudo,
pode ocorrer dentro da vesícula biliar (eventualmente relacionada com uma infecção, ver
COLECISTITE (p.128)) ou dentro do colédoco, onde a sintomatologia é frequentemente mais
expressiva.

Sintomas
• EVENTUALMENTE ASSINTOMáTICA (especialmente em litíase vesicular) ou pouco específica
(disorexia, vômitos); dor abdominal eventualmente (inconstante).
• ICTERíCIA PóS-HEPáTICA com elevação bem marcada da bilirrubina conjugada e da fosfatase
alcalina. O estado geral com frequência é menos afetado do que uma icterícia hepática, pelo
menos no início da enfermidade.

Diagnóstico
• OS CáLCULOS NEM SEMPRE SãO RADIOPACOS o suficiente para serem visíveis em uma radiografia.
• A ULTRASSONOGRAFIA é um exame de escolha para o diagnóstico de litíase biliar.

Os cálculos aparecem como interfaces hiperecogênicas associadas a um cone de sombra. O
exame permite, igualmente, avaliar as consequências (colecistite).

Tratamento
– Poucas são as observações sobre a eficácia de “solventes” de cálculos vesiculares de pequeno
tamanho: ácido ursodesoxicólico: Ursolvan®* 10 mg/kg/dia via oral em 1 ou 2 vezes.
– Colescistotomia com abordagem torácica (8° espaço intercostal à direita) ou abdominal (acesso
difícil em cães de tórax profundo): enxágue local importante. Coledococistotomia.
– Tratamento local concomitante das eventuais lesões associadas (ver PERITONITE) e em todos os
casos, antibioticoterapia sistêmica (amoxicilina).
– Depois disso, alimentação rica em proteínas, mas pobre em colesterol.



Litíase urinária
Definição
A cristalúria define a presença de cristais na urina.

Assim que houver a aglomeração dos cristais, os cálculos podem ser formados, denominando-
se, então, urolitíase. Esses cálculos se formam, por vezes, ao redor de uma matriz (estrutura
organizada).

Esses cálculos se localizam, principalmente, em vias urinária baixas (bexiga e uretra); 1%
somente possui uma localização renal ou uretral. A urolitíase pode levar a uma obstrução das
vias urinárias.

Epidemiologia
Nos cães
Natureza do cálculo:
– fosfato de amônio-magnésio (PAM) ou estruvita: os mais frequentes (55% dos cálculos);
– oxalatos de cálcio (em torno de 30%);
– outros tipos: uratos (em torno de 8%), cistina, sílica, fosfato de cálcio: mais raros.

Os cães machos são os mais afetados.
Predisposição em raças pequenas e certas raças com certos tipos de cálculo: Schnauzer (PAM),

Dálmata (uratos), Teckel (cistina).

Nos gatos
– PAM: em torno de 45% dos cálculos; a incidência diminuiu em razão do progresso da dieta.
– Oxalatos de cálcio: em torno de 40%; sua incidência aumentou.

Fatores Predisponentes
– Excesso de minerais na ração, hipercalcemia (nas litíases de cálcio); hidratação insuficiente,
inflamação ou retenção vesical.
– O pH da urina é determinante: alcalino nos PAM, ácido nos oxalatos.
– Doenças associadas: formação de uratos de amônio nos casos de desvio (shunt) porto-
sistêmico.
– A ITU favorece a formação de estruvita nos cães: infecção e urolitíase frequentemente estão
associadas nesta espécie (mas não em gatos).

Sinais Clínicos
SINAIS DE CISTITIE E URETRITE: polaquiuria, disúria, estrangúria, hematúria; a inflamação predispõe a
infecções urinárias nos cães.

OBSTRUçãO URINáRIA possivelmente causada pela localização uretral ou pela fixação do cálculo na
colo vesical: há uma disúria marcante ou anúria que pode ser complicada por IRA (ver ANúRIA,
OBSTRUçãO URETRAL).

Diagnóstico
• SUSPEITA EPIDEMIOLóGICA E CLíNICA: raça, sinais de ABAU, ITU recidivante nos cães.



• ANáLISE DE URINA:
– visualização de pequenos cálculos nos exames macroscópicos de urina;
– evidência de cristalúria abundante ao exame microscópico de urina (atenção: presença
fisiológica de uma quantidade baixa de PAM); o aspecto do cristal favorece uma orientação
diagnóstica;
– pH (alcalino em PAM); hematúria, piúria frequente (ITU).
• ECBU: (exame citobacteriológico de urina): isolamento do micro-organismo responsável por
ITU.
• A RADIOGRAFIA abdominal é diagnóstica nos casos de cálculos de oxalato e estruvita. Os cálculos
aparecem como os elementos de densidade mineral de forma sobreposta à área de projeção da
bexiga, da uretra, dos uretres e, ainda, dos rins. Uma atenção particular deve ser dada ao exame
nas porções da pelve e da uretra peniana (localização preferencial da obstrução).
• A URETROGRAFIA RETRóGADA E A UROGRAFIA INTRAVENOSA colocam os cálculos não radiovisíveis em
evidência (ver Tabela). Eles aparecem como imagens de subtração de forma variável, mas podem
confrontar com bolhas de ar.
• A ULTRASSONOGRAFIA é o exame de escolha em casos de litíase urinária por permitir a detecção
de todos os tipos de cálculos, sua localização com precisão e a avaliação de sua consequência
(vesícula aumentada, megaureter, hidronefrose, pielonefrite) (ver Fig. 15). No entanto, o exame
da uretra é difícil, notadamente na porção pélvica. E por vezes é necessário associar a
ultrassonografia a uma radiografia abdominal caudal ou a uma uretrografia retrógrada.
• Os cálculos aparecem como superfícies hiperecogênicas associadas a francos cones de sombra.
Os cristais são visivéis como elementos ecogênicos associados a fenômenos de reverberação, em
suspensão ou em posição de declive na bexiga.
 

• ANáLISE DE CáLCULO (espectrofotometria): permite um diagnóstico exato.



Tratamento
A terapia depende do tipo de cálculo, da localização do cálculo, do estado clínico, do risco de
obstrução uretral.

Ela engloba três componentes: tratamento dietético, médico e cirúrgico.
A terapia médica e dietética é destinada ao tratamento de cálculos suscetíveis de dissolução.

Diversos regimes dietéticos estão disponíveis no comércio; seu emprego em gatos é
particularmente interessante.

Para os outros, pode-se utilizar a técnica de hidropropulsão desde que seu tamanho permita
sua passagem pela uretra (evacuação de cálculos em um animal anestesiado ou tranquilizado por
pressão manual na bexiga em estado de repleção graças a uma injeção ou ajuda de uma sonda
com solução isotônica). Interessante em certos casos de hidropropulsão retrógrada por levantar
a obstrução uretral.

Tratamento Inespecífico
Tratamento da dor
– Espasmoglucinol (Spasmoglucinol®).
– Anti-inflamatório não esteroide: ácido tolfenâmico (Tolfédine®), por exemplo, se a função renal
estiver íntegra.
• ANTIBIOTICOTERAPIA: em caso de infecção urinária (ver INFECçãO DO TRATO URINáRIO (p.341)).
• CONTROLE DO pH URINáRIO: isto é fundamental (ver adiante). O pH urinário condiciona a
terapêutica médica da litíase e da infecção associada.

Tratamento Específico
Litíase de fosfato de amônio-magnésio (estruvita)
Os cálculos de PAM podem dissolver-se graças ao tratamento da infecção urinária e ao
tratamento dietético calculolítico.
– Tratar a infecção urinária frequentemente associada: associação de sulfonamida-trimetropim
(Sultrian®) é indispensável nos cães (ver INFECçãO DO TRATO URINáRIO (p.341)).
– Dietética calculolítica: ela visa a acidficação da urina e redução da concentração urinária de
fósforo em magnésio e em ureia (para evitar a proliferação de bactérias em urease +); esse tipo
de alimentação específica é suplementado com NaCl por estimular a sede e favorecer a diúrese.
– Na prática: alimento Prescription Diet® s/d por 3 meses, depois Prescription Diet® c/d ou alimento
Urinary S/O®.

Litíase oxálica: oxalatos de cálcio
– Pesquise uma eventual hipercalcemia e, se for o caso, trate a causa.
– Nenhum tratamento médico irá dissolver os cálculos.
– Tratamento cirúrgico (ou hidropropulsão para os cálculos pequenos).
– Medidas dietéticas: para alcalinizar a urina, reduzir a concentração urinária de cálcio e ácido
oxálico, diluir a urina; alimento Prescription Diet® u/d.
– Eventualmente, se o regime dietético é recusado: ácido cítrico: complexos de cálcio e alcalinizantes da
urina:
– associação de trometamol e de citratos de sódio e de potássio Alcaphor®*: 1 mL/kg/dia;
– ou citrato de potássio: Biodiet 50® (40 a 75 mg/kg, 2 vezes por dia).



– Hidroclorotiazida (Esidrex®*) (reabsorção tubular do Ca): 1 mg/kg/dia em 2 doses: aumenta a
diurese e reduz a calcemia. Acompanhamento de perto é necessário (risco de hipovolemia,
hipercalcemia por “efeito rebote”, hipocalemia, hiponatremia).

Litíase fosfocálcica
Pesquise uma hipercalcemia.
– Pesquise uma hipercalcemia e identifique sua causa (hiperparatireoidismo, acidose tubular,
hipercalciúria idiopática) e trate-a.
– Exérese cirúrgica (ou hidropropulsão)
– Com normocalcemia: redução proteica, de cálcio e vitamina D, aumento da diúrese com
Esidrex®*, Alcaphor® (1 mL/kg/dia).

Litíase úrica
– Dieta calculolítica: visa alcalinizar a urina, reduzir a concentração urinária de ácido úrico:
Prescription Diet® u/d.
– Alcalinizador de urina (o pH deve ser mantido em torno de 7: risco de formação de cálculos de
fosfato de cálcio se pH > 7).
– bicarbonato de sódio: 50 a 100 mg/kg/dia em 2 doses.
– ou Alcaphor®*: 1 mg/kg/dia.
– Inibir a formação de ácido úrico: alopurinol (Zyloric®*) 30 mg/kg/dia por via oral, em 2 doses por 1
mês, depois 10 mg/kg/dia.

Litíase cistínica
– Tratamento cirúrgico e hidropulsão.
– Dietética calculolítica: Prescription diet® u/d (regime hipoproteico e alcalinizante de urina).
– Alcalinizantes de urina: se o pH permanecer ácido; os produtos utilizados são idênticos aos
utilizados para litíase úrica ou citrato de potássio: Biodiet 50® (40 a 75 mg/kg 2 vezes por dia).
– Tratamento médico:
– mercaptopropionilglicina: Acadione®* 40 mg/kg/dia em 2 doses nos cães;
– D penicilamina (Trolovol®*): 25 mg/kg/dia, por via oral em 2 doses, permitindo a dissolução do

cálculo. Esse produto pode ser pouco tolerado pela mucosa gástrica, sendo necessária a
prescrição de antiemético (Lopéral®) e um curativo gástrico (Phosphaluvet®) antes da ingestão.

Tratamento Cirúrgico
Imperativo em caso de anúria.

Pode diferir em caso de infecção urinária, se a diurese for mantida.
Prefere-se hidropulsão nos casos de cálculos pequenos e tentar abordar um tratamento

médico quando o cálculo puder ser dissolvido.



Lúpus eritematoso disseminado
Ver LúPUS SISTêMICO (p.391s)



Lúpus sistêmico
Definição
Doença autoimune, caracterizada:
– anatômica e clinicamente, por alcançar, de maneira polimórfica e em surtos, diversos órgãos:
articulações, principalmente, rins, pele e diversas linhagens sanguíneas;
– no plano biológico, pela presença de títulos elevados de anticorpos antinucleares séricos,
responsáveis pela formação e, então, depósito de complexos imunes circulantes.

Sintomas
• Eles aparecem em jovens adultos, principalmente da raça Pastor-alemão e, aparentemente,
também, em Poodles.
• A expressão clínica é muito polimórfica. Os sintomas dominantes, dependendo da associação dos
animais, recidivantes e compreendendo:
– na maior parte dos casos:
– síndrome febril (90% dos casos);
– poliartrite (95% dos casos).
– e menos sistematicamente:
– anemia hemolítica, por vezes, acompanhada de púrpura trombocitopênica;
– glomerulonefrite (35% dos casos);
– manifestções cutâneas específicas.

NOTA: O LúPUS DISCOIDE (ver este verbete) – também chamado de LúPUS CUTâNEO – é bem
diferente do LED nos aspectos clínicos.

Exames Complementares
• EXAMES NãO ESPECíFICOS. Nos casos “avançados” de poliartrite:
– VS muito aumentado nos momentos de crises.
– Eletroforese de proteínas séricas: aumento da fração 2 e gamaglobulinas.
• EXAMES ESPECíFICOS devem ser privilegiados porque permitem identificar o prognóstico.
– Titulação e identificação dos anticorpos antinucleares (AcAn), presentes em títulos elevados

no LED.
– Nos casos de anemia hemolítica: teste de Coombs (direto ou indireto) positivo.
– As biópsias cutâneas podem ser encaminhadas para um laboratório compentente de

histopatologia clássica; (em alguns casos) encaminhados a um laboratório especializado em
imunopatologia (EVL, EVA e EVN a fim de realizar uma imunofluorescência direta a partir de
amostras previamente conservadas em meio de Michell) ou em solução salina isotônica.

Tratamento
– Em razão da natureza autoimune da doença lúpica é necessário recorrer à corticoterapia em doses
imunossupressoras. Apesar dos efeitos secundários (ver CORTICOTERAPIA (p.150)), essa terapia é
indispensável nos casos avançados e deve ser mantida por um tempo após a remissão.
– Eventualmente, recorrer a drogas citotóxicas relacionados com os antimitóticos (ver
POLIARTRITE):
– Imurel®*: 2 mg/kg/dia em 2 doses.
– Endoxan®: 50 mg/m2 1 dia em 2 doses via oral.



Vigilância hematológica necessária (parar se leucócitos <2.500/mm3)



Luxação de rótula
A luxação medial da rótula é extremamente frequente nas raças pequenas e geralmente tem
origem congênita. Existe uma luxação lateral muito mais rara, só encontrada em raças gigantes.
Pode ser complicada por um desvio interno do joelho (genu valgum).

Sintomas
– Claudicação intermitente (geralmente por alguns segundos) com membro que permanece em
flexão e uma marcha com saltitamento sobre as outras três patas.
– De acordo com a facilidade de se reposicionar a rótula na tróclea femoral, a gravidade dos
sintomas e a importância das lesões associadas, ela é classificada em três estados distintos
principais dessa infecção.
– Estado 1: redução fácil (geralmente espontânea) sem deformação óssea.
– Estado 2: redução mais difícil e início de um desvio medial da crista tibial.
– Estado 3: luxação permanente, claudicação severa e deformação maior da articulação do joelho,

com uma curva em S no fêmur e na tíbia relatada no joelho.

Tratamento
Principío do tratamento
Ele depende da etiologia e do estado de evolução clínica.

Em casos de traumatismo, a luxação da rótula pode ser secundária a anomalias de aprumo,
dos ossos da coxa e da perna, ou, mais frequentemente, de origem congênita relacionada com
uma tróclea pouco escavada. No último caso, se o animal é jovem, a luxação da rótula pode, ela
mesma, originar deformações ósseas subsequentes.

Na prática, deve-se distinguir a luxação intermitente espontânea redutível e a luxação
irredutível.
– Luxação espontaneamente redutível

A redução cirúrgica não é essencial, apesar de duas complicações poderem aparecer a termo:
ruptura dos ligamentos cruzados e evolução possível para artrose.

Para evitar, ou se o animal sofrer, ou a fim de aceitar a demanda do proprietário, o tratamento
consiste em fazer uma simples diminuição da tensão da cápsula lateral.
– Luxação dificilmente redutível ou irredutível

A intervenção é necessária. Ainda mais, se há um filhote em crescimento, ele deve ser precoce a
fim de se evitar que as forças que agem sobre o fêmur e tíbia não se deformem e não provoquem
um deslocamento medial da crista da tíbia e uma degeneração cartilaginosa.

Condução do tratamento
A escolha do tratamento (condroplastia, ações na crista da tíbia) procure nesse livro.



Luxações articulares
Definições
Perda da estabilidade articular, congênita ou adquirida, que conduz à não congruência de duas
superfície articulares opostas.

Diagnóstico
O diagnóstico de uma luxação completa geralmente é fácil; no entanto, dificuldades podem
aparecer quando se reconhecer uma subluxação; e ainda mais, para determinar se esse defeito de
estabilidade é anterior ou consequência de outras anormalidades articulares.

Principais Luxações Observadas Na Prática
São de interesse:

Articulação do quadril
Essa luxação é essencialmente traumática. Geralmente a cabeça do fêmur se localiza abaixo e à
frente do acetábulo. Resultado de uma claudicação aguda, o diagnóstico se baseia no
encurtamento do membro e na perda do alinhamento de três pontos constituídos pela
extremidade do platô ilíaco, pelo trocânter e pela ponta do ísquio.

A redução manual, sob anestesia geral, deve ser precoce; seguida pelo estabelecimento de uma
restrição especial (membro em flexão) e associada a uma limitação dos movimentos (“em
gaiola”) por 2 a 3 semanas.

Em caso de falha pela manipulação ou de recidiva rápida, uma redução cirúrgica é necessária
(capsulorrafia, restauração do ligamento redondo para as grandes raças).

Articulação do tarso e do carpo
A complexidade dessas regiões anatômicas leva a uma grande variedade de luxações que devem
ser diagnosticadas e tratadas especificamente para evitar a instalação de um processo de artrose.

O diagnóstico preciso requer radiografias em posições forçadas (hiperflexão e hiperextensão,
flexões laterais).

Uma boa estabilização requer, normalmente, uma intervenção cirúrgica em vez de imobilização
por bandagem.

Essas luxações são essencialmente traumáticas, mas alguns outros fatores, possivelmente
anormalidades adquiridas nos ligamentos plantares, precedem as luxações.

Articulação do cotovelo
Luxação mais rara (bom intertravamento), essencialmente traumática, mas existe uma luxação
congênita associada a aumento da tróclea umeral.

Geralmente, a redução manual sem anestesia geral é eficaz, se for precoce.

Região do joelho
A luxação femorotibial verdadeira é rara em virtude da importância das estruturas anatômicas peri
e intra-articulares. Por outro lado, a subluxação, demonstrada por um sinal de gaveta positiva, é
um dos elementos para o diagnóstico da ruptura dos LIGAMENTOS CRUZADOS.



• A LUXAçãO DE RóTULA (ver este verbete) é particularmente frequente nas raças pequenas e, mais
frequentemente, de origem congênita. A luxação medial é um pouco mais frequente que a
luxação lateral. Inúmeras técnicas cirúrgicas estão disponíveis para a correção dessa anomalia. A
intervenção deve ser rápida, em caso de luxação lateral, e ela pode diferir em caso de luxação
medial.

Casos Particulares
Instabilidade temporomandibular
Ela é essencialmente traumática (eventualmente associada a uma fratura), mas também pode ser
observada espontaneamente (Basset-Hound, Setter). Nesses casos, ela é caracterizada por uma
impossibilidade na oclusão da boca após um movimento de abertura importante, e deve ser
reduzida, sob anestesia geral, por uma abertura forçada associada a uma pressão em direção
caudal exercida sobre a extremidade da mandíbula inferior.

Instabilidade das articulações vertebrais e cervicais
Ela se origina de uma síndrome de compressão medular (ver ESPONDILOLISTESE (p.264)).

Instabilidade lombossacra
Observada nos animais idosos de raças de grande porte, pode ser originada por uma síndrome
dolorosa localizada capaz de ser confundida com uma claudicação coxal; ela é exacerbada pela
manipulação da coluna na região da base da cauda. É uma das principais causas da síndrome da
“cauda equina”.

Luxação umerorradioulnar
É fácil realizar a redução sob anestesia geral profunda nas primeiras 24 horas posteriores ao
acidente. A manobra ortopédica consiste em flexionar o cotovelo luxado ao máximo, depois se
deve girá-lo firmemente para o exterior para apoiar o olécrano sobre o úmero e formar, assim,
um ponto de apoio; a redução é obtida trazendo-se suavemente o membro em extensão
enquanto os polegares do operador são colocados, um sobre o úmero e outro sobre o rádio,
guiando o deslizamento da cabeça do rádio sobre os côndilos do úmero; um som de quebra
anuncia a redução que se caracteriza pela facilidade de se obter movimentos de flexão e extensão
sem pontos duros durante o movimento. A bandagem semirrígida é colocada durante 8 a 10 dias
para permitir a reparação das lesões nos ligamentos. A imobilização não deve ser muito longa
para evitar o processo de artrose anquilosante, muito frequente nos casos da luxação do cotovelo.



Lyell (Doença de)
Definições
Síndrome cutânea grave, por vezes mortal, a doença de Lyell ou necrólise epidermoide tóxica é
uma afecção rara, caracterizada por uma lesão vesiculobolhosa e ulcerativa da pele nos cães e
gatos.

Sintomas
– Não há predisposição ligada a sexo, idade e raça.
– Aparecimento brutal de sinais gerais (febre, anorexia, apatia) associados a sintomas cutâneos.
– A pele apresenta lesões vesiculares e bolhosas que dão origem a úlceras em torno de um
colarinho epidérmico, encontrado em qualquer lugar do corpo.
– A mucosa bucal, as junções mucocutâneas e os coxins plantares normalmente são afetados.
– As lesões são dolorosas e podem ou não ser pruriginosas.

Etiologia
Ela é controversa. Para certos autores, a doença de Lyell seria uma forma particularmente grave
do ERITEMA POLIMORFO. Ele originaria de uma hipersensibilidade associada à administração de
medicamentos (em mais de 50% dos casos), a um processo infeccioso (endocardite bacteriana)
ou neoplásico. Certos casos são idiopáticos.

Diagnóstico
Em presença de sintomas indicativos, o diagnóstico é baseado na histopatologia. Observa-se
uma dermatite hidrópica de interface e uma necrose de toda a espessura da epiderme. As
fissuras subepidérmicas podem ser notadas e quase não há envolvimento dérmico (derme
“silenciosa”).

A imunofluorescência direta e a pesquisa de anticorpos antinucleares são negativas.
O diagnóstico diferencial leva em conta:

– o eritema polimorfo;
– os MAI da expressão cutânea (pênfigo vulgar, penfigoide bolhoso, lúpus eritematoso
disseminado);
– linfoma maligno.

Tratamento
Deve-se pesquisar cuidadosamente a causa subjacente (medicamentos?) para tentar eliminá-la.

A doença parece uma queimadura de segundo grau e deve ser tratada como tal (manutenção
do equilíbrio eletrolítico, antibioticoterapia, banhos antissépticos). A corticoterapia geralmente é
contraindicada.

O prognóstico é reservado, principalmente, nas formas idiopáticas.



Lyme (Doença de) ou borreliose
A doença de Lyme é uma zoonose infecciosa multissistêmica causada por uma bactéria da ordem
da Spirochaetales: Borrelia burgdorferi, inoculada por carrapatos. Na França, o vetor principal é o
Ixodes ricinus.

O homem, no qual a infecção é clinicamente importante (caça e atividades silvestres), assim
como numerosas espécies de mamíferos, domésticos (cão, gato) e selvagens, pode ser infectado
como resultado de uma mordida de carrapato, após um contato de menos de 48 horas (o que
facilita o início de uma profilaxia sanitária eficaz). Caso contrário, a transmissão oral direta a
partir da urina de animais infectados excretada parece possível, mas possui uma incidência
epidemiológica mínima.

Sintomas
Cão
– A principal manifestação clínica é uma artrite não erosiva, de aparecimento brutal,
intermitente e recorrente evoluindo, principalmente, em uma única articulação (carpo,
sobretudo); mais raramente, diversas delas, geralmente de forma diferente: ela não é seguida
por uma poliartrite de senso clínico habitual do termo.
– Uma síndrome febril marcante acompanhada, frequentemente, por envolvimento articular,
com uma adenopatia satélite.
– Outras manifestações clínicas frequentes: miopatia com dor difusa, esplenomegalia.
– Mais raramente: miocardite, glomerulonefrite, meningite, uveíte, aborto (?).

NOTA: No homem, a doença de Lyme pode ter origem em um eritema migratório que é muito
mais raro em cães.

Gato
– A incidência é um pouco menor entre os gatos domésticos medicados (ver epidemiologia).
– Em consequência, as descrições clínicas são mais sujeitas à discussão. Reporta-se: anorexia,
emagrecimento, miopatia, modificações do comportamento (?).

Diagnóstico
Aviso
É essencial considerar o fato de que uma porcentagem elevada de cães em risco (caçadores, por
exemplo) possui anticorpos (10 a 30%) sem expressar o menor sinal clínico. Ainda mais, as
cinéticas sorológicas são complexas. Em consequência, o risco de erros de interpretação é
importante e o diagnóstico preciso requer uma correlação muito atenta entre os dados epidemiológicos,
clínicos e biológicos.

Método de diagnóstico experimental clássico
– O isolamento de bactérias nas articulações afetadas é possível, mas globalmente difícil (baixa
taxa de infecção). Ainda mais, a evidência direta exige uma grande experiência e a cultura é
lenta.
– Em consequência, a pesquisa de anticorpos séricos é muito utilizada, com diversos erros de
interpretação em razão de uma ignorância das cinéticas de evolução das imunoglobulinas muito
específicas. O IgG é encontrado em um grande número de animais sãos (ver anteriormente),



pois eles persistem por vários anos; eles são, então, classicamente, a tradução de um contato
antigo com a bactéria. O IgM traduz um contato recente, mas não aparece antes de 4 semanas,
com a obtenção mais tardia de uma taxa significativa, e uma persistência de 9 meses.
– Parece necessário obter títulos simultâneos de imunoglobulinas G e imunoglobulinas M
específicos anti-Borrelia para datar o contato com a bactéria. Em caso de forte suspeita clínica em
um cão soronegativo, é indispensável realizar uma segunda sorologia 4 a 6 semanas depois, a
fim de comparar as diferentes taxas. Os métodos sorológicos atualmente disponíveis são a
imunofluorescência direta e o ELISA. Não há real padronização entre laboratórios, sendo que a
interpretação dos resultados é em função das indicações fornecidas por cada estabelecimento.
• A REAçãO DE POLIMERASE EM CADEIA (PCR) parece de natureza a dissipar muita ambiguidade, e sua
validação está em curso na espécie canina. O método de amplificação genética pode ser realizado
a partir de inúmeras amostras: sangue, líquido sinovial, urina, biópsias cutâneas ou articulares.
A sensibilidade é excelente (detecção de 25 borrelias por mL) e adaptada às características
fisiopatológicas da afecção.

Tratamento
O tratamento baseia-se em ANTIBIOTICOTERAPIA à base de tetraciclinas ou de betalactaminas:
– A doxiciclina (Ronaxan®) é o tratamento de preferência na dose cotidiana de 10 mg/kg em dose
única. A duração habitual preconizada (∼ 14 dias) parece, notoriamente, muito curta e convém
instaurar por 1 mês no mínimo.
– A amoxiclina (Clamoxyl®*): 30 mg/kg/dia em 2 doses e, preferencialmente, em caso de
envolvimento renal associado.

Os ANTI-INFLAMATóRIOS ESTEROIDAIS podem, evidentemente, ser associados para aliviar o animal
e se opor à reação inflamatória. Ela parece suficiente para ser limitada a doses apenas com efeito
anti-inflamatório em razão de a natureza das reações imunológicas associadas não necessitarem
de imunomodulação.
– Predinisolona (Microsolone®): 1 mg/kg/dia em 2 doses cotidianas, para alívio do animal, com
redução progressiva.

Profilaxia
Nenhuma vacina está atualmente disponível na França.

Profilaxia sanitária
A proteção individual contra os carrapatos é muito eficaz, já que é perfeitamente demonstrado
que a transmissão da bactéria requer um atraso de 2 dias, após a fixação do carrapato, que
corresponde ao tempo de migração da bactéria das glândulas salivares do parasita até a
inoculação no cão infectado.
– Inspeção minuciosa do animal, descolamento e destruição do carrapato.
– Tratamento antiparasitário externo (ver Babesiose Canina).

Dentro do ambiente direto do cão, pode ser usada a escovação, além de acaricidas e
inseticidas.
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Mal dos transportes
Sintomas
Náuseas, hipersalivação e vômitos que caracterizam o mal dos transportes são consequências da
estimulação do centro bulbar por estímulos de origem labiríntica, provocados pela mobilização
rítmica da cabeça durante o transporte.

Os vômitos de origem no labirinto são especificamente combatidos por anti-histamínicos ou
pela escopolamina, cuja a atividade antiemética é independente de suas propriedades anti-
histamínicas ou sedativas e resulta de uma ação direta sobre as vias nervosas do aparelho
vestibular.

Prevenção
– Dimenidrinato (Dramamine®*, Nausevet®): 4 mg/kg/dia, via oral, em 2 doses.
– Difenidramina (Nautamine®*): 4 mg/kg/dia via oral, em 2 doses.
– Ciclizina (Migwell®*): 4 mg/kg/dia via oral, em 2 doses.
– Prometazina (Phénergan®*): 2 mg/kg/dia via oral, em 2 doses.
– Meclozina (Agyrax®*): 0,5-1 mg/kg 1 hora antes da partida.
– Droperidol (Alkan®*, Haldol®*): 0,01 mg/kg em 1 dose.

Outros antieméticos, a maior parte derivada da prometazina, são pouco eficazes na prevenção
do mal dos transportes.



Malformações da medula
Ver SIRINGOMIELIA E ESPINHA BíFIDA (p.261)



Mamites
Definição
Infecção (essencialmente estafilocócica, mas também estreptocócica ou cocobacilar) das mamas
com a tendência de evolução para abscesso ou gangrena.

Diagnóstico
– Sintomas locais (mamas quentes, dolorosas) e gerais (depressão, letargia, anorexia e febre).
– Aspecto anormal do leite.
– Exame bacteriológico do leite (evidência de numerosas bactérias extra e intracelulares sobre o
esfregaço).

Tratamento
– Antibioticoterapia: ampicilina, penicilina, estreptomicina, espiramicina (Rovamycine®*) durante
8 a 10 dias, cefalosporina (Rilexine®: 30 mg/kg/dia em 2 doses), quinolonas (Marbocyl®:
2 mg/kg/dia em 1 dose).
– Tratamento local: aplicações com compressão úmidas quentes favorecem a maturação. Depois,
puncionar os abscessos ou eliminar os tecidos necróticos, irrigações com água oxigenada ou
aplicações de pó de alumínio.



Marcação territorial do gato
Definição
Comportamento caracterizado pela emissão de pequenas quantidades de urina projetada em
jatos horizontais sobre suportes verticais, com o gato em vertical e a cauda levantada. O volume
de urina é pequeno. A marcação é sempre em lugares bem visíveis e é feita por comunicação. A
marcação urinária aparece, na puberdade, nos dois sexos, mas nas fêmeas ela surge no momento
do estro que é mais importante.

Esse comportamento pode aparecer em razão das modificações no ambiente e de
substituições no território do gato em questão, por exemplo, após mudanças, alteração de
mobília, introdução de um novo gato em casa.

Tratamento
A castração reduz a frequência das marcações urinárias, principalmente, se for provocada pelas
atividades sexuais.

Se a marcação urinária ocorrer em razão de um estado de ansiedade (disputa por questão
territorial):
– Tratar com clomipramina (Clomicalm®, Anafranil®*): 0,5 a 1,0 mg/kg/dia em 2 doses.
– É aconselhável uma restrição de espaço durante 10 dias. Depois, deve-se liberar o gato em seu
território usando através da técnica de compressas faciais, a feromonioterapia (feromônios de
síntese Feliway).
– Não limpar com alvejante nem produtos à base de amoníaco.

Os progestágenos estão absolutamente contraindicados em razão dos efeitos secundários.



Massagem cardíaca
Definição
Compressão rítmica do coração por via torácica externa a fim de superar a parada circulatória.

Técnica
– Garantir uma ventilação forçada por uma ventilação endotraqueal (20 a 40 insuflações por
minuto, com um suporte expiração/inspiração de 1/1).
– Colocar o animal em decúbito lateral direito.
– Exercer uma compressão externa do tórax na frequência de 60 a 80 apoios por minuto.
– Cães e gatos de pequeno porte: massagear com a ajuda de uma mão, com o polegar sobre uma
parede torácica e os dígitos sobre a outra.

Cães de porte médio: uma mão bloqueia a parede torácica direita e a outra mão exerce uma
compressão ritmada na região precordial.

Cães de grande porte: massagem com as duas mãos: palma da mão na região precordial e a
outra mão exercendo uma pressão ritmada sobre a primeira.

É necessário verificar a eficácia da massagem por palpação do pulso femoral (a cada pressão
deve corresponder uma pulsão periférica, ou a reanimação será ineficaz).

Realize a perfusão de Ringer-Lactato ou de solução salina isotônica em débito elevado para
melhorar o preenchimento vascular: em caso de falha em torno de 5 a 10 minutos, passar à
massagem cardíaca direta.
– Associar essa técnica a outros tratamentos da parada circulatória (ver PARADA
CARDIORRESPIRATóRIA (p.447)).



Mastocitoma do cão
Epidemiologia
– 10% a 20% dos tumores cutâneos nos cães.
– Predisposição racial: braquicefálicos, Retriever, Shar pei, Brittany spaniel.
– As formas viscerais primitivas de mastocitoma são raras: localização esplênica, hepática,
intestinal; as formas viscerais correspondentes são mais frequentemente ligadas à generalização
dos tumores cutâneos.
– Metástases: linfonodos locorregionais, fígado, baço.

Sintomas
– Localização: tronco (50% dos casos), membros (40% dos casos), cabeça e pescoço (10%).
– Forma múltipla (multicêntrica): Boxer, Pug, Shar pei, Retrievers.
– Aspecto polimorfo (nódulo dérmico, subcutâneo, único ou múltiplo; bem delimitado ou
difuso; firme ou macio; eritematoso ou ulcerado).
– Síndrome paraneoplásica: liberação de histamina, de mediadores inflamatórios responsáveis
pelos efeitos locais (eritema, edema, urticária) ou a distância (úlceras gastroduodenais,
hipotensão, hemorragia).

Diagnóstico
Clínico ou epidemiológico
– GRAU DE EXTENSãO: linfonodos locorregionais, eventualmente, ecografias abdominais, punção de
medula óssea: permite determinar o estágio clínico:
– Estágio 1: tumor único, ausência de linfonodos e de metástases;
– Estágio 2: tumor único, N+, M-;
– Estágio 3: tumor múltiplo ou infiltrativo, N+, M-;
– Estágio 4: metástase.
– CITOLOGIA E HISTOPATOLOGIA: para graduar o tumor:
– critérios qualitativos: grau I, II e III (por Patnaik);
– critérios quantitativos: em função do índice de proliferação (ki-67):
– <10% sobrevivência de 88% para o grau I;
– >10% sobrevivência de 38% para o grau II.

Tratamento
• CIRúRGICO: a cirurgia é o tratamento de base do mastocitoma cutâneo ou multicêntrico.
– Exérese ampla (margens de 2 cm, respeitando uma “margem profunda saudável”, segundo
Simpson e Fulcher); dificuldades quando o tumor é situado na parte distal do membro, sobre a
face…;
– Reconstrução (plastia cutânea), se necessário.

Quando o grau de extensão é negativo, o tumor é isolado e o grau de malignidade é pequeno, o
tratamento cirúrgico é suficiente, se a exérese ampla for possível.

Nos outros casos (grau de malignidade elevado, margens insuficientes, grau de extenso
positivo), a cirurgia deve ser complementada por rádio ou quimioterapia.



Quimioterapia e radioterapia adjuvantes
Proposta em complemento à cirurgia para prevenir as recidivas locais e a disseminação
metastática.
– Radioterapia:
– radioterapia externa, ou “intersticial” (implantação local de fio de irídio);
– tratamento adjuvante da cirurgia para os tumores de alto grau de malignidade;
– quando o proprietário recusa a cirurgia, quando o tumor é “inoperável”;
– antes da cirurgia para reduzir o volume tumoral (citorredução).
– Quimioterapia:
– tratamento adjuvante de mastocitomas de alto grau de malignidade;
– quimioterapia paliativa: tumores inoperáveis, formas metastáticas;
– quimioterapia preconizada para as formas viscerais;
– protocolo usado: corticoterapia (prednisolona a altas doses via oral) e vimblastina;
– prednisolona: 2 mg/kg/dia por 12 dias, depois 1 dia a cada 2 durante 12 a 36 semanas;
– vimblastina (Velbe®*, disponível em oficina): 2 mg/m2/semana, 1 vez por semana por 4 semanas,

depois a cada 2 semanas por cerca de 2 meses;
– taxa de sobrevivência de 2 anos = 100% para os mastocitomas de grau 2 e 56% para os

mastocitomas de grau 3;
– em segunda intenção: lomustina.

Terapia direcionada
Lançado no mercado um medicamento veterinário anticancerígeno, molécula semelhante à
codificada pelo receptor c-Kit, um receptor com atividade tirosinoquinase; esse gene é mutado
em 25 a 30% dos casos de mastocitoma canino (a mutação induz uma proliferação não
controlada de mastócitos).

É o masitinib: Masivet: administração cotidiana via oral; indicação: mastocitomas
apresentando a mutação do gene c-Kit, não operáveis, recidivantes ou multicêntricos.

As outras terapias direcionadas devem ser lançadas em pouco tempo no mercado.
• TRATAMENTO DAS úLCERAS GASTRODUODENAIS:
– Agente de cobertura: sucralfato (Ulcar®*);
– Antiácidos: cimetidina (Zitac®): 5-10 mg/kg, 3 vezes ao dia, VO SC a cada 6 a 8 horas; ou
omeprazol (Mopral®*): 0,5 a 2 mg/kg/dia em dose única.



Mastose
Definição
Fibroadenomatose mamária com a formação de cistos, por vezes volumosos, afetando,
sobretudo, as gatas.

Sin.: mastopatia policística.

Tratamento
A ablação cirúrgica das mamas afetadas é preferencial à punção dos cistos, que é laboriosa e
expõe a uma infecção e recidivas.



Mediastinite
A inflamação do mediastino é, mais frequentemente, de origem bacteriana e relacionada com a
ruptura do esôfago (corpos estranhos) ou com traumatismo cervical (mordedura).

Sintomas
– Síndrome febril com leucocitose.
– Dispneia e dor torácica
– Possibilidade de modificação da voz se o nervo recorrente for lesionado.
– Início de disfagia se a origem for esofagiana.

Diagnóstico Radiológico
Sem preparação, a radiografia evidencia a presença de ar no mediastino, que permite, assim,
distinguir os contornos dos órgãos mediastinais normalmente não visualizados. Ela possibilita,
sobretudo, evidenciar a origem esofagiana pela utilização de um produto de contraste
hidrossolúvel que não agrave sensivelmente a inflamação quando difundido pelo mediastino.

A endoscopia esofagiana é usada para pesquisa da origem de uma fístula.

Tratamento
Ver ESôFAGO (PATOLOGIA DO)

Na maior parte dos casos, a antibioticoterapia não dispensa a intervenção cirúrgica corretiva e
uma drenagem de execução difícil em razão do estreitamento do acesso. O local de abertura
depende diretamente da localização do corpo estranho ou da fístula.

O prognóstico depende do grau de necrose da mucosa esofagiana.



Mediastino (Patologia do)
As afecções mediastinais podem ser classificadas em três categorias:
– modificação primitiva de um elemento do mediastino (timo, linfonodos, essencialmente);
– localização mediastinal de uma afecção generalizada (linfossarcoma, essencialmente);
– modificação secundária de uma afecção próxima (pleura, pulmão, esôfago ou coração).

Sintomas
– As afecções mediastinais geralmente são diagnosticadas tardiamente em decorrência de sua
característica pouco específica e das dificuldades de sua exploração.
– Elas se traduzem por uma perturbação orgânica diversa: respiratória (dispneia, tosse,
discordância e efusão); digestivas (disfagia); neurológica (síndrome de Claude Bernard-Horner,
modificação da visão).

Exames Complementares
• A RADIOGRAFIA é indispensável apesar de a radiodensidade da região não permitir o exame
direto das estruturas contidas dentro do mediastino. É conveniente realizar duas projeções com
incidência perpendicular.
– A INTERPRETAçãO VISA à PESQUISA DE:

– uma modificação na posição do mediastino (deslocamento lateral) e/ou de sua largura;
– uma modificação mais comumente localizada na posição da traqueia;
– acúmulo de gás;
– uma radiodensidade localizada sugerindo a presença de uma massa anormal.

– QUANDO UMA MASSA MEDIASTINAL é IDENTIFICADA em mais métodos clássicos de exploração
semiológica (hematologia, citologia de efusão, eventualmente), bióspia (se possível guiada por
ultrassom) e análise histológica são muito úteis.

– A TOMODENSITOMETRIA é o exame de escolha para a exploração do mediastino.
Ver, igualmente, MEDIASTINITE (p.399), PNEUMOMEDIASTINO (p.473), TIMO (AFECçõES DO).



Megacólon do gato
Definição
Dilatação importante de um segmento ou de toda a totalidade do intestino grosso na ausência
de peristaltismo, constipação e retenção fetal (coprostase), podendo conduzir a um fecaloma. Ele
pode ser congênito ou adquirido.

Sintomas
– Incapacidade progressiva de evacuar as fezes.
– Depois, tenesmo, anorexia, vômitos, desidratação, emagrecimento, apatia.
– No megacólon congênito, esses sintomas aparecem pouco tempo depois do desmame.

Etiologia Do Megacólon
• CONGêNITO: ausência de células ganglionares do plexo de Meissner e de Auerbach (mais raro).

Idiopático (adquirido)
– Causa mecânica: obstrução (corpos estranhos, tumor digestivo), hipertrofia prostática, hérnia
perineal, fratura da bacia, estenose do cólon.
– Causa metabólica: disfunção das fibras musculares lisas (disendocrinias tireoidianas,
paratireoidianas), hipocalemia, desidratação.
– Causa neurológica:
– síndrome da cauda equina;
– disautonomia.
– Causa traumática: fratura da bacia ou dos membros posteriores.
– Causa tumoral:
– extrínseca: tumor de órgãos pélvicos;
– intrínseca: tumor de tubo digestório.

Diagnóstico
Clínico
Palpação transabdominal: cólon distendido por matriz fecal normalmente dura.

Radiológico
Evidência de dilatação colônica com presença de um fecaloma (fisiologicamente, o diâmetro do
cólon é inferior a 1,5 vez o comprimento do corpo vertebral de L7). O fecaloma, logicamente, está
associado a uma coprostase e, então, uma densificação das fezes que podem adquirir densidade
óssea. A radiografia permite, igualmente, descobrir lesões da bacia ou a presença de massas
obstrutivas intra ou extradigestivas.

Ultrassonográfico
Exploração dos órgãos pélvicos e de uma eventual massa reduzindo o canal pélvico.

Endoscópico



Após a evacuação das fezes, com ajuda de lavagens com água e sabão, o fibroscópio permite
observar as eventuais lesões da parede colônica e efetuar biópsia.

Imagem por ressonância magnética e tomodensitometria
Necessária na exploração das síndromes de cauda equina.

Tratamento
Tratar a causa de base
• MéDICO: interessante no começo da doença.
– Fluidoterapia.
– Evacuação mecânica das fezes, com a ajuda de diversas lavagens (água morna e sabão,
adicionados à glicerina), efetuada entre 12 e 24 horas de intervalo com sedação leve eventual
(Microlax®* gel retal: 1 dose/dia por via retal).
– Administração de laxantes:
– óleo de parafina: 5-10 mL/dia;
– bisacodil (Dulcolax®*): 5 mg/dia via oral;
– lactulose (Duphalac®*): 0,5 mL/kg, 2 a 3 vezes por dia via oral.

Associa-se o tratamento higiênico por meio de um alimento hiperdigestivo rico em fibras.
– Aumentar a motricidade colônica:
– ranitidina: preconizada nessa indicação: Zitac®: 1 a 2 mg/kg, 2 a 3 vezes por dia via oral;
– tentar: metoclopramida (Primperid®): efeito in vitro, mas, na prática, poucos efeitos sobre a

motilidade colônica;
– tentar a piridostigmina (Mestinon®*): 0,25 mg/kg/dia em 2 doses.
• CIRúRGICO: necessário em caso de recidiva frequente. Realiza-se colectomia parcial (ressecção da
porção dilatada) ou total (ressecção do cólon e do ceco). Antibioticoterapia pré- e pós-operatória
é indispensável.



Megaesôfago
Definição – Classificação
Dilatação permanente de todo o esôfago relacionada com a diminuição da motilidade.

Na espécie canina, os megaesôfagos podem ser:
– Idiopáticos: congênitos ou adquiridos.
– Ou secundários:
– afecções neuromusculares, musculares, neurológicas: Miastenia gravis, lúpus eritematoso

sistêmico, botulismo, tétano, polirradiculoneurite, disautonomia, doença de Carré,
polimiosite, dermatomiosite;

– intoxicação por chumbo, por organofosforados;
– lesões esofagianas (esofagite, corpos estranhos, neoplasia…), hérnia hiatal, dilatação, torção do

estômago;
– timoma;
– hipocorticismo (hipotireoidite: causa contestada).

Sintomas
– Regurgitações, particularmente quando há mudança de postura; mais ou menos relacionados
com o momento da refeição.
– Retardo de crescimento ou emagrecimento, apesar de um apetite conservado ou aumentado.
– Eventualmente, sinais de pneumonia por falsa deglutição.
– Eventualmente, sintomas de afecção causal: em particular, grande fatiga muscular quando está
presente Miastenia gravis, dor muscular em caso de polimiosite…

Diagnóstico Radiológico (Fig. 10)
– Radiografia sem preparação: dilatação do esôfago em todo o seu comprimento, permitindo a
visibilização do bordo ventral dos músculos longos do pescoço (dorsalmente à porção torácica
da traqueia) e de uma banda de densidade líquido dorsalmente à traqueia, chamada de banda
esofagotraqueal (ela é composta pela parede dorsal da traqueia e pela parede ventral do esôfago,
sendo visível graças ao ar contido dentro desses dois órgãos), deslocamento ventral e à direita da
traqueia, deslocamento ventral do coração.
– Transito esofagiano quando a radiografia sem preparação não é suficiente.
– Fibroscopia.

Diagnóstico Etiológico
Diversas afecções acompanham o megaesôfago adquirido: os exames complementares são
necessários para precisar a causa de um megaesôfago (ver essas afecções e árvore diagnóstica 30,
p. LIX).

Prognóstico
O prognóstico do megaesôfago congênito é ruim, embora remissões espontâneas sejam
relatadas até 6 meses.

O prognóstico do megaesôfago adquirido depende da etiologia.



Tratamento
Tratamento específico se possível.

Essencialmente médico, ele é paliativo visando à hipomotilidade esofagiana, permitindo a
progressão do bolo alimentar por gravidade. Para esse fim, a dieta é servida em uma altura tal
que o animal fique apoiado em seus posteriores. A experiência estabelece se os alimentos devem
ser líquidos ou sólidos, sendo que esses últimos estimulam, por vezes, a motilidade esofagiana.
– Terapia anticolinesterásica: piridostigmina (Mestinon*): 0,2-0,4 mg/kg/dia em 2 doses:
tratamento da miastenia, que pode ser tentado.
– Nos megaesôfagos adquiridos, em função da etiologia, tentar corticoterapia.
– Tentar metoclopramida (Primpérid®).



Membrana nictitante (Patologia da)
A membrana nictitante ou “corpo piscante” (impropriamente qualificada de 3a pálpebra, já que
não é um tecido palpebral) está situada no ângulo interno do olho. Ela é recoberta por uma
membrana conjuntival própria e serve de suporte à glândula nictitante (impropriamente
qualificada como “glândula de Harder”, que não existe nos carnívoros) – na qual as afecções são
descritas em outro (Ver GLâNDULA NICTITANTE (p.288)).

A membrana nictitante apresenta um papel inegligenciável na proteção do globo e de seus
anexos, tanto mecânico como pela presença de formações linfoides em sua face interna.

Ela pode ser afetada por malformações, afecções inflamatórias e tumores.

Eversão E Inversão
A eversão e a inversão da membrana nictitante (semelhante ao ectrópio e entrópio das
verdadeiras pálpebras) são principalmente encontradas nos cães de grande porte (Dogue
alemão, São-bernardo).
– Essa malformação, que não está presente no nascimento, possui a tendência de se instalar
durante o crescimento. Ela é frequentemente bilateral, mas a aparição do problema é raramente
simultânea.
– A cartilagem da membrana nictitante, alterada, se prende à extremidade do “T” que delimitada
a estrutura e provoca irritação no olho com lacrimejamento; caso a evolução seja de longa
duração, pode-se notar uma hipertrofia dos folículos linfoides.
– A inversão da cartilagem pode levar a lesões frontais da córnea.
– A correção cirúrgica consiste na exérese na porção da cartilagem dobrada; sem ablação da
membrana nictitante inteira, para não criar as condições para uma conjuntivite crônica, de origem
mecânica, ligada ao vazio deixado pela ausência da totalidade da membrana nictitante.
Antibióticos locais durante 1 semana, por exemplo: Tevemyxine®.

Traumatologia
A traumatologia da membrana nictitante é dominada pelas fissuras. Na medida do possível,
deve-se tentar uma sutura no órgão e, em caso excepcional, a reconstrução, eventualmente por
um enxerto de mucosa labial, em decorrência do vazio deixado pela ausência da membrana,
nictitante expondo a córnea a uma inflamação crônica e a múltiplos traumatismos.

Hipertrofia Dos Folículos Linfoides
Concentrados na face interna da membrana nictitante (mais raramente, na conjuntiva nictitante
anterior), eles acompanham todas as inflamações crônicas da região (“o olho é um gânglio
aberto para o mundo exterior”).
– Os sinais evidentes são uma epífora seromucosa e uma conjuntivite crônica. O diagnóstico
clínico se baseia na evidência de estruturas esbranquiçadas e sobrelevadas após a eversão da
membrana nictitante.
– O tratamento consiste na curetagem dos folículos com a cureta de Wolkman, pressionando em
direção ao canto interno; seu esmagamento com a pinça columelar; sua cauterização química ou
por calor (é preciso frisar sobre a necessidade de fixar bem a membrana nictitante nessa
manipulação, porque a aposição da membrana quente sobre a córnea ocasionará uma úlcera
formidável). Esses tratamentos serão seguidos de antibioticoterapia local (colírio Bacicoline® a



Bacitracine®*, colírio Tevemyxine®).
– Mais globalmente, é sempre necessário pensar a indicação dessas intervenções, porque nem sempre
há correlação entre o grau de hipertrofia dos folículos e os sintomas observados. Quando o
contexto é favorável, a identificação e o tratamento precedentes da causa da inflamação são
evidentemente sempre preferíveis.

Infiltrações Linfoplasmocíticas
Afecção autoimune caracterizada por uma despigmentação parcial ou total da borda livre da
membrana nictitante acompanhada de um espessamento e uma modificação da superfície
atingida, “em casca de laranja”.
– Essa afecção é mais comumente bilateral; classicamente, ela acompanha ou leva a uma ceratite
pigmentar nas raças de cães predipostas.
– A corticoterapia local, na forma de pomada oftálmica, é o tratamento de escolha. A ciclosporina
(Optimmune®) é eficaz, nos limites do custo.
– As medidas higiênicas complementares são muito utilizadas (Ocry-gel®/ Viskyal®).

Tumores
Os tumores da membrana nictitante não são raros. Eles podem ser isolados, ou serem parte de
uma afecção mais geral do olho (melanoma, em particular, epitelioma espinocelular).

A exérese de toda a membrana é a regra. O ideal é realizar o seguimento, após um tempo, com
um enxerto de mucosa labial para reconstruir a membrana nictitante.



Meniscos (Patologia dos)
Ela é muito raramente diagnosticada isoladamente; portanto, as lesões do menisco medial (desgaste
do corpo ou do cone posterior) são frequentemente associadas à ruptura do ligamento cruzado
anterior (ver LIGAMENTOS CRUZADOS [RUPTURA DE (p.381)]).



Metaplasia escamosa da próstata
Ver também PRóSTATA (AFECçõES DA (p.482))

Essa afecção da próstata é resultado de uma impregnação estrogênica e pode começar com
uma síndrome de feminilização: alopecia, ginecomastia, ptose do prepúcio…



Metrite aguda
Definição
Infecção uterina geralmente relacionada com o parto ou aborto, normalmente grave, podendo
ser complicada por peritonite, septicemia ou piometra.

Sintomas
– Hipertermia, depressão.
– Descargas vulvares marrom-avermelhadas, malcheirosas (lóquios não persistem após 3
semanas seguidas do parto, sem odor, de cor esverdeada).

Evolução possível para um estado septicêmico.

Ultrassonografia
O exame permite a pesquisa de uma causa responsável pela metrite (retenção fetal ou
placentária). Nos casos marcantes, um espessamento das paredes uterinas, associado ou não a
um conteúdo líquido hipoecogênico, é visível. O exame permite, igualmente, a pesquisa de
anomalias ovarianas eventualmente associadas.

Tratamento
– COMEçA PELA EXCLUSãO de retenção fetal ou placentária (palpação, radiografia, ultrassonografia),
que imporiam uma histerectomia.
– ESVAZIAMENTO DO úTERO: realizado idealmente por irrigação uterina antisséptica (solução morna
de amônio quaternário ou solução de antibióticos), mas, na prática, raramente possível nas
cadelas.
– Ocitócitos: Syntocinon®*, 2-5 UI em IV lenta ou IM com renovação a cada 3 horas, durante 2 a 3
semanas, e estrógeno, sensibilizante uterino à ocitocina: dietilestilbestrol (Distilbène®*):
0,1 mg/kg/dia (não ultrapassar 2 mg).
– ANTIBIOTICOTERAPIA: durante 8 a 10 dias usando entre outros colimicina (Colistine®*)
(50.000 UI/kg/dia), estreptomicina (0,05 g/kg/dia), Marbocyl®: 2,5 mg/kg/dia.
– TRATAMENTO SINTOMáTICO E HIGIêNICO: diuréticos, tonicardíacos, tratamento de problemas
digestivos associados.



Metrite crônica
Forma particular de PIOMETRA DE COLO ABERTO.

Ver PIOMETRA (p.467).



Metrite puerperal
Ver METRITE AGUDA (p.403)

Metrite aguda ocasionada até 7 dias depois do parto, complicada, mais frequentemente, por
retenção placentária ou retenção de fetos mais ou menos decompostos.



Metrorragia
Definição
Fluxo hemorrágico de origem uterina. Ela é anormal fora do proestro e deve ser diferenciada de
hemorragias de origem vaginal (tumores, sangramentos) ou, eventualmente, urinária (sondar a
bexiga).

Tratamento
Depende da causa:
– METRORRAGIA IATROGêNICA causada pela administração excessiva de estrógenos.

A expectativa é preferir a administração de progestágenos quando da exposição à piometra.
– SUBINVOLUçãO DAS ZONAS DE INSERçãO PLACENTáRIA, iniciando um fluxo sanguinolento até 16
semanas após o parto.

Ocitócitos: Syntocynon®* 2 UI SC a cada 3 horas durante 3 dias. Méthergin®* 2 a 10 gotas 3 vezes
ao dia.

A antibioticoterapia é aconselhada em caso de infecção associada.
Em caso de falha, ovário-histerectomia.

– METRORRAGIA ESSENCIAL: prolongamento do sangramento do proestro ou hemorragias aparentes
10 a 15 dias após o fim do estro. Progesterona 0,5 mg/kg IM 2 a 3 vezes com 2 dias de intervalo
(evitar os progestágenos sintéticos: risco de piometra) e antibioticoterapia preventiva
(Colimycine®*, penicilina) durante 8 dias.
– TUMOR DE úTERO OU LESõES DE OVáRIO. Ovário-histerectomia.
– ABORTO PARCIAL OU TOTAL DE ORIGEM INFECCIOSA (colibacilos, Pasteurella).

Antibioticoterapia (Clamoxyl®* ou Bactrim®*).
O tratamento permite eventualmente evitar um aborto total.



Metrorragia essencial
Ver METRORRAGIA (p.404)



Miastenia
Definição
Afecção locomotora caracterizada por uma fraqueza e uma extrema fadiga muscular, de aparição
rápida durante o esforço. Provavelmente de origem autoimune, ela ocorre por bloqueio
neuromuscular pós-sináptico com deficiência de receptores de acetilcolina.

Sintomas
– Mais frequentemente adquiridos; cães de raças grandes essencialmente, raro nos gatos.
– Fadiga muscular de grau variável aparente que se intensifica rapidamente com o esforço e
desaparece com o repouso (ver árvore diagnóstica 17, p. XLIX).
– Grupos musculares preferencialmente atingidos:
– aparelho locomotor: membros posteriores, depois anteriores; eventualmente, músculos

mastigatórios, palpebrais;
– aparelho digestório: músculo esofagiano com instalação de megaesôfago.
– Os sintomas locomotores regridem espetacularmente, mas é temporário (alguns minutos) com
a injeção de certas drogas anticolinesterásicas.

Diagnóstico
Com a síndrome de “fadiga ao esforço” com instalação rápida, convém suspeitar de miastenia e
realizar:
– Um teste de Prostigmine®*: 0,04-0,06 mg/kg IM (seguido de regressão temporária dos sintomas,
contudo, com efeitos secundários particularmente espetaculares: tenesmo, polaquiuria).

NOTA: O uso do teste de Tensilon®* (0,1-0,2 mg/kg/IV) tem melhores resultados (disponível na
farmácia central de hospitais).
– Uma radiografia torácica sem preparação ou várias imagens de trânsito de bário de 5 a 10
minutos podem revelar um megaesôfago que poderia ter passado desapercebido clinicamente.

Evidência eventual de um timoma.
– Eventualmente, pesquisa de elementos autoimunitários:
– específicos: eventualmente anticorpos antirreceptores de acetilcolina (laboratórios

especializados);
– orientação etiológica: possível presença de outros estigmas autoimunitários, que não aqueles

anticorpos antinucleares ou autoanticorpos musculares.
– A eletromiografia permite afirmar o diagnóstico: diminuição progressiva das respostas
musculares após uma série de estimulações seguidas. A atividade se torna sensivelmente normal
após injeção de Tenilson®*.

Tratamento
A miastenia adquirida é, provavelmente, devida à formação, como resultado de uma perturbação
tímica, de anticorpos antirreceptores de acetilcolina que se combinam com os elementos pós-
sinápticos, ou por formação de complexos imunes, ativação do complemento e desorganização
da placa motora (bloqueio neuromuscular).
– O tratamento sintomático visa à limitação do bloqueio pela utilização de drogas
anticolinesterásicas de duração de ação longa.
– O tratamento etiológico (na miastenia adquirida) tende a se opor à perturbação autoimunitária.



Conduta Do Tratamento
Tratamento sintomático
– A Prostigmina®*, usada no diagnóstico, mas de ação curta e às vezes violenta, preferindo-se o
brometo de piridostigmina (Mestinon®*): 1 a 2 mg/kg via oral 2 a 3 vezes por dia.
– A determinação da posologia eficaz pode revelar-se difícil.
– Uma sobredosagem acarreta efeitos parassintomiméticos violentos (tenesmo, constipação,
náusea), podendo ser necessário recorrer à atropina e encorajar a redução da dose de 25%.
• TRATAMENTO ETIOLóGICO: corticoterapia oral em doses imunossupressoras.
• NãO ESQUECER:
– A pesquisa e o tratamento das broncopneumonias eventualmente associadas.
– O tratamento higiênico do megaesôfago (alimentos semilíquidos distribuídos em plano
elevado).



Micetomas
Definição
Pseudotumores subcutâneos inflamatórios e fistulosos com a característica de produzir
granulomas fúngicos (Brumpt).

Diversos agentes são capazes de provocar os micetomas nos carnívoros; eles aparecem com os
Actinomicetos (que não são fungos) e com os fungos verdadeiros: Ascomicetos e Hifomicetos.
• OS MICETOMAS ACTINOMICóSICOS são provocados pela Nocardia e pelo Streptomyces,
essencialmente, que vivem saprofitamente no meio externo, principal e quase exclusivamente
nos países tropicais.
• OS MICETOMAS FúNGICOS podem ser provocados por inúmeros fungos: classificam-se
globalmente como maduromicoses. Os principais agentes nos animais são: Madurella mycetomi
ou Cephalosporicum; Drechslera spicifera, Monosporicum opiospermium, agentes de micetomas nos
homens, podem ser encontrados nos carnívoros. Aspergillus fumigatus, Aspergillus nidulans,
Geotrichum candidum e Microsporum canis podem ser, excepcionalmente, “agentes acidentais” de
micetomas subcutâneos.

Epidemiologia
Os micetomas são mais frequentes em países tropicais, o agente responsável se desenvolve,
saprofitamente, no meio exterior. A inoculação infectante é traumática, percutânea. Para certos
autores, a possibilidade de uma complicação secundária a um ato médico ou cirúrgico (injeção
medicamentosa notadamente) pode ocorrer. Uma deficiência imunitária favorece o
desenvolvimento da doença fúngica e pode ser considerada determinante.

Clínica
Evolução das pápulas e nódulos, inicialmente indolores, que se estendem em superfície e
profundidade pela hipoderme. Essa evolução é crônica, muito lenta. A maduromicose se instala
como uma tumefação multifistular, apresentando grãos negros ou brancos de acordo com o
agente responsável. O fungo localiza-se dentro do granuloma. A lesão pouco dolorosa não afeta
notoriamente o estado geral, e o prurido é pouco desenvolvido, por vezes ausente.
Histologicamente, a lesão nodular em torno do granuloma é inflamatória, mais ou menos
envolta por uma zona fibrosa periférica.

Diagnóstico
É baseado nos aspectos clínicos, no estudo histológico e na cultura do granuloma obtida antes
da biópsia.

Tratamento
É mais eficaz quanto mais precoce.
• SE A LESãO FOR JOVEM: ablação cirúrgica e curetagem.
• SE A LESãO FOR ANTIGA: exérese ampla de todo tecido contaminado, notadamente ósseo
(amputação).



Micose fungoide
Definição
Linfoma cutâneo primitivo epiteliotrópico de linfócitos T, observado em cães e gatos.

Sintomas
Doença rara, acometendo animais no último terço da vida, com uma predisposição racial
provável para os Cockers, Setter e Poodle.

Quatro tipos de manifestação clínica são descritas (a primeira é claramente dominante):
– dermatose eritematosa generalizada, fortemente pruriginosa; escamosa, podendo mimetizar
uma seborreia ou alergia;
– ulcerações das junções mucocutâneas com despigmentação frequentemente confundida com
uma DAI (pênfigo, LED);
– presença de nódulos cutâneos isolados ou múltiplos;
– erosão ulcerativa da mucosa bucal, também da língua, por vezes acompanhada de uma
dermatite crônica.

De fato, não importa qual é a região do corpo afetada, mas há uma predileção para a cavidade
bucal e para junções mucocutâneas.

É uma doença muito maligna, com metástases frequentes para os linfonodos e órgãos
internos, em particular o tubo digestório e o fígado.

Diagnóstico
É baseado em um exame histopatológico que revela um epidermotropismo dos linfócitos T que
se acumulam no interior das camadas para constituir os microabscessos de Pautrier. Notam-se,
também, células tumorais com núcleos cerebriformes, convolutos: células de Sézary.

A imunofluorescência direta pode revelar a presença de imunoglobulinas nos espaços
intercelulares epidérmicos, sugerindo, impropriamente, a existência de um pênfigo. As
imunomarcações auxiliam de forma precisa.

Tratamento
As diversas terapias preconizadas até o presente quase não levam à melhora da doença, sendo
de prognóstico sombrio (duração média de sobrevivência após o diagnóstico, com ou sem
tratamento: 4 meses).

Quaisquer que sejam as formas clínicas, a administração de corticoides contribui para a
redução do desconforto do animal.

Pode-se prescrever uma quimioterapia combinada usando corticoides em doses
imunossupressoras aliadas a diferentes antimitóticos (Oncovin®*, Adriblastine®* ou Bélustine®*, por
exemplo) como os esquemas utilizados no tratamento de tumores de órgãos hemolinfopoiéticos
(ver LINFOMAS DO CãO).

A vitamina A, ácido isotretinoide (Roaccutane®*), na dose de 1 mg/kg 2 vezes por dia nos cães e
2 mg/kg 1 vez por dia nos gatos, parece trazer melhora do estado cutâneo em certos casos.

A radioterapia, usada na micose fungoide nos homens, raramente é praticada nos cães dada a
descoberta frequentemente tardia da doença.



Mieloma múltiplo
Ver MIELOMA PLASMOCITáRIO



Mieloma plasmocitário (Doença de Kahler – Mieloma
múltiplo)
Hemopatia maligna caracterizada pela proliferação de uma célula plasmocitária (estágio
terminal da maturação de linfócitos B) tendo como consequências uma invasão da medula óssea
e a produção de imunoglobulina homogênea (globulinemia monoclonal). Rara nos gatos.

Sintomas
Ocasionados por proliferação plasmocitária
– Síndrome óssea (60% dos casos nos cães, 15% nos gatos):
– dor, claudicação;
– radiografia: lesões osteolíticas dos ossos chatos e das diáfises e desmineralização difusa das

vértebras.
– Tumores cutâneos ou hepatoesplênicos: nos gatos, principalmente.
– Anemia arregenerativa.
– Déficit de imunidade humoral: infecções digestivas, respiratórias e septicêmicas.

Ocasionados por imunoglobulinemia monoclonal
– Síndrome hemorrágica (25% dos casos nos cães)
– Hiperviscosidade sanguínea (30% dos casos nos cães, 80% nos gatos): epistaxe, descolamento
da retina, amaurose, redução da atenção, coma.
– Insuficiência renal crônica (tubulopatia provocada pela reabsorção da proteína de Bence-
Jones).

Evolução
Morte em alguns meses (média de sobrevivência de 10 meses, chegando a 18 meses em caso de
tratamento).

Diagnóstico
– Radiografia do esqueleto
– Proteinúria monoclonal (proteína de Bence-Jones).
– Eletroforese de proteínas séricas: pico monoclonal
– Punção de medula: proliferação plasmocitária
– Punção por biópsia de todos os tumores subcutâneos ou parenquimatosos.
– Calcemia: valor prognóstico pejorativo em caso de aumento.

Tratamento
– Antibioticoterapia em caso de infecção intercorrente.
– Plasmaférese quando a proteína plasmática ultrapassar 110 g/L (3 a 4 sessões para reduzir a
proteína a 80 g/L).
– Corticoterapia: prednisolona 2 a 4 mg/kg/dia.
– Quimioterapia:
– Melphalan (Alkéran®*): 5 mg/m2/dia via oral durante 10 dias, depois reduzir a dose pela metade.



– Ciclofosfamida (Endoxan®*): 250 mg/m2 via oral todas as 3 semanas ou clorambucil
(Chloraminophène®*): 0,2 mg/kg via oral todas as 3 semanas.

– Cirurgia: exérese dos plasmocitomas cutâneos.



Mielopatia degenerativa
Definição
Afecção degenerativa da medula de início em região toracolombar, começando com paresia e
ataxia.

Predisposição: Pastores-alemães e raças de cães Pastores a partir de 7 anos.
Radiculomielopatia degenerativa.

Diagnóstico
– Ataxia dos membros posteriores, dismetria, cruzamento dos membros, desgaste anormal das
unhas e feridas na parte superior dos dígitos.
– Amiotrofia dos músculos lombares, glúteos e femoral.
– Exame neurológico: como regra geral, síndrome do motoneurônio central dos membros
posteriores (propriocepção reduzida, reflexo patelar, normal ou aumentado).

Por vezes, síndrome do motoneurônio periférico quando as lesões atingem a medula lombar.
– Diagnóstico diferencial: hérnia de disco do tipo II: habitualmente zona dolorosa na manipulação
da coluna vertebral.
– Exame radiográfico: a mielografia permite eliminar uma síndrome de compressão progressiva da
medula espinal.
– Evolução: desfavorável no período de 6 meses a 3 anos.

Tratamento
• ANTI-INFLAMATóRIOS (corticoides):
– Prednisolona: 1 a 2 mg/kg/dia por 1 mês.
– Dexametasona: 0,2 mg/kg/dia durante 1 mês.
• VITAMINAS:
– B1: 250 mg/dia.
– B6: 100 mg/dia.
– ESTRICNINA (arseniato ou sulfato), grânulos dosados a 0,5 ou 1 mg. Posologia cruzada até uma
dose diária de 8 mg/dia via oral em 2 doses para um cão de 40 kg. Permanecer por 10 dias a
8 mg/dia via oral, depois posologia regressiva.



Miocardites
Definição
Afecções inflamatórias do miocárdio, sempre secundárias, levando a uma insuficiência cardíaca
congestiva, de prognóstico ruim, normalmente associado a endocardites.

Etiologia
Traumatismo, vírus (Parvovírus), bactérias, disseminação a partir de um local infectado
(endocardite, espondilodiscite, gengivite, artrite, dermatite…).

Sintomas
– Sinais clínicos bastante pleomórficos: sinais gerais, hipertermia.
– Sintomas da doença causal.
– Sinais cardíacos em função do grau de evolução: problemas de ritmo (sons de galope), sinais
de insuficiência cardíaca…

Diagnóstico
Orientação clínica
– ECG: extrassístole atrial e ventricular possível, ritmo idioventricular rápido.
– Modificações de pulso.
– Radiografia torácica: cardiomegalia eventual (muito pouco específica).
– Ecocardiografia: espessamento parietal ventricular esquerdo irregular, associado a zonas
miocárdicas hiperecogênicas e hipoecogênicas (hematoma), efusão pericárdica normalmente
presente. O desenvolvimento de uma cardiomiopatia restritiva secundária deve ser monitorado.

Diagnóstico etiológico
Identificação do local infectado (radiografia, ecografia, punção articular etc.) e do agente
infeccioso (viral, bacteriano, micótico, parasitário).

Conduta Do Tratamento
– Etiologia em função da causa.
– Tratamento da INSUFICIêNCIA CARDíACA e dos problemas de ritmo.



Mioclonias (Coreia)
Definição
Contrações musculares involuntárias acompanhadas por descargas breves e bruscas, com maior
frequência de aspecto rítmico e resultantes do envolvimento sincrônico de um grupo
neuromotor. As mioclonias possuem uma origem suprassegmentar: nos cães, elas são a
expressão de uma encefalite ou de uma encefalopatia degenerativa, mas raramente podem ser
ocasionadas por lesões do motoneurônio periférico.

Elas são, quase sempre, espontâneas, excepcionalmente as iniciadas por estímulos.

Sintomas
Contrações rítmicas (em torno de 1 contração/segundo) de interesse em qualquer músculo
(muito frequentemente nos músculos masseter e temporal).

Nos 10 a 15 primeiros dias, as contrações são dolorosas.

Evolução
Persistência das mioclonias durante toda a vida do paciente. Quando as mioclonias se instalam
em um animal em crescimento, elas podem levar a complicações com deformações
osteoarticulares e de uma amiotrofia.

Etiologia
– Encefalite viral (cinomose ou doença de Carré).
– Encefalopatia tóxica ou degenerativa.

Tratamento
• NENHUM TRATAMENTO é REALMENTE EFICAZ.
• PODE-SE TENTAR:
– Os barbitúricos (Gardenal®*: 5 mg/kg a cada 24 horas por via oral em 2 doses).
– Os benzodiazepínicos: diazepam (Valium®*), 0,5 mg/kg a cada 24 horas via oral em 2 doses;
clonazepam (Rivotril*): 0,1 mg/kg/dia via oral em 2 doses.



Miopatia por esforço
Definição
Lise muscular e acidose lática secundária provocada por excesso de fadiga, mais frequentemente
em um organismo destreinado (o exemplo mais clássico é representado pelo cachorro que caça
no domingo e é mantido em repouso durante o resto da semana).

Sintomas
– Recusa de deslocamento.
– Anorexia e sede intensa.
– Dor à palpação de certos grupos musculares.
– Em certos casos, desidratação.

Ver árvore diagnóstica 17, p. XLIX.

Exames Complementares
Aumento de AST e CK.

Tratamento
• ANTI-INFLAMATóRIOS NãO ESTEROIDES.
• NOS CASOS MAIS GRAVES: tratamento da acidose (ver DESEQUILíBRIOS ACIDOBáSICOS (p.191)) e
oxigenoterapia.



Miopatias (Classificação das)
As miopatias dos carnívoros são relativamente difíceis de serem classificadas, já que muitas
causas podem ocasionar lesões idênticas. A classificação escolhida é baseada na natureza inicial
das lesões e suas causas dominantes.

Pode-se consultar igualmente o termo AFECçõES DA JUNçãO NEUROMUSCULAR.

Miopatias Inflamatórias
• TRAUMáTICA: MIOSITE traumática.

Infecciosa e parasitária
– Específicas: toxoplasmose, leptospirose, tétano, tuberculose, salmonelose, cisticercose,
sarcosporidiose.
– Não específicas: abscesso mais frequentemente secundário a uma inoculação por mordedura.

Imunológica
– MIOSITE DOS MASTIGATóRIOS
– POLIMIOSITE IDIOPáTICA
– LúPUS SISTêMICO

Miopatias Degenerativas
Hereditária
– Miopatias do Terrier irlandês e do Labrador retriever relacionadas com miotonia congênita dos
Chow-chow (ver MIOTONIA (p.411)).
– “Cãibra” (ver CãIBRA DO SCOTTISH TERRIER (p.102)).

Adquirida
– Atrofia:
– degeneração muscular consecutiva a uma denervação;
– miosite atrófica idiopática.
– Isquêmica: dirofilariose.
– Nutricional: carência em vitamina E ou em selênio
– Metabólicas: hipotireoidismo, síndrome de Cushing.

Miopatias De Origem Tumoral
 

Miopatias De Origem Incomum Ou Complexa
– MIOTONIA.
– Miopatia de fadiga (ver RABDOMIóLISE DO CãO DE ESPORTE (p.506) e MIOPATIA POR ESFORçO (p.409)).



Miosite dos mastigatórios
Definição
Inflamação localizada nos músculos mastigatórios (masseter e temporal), eventualmente
acompanhada por infiltração eosinofílica; a origem é incomum, provavelmente imunológica
(anticorpos antifibras musculares tipo 2).

A limitação do fenômeno nos músculos mastigatórios se explica pela origem embrionária
diferente das fibras desse músculo.

Sintomas
• FORMA AGUDA (frequentemente observada nos Pastores-alemães).
– Dor aguda e dificuldade de efetuar os movimentos de mastigação: o animal mantém a boca
ligeiramente aberta.
– Tumefações dolorosas e bilaterais dos mastigatórios: masseteres, pterigoides e temporais.
– Reação do linfonodo submandibular.
– Síndrome febril moderada e adenopatia submandibular.
– Repercussão ocular eventual: exoftalmia, protrusão da nictitante e ceratoconjuntivite, se a
oclusão palpebral for impossível.

Esses sintomas são provocados pela inflamação local, aguda, com a infiltração por células
mononucleares e eosinófilos.
• FORMA CRôNICA (eventualmente, mas não sistemática, consecutiva a uma forma aguda
recorrente).
– Trismo e dificuldade de apreensão dos alimentos em razão de uma diminuição da motilidade
dos maxilares.
– Atrofia clara dos músculos mastigatórios.
– Dor à abertura forçada da boca.

Esses sintomas estão relacionados com uma fibrose eventualmente acompanhada de um
infiltrado lipídico.

NOTA: Uma ou outra forma podem, eventualmente, ser acompanhadas por uma miosite não
localizada na face (membros posteriores, laringe e esôfago).

Diagnóstico Laboratorial
Na forma aguda
– Elevação sérica clara das enzimas com forte distribuição muscular. Na prática, leve em
consideração os valores da AST, CK ou LDH claramente superiores a 100 UI/L.
– A eosinofilia sanguínea pode existir, mas não é sistêmica. Na prática, leve em consideração as
elevações marcantes superiores a 1.000 células/mm3.

Nas outras formas
– Biópsia e análise histológica
– No entanto, um resultado negativo não exclui a afecção, porque as lesões se distribuem em
camadas, separadas por tecido muscular normal.

NOTA:
1) É frequente a presença de anticorpos antinucleares de títulos discretamente elevados (1/64),
sugerindo uma perturbação imunitária.



2) Pode ser interessante realizar um trânsito por bário das vias digestivas superiores, pois
alterações no esôfago podem estar associadas (hipomotilidade, megaesôfago) e ser a origem de
disfagia e regurgitações.

Princípios Do Tratamento
• AS FORMAS AGUDAS são bem controladas pela corticoterapia oral, em condição de usar a dose
imunossupressora e de ser administrada, também, por longo período, se as taxas de enzimas
musculares estiverem elevadas.
• A CORTICOTERAPIA pode levar à melhora das formas crônicas; no entanto, seu prognóstico é
imediatamente mais reservado em razão da fibrose.
• AS MANOBRAS CIRúRGICAS DILACERANTES (com anestesia geral) são evitadas, já que levam a um
esvaziamento oral frequentemente catastrófico.

Conduta Do Tratamento
Forma aguda
– Se a abertura dos maxilares for muito difícil: Solumédrol®*, 1 mg/kg de manhã e de noite SC ou
IM quando a abertura oral for impossível.
– Se a terapia oral for imediatamente possível: prednisona, 1-3 mg/kg por 3 dias em 2 doses
diárias.
– geralmente, a melhora é espetacular e a dose pode ser reduzida pela metade e administrada

até a normalização das taxas de CK que seguem normais em 2 a 4 semanas;
– o tratamento pode ser suspenso, mas o risco de recidiva é importante e necessita, novamente,

do mesmo esquema terapêutico.

Forma crônica
Cortancyl®*, Microslone® 1 mg/kg/dia em 2 doses diárias, por 2 semanas, depois 0,5 mg/kg/dia ou
terapia alternada até a recuperação funcional aceitável.



Miotonia
Definição
Afecção muscular caracterizada por uma contração involuntária lentamente regressiva, seguida
de um movimento ou uma estimulação provocada.

Ela pode ser congênita (Chow-chow, principalmente) ou adquirida (certos casos raros de
síndrome de Cushing).

Existe no gato.

Sintomas
Miotonia do chow-chow
– Aparece após 3 meses
– Dificuldade locomotora, particularmente clara quando o animal se levanta: os membros ficam
duros, em hiperextensão e em abdução; a parte traseira fica arqueada e a marcha saltitante.
– Colocado sobre o dorso, o animal não chega a se endireitar imediatamente e seus membros
permanecem em hiperextensão.
– Hipertrofia muscular evidente dos anteriores, da origem dos posteriores e, eventualmente, da
língua e dos músculos anais.
– Elemento marcante do diagnóstico clínico: a percussão de um músculo parece fazer uma
espécie de ondulação que persiste durante uma dezena de segundos. Nota-se, igualmente,
persistência da depressão causada pela pressão exercida entre o polegar e o indicador na
extremidade da língua.
• MIOTONIA DA SíNDROME DE CUSHING
– Em alguns dos sintomas essenciais dessa entidade, o clínico constata uma marca “de robô”
causada por uma rigidez extrema dos quatro membros, nos quais a flexão é praticamente
impossível.
– Frequente nos Poodles.

Diagnóstico Experimental
A eletromiografia demonstra a existência de descargas de alta frequência (100 a 200 durante 1/2 a 1
segundo nas afecções congênitas, praticamente constante na forma adquirida) e amplitude
elevada (diagnóstico de certeza).

Princípios Do Tratamento
A patogenia da miotonia canina não é conhecida; no entanto, por analogia com certos modelos
experimentais, parece que há perturbações de trocas iônicas, já que existem certos resultados
com substâncias estabilizantes do sarcolema no bloqueio da condução de sódio, como a
procainamida, a fenitoína e a quinina.

Condução Do Tratamento
• O PROGNóSTICO é IMEDIATAMENTE RESERVADO EM CASO DE AFECçãO ANTIGA ou quando a hipertrofia
muscular é muito pronunciada em razão de uma distrofia muscular maior: praticamente sempre
no caso da miotonia da síndrome de Cushing.



• A MIOTONIA DO CHOW-CHOW provavelmente é hereditária e convém, evidentemente, retirar os
animais afetados da reprodução.
– Fenitoína (Di-Hydan®*): 20 mg/kg/dia via oral em 2 doses.
– Diazepam (Valium®*): 1 mg/kg/dia em 2 doses.



Monorquidia
Ver ECTOPIA TESTICULAR (p.242)



Mortalidade neonatal do filhote
A pediatria canina se fixa em estudar o período de vida do filhote que vai do nascimento a 3
semanas de idade. Certos autores aumentam esse período até 6 semanas de idade; a taxa de
mortalidade registrada pode atingir 30% (sendo que 3/4 ocorrem no decorrer das primeiras 2
semanas).

Particularidades Fisiológicas Dos Filhotes De Cães
O estado de saúde do filhote ao nascer é resultado de diversos fatores, sendo que três exercem
um papel maior:
– o pool genético dos dois pais;
– a alimentação da mãe durante a gestação;
– a exposição eventual da mãe aos tóxicos e à infecção durante esse mesmo período.

Os principais erros alimentares e medicamentos a serem evitados, assim como as doenças
infecciosas temidas nas fêmeas gestantes estão resumidos nas tabelas I e II.



Tabela I
Fatores nocivos para filhotes durante a gestação



Tabela II
Consequências possíveis para um filhote por infecção de uma fêmea gestante

As chances de sobrevivência do filhote são fortemente influenciadas pelo estado de saúde ao
nascimento, cujo peso constitui um bom indicador. A prática regular da pesagem permite o
acompanhamento do ganho de peso e, principalmente, realizar, na prática, um tratamento
rápido adaptado ao caso de aparecimento de anomalias na curva de crescimento (tabela III).

Tabela III
Acompanhamento do peso do recém-nascido

O filhote recém-nascido apresenta particularidades fisiológicas e, notadamente, uma
capacidade de termorregulação incompleta, que acarreta em sua temperatura central
dependência da temperatura exterior; em efeito, a temperatura normal do filhote varia de 35,5 a
36 °C, durante a primeira semana, de 36ºC a 38ºC na segunda e terceira semanas, atingindo o
valor de adulto na quarta semana apenas. Essa instabilidade da temperatura central predispõe os



jovens à hipotermia, que tende a provocar a rejeição pela mãe. Ao contrário, os filhotes jovens
apresentam a capacidade de concentração de urina muito limitada, o que aumenta,
consideravelmente, o risco de desidratação (tabela IV).

Tabela IV
Riscos principais de desequilíbrios nos filhotes recém-nascidos

Além disso, os recém-nascidos revelam uma tendência à hipoprotrombinemia, que facilita a
aparição de acidentes hemorrágicos.

Enfim, certos defeitos ou malformações podem provocar a mortalidade mais ou menos
precoce.

Principais Doenças
A identificação das entidades patológicas (tabela VI) é muito delicada pela dificuldade
encontrada em realizar as investigações clínicas corretas em razão do pequeno porte dos
pacientes estudados.

Doenças infecciosas
– De origem bacteriana:

Diversas bactérias são responsáveis por infecções de origem umbilical, por septicemias
rapidamente mortais ou por infecções localizadas em conjuntiva (oftalmia neonatal) ou na
cabeça e no pescoço (dermatite do recém-nascido).
– Doenças virais

O vírus da hepatite contagiosa e o herpesvírus podem causar mortalidade durante a primeira
semana; o Parvovírus é responsável pela forma cardíaca da parvovirose, atualmente encontrada
de forma excepcional.

Nos filhotes com 4 semanas, o vírus da cinomose (doença de Carré) pode provocar enterite
hemorrágica, anorexia precedente à aparição de convulsões ou pneumonia.

Diferentes síndromes



Quatro síndromes podem ser identificadas no período neonatal: a síndrome hemorrágica (por
hipotrombinemia), a síndrome do cachorro nadador (swimming puppy syndrome ou flat puppy
syndrome), caracterizada pelo achatamento da caixa torácica durante o repouso no chão, quando
os membros forem ejetados lateralmente, a síndrome do leite tóxico e o diabetes insipidus
nefrogênico.

Medidas Profiláticas E Terapêuticas
Estão resumidas nas tabelas V e VI.

Tabela V
Tratamento do recém-nascido doente



Tabela VI
Principais medidas preventivas e terapêuticas



Mucometra
Acúmulo de secreção mucosa no útero relacionada com hiperplasia glandulocística do
ENDOMéTRIO.



Mucopolissacaridose
Definição
Anomalia genética e hereditária que afeta certas enzimas relacionadas com a degradação de
glicosamina. Bem descrita nos homens, essa entidade atinge, igualmente, os gatos siameses e os
Teckels; provoca perturbações neurológicas, ósseas e articulares, geralmente associadas ao
nanismo.

Sintomas
– Deformações do esqueleto, sobretudo na face.
– Problemas neurológicos variados e atrofia retiniana.
– Nanismo.

Diagnóstico Radiológico
Confusão possível com a hipervitaminose A:
– anquilose vertebral, principalmente cervical;
– proliferação epifisária formando manchas ósseas.

Diagnóstico Laboratorial
– Elevação bruta das taxas urinárias em certas mucopolissacaridoses (dermatan-sulfato
relacionado com animais afetados).
– Formações granulosas nos linfócitos e neutrófilos

Tratamento
Sem tratamento específico.
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Nanismo hipofisário (Hipopituitarismo do cão)
Definição
Hipoplasia da adeno-hipófise em decorrência de uma dilatação cística da bolsa de Rathke.

Predisposição racial: Pastor-alemão.
NOTA: O hipossomatotropismo corresponde a um déficit de GH. O déficit pode afetar outros

hormônios hipofisários (ACTH, TSH): o termo “hipopituitarismo” é, então, empregado.

Sintomas
– Nanismo “hormonal”: retardo do crescimento (o animal acometido mantém a morfologia de
filhote).
– Retardo da erupção dos dentes.
– Apatia permanente.
– Persistência da pelagem de filhote (torna-se fina e frágil), alopecia.
– Hiperpigmentação da pele.
– Hipogonadismo (atrofia testicular, ausência de ciclo estral).
– Sintomas de endocrinopatias associadas (hipotireoidismo, hipocorticismo …).
– Calcificação tardia das placas de crescimento que não se fundem (radiográfica).
– Anomalias associadas de maneira inconsistente: persistência do ducto arterioso, megaesôfago.

Diagnóstico
Características clínicas e radiológicas.

Dosagem de IGF-1, cuja síntese hepática depende do hormônio do crescimento.
Concentrações elevadas de IGF-1 eliminam o hipopituitarismo, ao passo que uma baixa

concentração favorece o hipopituitarismo.
Dosagem do hormônio do crescimento (em laboratório especializado).
Pesquisa das endocrinopatias associadas.

Tratamento
Tratamento das endocrinopatias associadas.



Narcolepsia
Definição
Crises de sono intensas e recidivantes, resultando em quedas recorrentes atribuídas à perda do
tônus muscular, ocorrendo espontaneamente ou desencadeada por uma diversidade de
estímulos.

Esta é uma condição descrita em algumas linhagens pertencente a 15 diferentes raças,
relacionando, assim, a afecção com um defeito genético.

Causa Desconhecida
A fisiopatologia da narcolepsia envolve um desequilíbrio do sistema adrenérgico e colinérgico
cerebral.

Tratamento
Sintomático: imipramina (Trofanil®*): 1 a 2 mg/kg/dia por via oral em 2 doses permanentemente.



Narinas (Estenose de)
Definição
Restrita abertura das narinas relacionada com a “redução” da face em animais “hipertipados1”

(tipo “braquicefálico”, “brevilíneo”, “ultracôncavo”); causa um estreitamento das narinas e
dispneia e respiração ruidosa (ver OBSTRUçãO RESPIRATóRIA SUPERIOR DAS RAçAS BRAQUICEFáLICAS
(p.421)).

Sintomas
– Raças braquicefálicas essencialmente.
– Respiração ruidosa (sons anormais localizados nas narinas).
– Restrita abertura das narinas, ápice mais largo que a base.

NOTA: Às vezes, a estenose é moderadamente acentuada para o exterior mais proeminente em
profundidade: as cavidades nasais apresentam um aspecto estreito e sinuoso envolvido na
dispneia.
– Movimentos tendem a marcar as asas das narinas na aspiração e a cavidade nasal durante a
inspiração.
– Dispneia ao esforço inspiratório e, em casos graves, há respiração bucal.
– Muitas vezes associada a outras anomalias respiratórias (ver OBSTRUçãO RESPIRATóRIA SUPERIOR
DAS RAçAS BRAQUICEFáLICAS (p.421)).
– Necessária reavaliação abrangente antes de qualquer tomada de decisão terapêutica.

Tratamento
Tratamento cirúrgico: rinotomia (ressecção da cartilagem nasal laterossuperior).

NOTA: É desaconselhável o uso de vasoconstritores hemostáticos, especialmente se a anestesia
for inalatória, devido aos riscos cardíacos.



Nariz (Patologias do)
Ver DERMATOSES FACIAIS DO CACHORRO (p.186)



Necrólise epidérmica tóxica
Ver LYELL (DOENçA DE (p.393))



Necrose asséptica da cabeça do fêmur (Doença de
Legg-Calvé-Perthes)
Necrose asséptica da cabeça do fêmur, provavelmente de origem isquêmica, observada apenas
em cães de pequeno porte (Poodle).

Sintomas
– Claudicação, muitas vezes unilateralmente, muito dolorosa, sendo que os primeiros sintomas
surgem entre 4 e 11 meses de vida, resultando, em geral, em supressão do apoio.
– O diagnóstico da localização, idade e raça suspeitas é confirmado radiologicamene.

Exame Radiológico
– Incidência ventrodorsal dos membros hiperestendidos, do mesmo modo que é realizado o
exame na busca de displasia.
– Estágio inicial: discreta assimetria e aspecto de “restrição” da cervical. Às vezes, apresenta
pequenas deformações da cabeça femoral.
– Estágio avançado: nítida lise da cabeça do colo.

Tratamento
• Os AINE possuem uma eficácia transitória.
• Quando a lesão está em um estágio mais avançado, apenas a excisão cirúrgica da cabeça do
fêmur permite aliviar a dor e possibilita que o animal se recupere e apoie o membro.



Necrose do pênis
Ver PARAFIMOSE (p.448)



Necrose pulpar
Ver PULPITE



Neosporose
Definição
Protozoose infecciosa decorrente da multiplicação de diversas células de um parasita próximo ao
toxoplasma: Neospora caninum.

Doença presente em diversos países, incluindo a França, acometendo herbívoros, roedores e
cães.

Sintomas
– Especialmente em filhote de cães (a transmissão in utero é possível):
– encefalomielite;
– miosite necrótica;
– dermatite pielogranulomatosa;
– morte em poucas semanas.
– Cães adultos imunossuprimidos por corticoterapia, doença comparável. Há possibilidade de
aborto.

Diagnóstico
– Clínico: antes de uma suspeita de síndrome de encefalomielite dentro da mesma ninhada.
– Sorológico: imunofluorescência indireta.
– Histológico: taquizoítos intracelulares presentes em muitos tecidos, incluindo cistos de
bradizoítos em tecido nervoso.

Tratamento
– Eficácia não comprovada; sugere-se a associação de trimetroprim-sulfa (30 mg/kg/dia em 2
doses durante 30 dias).
– Clindamicina (Antirobe®, Dalacine®*): 30 mg/kg/dia em 3 doses durante 30 dias.



Neurite óptica
Também denominada papilite, pode ser unilateral ou bilateal. O principal sintoma clínico é a
cegueira arreflexiva.

Outras estruturas oculares também podem ser afetadas.

Sintomas Oftálmicos
Sintomas de inflamação: a papilite apresenta hiperemia, demonstrando as bordas alargadas e
edemaciadas em decorrência do edema. As células inflamatórias podem acometer a área
peripapilar e do vítreo.

O desenvolvimento da afecção deve ser acompanhado com o uso do oftalmoscópio, que avalia
a porção posterior do globo ocular, por meio do uso de lente positiva adicional. Além disso, é
possível observar edema e hemorragia retinianas peripapilares.

Etiologia
A afecção pode ser de origem infecciosa (cinomose ou doença de Carré), parasitária
(criptococose), neoplásica ou traumática.

Diagnóstico Diferencial
A cegueira ocasionada por neurite óptica e a cegueira de causa central dificilmente são
diferenciadas, requerendo, para isso, a avaliação de um especialista.

A eletrofisiologia ocular, demonstrada pelo eletrorretinograma (ERG) normal com potenciais
evocados (PE) ausentes, permite afirmar a integridade do nervo óptico.

Tratamento
Devem ser utilizadas altas doses de corticosteroides, combinadas com aplicações de esteroides
retrobulbares (Depomedrol®*).

Quanto mais rápida for a resposta terapêutica, melhor será o prognóstico em decorrência da
relativa brevidade de dano neuronal.

Alguns casos têm resolução espontânea; contudo, há sequela que pode variar de atrofia óptica
grave a cegueira.

O acompanhamento por meio de avaliação com oftalmoscópio nestes pacientes é essencial,
especialmente na fase inicial da afecção para avaliar a sua evolução.



Neurodermatose
Ver PSICODERMATOSES (p.488)



Ninfomania do gato
Definição
Exacerbação do comportamento estral de origem neurológica, complicado por hiperestria,
frequentemente associada a cistos ovarianos.

Diagnóstico
Busca por um ou mais cistos ovarianos por intermédio de exame ultrassonográfico (estruturas
hipo a anecogênicas [escuras] arredondadas ou ovulares bem definidas).

Tratamento
Medroxiprogesterona (Supprestal®, Dépoprodasona®*): 25-50 mg IM a cada 5 meses. Em geral, este
tratamento é eficaz; contudo, havendo lesões ovarianas irreversíveis (cistos), deve-se realizar a
ovariectomia.



Nocardiose
Ver ACTINOMICOSE

1Nota da Revisão Científica: O termo “hipertipado” é utilizado para um cão de raça pura no qual os caracteres raciais são
excessivamente desenvolvidos.
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Obesidade
Definição
O excesso de peso traduz-se em uma sobrecarga lipídica nos tecidos subcutâneos, nos espaços
periviscerais e conjuntivos em geral.

Às vezes, é difícil de ser avaliada em cães em razão das variações morfológicas raciais, que
impedem a utilização de uma fórmula para definir o peso ideal de acordo com o tamanho.

Admite-se que a obesidade começa quando o tecido adiposo que recobre as costelas atinge a
espessura superior a 0,5 cm.

Etiologia
A obesidade é multifatorial: predisposições raciais, sexuais (mais frequente em fêmeas),
esterilização, ração, sedentarismo, doenças endócrinas, tratamentos:
– Desequilíbrio entre o aporte energético da ração e o consumo energético do animal em função da sua
idade, da sua atividade e do seu estado de saúde. Esse desequilíbrio geralmente é consequência
de excesso de alimentação e exercícios físicos insuficientes.
– Contudo, certos desequilíbrios endócrinos podem iniciar a obesidade em um animal que recebe
ração balanceada: hipotireoidismo, síndrome de Cushing, diabetes melito, acromegalia.
– Origem iatrogênica: os tratamentos prolongados com corticoides, barbitúricos ou progestágenos
também podem desempenhar um papel importante.

Diagnóstico
– Mensurar o excesso de peso: peso, índice corporal.
– Investigação completa da ração que é realmente recebida pelo animal.
– Exame clínico com a verificação da integridade das funções cardíaca, hepática e renal.
– Pesquisa de uma doença de base: hipotireoidismo, síndrome de Cushing, acromegalia,
diabetes melito (ver HIPOTIREOIDISMO (p.331); CUSHING [SíNDROME DE (p.154)]; ACROMEGALIA (p.10);
DIABETES MELITO).
– Avaliar as complicações ou afecções associadas: osteoarticulares, cardiovasculares,
dislipidemias…

Tratamento
• TRATAMENTO ESPECíFICO (DA DOENçA DE BASE)
– O regime alimentar é o único tratamento eficaz normalmente feito na prática.
– O diálogo com o proprietário é essencial para convencê-lo dos benefícios do regime e para
modificar seus hábitos. Será fornecido um documento escrito; serão planejados controles
regulares.
– Determinar o peso ideal e calcular a razão para cobrir 60% das necessidades energéticas
correspondentes ao peso ideal (ver tabela):
– redução drástica dos lipídeos da ração;
– redução dos carboidratos;
– aumento da taxa de fibras não digeríveis que devem passar a 5 a 7% da ração (normalmente

essa taxa não passa de 2%).
 Valor energético da ração de restrição calórica



PESO ESPERADONECESSIDADE ENERGéTICA CORRESPONDENTE (kcal)VALOR ENERGéTICO DA RAçãO A SER PRESCRITO (60%) kcal
5 400 250

10 700 400
15 900 550
20 1.200 700
25 1.300 800
30 1.600 950
35 1.700 1.000
40 2.000 1.200
45 2.200 1.300
50 2.300 1.500

– Atualmente, estão disponíveis no comércio diferentes alimentos hipocalóricos que facilitam
muito a prescrição de um regime e de uma dieta equilibrada.
    Exemplo de uma ração administrada em um contexto de resistência com relação à alimentação em condições especiais (esta
receita fornece 700 a 800 kcal por kg de alimento):
– 125 g de carne magra cozida ou grelhada sem gordura;
– 1/2 xícara de queijo cottage sem gordura;
– 4 xícaras de legumes verdes cozidos em água;
– 1 colher de café de um complemento mineral e vitamínico.
– O animal será pesado toda semana: o peso ideal não será atingido em menos de 2 a 3 meses. O
cão receberá, então, uma ração cujo valor energético não excederá mais de 10% do valor
energético da ração para perda de peso.
– Banir os programas de emagrecimento muito rápidos, pois há fatores de risco hepático (esteatose) e o
monitoramento é, muitas vezes, insuficiente.

Terapia médica
– Tratamento da doença de base.
– Medicamentos para obesidade: apenas quando associados às recomendações médicas e com
monitoramento:
– dirlotapide (Slentrol®);
– mitratapide (Yarvitan®).



Obstrução respiratória superior das raças
braquicefálicas (Síndrome da)
Definição
Esta síndrome dispneica reúne diferentes sintomas (com uma dispneia mais ou menos severa)
que resultam de uma ou mais malformações congênitas de natureza obstrutiva das vias aéreas
superiores (ver a seguir), relacionadas com o encurtamento da face.

Sintomas
• PRINCIPAIS SINTOMAS:
– ruídos respiratórios anormais e dispneia, particularmente clara na inspiração, agravada quando
o animal se agita (respiração pela boca);
– inicialmente, a dispneia é, sobretudo, inspiratória: síndrome obstrutiva relativa às vias
superiores.
• EM UM ESTáDIO AVANçADO:
– pode ser mista (inspiratória e expiratória), com um colapso de laringe permanente principal;
– neste estádio, cianose, síndrome do estresse respiratório agudo e síncopes são possíveis (em
virtude da hipóxia crônica);
– tendência à hipertermia (alteração da circulação de ar na nasofaringe, que intervém
normalmente na termorregulação).
• POSSíVEIS COMPLICAçõES:
– edema pulmonar;
– broncopneumonias;
– hipertensão arterial pulmonar;
– fibrose dos músculos intercostais.
• SINAIS FREQUENTEMENTE ASSOCIADOS:
– regurgitações (desconforto na deglutição);
– êmeses (frequente nos braquicefálicos: estenose pilórica).
• DIANTE DESSE QUADRO CLíNICO EM UM CãO BRAQUICEFáLICO, é preciso pesquisar as malformações
seguintes, eventualmente associadas:
– ESTENOSE DAS NARINAS, muitas vezes com um aspecto estreito e tortuoso das cavidades nasais.
– Deformação e encurtamento da nasofaringe.
– ALONGAMENTO E ESPESSAMENTO DO PALATO MOLE.
– PROTRUSãO DOS VENTRíCULOS LARíNGEOS.
– COLAPSO DA LARINGE.

Diagnóstico
• LARINGOSCOPIA:
– Necessita de anestesia geral que deve, contudo, respeitar a motricidade reflexa da laringe (não
utilizar barbitúricos).
– ALONGAMENTO DO PALATO MOLE: além do alongamento, o palato mole ultrapassa a ponte da
epiglote, vindo a recobri-la, dando lugar a uma obstrução parcial do lúmen da faringe. Estão
frequentemente associadas: hipertrofia do palato mole e das dobras da mucosa da faringe.
– EVERSãO DOS VENTRíCULOS DA LARINGE: tem aparência de protuberâncias arredondadas, situadas
diante das cordas vocais e atrás das cartilagens aritenoides. Elas obstruem o espaço da glote



durante a inspiração.
– COLAPSO DA LARINGE: edema (estádio 1), seguido de achatamento (estádio 2), e balanço (estádio
3) das cartilagens da laringe.
• RADIOGRAFIA:
– para encontrar hipoplasia traqueal;
– um edema pulmonar, uma broncopneumonia (complicações frequentes).

Tratamento
A decisão terapêutica deve levar em conta as malformações e possíveis complicações em
conjunto, além das anomalias associadas.
• GESTãO NA URGêNCIA DE CRISES DISPNEICAS:
– oxigenoterapia;
– resfriamento quando da hipertermia (frequente);
– corticoterapia para combater a inflamação e o edema;
– diuréticos, se houver edema pulmonar.
• TRATAMENTO MéDICO E HIGIêNICO:
– evitar o esforço e o estresse, o calor e a sobrecarga de peso;
– anti-inflamatório: corticoterapia (0,5-1 mg/kg/dia);
– antibioticoterapia em infecção secundária.
• CORREçãO CIRúRGICA DAS ANOMALIAS:
– prevenir os riscos de regurgitação e falsa via;
– dieta hídrica de, pelo menos, 24 horas;
– recomendada a pré-medicação com metoclopramida (0,2-0,5 mg/kg SC, IM).
– limitar ao máximo o estresse: ambiente calmo e arejado, manipulações delicadas;
– previnir o edema pós-operatório que pode temporariamente agravar o quadro clínico.



Oclusão dentária (Problemas de)
Princípios
Muito frequente em cães, em razão de particularidades faciais desejadas na seleção.
• O EXAME CLíNICO determinará a importância da desarmonia:
– desarmonia dos ossos: hereditária (prognatismo, braquignatismo) ou adquirida: fraturas e
luxações mal reparadas;
– desarmonia localizada nos dentes: mau posicionamento dentário.
• A ANáLISE RIGOROSA DA OCLUSãO DOS PRé-MOLARES frequentemente permite diferenciar as
anomalias esqueléticas das anomalias dentárias.

Consequências
Os problemas de oclusão dentária podem ocasionar:
– problemas de comportamento, de origem na dor, por mau posicionamento dos caninos inferiores
com traumatismo palatino;
– lesões das estruturas bucais pela diminuição ou pelo aumento de seu trabalho fora dos limites
fisiológicos:
– artrose temporomaxilar pelo excesso de trabalho (raro);
– desgaste anormal dos dentes;
– gengivite/periodontite: a diminuição da atividade mastigatória e o mau posicionamento dos

dentes com espaço favorecem a retenção da placa dentária.
Além disso, os dentes mal posicionados podem gerar traumatismos nos tecidos moles, o que

favorece a doença periodontal.

Conduta Do Tratamento
• DESARMONIAS óSSEAS: prognatismo, braquignatismo: sem tratamento.
• MAU POSICIONAMENTO DENTáRIO, quando faz parte de uma lesão, pode se beneficiar de
tratamentos ortodônticos similares aos utilizados em crianças. As anomalias tratadas mais
frequentemente são:
– Oclusão incisiva reversa ou pseudoprognatismo: correção a partir dos 7 meses de idade,
colocando um aparelho maxilar ativo.
– As maloclusões das presas ou “presas convergentes”: a correção pode ser feita aos 6 meses de
idade com um aparelho funcional (plano inclinado em resina) ou um aparelho ativo.



Odontologia
Ver ENDODôNTICOS (TRATAMENTOS) (p.253)



Olho do collie (Anomalia do)
Definição
Afecção congênita que afeta os cães da raça Collie (todas as variedades) e Shetland, é
caracterizada pela presença dos seguintes sinais oftalmológicos:
– coloboma da papila (ectasia escleral) que se traduz por uma depressão do disco óptico, não
vascular, decorrente de um defeito no fechamento da esclera. Suas dimensões são muito
variáveis;
– uma displasia coriorretiniana, seguindo pela região temporal a partir da papila;
– uma grande tortuosidade da vascularização retiniana superficial;
– as dobras retinianas, vermiformes, de aspecto hiperpigmentado na região tapetal e de aspecto
branco-acinzentado na zona do tapete escuro;
– descolamentos retinianos.

A afecção é bilateral, nem sempre simétrica. Não há tendência a evolução; contudo, podem
surgir complicações, como os descolamentos retinianos estendidos, bem como as hemorragias
retinianas ou pré-retinianas que, neste caso, dificultam muito a visão.

Diagnóstico
Baseia-se na constatação seja do coloboma, das lesões coriorretinianas ou de dois sinais
associados.

Tratamento
É inexistente.

Profilaxia
Consiste em descartar a reprodução dos animais afetados.



Ollulanose
Definição
Tricostrongilidose praticamente desconhecida na França devido ao Ollulanus tricuspis, parasita
do estômago que provoca gastrite.

As larvas infestantes (e às vezes os vermes adultos) são repelidos exclusivamente pela êmese.
O exame coproparasitológico é sempre negativo.

Diagnóstico
Baseia-se na evidenciação dos parasitas no material da êmese (Baermann).

Tratamento
Deve-se fazer uso dos anti-helmínticos modernos levamisole (Stromiten®: 5 mg/kg via oral em
dose única).



Onixe (Paroníquia, doença das garras)
As garras (= unhas) e as dobras cutâneas ungueais podem ser a origem de afecções relevantes de
causas variáveis.

Esquematicamente, as lesões assimétricas das garras e da dobra ungueal estão geralmente
ligadas a uma infecção, a um traumatismo ou a uma neoplasia.

As lesões simétricas geralmente remetem a uma desordem sistêmica tal como uma doença de
mediação imune, uma endocrinopatia ou uma falha de queratinização.

Onixe Traumático
Banal no cão, atualmente diz respeito a uma só garra que está fraturada. A dor é intensa.

O tratamento compreende exérese cirúrgica da parte distal da garra, curativo e
antibioticoterapia.

Onixe Bacteriano
Presente no cão, muito mais raro no gato (pesquisar uma doença sistêmica: FeLV, FIV, diabetes
etc). Muitas garras são afetadas (fissuração, queda da bainha córnea), e a citologia revela a
presença de pus bacteriano.

Tratamento: avulsão das garras fraturadas, aplicação de antisséptico tópico (Hibitane 5%® em
solução diluída: uma colher de sopa para 1 L de água) e antibioticoterapia sistêmica (ver
PIODERMITES) (p.460) geralmente prolongada por muitos meses. A passagem à cronicidade ou o
aparecimento de recidivas impõem a pesquisa de uma causa subjacente.

Onixe Fúngico Ou Onicomicose
Provocado por dermatófitos (Microsporum canis, Microsporum gypseum, Trychoplyton
mentagrophytes), que alcançam um ou mais dedos. A alopecia do dedo correspondente é
frequentemente observada.

O exame em lâmpada de Wood (fluorescência + dos pelos do dígito afetado, ver a unha se M.
canis) e o exame histológico da garra (coloração de PAS: invasão da queratina pelos filamentos
micelianos) confirmam o diagnóstico.

Tratamento: administração de antifúngicos, griseofulvina (Grisefuline®*), cetoconazol (Nizoral®*)
até o desaparecimento da parte distal da garra (muitos meses).

As leveduras (Candida albicans, Cryptococcus neoformans) podem ser a origem de paroníquia de
modo excepcional.

Onixe Parasitário
– A leishmaniose pode gerar um alongamento anormal das garras (onicogrifose).
– A demodicose pode ingressar no leito ungueal, sem afetar a garra em si.
– A ancilostomose canina pode levar à queda das garras, acompanhando frequentemente um
descolamento epidérmico dos coxins plantares.

Onixe Imunitário
– A alergia cutânea (atópica, alimentar) pode ser a origem da paroníquia e da coloração ocre dos
pelos dos dedos.



– As dermatoses autoimunes geralmente atingem múltiplos dedos (simetria). Notam-se
frequentemente paroníquia ulcerativa e queda do estrato córneo.

O diagnóstico deverá diferenciar os pênfigos, pênfigo bolhoso, o lúpus sistêmico e o lúpus
cutâneo, que esta pode ser a única manifestação (ver DOENçAS AUTOIMUNES COM EXPRESSãO CUTâNEA)
(p.234).

Pode ser necessário realizar o exame histológico em toda a terceira falange.

Neoplasia
Pode-se verificar, especialmente em indivíduos idosos, o acometimento de um único dedo pela
evolução de um processo neoplásico: carcinoma de células escamosas, melanoma, mastocitoma
frequentemente confundido com uma infecção. A radiografia geralmente mostra osteólise da 3ª
falange.

No gato, deve-se pensar em metástase de adenocarcinoma broncopulmonar ou mamário.
A biópsia por excisão confirma o diagnóstico e pode ser curativa se suficientemente extensa.



Orquite
Definição
Inflamação do testículo (e, eventualmente, do epidídimo: orquiepididimite).
– De origem microbiana (Escherichia coli, Proteus, Staphylococcus, Streptococcus, eventualmente
Brucella canis, Mycoplasma), é às vezes associada a uma prostatite ou de origem autoimune.
– Geralmente resultam na ruptura da barreira tubo seminífero-sangue, expondo os antígenos
espermáticos ao sistema imune, de modo que a complicação frequente é a infertilidade.

Diagnóstico
– Clínico (dor, edema de escroto, febre, letargia).
– Ecografia: aumento do tamanho do testículo associado a um aspecto hipoecoico difuso do
parênquima e hipervascularização (comparado ao testículo não afetado). Os abscessos são
caracterizados por espessamento de parede ecogênica, irregular e com um centro mais
hipoecoico. Aspecto hipoecoico do epidídimo caso da inflamação desse último. O exame permite
igualmente pesquisar as anomalias prostáticas eventualmente associadas.
– Bactérias presentes no esperma.

Tratamento
– Tratamento médico: antibioticoterapia de amplo espectro e tratamento analgésico. Não evita a
atrofia testicular.
– Tratamento cirúrgico: castração uni- ou bilateral frequentemente realizada imediatamente e ao
mesmo tempo que a antibioticoterapia. O exame histopatológico é necessário.



Osso peniano (Fratura do)
Definição
Em geral, a fratura é simples e associada a um traumatismo (frequentemente devido à separação
abrupta dos animais durante a cópula), e eventualmente associada a lesões em tecidos moles,
dentre as quais a mais grave é a obstrução da uretra.

Sintomas
Constatados:
– se imediatamente após a fratura: desvio do pênis, disúria, hematúria, dor e crepitação à
palpação;
– se tardiamente após a formação de um calo volumoso ou de tecido fibroso: disúria, distensão
da bexiga, desvio do pênis.

Diagnóstico
– Exame do pênis.
– Aspiração por agulha para citologia e bacteriológico.
– Radiografia – uretrografia retrógrada para avaliar a integridade da uretra.

Tratamento
Redução cuidadosa da fratura e introdução cuidadosa (e difícil) de uma sonda permanente por 1
semana, até que haja a reparação dos tecidos moles.

Em caso de falha, uretrostomia perineal.
Em casos de lesões muito graves em tecidos moles: amputação do pênis.



Osteoartropatia hipertrófica
Ver ACROPAQUIA (p.12)



Osteocondrite dissecante do ombro
Ver OSTEOCONDROSE (p.425)



Osteocondrose
Definição
Lesão trófica localizada nas cartilagens articulares que sofrem necrose parcial e liberam um
fragmento na articulação.
– A osteocondrose corresponde a uma falha localizada da nutrição da cartilagem; há necrose
após uma fissura e, se mais avançado, há uma separação de um fragmento de cartilagem e a
constituição de um “fragmento articular”. Neste estágio, denomina-se “osteocondrite
dissecante”.
– A osteocondrose se observa em certas raças de crescimento rápido e com início precoce aos 5 a
7 meses.
– A articulação do ombro é a mais afetada, mas também se observa a afecção igualmente no
cotovelo, no joelho e no jarrete.

NOTA: A osteocondrose do cotovelo está associada classicamente à “não união do processo
ancôneo” e à “fragmentação do processo coronoide”.

Sintomas
– O motivo da consulta é a claudicação, mais frequentemente localizada.
– As manipulações forçadas da articulação afetada provocam reação dolorosa.

Diagnóstico
– Feito por exame radiográfico.
– As imagens devem ser realizadas conforme incidências precisas, específicas de cada afecção
pesquisada, se necessário sob anestesia geral.

Ombro
A lesão segue a extremidade superior caudal da cabeça articular do úmero e se caracteriza,
segundo o estádio, por uma cúpula no osso subcondral ou por um “fragmento articular”
(osteocondrite dissecante). O diagnóstico radiológico é facilitado pelo posicionamento do braço
em rotação externa.

Cotovelo (ver Displasia do cotovelo) (p.224)
Três entidades são relacionadas com a osteocondrose do cotovelo.
– Falta de união do processo ancôneo: cotovelo em perfil de curvatura e em hiperflexão.
– Fragmentação do processo coronoide: o diagnóstico radiológico é difícil, e a entidade é
simplesmente revelada pelo surgimento precoce de lesões degenerativas.
– Osteocondrite dissecante: radiografia de face (incidência craniocaudal) evidencia uma cúpula
sobre o côndilo medial.

Joelho
A osteocondrite dissecante do joelho é evidenciada pela incidência medial-lateral e pelo exame
do côndilo lateral do fêmur.

Jarrete



A osteocondrite dissecante do jarrete é evidenciada pela incidência anteroposterior e pelo exame
do bordo medial do tálus.

Tratamento
• CERTOS CASOS retrocedem espontaneamente, porque o fragmento de cartilagem sofre lise pelas
enzimas sinoviais ou fixos em posição tal que não interfira na mecânica. Para essa finalidade,
aconselha-se exercícios supervisionados, sob terapia analgésica.
• CONTUDO, SE A DOR PERSISTIR, é necessário realizar a excisão do fragmento cartilaginoso por
artrotomia ou artroscopia, com a expectativa da constituição de uma artrose.



Osteodistrofia hipertrófica
Definição
Osteopatia caracterizada por importantes rearranjos metafisários, principalmente por uma
produção óssea excessiva. É observada principalmente em raças caninas grandes, é uma
síndrome que pode se originar de:
– hipervitaminose D iatrogênica ou devido à ingestão de determinadas rações, sobretudo se em
associação com a ingestão excessiva de minerais;
– hipovitaminose C (ver BARLOW [DOENçA DE (p.85)]);
– excesso de ingestão proteica na ração;
– e, provavelmente, outras causas que ainda não foram totalmente identificadas (forma
idiopática).

Sintomas
Na maioria dos casos, cães de raças grandes aos 6 meses de idade.

Forma principal
– Síndrome febril, geralmente em decúbito e prostração intensa.
– Dor muito intensa à palpação dos membros.
– Metáfises edemaciadas, quentes e doloridas à palpação.
– Eventualmente, insuficiência renal aguda (por nefrocalcinose): neste caso, o prognóstico é
reservado.

Forma frusta
– Síndrome febril moderada e/ou intermitente.
– Claudicação.

Diagnóstico Radiológico
– Linha radiotransparente na região metafisária, duplicando a cartilagem de conjugação.
– Heterogeneidade metafisária e neoformações ósseas em sua periferia.
– Eventualmente, calcificações ectópicas: digestórias, renais ou cardíacas.

Diagnóstico Laboratorial
– Sem modificação biológica específica.
– A dosagem da ascorbicemia, frequentemente necessária para o diagnóstico da doença de
Barlow, não é realizada por suas difíceis execução e interpretação.

Prognóstico
Deve sempre ser reservado.

Tratamento
• DIANTE DESSAS LESõES RADIOLóGICAS, específicas da osteodistrofia hipertrófica, a coleta de



informações deve ser cuidadosa e pode permitir a determinação da etiologia e, especialmente, a
administração de vitamina D.
• A HIPERVITAMINOSE D é mais fácil de ser identificada e geralmente ocorre após a utilização
abusiva de fórmulas para a utilização humana. Então, é importante modificar a dieta, suspender
toda a ingestão de minerais e de vitaminas e administrar analgésicos e, eventualmente, anti-
inflamatórios esteroidais em casos mais graves.
• O TRATAMENTO DAS FORMAS IDIOPáTICAS resume-se à utilização de anti-inflamatórios.

Conduta Do Tratamento
• PARA AS FORMAS BENIGNAS, a vitamina C (50 a 100 mg/kg/dia) pode proporcionar melhora.
• OS AINE são eficazes somente nas formas brutas.
• USO DE CORTICOIDES muitas vezes é necessário por alguns dias até a melhora do estado geral e a
parada da hipertermia:
– Solumédrol®*: 1 a 2 mg/kg SC;
– então, Mégasolone®: 1 a 2 mg/kg, manhã e noite, durante 1 semana;
– então, a manutenção da dose em função da clínica.

É desejável suspender a corticoterapia quando possível para evitar seu efeito osteolítico
próprio.



Osteofibrose juvenil
Osteopatia caracterizada por uma osteopenia resultante do déficit duplo da matriz óssea e de
sua mineralização decorrente do aumento da osteólise, gerada pela hiperfunção das
paratireoides. A origem é nutricional, porque a afecção ocorre essencialmente por carência de
cálcio (regime “só carne”) e é agravada pela ingestão excessiva de vitamina D.

Houve clara tendência de queda desde o surgimento de alimentação industrial para animais
de companhia.

Sintomas
• NO CãO, a osteofibrose juvenil ocorre em raças grandes, a partir dos 3 meses.
– Estado geral ruim.
– Sintomas funcionais dominantes relacionados com a dor:
– claudicação sem localização fixa;
– fraqueza no trem posterior com decúbito permanente imitando uma paralisia nos casos mais

avançados;
– dor provocada pela palpação que pressiona as diáfises.
– Sintomas físicos tardios:
– deformação das diáfises;
– xifose/lordose;
– frouxidão dos ligamentos (consecutiva à ausência de exercício muscular), portanto, uma

tendência à plantigradia.

No gato
– Mais rara.
– Dor mais forte tornando a palpação difícil.
– Deformação clara da coluna vertebral e do quadril. Retardo do crescimento.

Exame Radiográfico
Indispensável:
– Diminuição da espessura da cortical e da densidade óssea.
– Flexão e fratura “em galho verde” frequentes.
– Deformidade da coluna vertebral.
– Quadril em acento circunflexo em aspecto lateral.

Diagnóstico Laboratorial
Pouco utilizado.
• BIOQUíMICA SANGUíNEA: de pouco interesse prático, porque os parâmetros sanguíneos, incluindo
a calcemia, raramente são modificados.
• NO ENTANTO, A DOSAGEM DE HIDROXIPROLINA (de preferência, em urina 24 horas) pode demonstrar
o aumento da osteólise. Não há valores de referência: necessita-se comparar a um padrão.

Tratamento
Tratamento higiênico



Em qualquer caso, é importante adaptar a ingestão de cálcio às necessidades importantes aos
carnívoros (500 mg de Ca++/kg/dia) e estender a uma relação Ca/P na ordem de 1,2.

NOTA: 1g do elemento cálcio (Ca++) é adquirida por:
– 2,5 g de carbonato de cálcio.
– 2,8 g de cloreto de cálcio.
– 11 g de gluconato de cálcio.
– 12 g de heptogluconato de cálcio.
– Para uma correção da alimentação:
– rejeitar as dietas compostas exclusivamente por carne, porque contêm muito pouco cálcio em

relação ao fósforo (Ca/P = 0,05);
– recorrer às rações mais equilibradas, caseiras ou industrializadas (ver ALIMENTAçãO DO CãO)

(p.21);
– reintrodução progressiva de produtos lácteos, duplamente interessantes por serem ricos em

cálcio e porque servirão de suporte aos complementos minerais.
– Para uma suplementação de cálcio:
– os diferentes sais possuem quantidades muitos diversas de cálcio: o carbonato parece ser o

mais adaptado ao cão, dado o seu baixo custo;
– só a forma oral é verdadeiramente eficaz para a condição de corrigir os eventuais problemas

digestivos e de controlar o parasitismo intestinal;
– as injeções parenterais (gluconato de cálcio) fornecem uma baixa quantidade de mineral,

portanto são insuficientes. Contudo, pode-se dar um efeito analgésico de curta duração;
– em razão da grande fragilidade do esqueleto, é conveniente limitar os movimentos dos

animais, sobretudo depois das primeiras semanas de tratamento, quando o paciente sente
uma sensação de “bem-estar”.
Por outro lado, em fraturas, o uso de bandagens de gesso é desaconselhado (risco de

amiotrofia grave e o aumento da osteólise) e parece preferível recorrer às bandagens elásticas.

Tratamento médico
– O efeito anabolizante dos andrógenos (e uma eventual ação antiparatormônio) favorece um
cenário real, mas lento da fixação do cálcio na matriz óssea. Os estrógenos não são úteis.
– O uso dos principais anabolizantes deve ser reservado aos casos mais graves, porque induz a
consolidação precoce das cartilagens de crescimento com um déficit global em tamanho.
– A utilização de calcitonina uma vez preconizada é colocada em questão, porque as doses altas
induzem uma secreção secundária paradoxal de paratormônio devido à hipocalcemia “poupança
óssea” e de uma inativação rápida da calcitonina pela formação de anticorpos.
– À exceção de casos particulares, os corticoides e os analgésicos não são recomendados, porque
diminuem rapidamente a dor e favorecem os movimentos, então a consolidação do esqueleto
não é assegurada.

Conduta Do Tratamento
Forma grave
– Evitar as feridas de decúbito que são recorrentes no animal e evitar o acúmulo da urina sob a
pelagem.
– Administração de antiparasitário com tropismo digestivo.
– Ingestão de cálcio:
– carbonato de cálcio: 3 g/kg/dia;



– Cálcio Sandoz 500 mg®*: 1 comprimido/5 kg/dia durante 8 dias, então 1 comprimido/10 kg em
permanência;

– Petphos®: Ca/P = 2. 2 comprimidos/dia/10 kg em permanência;
– Ossopan®*: 2 cp/5 kg/dia.
– A indução deste tratamento deve ser progressiva, nos 3 primeiros dias, para evitar as diarreias
de origem osmótica.
– O pó pode ser incorporado no queijo branco. Contudo, será inicialmente fornecido em
pequenas quantidades, aumentado dia a dia, para evitar uma perturbação da flora intestinal.
Recordar que a intolerância real ao leite é rara em carnívoros.
– Deixar em gaiola por 2 semanas, até que o animal fique mais vívido.

Forma moderada
– CO3Ca: 2 g/kg/dia, ou Sofcanis®: 1/2 a 4 doses por dia (conforme a raça do cão).
– Testosterona (Androtardyl®): 1-2 mg/kg, 3 3 vezes com 15 dias de intervalo.



Osteofibrose primitiva
Osteopatia rara caracterizada por osteopenia e, eventualmente, proliferação de tecido conjuntivo
(osteodistrofia fibrosa), ocorrendo depois de um hiperfuncionalidade autônoma da(s)
paratireoide(s), de origem tumoral (adenoma é o mais frequente).

Sintomas
Animais geralmente idosos:
– Sinais funcionais: grande fadiga; claudicação; dor muito intensa; fraturas durante a manipulação
ou por mínimos choques.
– Sinais físicos: ver OSTEOFIBROSE RENAL (p.429) (forma hiperostótica).

Exame Radiológico
Diminuição muito nítida e generalizada da densidade óssea.

Diagnóstico Experimental
– Dosagem de paratormônio (disponível na ENVL).
– Hipercalcemia (> 110 mg/L).
– Hipofosfatemia (< 40 mg/L).

Tratamento
O tumor da paratireoide é secretor e autônomo: libera quantidades aumentadas de
paratormônio (PTH) apesar do aumento da calcemia.

O PTH provoca um extravasamento tubular dos fosfatos e uma reabsorção aumentada do
cálcio, com uma osteólise principal e generalizada que reforça a hipercalcemia.

Em teoria, parece necessária a exérese tumoral, no entanto com dois obstáculos consideráveis:
• A IDENTIFICAçãO DO TECIDO TUMORAL, que pode afetar uma ou mais das quatro paratireoides ou
em um tecido ectópico (geralmente situado no mediastino cranial à base do coração). No
entanto, em regra, a hipertrofia é macroscopicamente detectável.
• A TETANIA PóS-CIRúRGICA por hipocalcemia ocorre 12 a 24 horas depois da intervenção em uma ou
mais paratireoides, não afetadas pelo tumor, que estão geralmente atrofiadas (retroalimentação
negativa por causa da hipercalcemia).

Impede-se a tetania pela utilização de vitamina D: calcitriol (Rocaltrol®* 0,5 µg/dia em 2 doses
durante 3 dias, depois 0,25 µg/dia em 1 dose durante 2 semanas).

Monitoramento da calcemia.



Osteofibrose renal
Definição
Osteopatia caracterizada por osteopenia e, eventualmente, proliferação de tecido conjuntivo
(osteodistrofia fibrosa), ocorrendo depois de uma hiperfunção das paratireoides após uma
insuficiência renal crônica (IRC). O hipertireoidismo estimula a mobilização do cálcio ósseo

Nos cães idosos, a afecção é frequente, porém discreta (forma hipostótica), e praticamente
nunca é individualizada da IRC.

Ao contrário, alguns casos de osteofibrose renal, raros mas importantes (forma hiperostotica)
foram descritos em animais jovens acometidos de IRC.

Sintomas
• FORMA HIPOSTóTICA (principalmente nos cães idosos)
– Depósitos minerais ectópicos (= achado de necropsia).
– Rarefação óssea discreta e difícil de objetivar radiologicamente.
– Pode originar a claudicação e ser a origem das fraturas espontâneas (raro).
• FORMA HIPEROSTóTICA (sobretudo em animais jovens)
– Poliúria-polidipsia e diferentes sinais de IRC.
– Deformação da face com aposição fibrosa (= hiperostose facial); eventualmente respiração
ruidosa e difícil por congestionamento da cavidade nasal.
– Em certos casos, há grande deformidade dos maxilares (= mandíbula de borracha) e
afrouxamento dos dentes.

Diagnóstico Por Imagem
• RADIOGRAFIA. Nota-se:
– desmineralização generalizada do esqueleto manifesta-se por uma diminuição marcante do
contraste entre o tecido ósseo e os tecidos moles (osteoporose), um adelgaçamento dos ossos
corticais e contraste aumentado entre os ossos do crânio e os dentes (possível perda da lâmina
dura dos dentes);
– eventuais fraturas secundárias à fragilidade óssea (fratura patológica frequentemente em
“galho verde” ou em torsão);
– deformações das diáfises dos ossos longos e dos corpos vertebrais.
• ECOGRAFIA. Seu interesse é duplo:
– pesquisar uma causa para a insuficiência renal (ver INSUFICIêNCIA RENAL AGUDA (p.360),
INSUFICIêNCIA RENAL CRôNICA) (p.362);
– detectar uma anomalia primitiva das glândulas paratireoides nos casos em que a insuficiência
renal é equivocada (fisiologicamente as glândulas paratireoides aparecem como órgãos ovoides
de 2 a 5 mm de diâmetro cranialmente às tireoides ou ao seio de seu parênquima). O exame
necessita de um ecografista experiente.

Diagnóstico Laboratorial
– Elevação marcante da ureia e da creatinina.
– Calcemia normal ou discretamente diminuída.
– Hiperfosfatemia.
– Elevação da concentração sanguínea do paratormônio (dosagem disponível na ENVL e no



CAL).

Tratamento
O hiperparatireoidismo aparece como reação contra uma tendência à hipocalcemia que resulta
de um mecanismo duplo: defeito na absorção do cálcio pelo déficit do metabólito renal ativo da
vitamina D (1,25 di-hidrocolecalciferol) e precipitação ectópica do cálcio, nos complexos
fosfocálcicos, decorrente de retenção de fosfatos (ver INSUFICIêNCIA RENAL CRôNICA) (p.362).

Após ter discutido o interesse da terapêutica sintomática na osteofibrose renal em razão dos
limites do tratamento da IRC causal, é importante:
– Corrigir a hipocalcemia pela ingestão de sais de cálcio alimentares geralmente com a dificuldade
de uma diminuição clara do apetite em razão da IRC e das lesões orais.
– DIMINUIR A INGESTãO DE FOSFATOS (controle da ingestão como na INSUFICIêNCIA RENAL CRôNICA) e,
eventualmente, o uso de quelantes de fósforo Renalzin®, Ipakitine®.
– A correção dietética geralmente preconizada na IRC considera uma parte dos objetivos
terapêuticos da osteofibrose renal.
– A paratireoidectomia é contraindicada dado o prognóstico da afecção.

Conduta Do Tratamento
– Carbonato de cálcio: 1 colher de sopa rasa misturada ao queijo branco (ver OSTEOFIBROSE
JUVENIL) (p.427).
– Maalox®*: 50 mg/kg/dia via oral em 2 doses diárias.
– Renalzin®, Ipakitine®,



Osteofibroses (Classificação das)
Definição
Osteopenia associada a uma fibrose e consecutiva a uma osteólise devido a um
hiperfuncionamento das paratireoides.

Distinguem-se três entidades principais em função de seu mecanismo patogênico:

Osteofibrose Primitiva
= Hiperparatireoidismo primário. É raro, de origem tumoral e atribuído à secreção excessiva de
glândula(s) paratireoide(s).

Osteofibrose Juvenil
Hiperparatireoidismo secundário nutricional. Encontrado no cachorro, é consecutivo a uma
ingestão alimentar insuficiente de cálcio. Contudo, sua incidência foi consideravelmente
diminuída com a generalização da alimentação industrial adaptada aos cães em crescimento, e
mais particularmente aos diferentes tipos de animais.

Osteofibrose Renal
Hiperparatireoidismo secundário renal. Raramente diagnosticado; consecutiva a uma
hipocalcemia, resultante de uma insuficiência renal crônica.



Osteomielite
Definição
Inflamação da medula óssea e do osso adjacente.

Frequentemente de origem infecciosa (= osteomielite supurativa), mas eventualmente não
infecciosa (= osteomielite não supurativa e de causas diversas).

Osteomielite Supurativa
Sintomas
Variáveis em função do tipo de evolução, aguda ou crônica:
– claudicação e/ou recusa em apoiar;
– edema localizado (casos agudos);
– fístula (casos crônicos).

Diagnóstico radiológico
– Lise óssea (tardia: 2 semanas).
– Reação periosteal: neoformação e aumento de densidade.

Tratamento
Staphylococcus intermedius e, em menor medida, os estreptococos são a origem da maioria dos
casos de osteomielite.
– O tratamento de uma osteomielite aguda é o de um abscesso situado em um tecido muito pouco
acessível aos antibióticos:
– deve-se, portanto, tentar uma drenagem da supuração e irrigação de Bétadine®*.
– é necessário um antibiograma enquanto se aguarda um tratamento sistêmico, com o auxílio de

um bactericida de amplo espectro e com difusão óssea, é prescrito: cefalosporina
(Céphalexine®*: 60 mg/kg/dia em 2 vezes) ou quinolonas de 3ª geração (Marbocyl®: 2 mg/kg/dia
via oral em 1 dose) ou clindamicina (Antirobe® 25 mg/kg/dia via oral em 2 doses).
Os aminosídeos, de difusão ruim, são reservados aos casos de osteomielite, raros, nos quais

somente uma bactéria Gram-negativa está presente.
A duração do tratamento é de no mínimo 6 semanas.

– Na osteomielite crônica, a exérese dos eventuais sequestros e/ou dos elementos desvitalizados,
seguida de uma curetagem e de um enxerto de osso esponjoso, é necessária.

Osteomielite Não Supurativa
Características
As osteomielites não upurativas, granulomatosas, de origem micótica são excepcionais na
Europa.

Assim, a principal causa é a reação inflamatória, em torno de um implante cirúrgico (p. ex., em
torno de um parafuso).

Resulta em uma lise em halo, bem caracterizada radiologicamente.

Tratamento por exérese
A exérese do elemento (material de osteossíntese) estranho se impõe (deixando-se se instalar



uma pseudoartrose que será corrigida posteriormente).



Osteomielite crônica
Definição
A osteomielite crônica é uma infecção óssea supurativa. São três modalidades nos carnívoros
domésticos. Pode ser consequência de um traumatismo infectante das extremidades e provocar
uma osteólise supurativa dos ossos dos dígitos. Pode ocorrer em seguida a uma osteossíntese. A
osteomielite em um osso longo seguida de um traumatismo acidental de um fragmento ósseo
(geralmente pela mordedura de um congênere) é muito rara.

Diagnóstico
A osteomielite é caracterizada na radiografia pelas lesões mistas osteoproliferativas e osteolíticas
mais ou menos marcantes de acordo com a gravidade da infração. Essas lesões não podem ser
diferenciadas de um processo neoplásico. A certeza do diagnóstico ocorre obrigatoriamente pela
realização de um antibiograma ou de uma biópsia cirúrgica.

Tratamento
A única terapêutica radical da osteomielite consiste em praticar uma curetagem para se livrar de
toda a fonte da supuração. As osteomielites seguidas a uma osteossíntese são particularmente
graves. Em casos de falha da antibioticoterapia feita após o isolamento da bactéria causal
(geralmente um estafilococo) e a determinação de sua sensibilidade a antibióticos, é
indispensável, mais frequentemente, amputar o membro, porque a infecção atingiu todo o osso.



Osteopatia craniomandibular
Definição
Osteopatia hipertrófica, rara e de origem indeterminada, afeta os ossos da cabeça
(essencialmente a mandíbula e a bula timpânica) em certas raças (principalmente Scottish, Cairn
e West Highland terrier).

Sintomas
– Hipertrofia focal no ramo horizontal da mandíbula.
– Dificuldade na mobilização da mandíbula e na abertura da boca.

Diagnóstico Radiológico
– Alargamento da mandíbula e da bula timpânica.
– Eventualmente, imagens de proliferação óssea.

Tratamento
• A ETIOLOGIA é DESCONHECIDA, o tratamento é unicamente analgésico (AINE ou corticoterapia) e
paliativo (alimentação misturada facilmente mastigável).
• AS TENTATIVAS PARA REDUZIR CIRURGICAMENTE as proliferações ósseas mostram-se, muitas vezes,
sem sucesso.
• A ORIGEM HEREDITáRIA é suspeita, e os animais devem ser excluídos da reprodução.
• EVOLUçãO VARIáVEL; às vezes favorável, mas os casos nos quais o animal deve ser eutanasiado são
numerosos.



Osteopatia hipertrófica pulmonar
Ver CADIOT-BALL (SíNDROME DE) (p.101)



Osteopatias (Classificação das)
Osteopatias Inflamatórias
– de origem bacteriana e relacionadas a um corpo estranho: osteomielite supurativa (VER
OSTEOMIELITE) (p.431);
– de origem outra que não bacteriana: osteomielite não supurativa (VER OSTEOMIELITE) (p.431).

Osteopatias De Origem Metabólica
• CARACTERIZADAS POR UM DéFICIT óSSEO (= osteopenia).
– Decorrente de um defeito na consolidação óssea: OSTEOPOROSE PRIMITIVA.
– Decorrente de um defeito na mineralização: RAQUITISMO.
• Decorrente de uma osteólise excessiva: OSTEOFIBROSE.

Caracterizadas por um excesso ósseo
– OSTEODISTROFIA HIPERTRóFICA.
– HIPERVITAMINOSE A.

Osteopatias De Origem Genética
• OSTEOPETROSE.
• MUCOPOLISSACARIDOSE.

Osteopatias De Origem Desconhecida Ou Discutida
– ACROPAQUIA.
– CISTOS óSSEOS.
– DOENçA DE BARLOW.
– OSTEOPATIA CRANIO MANDIBULAR.
– PAN-OSTEíTE.

Osteopatias De Origem Tóxica
– Intoxicação por chumbo.
– Fluorose.

Osteopatias De Origem Tumoral
– Osteoma.
– Osteossarcoma.
– Condrossarcoma.

Ver TUMORES óSSEOS.



Osteopetrose
Definição
Osteopatia congênita e familiar, muito rara nos cães e descrita somente na raça Teckel.

Diagnóstico Radiológico
Densidade óssea anormalmente importante, tornando difícil a distinção da cortical e de outras
estruturas.

Tratamento
• A ORIGEM é IMPRECISA: por analogia com o que se suspeita em outras espécies, poderia ser uma
anomalia genética que afeta a reabsorção do osso endocondral e do osso primário.
• SEM TRATAMENTO CONHECIDO.



Osteoporose
Definição
Osteopatia atribuída a um déficit da consolidação óssea (diminuição da atividade
osteoblástica) = Osteoporose primitiva.

Osteoporose Primitiva
Parece excepcional nos carnívoros
• É PRATICAMENTE IMPOSSíVEL DE REPRODUZI-LA EXPERIMENTALMENTE POR RESTRIçãO ALIMENTAR (mesmo
com uma deficiência proteica importante). Contudo, é provável que certas doenças sistêmicas do
cão (cinomose, ou doença de Carré) ou afecções crônicas do tubo digestório se acompanhem de
osteoporose primitiva, mas esta passa despercebida, porque os outros sinais clínicos são mais
proeminentes.
• PODERIA EXPLICAR CERTAS OSTEOPATIAS DE RAçAS GIGANTES EM CRESCIMENTO, observadas apesar dos
regimes alimentares particularmente bem-adaptados. Contudo, essa hipótese não foi totalmente
esclarecida.

Osteoporose Senil
Bem conhecida na espécie humana, não possui equivalência clínica nos carnívoros. A
corticoterapia prolongada pode provocar uma osteoporose, mas é secundária em comparação a
outros efeitos colaterais mais mal tolerados.



Otite externa do cão e do gato
Definição
Inflamação (aguda ou crônica) do conduto auditivo externo.

A otite externa é um motivo frequente de consultas para cães, mais rara no gato, em que se
encontram principalmente a otoacaríase (animais jovens) e os adenomas de glândulas
ceruminosas (animais idosos).

Sintomas
• OTITE ERITEMATOSA-CERUMINOSA: presença de cerume espesso e abundante, associado a prurido e
eritema mais ou menos intensos.
• OTITE SUPURATIVA: presença de pus em todo o conduto auditivo externo de coloração variável; o
animal apresenta essencialmente reações dolorosas, podendo por vezes iniciar reações de
defesa. Uma sensação crepitante pode estar evidente
• Nos dois casos, pode haver formação de úlceras e hiperplasia.

Diagnóstico
A atitude do clínico diante da otite externa deve ser uma sucessão de condutas e de exames
simples e precisos que permitam conduzir ao diagnóstico etiológico, o que garante uma terapia
eficaz (ver árvore diagnóstica 27, p. LVI).

Tratamento
Debridamento e limpeza do conduto auditivo
– A primeira limpeza ocorre como uma etapa do diagnóstico. A otoscopia revela o estado real da
parede do conduto.
– Em caso de corpo estranho, sua retirada deve ser imediata. Se há um tumor, será tomada a
decisão operatória apropriada.

É possível utilizar um aparelho do tipo “Water-pik” em baixa pressão. O ideal é drenar o
conduto com um aspirador do tipo cirúrgico. Se o profissional não tiver esse equipamento, pode-
se utilizar um papel absorvente, de algodão ou bastonetes revestidos, sendo prudente em casos
de ulcerações ou se houver suspeita de corpo estranho (espiguetas).
– As lavagens das orelhas podem e devem ser refeitas regularmente, sem umidificar muito os
condutos (p. ex., até 2 a 3 vezes por semana).
– É exigida a utilização de uma substância de limpeza tópica pouco agressiva. Por outro lado,
prescrever os produtos mais detergentes. Assim, a aplicação de éter eventualmente é aceita ao
fim do exame inicial pela acumulação maior de cerume e não deve ser repetida.

Produtos tópicos e sua utilização
– ACARICIDAS

A tendência atual é a utilização de acaricidas sistêmicos (spot-on) (ver OTOACARíASE) (p.436).
– ANTIFúNGICOS

Malassezia pachydermatis é a mais frequentemente encontrada, mas Candida albicans pode ser
igualmente isolada.

Os derivados dos imidazoles e, em particular, o miconazol (Surolan®) e o clotrimazol (Aurizon®,



Otomax®, Easotic®) são muito ativos sobre todas as leveduras e têm a vantagem de ser
bactericidas como os cocos Gram-positivos.
– ANTIBIóTICOS

Numerosos antibióticos entram na composição dos tópicos auriculares: neomicina,
framicetina, gentamicina, ácido fusídico, polimixina B, quinolonas (marbofloxacina).

A realização de um antibiograma geralmente é inútil, porque as concentrações locais são
claramente superiores ao ICM sobre os quais se baseiam as definições de sensibilidade de um
germe.

Por outro lado, deve-se ter cuidado com os tratamentos “não finalizados” muito frequentes em
razão das reações de defesa de numerosos animais.
– CORTICOIDES

Permitem uma rápida redução da inflamação e da dor, porém devem ser utilizados por um
intervalo de tempo reduzido.

Pode-se realmente duvidar dos benefícios da aplicação por 2 ou 3 semanas de um corticoide
auricular ao tratamento de otite por Malassezia! No entanto, é uma regra para os tratamentos
atualmente disponíveis no mercado.
– OUTROS PRODUTOS DE USO LOCAL

Os ceruminolíticos podem ser úteis no caso de otites ceruminosas, particularmente crônica
(Douxo séborrhée spot-on®).
– ASSOCIAçõES E ESCOLHA DE UMA PREPARAçãO INDUSTRIAL

Os tópicos auriculares disponíveis no mercado são associações de antibióticos, antifúngicos e
corticoides. A escolha é baseada essencialmente na facilidade de aplicação (1 ou 2 vezes por dia)
e na duração.

Tratamento sistêmico
Um antibiótico sistêmico pode ser útil no caso da otite supurativa, mas não pode em nenhum
caso substituir o tratamento local.

É, sobretudo, no tratamento sistêmico de uma dermatose subjacente que deve ser considerado.

Tratamento cirúrgico
Fora a exérese dos tumores do conduto auditivo externo, o tratamento cirúrgico é indicado em
caso de falha de todo o tratamento médico: a ressecção total do conduto auditivo externo é a
solução privilegiada a priori.

Profilaxia
O tratamento de toda a dermatose predisponente (estado atópico…) é a base da prevenção das otites.

É preconizada a utilização de soluções de limpeza tópicas auriculares 2 a 3 vezes por mês; são
numerosas, e o clínico garantirá a utilização de produtos pouco agressivos.

Os ceruminolíticos podem ser úteis.



Otite interna
Definição
A otite interna é muito rara; é mais frequentemente consecutiva às otites médias e externas.

Assim, os sinais clínicos e os métodos diagnósticos que caracterizam essas afecções são
aplicáveis à otite interna.

Há perda significativa de equilíbrio e nistagmo.
O nistagmo em geral é horizontal, com a fase rápida em direção oposta ao lado afetado.
A cabeça fica pendente e gira ao lado afetado.
Quando o animal anda, há a tendência de fazê-lo em círculos e cair do lado afetado (SíNDROME

VESTIBULAR periférica).

Imagem
A radiografia não permite o diagnóstico das otites internas. Contudo, a otite média está
frequentemente associada, de modo que um espessamento da parede da bulha timpânica
relacionado com um aumento da densidade de seu conteúdo é possível. O exame de vista
padronizado realizado com anestesia é o mais frequente.

A tomodensitometria é igual e principalmente indicada no caso na otite média.
A imagem por ressonância magnética é o exame de escolha e, ao mesmo tempo, permite a

exploração do tronco encefálico.

Tratamento
– É similar ao tratamento da otite média, porém o prognóstico é pior em virtude da presença de
problemas neurológicos potencialmente irreversíveis.
– Somente o tratamento médico é ilusório; mas a associação ao tratamento cirúrgico (trepanação
das bulhas timpânicas) é frequentemente eficaz.



Otite média
A otite média frequentemente é a consequência da extensão de uma infecção do ouvido externo
por contiguidade.

Portanto, um círculo vicioso se instala e um grande número de cães apresenta uma otite
externa, recidivante, secundária à infecção crônica da orelha média.

Outra origem possível é a extensão de uma inflamação da garganta (trompa de Eustáquio).
A maioria dos animais afetados por esta afecção não mostra sinais clínicos específicos.

Sintomas
São aqueles da otite externa com drenagem purulenta do conduto auditivo externo, dor à
manipulação das orelhas, associada ou não a um desvio da cabeça.

Diagnóstico
– Deve-se sempre suspeitar de otite média na presença de uma otite externa recorrente,
aparentemente resistente ao tratamento.
– Dever ser realizado um exame cuidadoso sob anestesia.
– A utilização da vídeo-otoscopia permite uma boa visualização do tímpano. Além disso,
possibilita a extração transmembrana da bulha timpânica, permitindo confirmar a otite média
(bacteriologia e micologia).
– A radiografia é utilizada para destacar um aumento do espessamento da parede da bulha
timpânica, assim como maior densidade de seu conteúdo. A tomodensitometria apresenta maior
sensibilidade, especialmente porque este exame permite liberar as sobreposições das estruturas
ósseas adjacentes.

Tratamento
Pode ser médico ou cirúrgico.
– O tratamento médico utiliza antibióticos sistêmicos e em instilação local, escolhidos em função
dos resultados do antibiograma:
– os micro-organismos encontrados mais frequentemente são Proteus e Pseudomonas;
– o tratamento é monitorado durante 7 a 10 dias, mas o resultado geralmente é decepcionante

(ausência de drenagem, micro-organismos multirresistentes).
– Uma miringotomia pode ser realizada sob anestesia geral. Permite a irrigação da orelha média e
da orelha externa, 2 a 3 vezes, com 1 semana de intervalo. As recidivas são frequentes.
– O tratamento cirúrgico é, portanto, a solução de escolha e consiste na exérese total do conduto
auditivo, associada a uma trepanação da bulha timpânica (abordagem ventral).



Otoacaríase
Definição
Causa frequente de otite externa nos carnívoros domésticos que deve sempre ser pesquisada em
animais jovens ou em indivíduos provenientes de abrigos.

O parasita Otodectes cynotis é facilmente evidenciado pelo exame microscópico da amostra
auricular.

No gato, é uma parasitose importante e frequentemente recorrente. Além disso, o parasita
pode desencadear uma hipersensibilidade tipo III.

Sintomas
– Otite eritematosa ceruminosa, muito pruriginosa, com cerume acastanhado (ver OTITE EXTERNA).
– Ferida retroauricular, relacionada com o prurido intenso.
– Reflexo otopodal.

Tratamento
– A aplicação de um limpador auricular tópico permite a eliminação do cerume e de uma parte
dos parasitas, 1 a 2 vezes por dia na primeira semana, e então 2 a 3 vezes por semana, em função
do material retirado.
– A aplicação de acaricidas sistêmicos em “spot-on” (moxidectina, selamectina) atualmente é a
mais frequente (facilidade de utilização). Três aplicações com 15 dias de intervalo, seguidas de
um controle auricular, podem geralmente tratar a otocariose.
– Cada um dos contactantes deve ser tratado.



Oto-hematoma
Definição
O oto-hematoma é a afecção traumática da orelha mais comum no cão; é resultado da batida das
orelhas ou da fricção ativa com os membros pélvicos, secundário ao prurido.

Este tipo de lesão é mais frequentemente encontrado em cães de orelhas longas, pendentes e
resultam de uma otite externa pruriginosa crônica (parasitas, leveduras, corpos estranhos).

O oto-hematoma é normalmente observado na superfície côncava da orelha. O surgimento do
hematoma é proveniente de uma lesão da artéria auricular principal. A hemorragia é
interrompida quando a pressão interna é igual à pressão arterial.

Tratamento
Deve-se permitir a identificação da causa da irritação, manter a aposição dos tecidos, reduzir a
formação de fibrina e prevenir recidivas. O tratamento é ora conservador, ora cirúrgico.
• O TRATAMENTO CONSERVADOR utiliza a aspiração asséptica do hematoma e uma bandagem
compressiva na orelha após a punção. Se o hematoma se reconstitui, o tratamento cirúrgico é
justificável.
• O TRATAMENTO CIRúRGICO é indicado no caso de oto-hematoma crônico extenso. Após a incisão
cutânea contra o oto-hematoma e sobre a face côncava da orelha, o coágulo é curetado e a
cavidade restante é irrigada.
    As suturas transfixantes em U utilizam um material monofilamentar inabsorvível e são
inseridas paralelamente no eixo principal da orelha e na direção das artérias e veias. Uma
compressa revestida com antissépticos é aplicada na superfície da ferida aberta. O curativo é
trocado a cada 2 ou 3 dias, enquanto a otite é tratada de modo convencional.



Oxigenoterapia
Princípios
A oxigenoterapia reconhece as seguintes indicações.

Insuficiência respiratória
O oxigênio constitui a base do tratamento de urgência das síncopes respiratórias com anoxemia
dos centros bulbares, e sua administração prioritária não deve jamais ser diferida.

O oxigênio é indispensável, uma vez que as afecções pulmonares diminuem as trocas alvéolo-
capilares e a saturação de O2 na hemoglobina é incompleta. O ritmo e as precauções de
administração, bem como as quantidades a serem fornecidas dependem da natureza da
insuficiência respiratória (IRA, IRC).

Por outro lado, é menos eficaz quando a insuficiência respiratória é devida a um déficit em
hemoglobina (hipóxia anêmica) ou a uma diminuição do déficit circulatório (hipóxia por baixa
do débito das insuficiências cardíacas).

Cuidados pós-operatórios
O oxigênio é um adjuvante essencial dos cuidados pós-cirúrgicos, em particular aos animais de
“alto risco”, em razão de uma afecção relacionada com o risco de não permitir a cobertura das
necessidades teciduais de O2 (insuficiências respiratórias, animais anêmicos, insuficiências
cardiovasculares).

Tratamento das infecções anaeróbias das queimaduras
 

Tratamento dos problemas circulatórios cerebrais
 

Meios
Material
O oxigênio pode ser puro ou uma mistura de ar.

O gás é comprimido e estocado em uma bomba de aço, e a quantidade a ser distribuída é
medida por um medidor de vazão. O oxigênio também pode ser produzido por uma máquina.

É desejável umidificar o gás por lavagem, de modo a evitar o ressecamento das mucosas na
administração prolongada.

Administração
Pode ser realizada de muitas maneiras (ver RESPIRAçãO ARTIFICIAL) (p.512).
• INTUBAçãO TRAQUEAL E EVENTUALMENTE A TRAQUEOTOMIA são os mais eficazes.
• AS MáSCARAS FACIAIS não são bem toleradas pelos animais adormecidos ou muito debilitados.
• AS GAIOLAS CLáSSICAS DE OXIGêNIO geralmente são pouco eficazes, porque os vazamentos são
importantes e a concentração é pouco elevada. Os sensíveis progressos são feitos pelo emprego
de incubadoras pediátricas e, sobretudo, pela comercialização de gaiolas avançadas que realizam
depuração do gás carbônico e monitoramento da temperatura e da umidade ambiente.



Quantidade de oxigênio a administrar
Varia conforme a afecção a ser combatida.
• GERALMENTE, as concentrações na ordem de 30 a 40% de ar inspirado são suficientes para
corrigir a hipóxia; contudo, as concentrações muito superiores, por volta de 100%, podem ser
aplicadas, mas somente por alguns minutos para evitar casos de atelectasia pela destruição do
surfactante pulmonar.
• NAS INSUFICIêNCIAS RESPIRATóRIAS CRôNICAS, as quantidades administradas devem ser muito mais
baixas e o monitoramento ventilatório constante; de fato, os centros respiratórios destes animais
não são mais estimulados pelo aumento da pCO2 como um indivíduo normal, mas somente pela
baixa de pO2. Por consequência, uma oxigenoterapia muito intensa apresenta risco de diminuir a
amplitude respiratória e acentuar a hipercapnia, com o surgimento de uma acidose principal.
• O OPOSTO NOS INDIVíDUOS SAUDáVEIS VíTIMAS DE SíNCOPES RESPIRATóRIAS (ao curso de uma anestesia,
por exemplo), o gás carbônico é o melhor estímulo respiratório.
• MONITORAMENTO DO TRATAMENTO. Medida da pO2: uma saturação de 85 a 90% pode ser
considerada satisfatória.





P



Palato (Afecções do)
Congênitas
• FENDA PALATINA: fissura longitudinal pela não união, por vezes associada a uma fenda labial. O
animal jovem apresenta dificuldades em mamar e sofre com retardo no crescimento. Ele pode
apresentar rinite e risco de pneumonia por falsa deglutição. Os riscos de mau desenvolvimento
são importantes, particularmente quando existe igualmente uma fenda no palato mole (véu
palatino). O tratamento é cirúrgico em torno da idade de 4 meses.
• COMPRIMENTO EXCESSIVO DO VéU DO PALATO. Faz parte da síndrome respiratória obstrutiva das
raças braquiocefálicas (OBSTRUçãO RESPIRATóRIA SUPERIOR DAS VIAS BRAQUICEFáLICAS); pode associar-se
a uma estenose das narinas, eversão dos ventrículos laringianos e estenose da traqueia. O
tratamento é cirúrgico para o véu palatino (e a estenose das narinas). Ele deve ser preconizado a
fim de evitar o desenvolvimento de lesões laringianas secundárias.

Traumáticas
Uma fissura longitudinal do palato duro pode ocorrer como resultado de acidentes em via
pública ou defenestrações, particularmente nos gatos. O choque e as outras lesões orgânicas
devem ser tratadas com prioridade. Se a fenda não for muito larga, um cóagulo se organiza e
permite a cicatrização. Durante esse tempo, somente antibioticoterapia associada à alimentação
com ajuda de uma sonda nasogástrica e cuidados locais são necessários.

Se a fenda persistir após 15 dias, é necessário tratamento cirúrgico por retalho palatino.



Palato mole (Alongamento do)
Definição
Excesso de volume e de alongamento do palato mole que leva à obstrução parcial da entrada da
laringe, dando origem a uma respiração dispneica e ruidosa.

Frequentemente associada a outras malformações (ver OBSTRUçãO RESPIRATóRIA SUPERIOR DAS
RAçAS BRAQUICEFáLICAS (SíNDROME DA) (p.421)).

Sintomas
– Presente principalmente nas raças braquicéfalas.
– Respiração muito ruidosa (estertor), principalmente quando o animal se agita.
– Dispneia inspiratória.
– Possíveis regurgitações (incômodo ao deglutir).

Diagnóstico
• LARINGOSCOPIA:
– Exame sob anestesia geral leve.
– O palato mole, muito longo e geralmente espessado, limita os movimentos da epiglote e
obstrui parcialmente o acesso à laringe:
– em situação normal, o palato mole está simplesmente em contato com a ponta da epiglote e se

estende até a parte caudal das amídalas;
– em caso de alongamento, o palato mole passa além da ponta da epiglote e acaba recobrindo-a, o

que obstrui parcialmente a luz da faringe;
– a hipertrofia deste palato mole e dobras na mucosa faríngea estão geralmente associadas.
• RADIOGRAFIA: no caso onde a inflamação crônica do palato mole está muito pronunciada, a
confirmação pode ser fornecida pelo exame radiográfico do perfil do pescoço.
– INVESTIGAçãO DAS ANOMALIAS ASSOCIADAS: (ver OBSTRUçãO RESPIRATóRIA SUPERIOR DAS RAçAS
BRAQUICEFáLICAS (SíNDROME DA) (p.421))

Tratamento
– Corticoterapia conservadora ou pré-operatória.
– Ressecção cirúrgica da região do véu palatino voltada para a extremidade rostral da epiglote.
Uma ressecção mais marcada leva à passagem de alimentos pela região naso-faríngea durante a
deglutição.
– Verificar os outros componentes da síndrome da “OBSTRUçãO RESPIRATóRIA SUPERIOR DAS RAçAS
BRAQUICEFáLICAS”.



Panartrite “em luva” do gato
Ver HIPERVITAMINOSE A (p.326)



Pâncreas (Afecções do)
Insuficiência Pancreática Exócrina
Nos Pastores-alemães jovens, a patologia do pâncreas exócrino, frequente, é dominada por
insuficiência pancreática (atrofia pancreática juvenil) muito raramente associada a diabetes
melito.

Pancreatite Aguda
São inflamações do pâncreas caracterizadas por lesões de necrose mais ou menos severas (por
oposição à pancreatite crônica, na qual não se observa necrose). Elas podem ser originadas por
uma “síndrome abdominal aguda”.

Seu diagnóstico é possível pela ultrassonografia e a dosagem da lipase pancreática.
As pancreatites crônicas representam 2/3 dos casos de pancreatite nos cães: de fato, as formas

crônicas são subestimadas e sua prevalência permanece desconhecida.

Pancreatites Crônicas
São caracterizadas por inflamações crônicas com lesões permanentes de fibrose, infiltração
linfocitária e edema mais ou menos marcante, com origem por atrofia dos ácinos pancreáticos.
Descreve-se nos gatos uma forma crônica “evoluída” caracterizada por fibrose e igualmente
necrose, chamada “pancreatite crônica ativa”.

Elas são de difícil diagnóstico e subestimadas, principalmente nos cães.
Os gatos apresentam a forma pancreática mais frequente (65 a 90% dos casos nos estudos). A

pancreatite pode ser associada nessas espécies à colangite-colângio-hepatite e às DII.
Podem ser complicadas por INSUFICIêNCIA PANCREáTICA, lentamente evolutiva (idade, raça

indiferentes) e/ou diabetes melito.

Cistos, Pseudocistos, Abscessos Pancreáticos
Podem ser de origem pancreática.

Tumores Pancreáticos
São pouco frequentes.

Insulinomas e adenocarcinomas pancreáticos
Os insulinomas são a principal causa de hipoglicemia no cão adulto.

Os adenomas e os adenocarcinomas formados a partir dos ácinos evoluem muito
discretamente e não são geralmente reconhecidos, para os segundos, após a metástase.

O pâncreas pode ser o centro de tumores de células delta secretantes de gastrina (gastrinoma)
responsáveis por uma síndrome de hiperacidez gástrica (síndrome de ZOLLINGER-ELLISON).

Nos gatos, os adenocarcinomas pancreáticos podem provocar uma síndrome paraneoplásica
cutânea espetacular, a “ALOPECIA PARANEOPLáSICA FELINA”, caracterizada por perda do estrato
córneo e telogenização completa dos anexos, originando um aspecto brilhante patognomônico
da pele. A evolução é rapidamente fatal.

Ver INSUFICIêNCIA PANCREáTICA, PANCREATITE AGUDA (p.441), PANCREATITE CRôNICA (p.443), ZOLLINGER-
ELLISON (SíNDROME DE), TUMORES DE GLâNDULAS ENDóCRINAS.



Ultrassonografia Do Pâncreas
O exame de integridade do pâncreas deve ser realizado por veterinário experiente.

A sensibilidade do exame é de cerca de 67 a 70% quando há pancreatite crônica; ela é melhor
na pancreatite aguda ou nos tumores pancreáticos. Os insulinomas são de diagnóstico
particularmente difícil porque podem ser de tamanho pequeno (recorrer à cintilografia, se
necessário).



Pancreatite aguda
Definição
Inflamação do pâncreas e dos tecidos ao redor, caracterizada por lesões de necrose (por oposição
às pancreatites crônicas, não há fibrose nem atrofia de ácinos pancreáticos). Os sintomas clínicos
podem ser dramáticos, com “abdome agudo”. As pancreatites agudas representam 2/3 dos casos
de pancreatite nos cães (embora as formas crônicas sejam provavelmente mais frequentes
porque são subdiagnosticadas). Nessa espécie, distingue-se duas formas distintas, conforme os
critérios lesionais:
– Pancreatite aguda necrosante: necrose pancreática aguda (infiltrado de neutrófilos
polimorfonucleares, macrófagos), com edema, necrose, hemorragia; o prognóstico é reservado.
– Pancreatite aguda supurativa: inflamação moderada a grave (infiltrado neutrofílico),
predominantemente edematosa, com pouca necrose; a evolução é normalmente favorável.

Etiologia
– A causa permanece normalmente indeterminada.
– NOS CãES: certos fatos predisponentes ou desencadeantes são citados: alimentação rica em
lipídeos, hipertrigliceridemia do Schnauzer anão, obesidade, endocrinopatias, doenças
digestivas primárias, traumatismos, isquemia, estado de choque, tóxicos, (infecção).
– NOS GATOS: infecções (toxoplasmose, trematódeos, PIF, herpes, calicivirose), traumatismos,
organofosforados, associação a colangite e/ou doença inflamatória crônica intestinal, lipidose
hepática.

Sintomas
Nos cães
– Anorexia e vômitos (80-90% dos casos).
– Apatia (80% dos casos).
– Dor abdominal cranial (em torno de 60% dos casos); postura “em prece possível”.
– Desidratação (em torno de 45% dos casos).
– Diarreia (em torno de 35% dos casos).
– Hipertermia possível; efusão abdominal às vezes; icterícia.
– Sinais respiratórios, problemas de ritmo cardíaco, estado de choque, CVID nas formas
complicadas.

Nos gatos
– Letargia, prostração (100% dos casos).
– Anorexia (em torno de 97% dos casos).
– Desidratação (em torno de 92% dos casos).
– Hipotermia (em torno de 70% dos casos).
– Vômitos (35% dos casos somente!).
– Dor abdominal (ocorre em 25% dos casos somente).
– Às vezes: diarreia, icterícia, sinais de efusão abdominal, febre, dispneia…

Os sinais clínicos dependem das lesões pancreáticas e da presença ou não de afecções
associadas e/ou complicações: peritonite, diabetes melito CIVD, estado de choque, síndrome de
falha multiorgânica…



Diagnóstico
De difícil estabelecimento (fatores de predisposição, sinais clínicos…).

Exames Complementares
Testes específicos
– Lipase pancreática específica do pâncreas: PLI (laboratório Idexx: Spec cPL, Spec fPL; ou teste
ELISA: SNAPcPL): boa sensibilidade e especificidade.
– Elevação marcante (multiplicada por 3) e simultaneamente de amilasemia e de lipasemia, nos cães.
Porém, falta especificidade e sensibilidade. Nenhuma confiabilidade nos gatos.
– Aumento da taxa sérica de tripsinogênio canino (cTLI); falta especificidade e disponibilidade
na urgência.

Outros exames biológicos: pesquisa de complicações
– Glicemia (risco de diabetes melito), uremia e creatininemia (risco de IRA), enzimas hepáticas
(envolvimento hepático associado possível).
– Leucocitose e síndrome inflamatória.
– Exploração da hemostasia.
– Calcemia (hipocalcemia por saponificação de gorduras peripancreáticas).
– Seguimento hidroeletrolítico e acidobásico por fluidoterapia…

Radiografia
Os sinais radiográficos são inconstantes e pouco específicos: perda de contraste localmente no
quadrante abdominal direito.
• A ULTRASSONOGRAFIA é O EXAME DE ESCOLHA (ver Fig. 11).
– Espessamento do pâncreas, dilatação do conduto pancreático.
– Aspecto hipoecogênico e heterogêneo do pâncreas.
– Hiperecogenicidade dos tecidos periféricos indicando peritonite secundária à liberação de
enzimas pancreáticas e à saponificação da gordura.
– Efusão abdominal localizada.
– Duodenite e/ou gastrite associada (espessamento parietal, aspecto rugoso, diminuição ou
ausência de peristaltismo).
– Dilatação secundária dos condutos biliares.
• LAPAROSCOPIA com biópsia de pâncreas.

Tratamento
• ESSENCIALMENTE MéDICO E VISA AOS SEGUINTES OBJETIVOS:
– Suprimir a causa se ela for conhecida (raro!).
– Reduzir a atividade pancreática.
– Prevenir ou lutar contra o choque.
– Prevenir ou lutar contra a infecção.
– Acalmar a dor.
– Opor-se às consequências clínicas: problemas digestivos, desidratação.
• O TRATAMENTO CIRúRGICO é CONSIDERADO EM CASO DE:
– necrose extensa (> 50%);
– abscesso, massa pancreática;



– envolvimento de vias biliares;
– má resposta ao tratamento médico;
– exploração de outros órgãos abdominais.

Princípios Do Tratamento
• SUPORTE NUTRICIONAL: a dieta é controversa porque aumenta o risco de translocação bacteriana,
de atrofia de vilosidades, de sepse, de baixa de imunidade e, nos gatos, de lipidose hepática. Se
for praticada, deve ser curta. Realimentação progressiva precoce é aconselhável.
– Dieta curta nos cães e realimentação progressiva.
– Fluidoterapia pode ter a finalidade de manutenção, compensando as perdas e correção de
problemas hidroeletrolíticos, quase constantes, e acidobásicos.
– Antieméticos, antiácidos.
– Interesse em inibidores de proteases.

Lutar contra a DOR

O uso de antiálgicos morfínicos é aconselhável nos casos em que a dor é muito pronunciada
porque ela pode ser a própria fonte de complicações, em particular em choque.

Prevenir ou lutar contra infecção
– A antibioticoterapia será inútil na maior parte dos casos; na prática, normalmente ela é
realizada, estando a necrose pancreática propícia a infecções, em função do risco de infecções e
de complicações (amplo espectro e/ou boa difusão: amoxicilina, cefalosporina, quinolonas,
metronidazol).
– A lavagem peritoneal é reservada às peritonites severas associadas.

Lutar contra o choque
– O uso de glicocorticoides é muito controverso porque certas pancreatites são secundárias à
corticoterapia e parecem aumentar a viscosidade do suco pancreático.
– É aconselhável por certos autores quando o choque for óbvio.

Tratamentos adjuvantes
– O interesse das enzimas pancreáticas é controverso.
– Vitamina B12 (em caso de doença intestinal associada).
– Antioxidante: selênio.
• TRATAMENTO DE DIABETES MELITO: se presente (ver DIABETES MELITO) (p.200).

Conduta Do Tratamento
• DIETA: inferior a dois dias.
– Realimentação progressiva com alimentação pobre em lipídeos ou hiperdigestiva.
– Se os vômitos persistirem, recorrer à alimentação assistida: sonda nasoesofágica, ou sonda de
esofagostomia ou gastrotomia, ou sonda de jejunostomia (que evita a estimulação das secreções
pancreáticas em “curta circulação” do estômago; ela pode ser realizada se uma laparotomia for
considerada para biópsia ou ato curativo).

Fluidoterapia



– Soluções cristaloides (NaCl 0,9% ou Ringer Lactato na ausência de problemas hepáticos); em
“débito de choque” ou bolus inicialmente em caso de hipovolemia severa.
– Coloides em caso de hipovolemia severa ou hipoalbuminemia maior.
– Oxigenoterapia (transporte de O2): combater a hipóxia tisular (risco de aumento do tempo de
sangramento).
– Transfusão: aporte de porteínas, de fatores de coagulação, de inibidores de proteases.
– Ou inibidores de proteases: aprotinina (Trasylol*): 5.000 ULK/kg intraperitoneal, 3 vezes por
dia.

Tratamento sintomático
– Antiemético: maropitan (Cerenia®: 1 mg/kg/dia; sem AMM nos gatos).
– Ou metoclopramida (Primpérid®): mais eficiente em perfusão contínua de 1-2 mg/kg/dia ou de
0,01 a 0,02 mg/kg/h, senão 0,2 a 0,4 mg/kg, 3 a 4 vezes por dia, SC.
– Antiácidos: anti-histamínico H2: cimetidina (Zitac®, Tagamet®*): 5-10 mg/kg/6-8 h IV lento ou SC
ou ranitidina (Raniplex®*): 0,5-2 mg/kg/12 h, via oral SC IV. Eles estimulam a motricidade
intestinal, impedindo assim a parada do íleo.
– Ou inibidores da bomba de prótons: omeprazol (Mopral®*: 0,5 a 2 mg/kg/24 h via oral).

Analgesia
– Cloridrato de morfina (Cooper®, 10 mg/mL): 0,3-0,5 mg/kg em bolus ou perfusão (0,05-
0,1 mg/kg/h); atenção ao risco de parada do íleo.
– Butorfanol: em bolus: 0,2 mg/kg; em perfusão: 0,1-0,2 mg/kg/h.
– Fentanil: 2-4 µg/kg após perfusão de 1-4 µg/kg/h; relacionado: Durogésic®*: dispositivo
transdérmico a 25 µg/h realizado por 2 a 3 dias; ou em associação.
– Protocolo “MLQ” (morfina-lidocaína-cetamina).

Antibioticoterapia
– Clamoxyl®: 30 mg/kg.
– Enrofloxacina (Baytril®): 5-10mg/kg/dia em 2 injeções IV, depois 5 mg/kg/dia via oral).
– Quando em sepse: metronidazol (Flagyl®*): 15 mg/kg IV, duas vezes por dia (cão e gato).

Terapia de seguimento
– Tratamento de eventual diabetes melito, doença hepática…
– Os cães obesos serão obrigatoriamente objeto de regime restritivo (ver OBESIDADE) (p.420).



Pancreatite crônica
Definição
Inflamação contínua e progressiva do pâncreas, caracterizada por lesões de fibrose com extensão
para a origem de uma atrofia acinar e uma infiltração linfocitária, e edema.

Nos cães, a prevalência de pancreatites crônicas é subestimada.
Ocorre de forma mais frequente nos gatos. Nessa espécie, é identificada uma forma evolutiva: a

“pancreatite crônica-ativa”, com lesões de necrose associada à fibrose.
A ambiguidade dos sintomas faz com que o diagnóstico seja mais frequentemente

necroscópico do que durante a vida do animal.

Sintomas
São pouco característicos.

Espécie canina
– Pouco documentados: problemas digestivos recidivantes.
– Anorexia.
– Fraqueza.
– Vômitos.
– Perda de peso.
– Diarreia.
– Dor abdominal…

Espécie felina
– Anorexia (70% dos casos).
– Letargia (52% dos casos).
– Vômitos (35% dos casos).
– Emagrecimento (21% dos casos).
– Dor abdominal é frequentemente pouco observada.
– A associação a afecções hepática e/ou DICI ou então diabetes melito é frequente.

Diagnóstico
• DOSAGEM DE LIPASE PANCREáTICA ESPECíFICA DO PâNCREAS: PLI (Laboratório Idexx: Spec cPL, Spec
fPL; ou teste ELISA: SNAPPcPL): boa sensibilidade e especificidade.
    Na espécie canina, a dosagem de TLI (ver DIARREIA CRôNICA) (p.210) é reduzida em certos casos;
esse ensaio carece de especificidade e sensibilidade para o diagnóstico de pancreatite. Ele
permite detectar precocemente uma eventual INSUFICIêNCIA PANCREáTICA.
• A ULTRASSONOGRAFIA apresenta sensibilidade de 67%, e o pâncreas pode aparecer mais ou
menos hiperecogênico, de maneira mais ou menos difusa. Esses sinais podem igualmente estar
presentes em sequelas de pancreatites agudas. Nesses casos, nenhuma anomalia é detectável.
Dilatação dos condutos biliares pode seguir uma obstrução posterior do ducto colédoco.
    O diagnóstico definitivo é estabelecido por biópsia do pâncreas.

Tratamento



Espécie canina
• Tratamento específico; combater a obesidade.
• Alimentação pobre em lipídeos
• ESPéCIE FELINA: sem tratamento específico descrito.



Paniculites
Definição
Dermatoses raras caracterizadas por inflamação do panículo adiposo subcutâneo. Reconhecem-
se causas variadas que se traduzem por expressão clínica e histológica suficientemente uniforme.

Sintomas
Nota-se a presença de um ou mais nódulos de diâmetro variando de 1-10 cm ou mais,
normalmente localizado em qualquer parte do corpo com predileção para a parte ventrolateral
do tórax e do abdome.

Um exsudato viscoso, citrino, por vezes hemorrágico, pode escapar de um nódulo ou ser
evidenciado por punção.

Os sinais gerais (febre, anorexia, perda de peso) com linfadenomegalia regional são às vezes
notados.

Essas lesões nodulares são geralmente pouco dolorosas e não pruriginosas.

Etiologia
– Paniculites infecciosas e traumáticas
    Provocadas por inoculação bacteriana ou fúngica, favorece um traumatismo ou injeção
subcutânea.
– Paniculites autoimunes
    Excepcionalmente encontradas em certas formas de lúpus sistêmico ou de eritema nodoso nos
cães. Observadas, por vezes, nas piodermites juvenis.
– Paniculites nutricionais
    Muito raramente encontradas nos gatos alimentados com conservas de peixe (principalmente
atum) de má qualidade e carentes em vitamina E.
– Paniculites neoplásicas
    Certos tumores cutâneos multicêntricos (linfossarcoma, mastocitoma) podem se desenvolver
no centro da gordura subcutânea e iniciar uma paniculite.
– Paniculite nodular estéril
    É a forma mais frequente nos cães e gatos. Uma predisposição racial é mencionada para o
Teckel e o Poodle. Não há predisposição ligada ao sexo nem à idade, se bem que 60% das
paniculites nodulares estéreis sejam descritas em animais de idade menor que seis meses. Sua
causa permanece desconhecida.

Diagnóstico
É necessária a realização de exames complementares:
– Punção aspirativa estéril do líquido intranodular com realização de cultura para identificação
de eventual agente bacteriano ou fúngico em meio apropriado.
– Exame histopatológico efetuado em biópsia por exérese da totalidade do nódulo é interessante
na paniculite subcutânea. Observam-se graus variados de necrose da gordura panicular com
infiltração septal ou não.

Tratamento



Exceto para as paniculites de origem infecciosa, imunológica, nutricional ou neoplásica, que são
tratadas em função da causa respectiva, a paniculite nodular estéril responde muito bem à
corticoterapia oral (prednisona: 1-2 mg/kg/dia em duas doses). Esse tratamento deve seguir até a
melhora dos sintomas (1 a 4 semanas), depois continuar com corticoterapia mais leve durante 3 a
4 semanas.

As recidivas são possíveis e necessitam de nova recorrência à corticoterapia.
Os nódulos isolados ou em pequeno número podem ser objeto de exérese cirúrgica, que em

geral obtém bons resultados.



Panleucopenia felina (Leucopenia felina, Tifo do gato)
Definição
Doença viral, contagiosa, especialmente aos felinos, devido a um parvovírus, caracterizada
clinicamente por um estado de prostração intensa, gastroenterite e leucopenia.

Mortalidade: taxa de mortalidade muito elevada, em particular nos animais com idade menor
que seis meses.

O parvovírus do gato infecta a fêmea em gestação e é responsável pela hipoplasia cerebelar,
iniciando por uma ataxia no gato filhote.

Doença descrita em 22 de junho de 1989 e registrada com o nome de leucopenia infecciosa
felina, na lista de doenças fatais (tempo para realizar um diagnóstico de suspeita: cinco dias a
partir da chegada – tempo para introduzir a ação junto ao tribunal: 30 dias a partir da chegada).

Diagnóstico
• SINTOMAS:
– contágio;
– prostração;
– leucopenia:
– sintomas digestivos.
• HISTOLOGIA: pesquisa de inclusões nas células epiteliais digestivas.
• VIROLOGIA: pesquisa do vírus nas fezes ao longo dos cinco primeiros dias da doença.
• A PCR está normalmente disponível (Laboratório Scanelis — ENVT).

Tratamento
• REIDRATAçãO: solução salina isotônica ou solução de Ringer lactato 60 mL/kg/dia por via IV ou IP
dependendo das dificuldades técnicas da anterior.
• ANTIBIOTICOTERAPIA para evitar as infecções secundárias.
• TRATAMENTOS SINTOMáTICOS de vômitos e de diarreia.
• EM CASO DE CHOQUE HIPOVOLêMICO: se possível, transfusão de 30-40 mL de sangue.

Profilaxia
Resistência do vírus, particularmente longa:
– três meses nas gaiolas, cobertas etc.;
– seis dias nas matérias orgânicas;
– morto por alvejante.
    Desinfecção: formol, alvejante.
• Vacinas de vírus modificado por passagem em cultura celular de rim de gato.
– Primovacinação:
– antes de três meses: duas injeções de uma dose vacinal SC com quatro semanas de intervalo;
– após três meses: uma injeção de dose vacinal SC.
– Reforço: ao final de um ano



Panoftalmia
Definição
Destruição de todas as estruturas oculares, a panoftalmia frequentemente resulta de
traumatismo, com penetração, que favorece a infecção e a inflamação das estruturas internas, ou
sem penetração, mas originada de uveíte facoinduzida (facoclástica). Isso resulta de lesão na
cápsula do cristalino, com liberação no humor aquoso das proteínas que atuam como corpo
estranho e causam uma reação de hipersensibilidade complexa. Nos cães e gatos, a panoftalmia
também é uma complicação do glaucoma.

Clínica
O olho está inflamado e extremamente doloroso.

Tratamento
Após curto período de antibioticoterapia geral e local (subconjuntival, injeção intracamerular), a
enucleação é em geral o resultado habitual dessa afecção.



Pan-osteíte eosinofílica
Definição
Afecção óssea, de etiologia desconhecida, afetando principalmente os animais jovens de raças
grandes (em particular, Pastor-alemão e Pastor Beauce).

Caracteriza-se por claudicações (e por dor à palpação dos ossos longos) afetando, de forma
intermediária, um ou mais membros, simultânea ou sucessivamente. A evolução é
habitualmente favorável.

Sintomas
– Principalmente nos filhotes de cães (4-12 meses), machos, de raças grandes.
– Claudicação aguda, de aparecimento súbito (normalmente fazendo pensar em traumatismo),
evoluindo durante alguns meses com crises de algumas semanas, entrecortados por períodos de
remissão. Durante cada acesso, a dor é intermitente e eventualmente ambulatorial com possível
envolvimento, sucessivo ou simultâneo, de vários membros. Progressivamente, essas crises se
espaçam mais e mais, e a evolução é geralmente favorável.
– Durante a crise, a “palpação-pressão” das diáfises suscita dor, e o estado geral é alterado.

Exames Complementares
• AS LESõES RADIOLóGICAS demonstram ossificação endocondral anormalmente ativa:
– aumento precoce da trabeculação das extremidades diafisárias e/ou;
– densificação “em monte” das cavidades medulares, particularmente oposta ao orifício
nutricional.
– Essas lesões se atenuam progressivamente com a idade.
• NENHUMA ALTERAçãO BIOLóGICA significativa: a hipereosinofilia é rara e não significativa.

Tratamento
• O PROGNóSTICO é BOM, já que a pan-osteíte evolui favoravelmente na maior parte dos casos.
• PODE SER úTIL A PRESCRIçãO DE CORTICOTERAPIA EM DOSE MODERADA para limitar os fenômenos
dolorosos durante as crises. A redução da posologia e a parada do tratamento devem também
ser rápidas assim que a clínica permitir para evitar osteoporose catabólica.



Papilomatose do cão
De origem viral, afetando principalmente os jovens, a papilomatose bucal se cura em geral
espontaneamente em alguns meses.

Tratamento
Restrito aos casos graves, apresentando disfagia e infecção bucal.

Tratamento local
– Desinfecção com solução de clorexidine (Collunovar® 0,11%*)
– Eventualmente: ablação cirúrgica das verrugas-mães com tesoura ou cautério ou bisturi
elétrico.
– A preparação de uma autovacina por congelamento-descongelamento por várias vezes de uma
suspensão preparada a partir de homogeneizado de papiloma consegue bons resultados (1 mL
por via subcutânea por semana durante 6 a 8 semanas).
• TRATAMENTO GERAL: antibióticos, principalmente após a exérese cirúrgica.



Paquimeningite ossificante
Metaplasia óssea da dura-máter, frequente nos cães idosos de raças de grande porte. A causa em
si é desconhecida.

Nenhuma consequência clínica é apresentada por essa lesão.
A descoberta radiológica ocasional de paquimeningite ossificante não explica uma síndrome

medular.



Parada cardiorrespiratória
Definição
Parada da circulação sanguínea ligada à fibrilação ventricular, a parada cardíaca total ou, ainda, a
assistolia (atividade atrial conservada, mas sem complexo ventricular), levando à anóxia cerebral
com lesões irreversíveis de instalação rápida (menos de 10 minutos).

Etiologia
– Causas mais frequentes:
– hipoxemia, hipovolemia, hipotermia;
– acidentes anestésicos (superdosagem);
– desequilíbrios acidobásicos e hidroeletrolíticos;
– intoxicação;
– choque vagal;
– intoxicação.

Sintomas
• SINAIS PREMONITóRIOS:
– sangue venoso escuro;
– respiração superficial;
– irregularidade do pulso (geralmente filiforme e rápido).

Sinais de parada
– perda da vigilância (animal não anestesiado);
– midríase arreativa;
– ausência de pulsações;
– desaparecimento dos ruídos cardíacos, do pulso e do choque precordial;
– parada respiratória com midríase progressiva;
– palidez das mucosas.

Tratamento
Três gestos imperativos
• Assegurar uma ventilação pulmonar correta (excelente permeabilidade das vias aéreas superiores
com a colocação de uma sonda de ventilação à prova d’água, oxigênio puro ou ar do ambiente
com 20 a 40 ciclos respiratórios por minuto, relação expiração-inspiração 1/1 e 25 cm de água de
pressão positiva na insuflação).
• Cateterizar uma veia se isso não tiver sido feito (contexto extracirúrgico). Utilizar a safena
interna ou a jugular, que permitem maiores débitos eventuais.
• Realizar um ECG para precisar a causa cardíaca: fibrilação, parada verdadeira ou assistolia.
– EM CASO DE FIBRILAçãO VENTRICULAR
    No caso de posse de um desfibrilador externo, proceder a choques elétricos de valores crescentes (6 J/kg) verificando, entre cada
choque, a existência de contrações cardíacas eficientes (pulso femoral).
    Em caso de falha persistente:
– ou abandonar;
– ou realizar uma massagem cardíaca externa enérgica, ou, em ambiente cirúrgico, tentar o



recurso extremo de uma massagem cardíaca direta, conhecendo as dificuldades de seguimento
em caso de sucesso.
Se não possuir um desfibrilador externo, tentar a injeção intramiocárdica de cloreto de acetilcolina

(6 µg/kg) e de cloreto de potássio (2 mEq/kg) separadamente, e em associação com uma
massagem cardíaca externa: lidocaína (Xylocard®*) IV em bólus de 0,5-2 mg/kg no cão, 0,25-
0,5 mg/kg no gato (até 8 mg/kg/dia no cão e 4 mg/kg/dia no gato).

Esses medicamentos são mais eficazes em associação à desfibrilação elétrica.
– EM CASO DE PARADA CARDíACA OU ASSISTOLIA (ausência de atividade elétrica ou unicamente de
ondas P):
– massagem cardíaca externa;
– injeção de isopropil-noradrenalina (Isuprel®*) na dose de 50 µg/kg, e no ritmo de 0,04 a

0,09 µg/kg/min/IV;
– simultaneamente, injeção de solução salina isotônica (20 a 50 mL/kg/hora) e bicarbonato;
– dopamina (Dopamine Nativelle®*): 5 a 10 µg/kg/min;
– dobutamina (Dobutrex®*): 5 a 20 µg/kg/min.

Teremos:
– ou um reaparecimento do ritmo cardíaco sinusal;
– ou uma FIBRILAçãO ventricular;
– ou uma parada cardíaca durável que leva a:
– abandonar,
– continuar as massagens cardíacas externas associando a uma injeção intracardíaca de

gluconato de cálcio (0,1 mg/kg de gluconato de cálcio a 10%) (Gluconato de cálcio Lavoisier®*),
– praticar uma toracotomia a fim de realizar uma massagem cardíaca direta em caso de falha ao

final de cinco minutos, massagem externa (toracotomia no meio do quinto espaço intercostal
esquerdo e abertura do saco pericárdico).

– SEGUIMENTOS FAVORáVEIS
    Eles são caracterizados por:
– regressão progressiva da midríase;
– retomada de respiração espontânea;
– recoloração das mucosas labiais e conjuntivais;
– percepção dos batimentos cardíacos e do pulso.
– Pensar em corrigir as consequências da anóxia
– acidose metabólica (injeção de bicarbonato de sódio);
– hipercaliemia eventual (sobrecarga cálcica pelo gluconato de cálcio);
– tratar eventualmente edema cerebral iniciante se a reanimação for longa (Manitol®* IV).



Parafimose
Definição
É a impossibilidade de o pênis em ereção se retrair e retornar ao seu lugar na cavidade prepucial.

Sintomas
Esse acidente segue-se ao coito ou a uma excitação sexual. O orifício prepucial forma um anel
constritor ao redor da glande. A ereção se mantém, com a estase venosa agravando
progressivamente o fenômeno. A lambedura permanente provoca edema importante do órgão. A
necrose do pênis e a obstrução da uretra podem ocorrer em seguida.

Causas Predisponentes Dessa Afecção
– Existência de fimose moderada que permite a ereção.
– Presença de numerosos pelos no orifício do prepúcio.
– Balonopostite grave.
– Fratura do osso peniano.
– Presença de corpos estranhos na cavidade prepucial.
– Priapismo crônico.

Diagnóstico Diferencial
Eliminar a possibilidade de paralisia dos músculos retráteis do pênis. Nesse caso, o pênis não
está em ereção. Ele pode, contudo, estar muito edemaciado pelo fato do traumatismo.

Prognóstico
Depende da rapidez da intervenção e da importância das lesões traumáticas.

Conduta A Seguir
• APóS A INTERVENçãO RáPIDA, a aplicação de gel obstétrico (Istogel®) ou de óleo de vaselina permite,
após a eversão do prepúcio e dos pelos, a recolocação do pênis. O banho com soluções frias e
hipertônicas reduz o edema.
• APóS A INTERVENçãO TARDIA ou quando há falhas nas manobras conservativas, a face ventral do
prepúcio é incisada longitudinalmente, permitindo a colocação do órgão. Se a causa da
parafimose é uma fimose, a cura cirúrgica é realizada. A colocação de um cateter vesical é por
vezes necessária para garantir a micção quando as lesões do pênis são muito importantes. Após
a recolocação do órgão, para evitar a formação de aderências entre o pênis e o prepúcio, é
necessário exteriorizar todos os dias o pênis e instilar a cavidade prepucial com uma preparação
de antibióticos e anti-inflamatórios.
    Se a glande estiver necrosada ou se o ureter estiver danificado de forma irremediável, a
amputação do pênis se impõe.

Prevenção De Acidentes
– Cisalhamento dos pelos do prepúcio dos reprodutores antes da reprodução.



– Higiene da cavidade prepucial.
– Tratamento da fimose leve.



Paralisia do nervo radial
Definição
Perda da motricidade dos extensores do ombro, do carpo e dos dígitos, e da sensibilidade da
parte dorsal do membro anterior devida a uma lesão centrada habitualmente no trajeto do nervo
ou no plexo braquial, muito raramente lesão unilateral das raízes motoras entre C6 e D2 (nesses
casos, a sensibilidade é conservada).

Sintomas
– Paresia de um membro anterior.
– Desgaste anormal das garras devido ao atrito sobre o solo da face dorsal dos dígitos.
– Perda da sensibilidade da face dorsal da pata e do antebraço.
– Reflexo tricipital diminuído ou ausente.
– Síndrome de Claude Bernard-Horner eventualmente quando a lesão ocorre no plexo braquial.

Diagnóstico
A eletromiografia permite a confirmação da lesão do nervo radial e estabelecer um prognóstico
em função do grau de envolvimento do nervo. A palpação atenta do plexo braquial permite, por
vezes, evidenciar um tumor.

Etiologia
– Traumatismo (fratura da primeira costela ou do úmero).
– Tumor, traumatismo do plexo braquial.

Tratamento
• DE INíCIO, IMOBILIZAçãO DO MEMBRO para evitar os traumatismos e praticar a corticoterapia.
• PLANEJAR A POSSíVEL UTILIZAçãO DE UM PROCEDIMENTO CIRúRGICO para descomprimir o nervo, caso
ele esteja envolvido em uma fratura ou próximo a um tumor.
• EM CASO DE TUMOR SOBRE uma ou mais raízes do plexo braquial, a cirurgia é recomendada, se
bem que algumas sequelas pós- operatórias sejam inevitáveis.
• MAIS TARDE: evitar lesões prescrevendo bota de couro.
• PLANEJAR UMA AMPUTAçãO se nenhuma recuperação constante ocorrer em 4-6 meses ou mais
precocemente quando o exame eletrofisiológico afirmar a característica irreversível da lesão.



Paralisia facial
Consequência de uma neurite do nervo facial, complicada por otite média, um tumor do tronco
cerebral ou de origem idiopática (paralisia a frigore).

Sintomas
– Desvio da face para o lado saudável.
– Ptose labial do lado lesado.
– Hipersalivação do lado lesado.
– Ptose auricular.
– Orifício palpebral expandido e reflexo de piscar a membrana desaparecido.
– Complicação: ceratite seca por parada da secreção lacrimal. Úlcera córnea.

Diagnóstico
• PESQUISA DE OTITE MéDIA por exame atento do conduto auricular e do tímpano (deformação,
perda da transparência, congestão, rasgo) e por exame radiográfico ou tomodensitométrico das
bulhas timpânicas.
• ELIMINAR um tumor do tronco cerebral que não se limita, em geral, ao núcleo do facial.
Tomografia e exame de outros nervos cranianos.
• IMAGEM: tomografia, IRM.
• PENSAR EM SEGUIDA na possibilidade de neurite desmielinizante idiopática.
• DOSAGEM DE T4 (cf. hipotireoidismo).

Prognóstico
Variável, dependendo da causa. Quando a paralisia é “fria”, o prognóstico é bom; cura em 3 a 4
semanas.

Tratamento
Nenhum tratamento específico
• CORTICOTERAPIA pode ser usada, mas sua eficácia é controversa.
• TRATAR A OTITE MéDIA: antibioticoterapia determinada após amostragem e antibiograma durante
quatro semanas.
– Betalactâmicos.
– Cefalosporinas.
– Quinolonas.
– Se necessário, trepanação da bulha timpânica.
• PREVENIR O DESSECAMENTO DA CóRNEA pela presença de lágrimas artificiais.
    Colírio antibiótico para evitar a infecção conjuntivo-corneana.



Paralisia laringiana
Sintomas
– Dispneia inspiratória:
– Modificação da voz:
– Chiado.

Diagnóstico
– Confirmação da paralisia por endoscopia (ausência de abdução das cartilagens aritenoides à
inspiração).
– Eletromiografia e eletroneuromiografia da laringe.
– Pesquisar:
– polineuropatia (exame neurológico);
– insuficiência tiroidiana (dosagem de T4).

Tratamento
– Médico:
– hormônios tireoidianos quando houver hipotireoidismo;
– corticoterapia (polineurite).
– Cirúrgico:
– lateralização aritenoide (complicação possível de falsa deglutição).



Paralisia mandibular
Consequência de envolvimento do trigêmio, muito mais raramente da evolução de um tumor
cerebral. Não esquecer a possibilidade de infecção rábica.

Sintomas
– Instalação rápida de paralisia da mandíbula: a boca permanece aberta.
– Impossibilidade da preensão de alimentos.
– Dificuldade para beber e deglutir.

Diagnóstico
Eliminar MIOSITE DOS MASSETERES.

Prognóstico
Mais frequentemente bom. Recuperação completa em 2 a 3 semanas.

Tratamento
– Nenhum tratamento específico.
– Garantir a alimentação do cão (sonda nasogástrica ou colocação de sonda por FARINGOSTOMIA ou
por gastrostomia).
– Garantir a manutenção de um estado de hidratação suficiente, se necessário por perfusão de
solução salina isotônica (60 mL/kg/dia).



Paralisia por picada de carrapato
Ver POLIRRADICULONEURITE (SíNDROME DE LANDRY-GUILLAIN-BARRé) (p.480)

As glândulas salivares de certas variedades de carrapato (Dermacentor variabilis, Dermacentor
andersoni e ixodes) secretam uma neurotoxina que pode provocar uma síndrome paralítica do tipo
motoneurônio periférico semelhante à sintomatologia da polirradiculoneurite (tetraplegia).

A toxina diminui a transmissão ao nível da placa motora.

Sintomatologia
Só aparece após vários dias da presença do parasita (quatro dias ao menos) e desaparece
geralmente após sua ablação.

Diagnóstico
Pode ser confirmada por exame eletromiográfico.

Essa doença é raramente observada na França em razão da boa cobertura da pelagem dos
animais.

Tratamento
– eliminar os carrapatos;
– conservação: garantir a nutrição e a hidratação pelos meios habituais.



Paresia dos membros posteriores
Quando a paresia dos membros posteriores é isolada, pesquise uma lesão medular posterior a
D2.

Exame Neurológico
Permite distinguir um envolvimento do motoneurônio central (D2-L2) ou do motoneurônio
periférico (L3-S2).
• MOTONEURôNIO CENTRAL (D2-L2): reflexos normais ou exagerados. Ataxia medular, amiotrofia
progressiva e moderada.
• MOTONEURôNIO PERIFéRICO (L3-S2): reflexos diminuídos ou nulos. Amiotrofia precoce e
importante.

Lesões Localizadas Entre D2 E L2
– Hérnia de disco tipo I de Hansen.
– Hérnia de disco tipo II de Hansen.
– Traumatismo da medula.
– Hematomielia.
– Mielite degenerativa.
– Mielite viral ou bacteriana.
– Tumor vertebral.
– Tumor da medula ou de seus anexos.
– Espondilodiscite
– Paquimeningite ossificante.

Lesões Localizadas Entre L3 E S2
– Hérnia de disco tipos I e II de Hansen.
– Embolização fibrocartilaginosa.
– Espinha bífida.
– Dimorfismo da medula.
– Tumores vertebrais ou da medula.
– Artrose lombossacra.
    Quando o exame neurológico precisar o local da lesão, sua natureza será diagnosticada por
certos exames complementares:
– RADIOGRAFIA da coluna vertebral para qual a anestesia geral é normalmente utilizada.
– MIELOGRAFIA para colocar em evidência lesão extradural, intradural extramedular ou, então,
medular.
– PUNçãO DO LíQUIDO CEFALORRAQUIDIANO com dosagem de proteínas, exame de celularidade e, se
necessário, exame bacteriológico.
– A TOMOGRAFIA, ou melhor, A RESSONâNCIA MAGNéTICA permite um diagnóstico muito preciso, em
particular quando uma intervenção cirúrgica for planejada.

Tratamento
Médico ou cirúrgico em função da causa.



Parodontose
Ver DOENçA PERIDONTAL (p.232)



Paroníquia
Ver ONIXE



Parto (Acompanhamento do)
O exame de uma cadela em trabalho de parto compreende um exame clínico geral: palpação
abdominal para pesquisa do engajamento dos fetos no canal pélvico, exploração digital da vagina
(dilatação, contração, presença de um filhote), radiografia abdominal de frente e perfil, avaliação
da vitalidade dos filhotes (ultrassonografia).

Sinais Premonitórios
A QUEDA DA TEMPERATURA RETAL é o sinal mais interessante a ser considerado. Essa variação súbita
de temperatura é devida à diminuição brutal da concentração de progesterona anterior ao parto.
Assim, na cadela, nenhum feto pode ser expulso se a concentração plasmática de progesterona
for superior a 2 ng/mL. Essa variação térmica é transitória: para o seu registro é necessário
realizar aferições de manhã e de noite da temperatura retal. Observa-se, então, durante as 24
horas que antecedem o parto, uma redução de temperatura, de 1 °C, em média, em comparação
às medições estáveis anteriores.

O INíCIO DA LACTAçãO é um sinal menos preciso. As mamas só aumentam de volume a partir da
segunda metade da gestação para atingir um desenvolvimento completo apenas uma semana
antes do parto. Nas primíparas, a lactação se estabelece, geralmente, 24 horas antes do parto.

Nas pluríparas, o aparecimento de colostro, durante a emulsão, pode ser mais precoce: uma
ou, por vezes, duas semanas antes do parto.

A TUMEFAçãO E O RELAXAMENTO DOS SEGMENTOS POSTERIORES DO TRATO GENITAL são observados
durante os dias precedentes ao nascimento. Contudo, nas primíparas, esse relaxamento é, por
vezes, discreto e ocorre muito tarde.

A APARIçãO DE MUCO CERVICAL na comissura vulvar é o sinal mais tardio. Esse fluxo é incolor e
precede, imediatamente, o começo do parto.

Observa-se, igualmente, MUDANçA DE COMPORTAMENTO (nidação) uma semana antes do parto.

Conduta
Durante fase preparatória (estágio I), com duração variável de 2 a 10 horas até 36 horas para as
primíparas, a fêmea fica inquieta, agitada, procura um lugar calmo “para fazer seu ninho”. Após
esse período, todas as perturbações do ambiente do animal, todos os “estresses” podem atrasar
ou impedir o parto.

A parturiente fica anorética, apresenta taquipneia e, por vezes, vômitos.
Em razão das modificações hormonais (queda de progesterona, elevação na concentração de

corticoides e estrógenos plasmáticos, sensibilização do miométrio à ocitocina pela concentração
sanguínea aumentada), ocorrem as primeiras contrações uterinas. Elas são intermitentes, e
aparecem sem o acompanhamento de esforços voluntários.

O colo do útero e os tecidos moles do canal pélvico se dilatam.
A duração da expulsão (estágio II), em sua totalidade, geralmente é inferior a 12 horas, mas ela

pode chegar a 36 horas nas primíparas. Essa expulsão ocorre pelas contrações uterinas
reforçadas pelas contrações abdominais. O parto do primeiro produto normalmente é mais
longo (até 1h30min.). Os jovens nascem recobertos por âmnio, que se rompe pelo seu efeito de
progressão através do canal pélvico. Por vezes, essa ruptura é provocada pela fêmea. Ela,
imediatamente, lambe o recém-nascido e secciona o cordão umbilical com seus dentes. O tempo
médio entre dois nascimentos varia de 10 a 60 minutos. Alguns minutos após o nascimento do
produto, sua placenta é expulsa (estágio III), depois instala-se uma fase de repouso uterino,



caracterizada por um espaçamento das contrações.
A cor verde do fluxo uterino é fisiológica e corresponde à presença de um pigmento, o

uteroverdina, em razão da degradação de hemoglobina nos hematomas marginais da placenta
dos carnívoros.

Os estágios II e III são atrelados: cada filhote é seguido da expulsão de sua placenta.
Duração total do parto: em média 4 a 8 horas, até 36 horas.

Consequências Práticas
Condições indispensáveis a uma boa conduta do parto:
– A parturiente não deve ser perturbada, devendo permanecer calma.
– O canal pélvico deve permitir a expulsão dos fetos. Para isso, a conformação da bacia deve ser
normal e os tecidos moles (colo, vagina, vestíbulo e vulva) devem estar suficientemente
dilatados.
– Os fetos devem possuir tamanho e conformação normais que permitam sua passagem pelo
canal pélvico (interessante à ecografia).
– As contrações uterinas devem ter frequência, intensidade e duração suficientes.



Parvovirose do cão
Definição
Doença contagiosa, virulenta, inoculável, devida a um Parvovirus, caracterizada clinicamente por
gastroenterite hemorrágica

É frequente nos cães jovens. A parvovirose é igualmente uma doença de canil, temível, responsável
pela mortalidade em 4 a 6 semanas.

Essa doença foi descrita em 22 de junho de 1989 e inscrita na lista de doenças fatais (tempo de
suspeita: seis dias; tempo para introdução de ação de suspeita: 30 dias a iniciar pelo dia de
início).

Sintomas
– A expressão clínica é grandemente modulada pela idade, raça e circunstâncias epidemiológicas
(transporte, recolhimento de cães).
– Incubação: 3 a 4 dias.
– Anorexia.
– Prostração.
– Vômitos.
– Diarreia hemorrágica.
– Desidratação importante.
– Evolução: morte em 2 a 5 dias. Cura frequente para os animais que passam no curso do quinto
dia.
– Em cães jovens desprotegidos pelos anticorpos de origem materna, a parvovirose pode se
traduzir por miocardite (forma clínica excepcional).

Diagnóstico
• DIAGNóSTICO CLíNICO: cães com idade de 6 a 12 semanas, grande contágio, enterite hemorrágica.
• DIAGNóSTICO DIFERENCIAL DAS DOENçAS INFECCIOSAS CANINAS COM TROPISMO INTESTINAL:
– Coronavirose: outra doença com predomínio digestivo, muito contagiosa. É necessário notar
que as coinfecções “coronavírus e parvovírus” são frequentes e efetivas. Globalmente, a diarreia
persiste por 6-14 dias e o prognóstico é menos sombrio que o da parvovirose (destruição
somente das vilosidades intestinais e não das criptas).
– Cinomose: sintomas respiratórios e nervosos, associados aos sintomas digestivos.
– Leptospirose: insuficiência renal. Septicemia.
– Coccidiose; sintomas clínicos menos severos. Exame coproscópico sobre fezes recentemente
eliminadas.
• DIANGóSTICO LABORATORIAL:
– A PCR é atualmente disponível. No entanto, o portador assintomático pode ter interpretação
complicada dos resultados dada a grande sensibilidade do método. Também é necessário
recorrer à PCR quantitativa, que permite fazer a diferença entre excreção pós- vacinal e pós-
infecciosa (Laboratório Scanelis – ENVT). Também se deve recorrer aos laboratórios que efetuam
sistematicamente a pesquisa de coronavírus (para este último, necessita-se da análise dos
resultados em função da “carga viral”).
– Evidenciar o vírus nas fezes: realizar a hemaglutinação das fezes (teste espontâneo) ou o
isolamento do vírus em culturas celulares (enviar ao laboratório com congelação porque o vírus é
muito resistente).



– Exame sorológico: inibição da hemaglutinação (os anticorpos estão presentes desde o ínicio da
diarreia).
– Exame histológico: amostragem de um segmento intestinal.
• ULTRASSONOGRAFIA: as imagens são pouco específicas e devem ser interpretadas em um contexto
clínico preciso:
– atonia intestinal ou hipoperistaltismo traduzindo paralisia;
– diminuição da camada mucosa do duodeno, do jejuno e do íleo seguida de sua erosão;
– perda da visualização dos estratos ultrassonográficos parietais;
– picos hiperecogênicos na mucosa intestinal;
– hipertrofia reacional dos linfonodos mesentéricos;
– efusão abdominal anecogênica em caso de hipoalbuminemia secundária:
    A ultrassonografia é o único meio objetivo de representação do peristaltismo, sinal importante de
melhora.

Tratamento
Utilizar apenas os medicamentos injetáveis durante os primeiros dias de tratamento.
• REIDRATAçãO EM FUNçãO DOS CRITéRIOS clínicos durante quatro dias:
– Dobras cutâneas iniciais; a quantidade de solução a perfundir é igual a 4% do peso do corpo.
– Pregas cutâneas persistentes, aprofundamento dos globos oculares, pulso rápido e curto: 8%
do peso do corpo.
– Estado de choque: 10% do peso do corpo.
    Solução salina isotônica ou solução de Ringer por via venosa. A correção do desequilíbrio
inicial estará estável em 24 horas.

Antieméticos
– Metoclopramida (Emeprid®): 0,5-1 mg/kg SC.

Desaceleração do trânsito intestinal
– Brometo de prifínio (Prifinial®): 0,75 mg/kg
• COMBATE àS SUPERINFECçõES BACTERIANAS (antibioticoterapia por via parenteral):
– Amoxicilina (Clamoxyl®): 20-40 mg/kg/dia em duas doses.
– IMUNOTERAPIA
• Interferon Virbagen® ômega: 2,5 mUI/kg/dia IV durante três dias. O protocolo é agora
codificado, mas a indicação da imunoterapia é fundamentada caso a caso, em função do
prognóstico e do custo.

Profilaxia
• SANITáRIA: permanece indispensável e efetiva, dada a grande resistência do agente infeccioso.
Desinfecção de locais com a ajuda de alvejante diluído em 1/30 e atribuído em função dos riscos.
• MéDICO:
– Preferir as vacinas vivas com vírus homólogos, que são mais eficazes.
– Animal isolado: a primovacinação é confiável e perfeitamente indicada por cada laboratório
produtor. Reforço após um ano e depois a cada dois anos (importância para a escala da
população canina em geral).
– Coletivo: o plano de profilaxia deve ser adaptado à situação epidemiológica. Pode-se conduzir



nos infectados efetivos a vacinação na sexta semana e repetir as injeções todos os 10 dias até a
12a semana. O programa de vacinação deve ser adaptado à situação epidemiológica do canil e ao
programa de vacinação da fêmea.



Patela
Ver LUXAçãO DE RóTULA (p.391)



Pênfigo
Ver DOENçAS AUTOIMUNES COM EXPRESSãO CUTâNEA (p.234)



Pênis (Lesões do)
Ver OSSO PENIANO (FRATURA DO) (p.425)



Pênis (Necrose do)
Ver PARAFIMOSE (p.448)



Perioftalmia de origem dentária
Ver AFECçõES OCULARES DE ORIGEM DENTAL (p.17)



Peritonite infecciosa felina
Definição
Doença infecciosa, contagiosa, devida a um Coronavirus. Muito polimórfica, a peritonite
infecciosa felina (PIF) pode se traduzir pela exsudação das serosas (forma úmida) ou pelos
granulomas disseminados em múltiplos órgãos (forma seca).

A PIF permanece preocupante devido aos números títulos: taxa de mortalidade extremamente
elevada (próximo de 100%); ausência de vacinação; dificuldade de seu diagnóstico e mais ainda
pela realização de profilaxia sanitária pertinente.

O problema se concentra no fato de que existem vários biotipos de Coronavirus felino (CoF),
entre eles os Coronavírus entéricos (CoFE), muito generalizados, que se multiplicam nos
enterócitos e possuem patogenia limitada, e o vírus da PIF (Co PIF) capaz de se multiplicar nos
macrófagos e gerar uma viremia. Doravante, assume-se que as cepas virais da PIF se originem
das do Coronavirus inicialmente entérico, mas desenvolvem patogenicidade posterior por
mutação. Como há forte igualdade antigênica entre os diferentes Coronavirus felino, atualmente,
ainda continua impossível diferenciar o CoFE do Co PIF pelas técnicas sorológicas e por PCR.

A PIF está inscrita na lista de doenças fatais (desde 22 de junho de 1989): o tempo para realizar
o diagnóstico de suspeita é de 21 dias do início e, para introduzir uma no tribunal é de 30 dias a
partir do início. Apesar de a informação contrária normalmente se repetir, convém salientar que
a legislação visa à PIF “doença” e não à simples soropositividade (a diferença de infecção pelo
FeLV e da infecção pelo PIF).

Sintomas
Principalmente em gatos jovens (três meses a três anos) ou, mais raramente, idosos (10-14 anos);
praticamente sempre isolado, com preocupação sobre sua importância e o risco de infecção.
• INCUBAçãO: muito variável e difícil de determinar (algumas semanas a alguns meses).
• PRóDROMOS QUASE CONSTANTES: síndrome febril recorrente, com anorexia crescente e declinante.
• FORMAS EXSUDATIVAS
– Peritonite com líquido efusivo muito evocativo: amarelo-palha a âmbar, viscoso, estéril, rico em
proteínas (> 50 g/L) com capacidade de engrossar ao ar livre em temperatura ambiente, com
celularidade variável, normalmente elevada: 1.000-10.000/µL.
– Pleurite.

Formas secas
– Iridociclite.
– Nefrite granulomatosa.
– Hepatite granulomatosa.
– Encefalomielite granulomatosa.
– Intestino nodular com piogranulomas multifocais.
• NO PLANO HEMATOLóGICO, é conveniente insistir na grande frequência do aumento significativo
da proteinemia (> 80 g/dL), devido à hipergamaglobulinemia, eventualmente associada a uma
real hipoalbuminemia. A partir disso, é interessante realizar uma eletroforese de proteínas
séricas.
    Leucocitose marcante é frequente, o mesmo que para anemia pouco ou não regenerativa de
origem inflamatória.
• TODAS AS FORMAS PODEM ESTAR DIVERSAMENTE ASSOCIADAS. Coinfecções possíveis com FeLV e/ou



FIV.
• MORTALIDADE SISTEMáTICA A CURTO PRAZO (2 a 5 semanas), exceto em certas formas secas (uveíte)
que podem evoluir por meses antes da aparição frequente de uma efusão que precipita a
evolução fatal.
• A NECROPSIA revela quadro lesional quase patognomônico sob a forma de numerosos
granulomas, em particular sobre as serosas nas formas úmidas, de 0,5-2 mm.

Diagnóstico
Critérios de suspeita
– Suspeita fácil nas formas úmidas ou de uveíte; pouco mais difícil nos outros casos. Em todos os
casos, é lamentável a dificuldade de afirmar um diagnóstico precoce.
– Confronto necessário entre os elementos epidemiológicos, clínicos e biológicos.
– Interessante noção de valor preditivo positivo e negativo:
– probabilidade de PIF próxima de 90% quando da associação de linfopenia (< 1.500/mL),

sorologia positiva (título > 1/160) e hipergamaglobulenemia (> 80 g/L);
– possibilidade de excluir PIF se nenhum desses fatores estiver presente.

Limites dos exames sorológicos
– Pelas razões evocadas anteriormente, os exames sorológicos só oferecem interesse limitado e é
conveniente reconhecer que a sorologia provavelmente condena a PIF em muitos mais gatos.
– São preferíveis as técnicas quantitativas, que permitem os títulos de anticorpos anti-COF às
técnicas simples qualitativas totalmente sem interesse.
– No entanto, os erros de interpretação podem ser constatados após um gato afetado por PIF ser
falsamente soronegativo (desaparecimento de anticorpos devido a imunocomplexos); ao
contrário, um gato recentemente infectado por CoFE pode ter títulos altos, de até 1/1.600.
    Portanto, mais uma vez, no confronto razoável e prudente de diversas informações
epidemiológicas, clínicas, biológicas e sorológicas, convém efetuar uma síntese:
– Nos gatos doentes:
– sorologia positiva: compatível com o diagnóstico de PIF se os sintomas clínicos e os outros

exames são coerentes com o diagnóstico;
– sorologia negativa: exclusão, na maior parte dos casos, mas nem sempre (ver tabela).
– Nos gatos saudáveis:
– sorologia positiva: contato com CoF felino sem possibilidade de prever o destino do animal.

Então, é indicado efetuar novo exame sorológico algumas semanas mais tarde, considerando
que uma diminuição dos títulos é favorável;

– sorologia negativa: o animal pode ser considerado íntegro, e eventualmente integrado a uma
coletividade sã, caso não tenha tido contato potencialmente infectante nas oito semanas
precedentes à coleta sanguínea.

 Interpretação dos resultados



Contribuição da PCR
– Como as sondas são características apenas de Coronaviridae no senso geral, a PCR não permite
estimar o risco real de infecção pelo vírus mutante versus o coronavírus entérico.
– Como consequência, é essencial analisar a amostragem em função da forma clínica (LCR/
humor aquoso…).
– No entanto, a PCR quantitativa, com carga viral elevada, contribui com precisão interessante
nos casos seguintes:
– o diagnóstico é considerado definitivo quando é realizado em líquido de efusão;
– ele identifica as principais fontes de excreção dentro de um limite de valores.

Contribuição da imagem
O interesse na IMAGEM concentra-se na capacidade de identificar os órgãos afetados nos animais
suspeitos de PIF, mas nenhuma imagem é específica dessa afecção:
– RADIOGRAFIA: efusão pleural, lesões pulmonares.
– ULTRASSOM: efusão abdominal, efusão renal subcapsular, pericardite, pesquisa de nefrite e
hepatite granulomatosa, e lesões intestinais.
– IMAGEM POR RESSONâNCIA MAGNéTICA: pesquisa de encefalomielite.

Os exames de imagem permitem, então, orientar o diagnóstico e escolher é a amostragem a
ser realizada (líquidos efusivos, se presentes, líquido cerebroespinhal).

Tratamento



– Nenhum tratamento eficaz.
– Qualquer contribuição otimista associa a corticoterapia ou a tilosina (160 mg/kg/dia em duas
doses) às punções repetidas dos líquidos efusivos.

Profilaxia
– A vacinação não está atualmente disponível, apenas as medidas preventivas baseadas no
isolamento dos animais novos, a determinação de seu status e da matriz sanitária dos
reprodutores e dos felinos ali alojados.
– Dentro de um efetivo que só compreenda animais soronegativos, as precauções devem ser
rígidas para evitar qualquer contaminação exterior: todo novo animal que chega deve ser
soronegativo, colocado em quarentena (30 dias) e permanecer lá até o final do período.
– Após a saída dos reprodutores, como os riscos reais são verdadeiros, é aconselhável isolar o
animal durante três semanas antes de ser recolocado para triagem.
– Dentro de um efetivo que compreenda animais soropositivos, o risco de aparição da doença é
evidentemente importante. De fato, é necessário observar os animais, respeitar a higiene restrita
(cama, mãos das pessoas) e começar a limpeza do gatil pelas peças das gaiolas ou onde vivem os
filhotes.
– Os indivíduos que representam o maior risco são os adultos portadores crônicos de
coronavírus digestivo porque eles secretam grande quantidade de vírus suscetíveis de infecção
nos filhotes. Como regra geral, eles representam 5-10% dos animais; portanto, deve ser possível
separá-los completamente de seus congêneres. A PCR quantitativa se afirma como o método
mais confiável com base em dois resultados positivos.



Persistência da membrana pupilar
Definição
Anomalia embriológica; a túnica mesodérmica da vesícula óptica, que normalmente se inverte
no centro da íris, é o local de uma persistência de fibras que vão de um lado a outro da pupila,
em longos trajetos radiais ou em diagonal.

Essas fibras não vascularizadas podem ser mais ou menos numerosas, pigmentadas ou não.
Em geral, não afetam a visão e não atrapalham nem o fechamento nem a abertura da pupila.

Elas são, na maior parte do tempo, visíveis a olho nu.
Qualquer complicação deve ser pesquisada:

– em certos casos, podem vir de aderências na face posterior da córnea, em um ponto
ligeiramente opacificado (endotélio);
– em outros casos, essa aderência pode ser vista no cristalino anterior, como catarata capsular
focal;
– enfim, pode-se constatar sobre o cristalino anterior as pontuações pigmentadas, mais ou
menos numerosas (Scottish-terrier).

Nos cães Basenji, a origem hereditária da afecção é suspeita.

Tratamento
Nenhum é empregado quando a visão estiver conservada.

Nos casos de catarata capsular com redução da visão, a extração do cristalino é o tratamento
recomendado.

Quando as fibras aderem ao endotélio da córnea induzindo uma opacificação muito extensa
com perda da visão, o transplante transfixante de córnea representa o tratamento de escolha.

Em certas raças, um programa de triagem é colocado em prática para combater os problemas
hereditários.



Persistência do freio prepucial
Definição
Presença de brida conjuntiva unindo a bainha à face inferior do pênis, causando desconforto na
exteriorização.

Tratamento
Secção da brida.



Persistência do hímen
Definição
Separação mais ou menos completa do vestíbulo e da vagina por hímen persistente, podendo
gerar acoplamento e provocar a retenção de secreções uterinas cujo fluxo é impossível (risco de
confusão com gestação ou piometra).

Tratamento
Eliminação cirúrgica do obstáculo, eventualmente em favor de uma episiotomia.



Pielonefrites
Definição
São definidas por uma inflamação aguda ou crônica da pelve (cavidades de excreção do rim)
alcançando o parênquima renal.

São consecutivas a uma infecção renal de origem frequentemente ascendente.
As causas que favorecem essas infecções supurativas são a estase ou a obstrução urinária

(tumores, litíase) e o refluxo vesiculouretral.
As pielonefrites são frequentemente achados de necrópsia, com a manifestação clínica

dependente da extensão do processo de infecção.

Sintomas
Ocorrência de mudança grave do estado geral, hipertermia, sinais de insuficiência real (se os
dois rins são afetados), sinais urinários (piúria, bacteriúria, proteinúria, cilindrúria).

Diagnóstico
– Ultrassom renal é o melhor meio de diagnóstico.
– Uma urografia intravenosa pode fornecer informações úteis nesse caso: diminuição da
espessura do córtex renal, os cálices afloram da cápsula renal, as cavidades excretoras são
retrabalhadas (cálices em taças ou em bastões).
– É encontrada leucocitose por neutrofilia.

Tratamento
• TRATAR A CAUSA DA PIELONEFRITE (cálculos, tumores).
• TRATAR A INFECçãO. Muito frequentemente, essa infecção é diagnosticada tardiamente e implica
nefrectomia em caso de afecção unilateral. A antibioticoterapia dura 6 a 8 semanas (ver INFECçãO
DO TRATO URINáRIO) (p.341) de acordo com o antibiograma. Uma semana após o início do
tratamento, verificar a melhora com o exame citobacteriológico da urina.
• SE OS DOIS RINS SãO AFETADOS, nefrostomia de drenagem ou antibioticoterapia em grande dose
com duração mínima de seis semanas serão necessárias (ver INFECçãO DO TRATO URINáRIO) (p.341).



Pigmentação (Problemas de)
A pigmentação cutânea depende, principalmente, da taxa de melanina contida nos
queratinócitos e que responde aos estágios sucessivos a seguir:
1. Formação de melanossomos no interior dos melanócitos.
2. Os melanossomos se enchem de melanina nos melanócitos.
3. Introdução dos melanossomos nos queratinócitos.
4. Os queratinócitos transportam os melanossomos que são degradados se a pele é clara e não
degradados se a pele é escura.

O hormônio MSH (Melanin Stimulation Hormone) aumenta as taxas de pigmentação melânica
atuando sobre o AMP cíclico contido nos melanócitos que ativam a tirosina.

Numerosos hormônios possuem influência indireta nas modificações observadas na
pigmentação cutânea.

Hiperpigmentação
Significa a pigmentação superior à normal em dada região. Ela pode ser hereditária (lentigo) ou
adquirida, consequência de problemas endócrinos (disfunção ovariana, sertolinoma,
hipotireoidismo etc.), inflamações crônicas (demodeciose generalizada, escabiose, foliculite
bacteriana etc.) ou um processo neoplásico.

Hiperpigmentação congênita
Lentigo

Raro nos cães, de origem genética, apresenta-se sob a forma de manchas múltiplas, fortemente
pigmentadas, sobretudo localizadas no abdome de indivíduos adultos. Não é pruriginoso e não
há consequências para o animal.

Nos gatos, descreve-se o lentigo simples nos indivíduos de pelagem laranja. Iniciando antes de
um ano de idade, as manchas pretas que se alargam e se multiplicam ao longo do tempo são
observadas no chanfro, nos lábios, gengivas e pálpebras.

O tratamento, puramente cosmético, requer excisão cirúrgica quando possível.
Diferentemente do homem, esse lentigo parece não passar por transformação tumoral melânica.

Hiperpigmentação adquirida
A grande maioria das hiperpigmentações adquiridas é consequência de inflamação cutânea
conduzida em primeiro lugar pelas piodermites superficiais. Outras causas podem ser
pesquisadas: demodeciose, sarna sarcóptica, hipersensibilidade, endocrinopatias, exposição
prolongada ao sol. Pelagem preta (melanotriquia) pode também ser observada em certas raças
(Yorkshire, Poodle, por exemplo), após a cura de uma inflamação profunda (paniculite) ou de
forma multifocal quando há adenite sebácea (Poodle, em particular).

Hipopigmentação
É a falta de pigmentação constatada sobre as zonas cutâneas ou pilosas que deveriam ser
normalmente pigmentadas. Pode ser congênita ou adquirida.

Hipopigmentação congênita
– O vitiligo é uma leucodermia verdadeiramente hereditária, descrita em particular nos Pastores-



alemães Tervuren, Collies, Rottweilers, Dobermans e no gato siamês. Observa-se
despigmentação macular sobre o nariz, lábios, mucosa bucal, coxins plantares e garras. A
afecção, mais frequentemente, começa no início da idade adulta e não possui tratamento.
Recoloração espontânea pode ser observada em certos casos.
– Despigmentação nasal pode ser uma forma de vitiligo, observada em particular nos Afghan
Hound, Labradores, Poodles, Doberman, Siberian Husky, Setter irlandês. Se os indivíduos são
normais ao nascimento, pode-se notar progressivamente uma descoloração da trufa, que de
preto se torna marrom-chocolate, depois marrom-claro. Certas raças (Husky siberiano, Bernese,
Labrador) apresentam descoloração apenas no inverno. Se essa hipopigmentação for completa,
os animais podem desenvolver uma DERMATITE SOLAR.
– O albinismo é a ausência de pigmentação hereditária, transmitida de forma autossômica
recessiva. Apesar de dotados de melanócitos, os indivíduos possuem deficiência em tirosina que
assegura a síntese de melanina. A pele, os pelos e as mucosas são despigmentados. É
conveniente retirar esses animais da reprodução.
– A pelagem manchada, frequentemente observada nos cães, corresponde a uma degeneração
genética envolvendo os melanócitos incompletamente diferenciados ou ausentes nas zonas
afetadas.
– A síndrome de Waardenburg-Klein foi descrita nos gatos, no Bull Terrier, Collie e no Dálmata em
particular. Os animais apresentam surdez, olhos azuis e a pele também com pelagem desprovida
de melanina (insuficiente diferenciação de melanócitos). Transmitida de forma autossômica
dominante, nessa síndrome deve-se retirar os animais envolvidos da reprodução.
– A síndrome do Collie cinza, afeta certos filhotes da raça Collie que nascem com pelagem cinza-
prata e que possuem uma neutropenia cíclica, sempre fatal. Certos filhotes da raça Chow-Chow
apresentam insuficiência de tirosina com consequência na língua (que se torna rosa) e sobre
certas mechas de pelos, que se tornam brancos. No entanto, a melanina reaparece normalmente
em 2-4 meses.
– A síndrome de Chediak-Higashi foi descrita em certos Persas azuis com olhos amarelos que
apresentam albinismo parcial (olhos e pelos) acompanhados de fotofobia e também de grande
predisposição a infecções. Não há tratamento. Eliminar os animais envolvidos de a reprodução.

Hipopigmentação adquirida
– A leucodermia (perda da pigmentação da pele) e a leucotriquia (perda da pigmentação do pelo)
pode ser observada isolada ou em associação.
– A despigmentação de uma zona habitualmente colorida pode ser consequência de vários
fatores que deprimem os melanócitos, como traumatismos, queimaduras, infecções e radiações
ionizantes.
– Hipopigmentação pós-inflamatória é menos frequente que hiperpigmentação e pode ser
observada nas zonas axilares e inguinais, principalmente após uma foliculite. Então, notam-se
máculas hipopigmentadas, circulares, múltiplas, que se tornam coalescentes.
– Outras infecções (esporotricose, leishmaniose) e certos medicamentos (cetoconazol) podem
conduzir a hipopigmentação. Esta pode ser localizada, por vezes, no ponto de injeção de
corticoides ou de um progestágeno.
– Carência de oligoelementos (Cu, Zn) e de vitaminas do complexo B pode igualmente participar do
processo.
– A despigmentação dos lábios pode acompanhar uma alergia de contato com os recipientes feitos
de plástico.
– As endocrinopatias sexuais do cão macho afetam normalmente a coloração do pelo.



– Certas neoplasias (micose fungoide, carcinoma) podem induzir uma hipopigmentação do
chanfro, das asas do nariz e dos lábios, que normalmente é o primeiro sinal da doença.
– Coloração ocre, avermelhada, pode ser observada sobre os pelos normalmente mais claros, se
eles forem sofrer a ação repetida de lágrimas (face) e da saliva (corpo). Neste último caso, a troca
da coloração da pelagem enfatiza a lambedura excessiva, revelando um prurido constante,
passando normalmente despercebido.

Síndrome Uveodermatológica (Síndrome De Voigt-Koyanagi-
Harada)
(ver esse termo)

Associando uma uveíte granulomatosa a uma hipopigmentação cutânea, essa síndrome foi
descrita em cães, particularmente de raças nórdicas.



Piloro (Afecções do)
Ver RETENçãO GáSTRICA (p.514)



Piodermites
As piodermites são resultado de uma infecção bacteriana piogênica na pele.

Ver árvore diagnóstica 9, p. XLI.

Piodermites Caninas
Representam um grupo de dermatoses muito frequentemente encontradas.

Frequentemente secundárias a outras dermatoses subjacentes, as piodermites do cão têm
como agentes responsáveis principais os estafilococos coagulase + (principalmente o S.
intermedius — 90% dos casos — e S. aureus), e às vezes transmitidas por outras bactérias
(Pseudomonas, Proteus etc.).

Uma camada cutânea retirada a partir de uma pústula permite diferenciar a imagem de uma
colonização microbiana (neutrófilos sãos, cocos extracelulares) de uma invasão microbiana
(neutrófilos alterados, cocos intracelulares fagocitados).

Classificação das piodermites
Entre os diferentes critérios usados para estabelecer uma classificação das piodermites, o da
profundidade de penetração da doença é a característica mais interessante para reter e a mais
eficiente no plano prático.

Assim, se distinguirão:
– as piodermites superficiais, onde apenas a epiderme, limitada à parte superior da camada córnea
e à parte profunda pela membrana basal, será o local da doença;
– as piodermites profundas, onde a infecção chega à derme e, às vezes, ao tecido adiposo;
– por fim, as pseudopiodermites, ou a infecção bacteriana que desempenha apenas um papel
secundário.
 Classificação das piodermites do cão

1. Piodermites superficiais:
    

– Colonização bacteriana predominante:
    Piodermite das dobras (intertrigo)
– Invasão microbiana predominante:

    
• Impetigos
• Foliculites

2. Piodermites profundas:
    

– Furunculoses
– Celulites
– Piodermites interdigitais (síndrome pododermatite).

3. Pseudopiodermites:
    

– Dermatite piotraumática
– Piodermites juvenis

Piodermites Superficiais
Piodermites superficiais por colonização microbiana predominante
Representadas pelas piodermites de dobras ou de intertrigos. As predisposições anatômicas



particulares a certas raças criam um meio úmido, escuro e quente, muito favorável a colonização
intensa pelos estafilococos coagulase +.

A fricção contínua dá origem a microtraumas cutâneos que são o leito da colonização
bacteriana. Observa-se no seio das dobras um eritema exsudativo e nauseabundo acompanhado
de prurido.

Conforme a localização anatômica, dintingue-se:

Piodermite da dobra labial

Em certas raças predispostas (Cocker, Setter e, por vezes, Pastor-alemão), a dobra dos lábios será
objeto de inflamação supurativa associada ao odor fétido generalizado na boca do animal
(cacosmia).

Piodermite da dobra facial

Em alguns indivíduos de raças braquicefálicas (Pequinês, Pug, Buldogue etc.) pode-se formar
uma piodermite de dobras de pele situada entre o focinho e os olhos. É apropriado examinar
particularmente os olhos dos indivíduos, pois a úlcera de córnea é uma lesão associada
frequente.

Piodermite de dobra vulvar

Observa-se em cães obesos, embaixo das dobras perivulvares e de zonas adjacentes.

Piodermite de dobra caudal

As raças que portam cauda em saca-rolhas (Buldogue inglês, francês, Boston terrier e seus
cruzamentos) são predispostas a apresentar essa piodermite embaixo das dobras, em torno da
base da cauda.

Piodermites superficiais com invasão microbiana predominante
À observação histológica, os microabscessos situados na camada córnea (impetigo) ou dentro
dos folículos pilosos (foliculites) caracterizam as duas maiores manifestações clínicas dessa
categoria.

Impetigo

Ocorre geralmente nos filhotes de 2-12 meses de idade, quando se nota a presença de pústulas
sobre a pele glabra do arco e da virilha, com extensão frequente ao abdome. A ruptura dessas
pústulas permite fluir um exsudato amarelado que, quando seco, dá origem a crostas amarelo-
mel. O prurido é muito variável, e as pústulas são geralmente em pele eritematosa.

Infestação por áscaris e, doenças virais do jovem são elementos que favorecem a eclosão do
impetigo. Pode-se também observar em cães adultos, particularmente aqueles que foram
submetidos a trauma (ação de caça, por exemplo).



Muito mais raramente, pode-se encontrar impetigo bolhoso com pústulas maiores que 1 cm de
diâmetro sem causa aparente ou relacionada à doença de Cushing.

Foliculites

São caracterizadas pela presença de múltiplos microabscessos dentro dos folículos pilosos, a
princípio, intactos. Se o seu aspecto histológico é muito sugestivo, a manifestação clínica é muito
proteiforme e representa grande dificuldade diagnóstica.

A lista de sintomas observados é variada, pois se pode notar a presença de pápulas, pústulas e
crostas. Mas essas lesões são muito mais frequentemente escondidas pelo hábito de coçar. A
queda dos pelos pode, contudo, ser significativa, mas o prurido não é regra.

Na prática, é possível identificar quatro aspectos relativamente bem tipificados das foliculites.
– Foliculite do cão jovem:
    Evoca o impetigo, pois afeta cães jovens, mas se diferencia porque a observação cuidadosa
mostra que as pústulas seguem claramente a orientação dos folículos pilosos, notadamente ao
nível da orelha, virilha e abdome. Pode ser hormônio-dependente.
– Foliculite dos cães de pelo curto:
    É uma afecção pruriginosa somente encontrada nos cães que pertencem a raças de pelo curto
(Dogue alemão, Doberman, Boxer, Teckel, Hounds etc.).
    Existe na parte de trás, nos membros, áreas onde aparecem os pelos em conformidade e onde
aparecem tufos de pelos com ambiente discretamente alopécico e hiperpigmentado. Podem-se
ver as pústulas e crostas, mas estas são normalmente transitórias. Podem, no entanto, persistir
no abdome e fornecer um elemento essencial para o estabelecimento do diagnóstico.
– Foliculite secundária:
    Uma foliculite sencundária a outra afecção pode se encontrar particularmente como resultado
de um estado seborreico, de DAPP ou de outra dermatite pruriginosa. Ela não pode ser tratada
sem que a doença primária não o seja.
– Hipersensibilidade bacteriana:
    Essa forma particular de piodermite superficial é de diagnóstico difícil, pois não há sinal
inequívoco. Pode ser compreendida como sequela pruriginosa de uma foliculite observada em
sujeitos que apresentam hipersensibilidade imediata ou retardada aos estafilococos.
    Inicialmente, observa-se a presença de pústulas, mais particularmente no focinho e orelhas,
mas são transitórias.
    Depois disso, desenvolvem-se em torno das erupções pustulosas zonas circulares alopécicas,
mais ou menos eritematosas, na borda com um colar de debris epidérmicos. Essas lesões em
alvo podem convergir para formar zonas mais largas de alopecia pruriginosa no início e depois
hiperpigmentadas se não pruriginosas à medida que a cura é instalada. No entanto, deve-se
notar que essas lesões em alvo se encontram em outras dermatoses e não são patognomônicas.

Pontos em comum das piodermites superficiais
– restringem-se praticamente à epiderme e suas invaginações, que são os folículos pilosos;
– não produzem excepcionalmente sintomas sistêmicos;
– não atingem nódulos linfáticos;
– são de cura rápida e não deixam cicatrizes, mas há possibilidade de depósitos melânicos se a
inflamação for antiga.
    São de bom prognóstico.



Piodermites Profundas
As piodermites profundas são as infecções cutâneas graves que atingem as estruturas situadas
para além dos limites do saco folicular ou da membrana basal.

São resultado de imunodeficiência importante se idiopáticas, mais frequentemente
secundárias a uma doença subjacente (demodicose, hipotireoidismo, síndrome de Cushing,
neoplasias etc.).

O seu tratamento deve ser conduzido com rigor, uma vez que o prognóstico de vida do animal
pode estar em jogo.

Furunculoses
A ruptura da bolsa folicular resulta em inflamação supurada da derme subjacente, e o pus se
acumula em um furúnculo.

Acne do cão

Do ponto de vista histológico, é a passagem da foliculite a furunculose, uma vez que se observa a
coexistência dos dois tipos de lesão em biópsia de pele acneica.

Clinicamente, nota-se inflamação supurativa com tendência crônica no queixo e nos lábios de
cães jovens, principalmente nos de pelo curto (Dobermans, Pinscher, Pointer etc.). Com a
puberdade, observa-se melhora. Deve-se pesquisar se há presença de demodicose.

Furunculose secundária

Um exemplo é fornecido pelas lesões de foliculites relacionadas à dermatite por alergia a picadas
de pulgas que se tornam furuncoloses. Os lugares de eleição da afecção são a região
dorsolombar e o abdome.

Piodermite nasal

É uma forma de piodermite profunda relativamente rara que afeta a partir do chanfro na sua
extremidade distal, na vizinhança do nariz.

De etiologia desconhecida, mas provavelmente imunológica, essa furunculose surge de forma
abrupta e evolui em 1 a 2 semanas, especialmente em raças como Pointer, Weimaraner, Collie,
Pastor-alemão Teckels. É encontrada particularmente em indivíduos escavadores. As pústulas se
transformam em crostas persistentes e podem chegar à região periorbital das narinas.

É conveniente fazer o diagnóstico diferencial, em particular, com as doenças autoimunes de
expressão cutânea.

Celulites
É o último estado de gravidade das piodermites profundas, se as zonas de infecção não são
claramente delimitadas. Essa infecção tem de fato tendência a se infiltrar de maneira difusa e a
passar de planos histológicos da derme ao tecido adiposo.

Macroscopicamente, as zonas de celulite parecem zonas de furunculose, mas a desvitalização
da pele é bem marcante. As mudanças de cor, com tons mais escuros, com aspecto friável e



gelatinoso, são observadas na pele.
Às vezes localizada, em particular na piodermite dos pontos de pressão ou na pododermatite,

a celulite pode se generalizar e frequentemente se associar à demodicose.

Celulites localizadas

– Piodermite dos pontos de pressão:
    Piodermite profunda encontrada nas raças pesadas (em primeiro lugar, o Pastor-alemão mas
também Dogue Alemão, São-bernardo, cão de montanha dos Pirineus etc.).
    Nota-se furunculose severa em cotovelos, quadris e jarretes. As lesões são proliferativas,
friáveis, frequentemente sanguinolentas e acompanhadas, em geral, de reação dos linfonodos
vizinhos. Dormir sobre chão duro e rugoso é um fator favorável. O fator predisponente mais
encontrado é o hipotireoidismo.
– Celulites localizadas diversas:
    Os indivíduos que sofrem de hipotireoidismo ou de síndrome de Cushing podem apresentar,
em razão da imunodeficiência associada, lesões de celulite circunscritas, em particular onde a
pele é fina (orelha, virilha e abdome).
– Pododermite:
    É uma inflamação supurada, sempre profunda e de extremidades podais. Nota-se aqui a
coexistência de lesões furunculosas e de celulite.
    Na verdade, é possível falar mais livremente da síndrome pododermatite, pois os sintomas são
múltiplos e as causas possíveis também (mais de 20).
    Clinicamente, a pododermite é caracterizada por graus variáveis de eritema, edema, alopecia e
ulceração. Pode-se também observar a formação de crostas, fístulas e infecção de unhas.
    É uma afecção frequentemente dolorosa e pruriginosa. Os linfonodos são reativos, em geral. A
dor pode ser invalidante, e o animal pode recusar locomover-se.

Celulites generalizadas

– Piodemodicose:
    A infestação dos folículos pilosos por Demodex leva alguns indivíduos particularmente
imunodeficientes (Shar Pei) a apresentar piodermite drástica que não poupa nenhuma parte do
revestimento cutâneo. O prognóstico de vida está em jogo. Esses pacientes devem
imperativamente ser eliminados da reprodução.
– Celulites generalizadas diversas:
    Pode-se encontrar as celulites generalizadas em indivíduos imunodeprimidos ou tratados com
altas doses de corticoides, como pode ser o caso de certas doenças autoimunes graves.
    Particularmente, pode-se observar no Pastor- alemão uma celulite no abdome e nos pontos de
pressão, que podem ser a consequência de afecções graves do sistema imunitário.
    Certo número de dermatoses foi anteriormente catalogado como piodermites por serem muito
parecidas morfologicamente, mas é conveniente agrupá-las sob o termo de pseudopiodermites,
pois a infecção microbiana não tem papel muito acessório.

Pseudopiodermites
Apenas para o uso justifica-se colocar as afecções seguintes entre as piodermites.



Dermatite piotraumática (Hot-spot)
Também conhecida como dermatite aguda infiltrativa, é uma das doenças cutâneas mais
generalizadas em cães, mas que permanece mal compreendida. As raças que apresentam
cobertura pilosa grossa (São-bernardo Pastor-alemão etc.) são predispostas, principalmente no
verão, em tempo quente e úmido.

Clinicamente, as lesões são alopécicas, inflamadas, muito eritomatosas e exsudativas. A dor é
muito grande, e uma simples corrente de ar pode causar reação. As lesões podem ser únicas ou
múltiplas, e a sua extensão é rápida.

A etiologia precisa é também mal conhecida, mas qualquer fator muito pruriginoso, como a
alergia à saliva de pulgas, por exemplo, pode desencadear o processo patológico.

Corticoterapia geral — caso aplicável em sua forma retardada: acetato de metil-prednisolona
(Dépo-Médrol®*) 2 mg/kg em injeção SC. Logo que a dor é atenuada, aplicação local cotidiana de
antisséptico (clorexidina) e, em caso de necessidade, um dermocorticoide à base de prednisolona
completa a ação terapêutica.

Celulite juvenil
Também chamada anasarcoide juvenil, essa doença vesiculopustulosa afeta cães até quatro meses
de idade. Edema agudo dos lábios e das pálpebras acompanha uma otite externa severa. Os
linfonodos satélites são reagentes. As lesões fistuladas deixam jorrar pus que pode permitir a
realização da cultura de estafilococos coagulase +. As lesões não drenadas são, no entanto,
estéreis.

A corticoterapia oral (prednisolona: 1-2 mg/kg/dia em duas doses diárias) — associada à
antibioticoterapia necessária para animais jovens, frequentemente em curso de vacinação — é
indispensável. Apenas quando há falha, ciclosporina 5 mg/kg/dia é realmente indicada.

Piodermites Felinas
• O gato sofre muito menos frequentemente que o cão de piodermite, com exceção dos abcessos
consecutivos a mordedura ou arranhadura, cujos micro-organismos responsáveis são de origem
bucal (p. ex., Pasteurella multocida). A antibioticoterapia associada à desinfecção local (Hibitane®*,
por exemplo) é suficiente para assegurar a cura.
• A foliculite pode até mesmo degenerar em furunculose pequena, às vezes observada em gatos.
É mais frequentemente uma complicação da acne do queixo e pode passar à cronicidade. Os
antibióticos sistêmicos são utilizados com sucesso, especialmente se a escolha é feita a partir de
um antibiograma.
    A pele do gato pode ser objeto de infecção por Actinomyces, Nocardia e pelo bacilo da
tuberculose. No último caso, o agente responsável é, em geral, o Mycobacterium bovis. As lesões
têm aspecto de úlceras, placas, abcessos, nódulos, onde escorre pus esverdeado e nauseabundo.
Únicas ou múltiplas, as lesões são principalmente localizadas na cabeça, pescoço e coxas. Os
sinais sistêmicos (perda de pelos, letargia, febre e linfonodos reativos) acompanham a
dermatose. O diagnóstico depende da identificação do micro-organismo por cultura a partir de
uma amostragem da lesão e por exame histológico. Em razão do risco de transmissão ao homem, a
eutanásia pode ser proposta.
• A infecção por retrovírus deve sistematicamente ser procurada.

Tratamento Das Piodermites Do Cão



O tratamento das piodermites secundárias a diversos estados patológicos de origem viral,
parasitária, hormonal, metabólica etc. deve ter como objetivo corrigir, na medida do possível,
esses estados através de um diagnóstico etiológico minucioso.

De maneira geral, o tratamento das piodermites é aleatório, e é conveniente advertir o
proprietário de que o sucesso do tratamento está nos cuidados cotidianos, tanto os higiênicos
como os terapêuticos, que serão feitos para o animal.

A limpeza da pele e o corte parcial ou total dos pelos perilesionais são frequentemente as
primeiras medidas tomadas. Deve-se comprometer a realizar o tratamento tanto em nível local
como sistêmico.

Tratamento local

Limpeza e aparo das lesões

Primeiramente reservada ao veterinário e depois, se possível, passada para o proprietário, a
compressão das feridas purulentas é ato primordial e indispensável à melhor penetração dos
agentes terapêuticos assim que é feita a eliminação dos restos microbianos.

A fim de evitar a formação de bolsas purulentas, dependendo da extensão das lesões, utiliza-se
a drenagem manual das pústulas, a eletrocirurgia ou a criocirurgia.

Medicações locais

Numerosas substâncias são propostas para sua ação antisséptica e são utilizadas para aplicações
locais em tamponamentos 1 a 2 vezes por dia, em banhos completos, geralmente bem aceitos
pelos animais, graças ao alívio rápido que proporcionam.

Conservar os mais utilizados, principalmente a água de Dalibour, a solução de Dakin ou de
Milian e, mais recentemente, a Betadine®* e principalmente a Hibitane®* a 5%, que deve ser
diluída em 1/100 na água fervida (conservação por oito dias) e que prova ter grande atividade
tanto para Gram-positivo quanto para Gram-negativo.

A clorexidina é também utilizável sob a forma de xampu (Pyoderm®), que é também ativa
contra certos tipos de levedura (Malassezia, em particular).

O peróxido de benzoíla (Paxcutol®*, Cutacnyl®*), pela sua ação antibacteriana, é indicado para
todas as formas de piodermite, mas pode ser irritante.

Pode-se também utilizar o lactato de etila (Etiderm®*), que libera o ácido lático, é
bacteriostático e bactericida, sob a influência das lipases bacterianas.

A mupirocina, sob a forma de pomada a 2% (Batroban®*), é útil no tratamento das lesões muito
localizadas (acne do queixo do gato, por exemplo).

No caso de dermatite piotraumática, uma solução calmante (Dermacalm®*) pode ser prescrita
para pulverizações locais 3 a 4 vezes por dia.

Tratamento sistêmico
Visa neutralizar um ou mais agentes bacterianos responsáveis graças a uma antibioticoterapia
bem conduzida e frequentemente associada à estimulação das defesas imunitárias, através da
utilização de anatoxinas estafilocócicas. A corticoterapia será somente reservada, com a
cobertura de antibioticoterapia eventual, para o tratamento de pseudopiodermites: dermatite
piotraumática (prednisona ou prednisolona: 1 mg/kg/dia por 5 a 7 dias) e celulite juvenil



(prednisona ou prednisolona: 2 mg/kg/dia por 8-10 dias).
• A ANTIBIOTICOTERAPIA tem como base muitos critérios (ver tabela):
– A sensibilidade de um ou mais micro-organismos isolados após cultura e antibiograma. Em
muitos casos (piodermites superficiais em particular), o veterinário escolherá empiricamente, de
acordo com a sua experiência, um antibiótico ativo contra S. intermedius e com boa
biodisponibilidade cutânea.
– A frequência de administração (em geral, 1 a 2 vezes por dia) e o custo.
– A possibilidade de efeitos secundários levando em conta a raça ou a idade do indivíduo.
– A duração da administração, que depende principalmente da profundidade da infecção. De
maneira geral, os antibióticos serão administrados pelo menos até o sétimo dia depois da cura
clínica.
    A celulite do Pastor-alemão necessita de antibioticoterapia particularmente prolongada, às
vezes por toda a vida.
• A UTILIZAçãO DE ANATOXINAS ESTAFILOCóCICAS elaboradas a partir de amostras colhidas do paciente
pode trazer resultados interessantes por estimular os fatores imunitários.
• DIFERENTES TERAPIAS AGEM TAMBéM EM CAMPO (levamisol, Ara 3000, oligoelementos etc.) e têm sido
preconizadas, porém de resultados constantes.
 Principais antibióticos utilizáveis por via  oral



Conclusão
O diagnóstico etiológico visando definir os estados patológicos subjacentes à piodermite é
essencial. O tratamento local deve ser associado à antibioticoterapia bem conduzida. A
colaboração do proprietário também é um precioso adjuvante no sucesso terapêutico.

A falha na antibioticoterapia deve conduzir o veterinário a refazer o antibiograma na
reamostragem ou mesmo considerar seu diagnóstico atentando para uma etiologia diferente
(considerar, por exemplo, uma disendocrinia ou uma doença autoimune etc.).





Piometra
Definição
Afecção crônica grave, de origem essencialmente hormonal, ocorrendo no período que segue o
estro. A acumulação de quantidade variável de pus dentro da luz uterina provocando grande
impacto em muitos órgãos (rins e fígado, particularmente) traz consequências extragenitais
ainda mais graves que a abertura do colo reduzida. Faz parte da complexa “hiperplasia
glandulocística – piometra” do endométrio.

Sintomas
– Anorexia.
– Poliúria e polidipsia.
– Vômitos.
– Distensão abdominal.
– Descarga vulvar quando a cérvix está parcialmente aberta (piometra com a cérvix aberta ≠
piometra com a cérvix fechada).

Diagnóstico
– Palpação.
– Radiografia abdominal: o útero torna-se visível como uma estrutura tubular de densidade
líquida ao nível do abdome caudal. O cólon pode estar deslocado dorsalmente.
– Ultrassom abdominal: o útero torna-se facilmente detectável e presente com conteúdo
hipoecogênico em quantidade mais ou menos importante; elementos ecogênicos em sedimento
também podem ser vistos. A parede do útero é mais frequentemente espessada e há presença
eventual de cistos. O exame dos ovários deve também ser atento a fim de procurar lesões
associadas.
– Leucocitose maior (> 25.000 células/mm3), principalmente quando a cérvix está fechada.

Etiologia
– Os fatores hormonais são preponderantes: durante o diestro, particularmente longo na cadela,
a progesterona (sem que a sua taxa plasmática seja automaticamente elevada) pode ser a origem
de hiperplasia uterina e diminuição das defesas locais, propício para o crescimento bacteriano
de origem genital. Nota-se que as contaminações que podem também surgir durante o pró-estro
e o estro são geralmente neutralizadas pelo “ambiente estrogênico”.
– A infecção por colibacelose domina, em porcentagem (> 70% dos casos) e em gravidade (caráter
piogênico marcante e liberação de endotoxinas). Outras bactérias podem ser isoladas cujos
micro-organismos são “Gram- positivos” (estafilococos e estreptococos em 15% dos casos). Dez
por cento das piometras são estéreis.

Tratamento
Tratamento cirúrgico
A ovário-histerectomia praticada sem demora é o tratamento de escolha para a maioria dos
casos. É preciso mais tempo para compensar ou prevenir uma insuficiência renal aguda pelas



perfusões pré, per e pós-operatórias das soluções isotônicas (soluto de sal, Ringer).
A antibioticoterapia deve durar 10 dias após a operação.

Tratamento medicamentoso
É conveniente falar de “tratamentos medicamentosos” a fim de enfatizar que nem todos os casos
têm a mesma indicação (diferenciar risco operatório excessivo ou levar em conta casos
específicos de reprodutoras de alto valor) e insistir no fato de que a sua natureza depende do
grau de abertura da cérvix.

Quando a cérvix está aberta, torna-se possível esvaziar o útero e/ou provocar luteólise através de
prostaglandinas.
– Um primeiro esquema de tratamento, muito antigo, que permite a abertura uterina é a
associação de ergotamina (Gynergene cafeína®*): 0,1 mg/kg/dia VO a cada 12 h por 10 dias; e
dietilestilbestrol (Distilbene®*) VO: 0,1 mg/kg/dia por sete dias, depois 0,05 mg/kg por dia por três
semanas. Esse tratamento é estritamente reservado a casos sem repercussão grave no estado
geral. Não é garantido que será mantida a fertilidade, mesmo se a fêmea se recuperar; pode ser
seguido de recidiva nos próximos cios.
– As prostaglandinas são também indicadas para as piometras de “cérvix aberta”, sem dilatação
principal da cavidade uterina. Por outro lado, sua utilização é potencialmente perigosa quando a
cérvix está fechada em razão dos riscos de rupturas da parede uterina pela sua ação uterotônica.
Em consequência, esse tipo de tratamento deverá ser monitorado por ultrassom.
– Pode-se recorrer à prostaglandina F2-alfa (Dinolytic®*), que tem ainda um efeito ocitocítico:

250 µg/kg — SC, todas as manhãs por 4 a 5 dias, deixando a dieta disponível ao meio-dia. Os
efeitos secundários são muito marcados (tremores, salivação, náuseas e diarreia) e podem
requerer hospitalização.

– Outro esquema de tratamento é o uso de cloprosteno (Estrumate®*): 10 µg/kg — SC, todas as
manhãs por 5 a 7 dias ou três injeções com 48 horas de intervalo.

– Em todos os casos, combater a infecção: antibioticoterapia maciça e prolongada (associação
amoxilina e ácido clavulânico).
A supressão da ação da progesterona pode ser obtida temporariamente pela administração de anti-

hormônio, cujo principal representante é a anglepristone (Alizine®*).
– Quanto à utilização da prostaglandina, esse tratamento é indicado, sob controle, para os
animais de estado geral não alterado, mais particularmente sem insuficiência renal maior. Sua
vantagem reside na falta do efeito uterotônico com a consequente possibilidade de se utilizar a
angleopristone, qualquer que seja o estado da cérvix e da distensão uterina.
– A administração da angleopristone é realizada à razão de 10 mg/kg nos dias 1, 2, 8 (nesse
momento é possível realizar um ultrassom que permite controlar a eficácia), 15 e 30.



Piorreia
Ver DOENçA PERIDONTAL (p.232)



Piroplasmose do cão
Ver BABESIOSE CANINA



Piúria
Definição
A piúria corresponde à leucocitúria maciça (presença de pus na urina), que dá aparência turva à
urina.

Não é uma doença, mas um sintoma que deve ter a sua causa encontrada.
Diante da piúria deve-se:

– diagnosticar a sua existência;
– procurar a sua causa;
– tratá-la.

Diagnóstico Definitivo
O exame bacteriológico da urina será o exame essencial.
• COLETA: por cistocentese ou, como o padrão, por cateterismo uretral, a ser realizado da maneira
mais estéril possível (evitar as contaminações uretrais e aquelas de focos sépticos de origem
genital): desinfetar a área genital com a ajuda de Mercryl®* ou Betadine ginecológico®*; utilizar luvas
estéreis e sonda urinária estéril.
• CONSERVAçãO: a conservação da urina coletada é igualmente importante para evitar a
multiplicação espontânea de bactérias na urina retirada: ou o transporte e semeadura imediatos
ou a refrigeração da urina.
• RESULTADOS: a piúria é confirmada pela presença de quantidade anormal de leucócitos alterados
e em aglomerados. A maioria dos casos de piúria é acompanhada por bacteriúria.
    Pode então ser feito:
– analisar a bacteriúria procurando o número de bactérias existentes por mL de urina (ver
INFECçãO DO TRATO URINáRIO) (p.341);
– isolar a bactéria e testar sua sensibilidade aos antibióticos e antissépticos urinários.

Diagnóstico Etiológico
O ultrassom abdominal permite o diagnóstico da maioria das causas: litíase, corpos estranhos,
tumor, refluxo vesiculouretral, obstáculo extrínseco em canais excretores (afecções prostáticas e
uterinas).

Conduta Do Tratamento
– Tratamento da causa.
– Tratamento contra a infecção (ver INFECçãO DO TRATO URINáRIO) (p.341).



Pleura (Efusões)
Definição
Acúmulo de líquido no espaço pleural. A síndrome de “efusão pleural” possui diversas causas,
sendo necessário para o diagnóstico específico uma conduta rigorosa, doravante bem codificada.

Sintomas
Os sintomas clínicos são variáveis, seguindo a importância da efusão e a existência ou não de
inflamação da pleura:
– dispneia, eventualmente ortopneica;
– discordância traduzida por paralisa do diafragma ou desconforto mecânico oposto a sua
contração;
– quando a efusão é importante: opacidade no limite superior horizontal;
– tosse eventual, pequena e dolorosa;
– cianose (efusão muito volumosa);
– sinais relacionados à afecção causal.

Exame Radiológico
É particularmente útil no diagnóstico das efusões de pequena importância. Nos outros casos,
permite precisar o melhor local de punção e a existência de eventuais lesões associadas.
• Para efusão de pequena importância, duas radiografias são recomendadas:
– raio X de face, com incidência ventrolateral e raio X de perfil, com o animal em decúbito lateral
direito;
– os principais critérios radiológicos são, então: no raio X de face, a existência de incisuras
interlobares e/ou modificação dos recessos costodiafragmáticos; no raio X de perfil, a modificação
do bordo ventral dos lobos apicais e a existência de incisuras interlobares.
• Para efusões importantes em volume:
– aumento em “água homogênea” da densidade torácica;
– desaparecimento mais ou menos completo do contorno dos órgãos habitualmente visíveis
radiologicamente e problemas na visualização do diafragma;
– descolamento do coração da parede torácica; sobrelevação em relação ao esterno;
– retração e arredondamento dos lobos pulmonares diafragmáticos: aspecto de “asa de
borboleta”.

Ultrassom
É usado para a exploração de anomalias mediastinais ou cardíacas, apesar do desconforto
causado pelo ar pulmonar.

Diagnóstico Laboratorial
Etapa essencial para a determinação do diagnóstico etiológico, os exames laboratoriais devem
permitir a classificação da efusão: “transudato”, “transudato modificado” ou “exsudato”, para
excluir hemotórax ou quilotórax.

Para esse fim, é indispensável praticar toracocentese e efetuar as análises físico-químicas,
citológicas e, eventualmente, bacteriológicas a partir do líquido de punção.



• APóS A PREPARAçãO CIRúRGICA, A PUNçãO é GERALMENTE REALIZADA à DIREITA, à MEIA ALTURA, entre o 6o e o
8o espaço intercostal.
– Essa ação não é dolorosa e será perigoso anestesiar um animal com dificuldade respiratória.
Na prática é utilizado um cateter flexível, do tipo Épijet (abertura mínima: 8/10c mm) para evitar
as lesões do parênquima ou de um grande vaso. Uma torneira de três vias pode facilitar a punção
de importante quantidade de líquido.
– 10 mL são coletados em EDTA para citologia e 10 mL são conservados em seringa estéril para
bacteriologia (requer pesquisa de bactérias aeróbias e anaeróbias).
– O líquido é observado quanto ao seu aspecto: volume, cor, transparência, tendência à
coagulação. Procede-se, em seguida, à determinação da densidade e da quantidade de proteínas
por refractometria, depois à contagem e à identificação de células que ele contém (técnicas
hematológicas clássicas).
• AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS NA PRáTICA consistem em distinguir entre:
– um exsudato e um transudato modificado secundariamente;
– um hemotórax verdadeiro e uma efusão mista de sangue após a ruptura vascular secundária;
– uma efusão quiliforme e um quilotórax (teste com éter).
    A tabela I permite uma primeira orientação e a tabela II reúne algumas das principais
propriedades das efusões mais frequentes ou mais características.



Tabela I
Orientação preliminar



Tabela II

Tratamento
O tratamento das efusões pleurais constitui um tripé com:

Drenagem do espaço pleural
– Através de punções ou, melhor, a colocação de um dreno (dreno pediátrico ou tubular de
perfuração ao exterior daquele ou o corte de mais orifícios ao longo de 10 cm), que permita a
lavagem da pleura:
– as principais precauções a serem tomadas consistem em evitar lesões nos grandes vasos e

nervos intercostais que se situam imediatamente atrás de cada costela ou na pleura;
– para esse efeito, é desejável a punção da pele em um primeiro tempo, depois retirar

ligeiramente o pistão da seringa a fim de criar uma depressão moderada: dessa forma, o
líquido de efusão aparece assim que a pleura tiver sido puncionada.

– Para a administração de diuréticos, se a afecção causal necessitar (transudato verdadeiramente
por síndrome nefrótica, transudato modificado das insuficiências cardíacas e cirrose).
• LIMITAçãO DE EVENTUAIS SíNFISES PLEURAIS: pela injeção eventual de corticoides quando a



inflamação for severa.
• TRATAMENTO ETIOLóGICO: ver PLEURA (TRANSUDATO) (p.471), PLEURA (TRANSUDATO MODIFICADO)
(p.471), PLEURISIA (p.472), HEMOTóRAX (p.304), QUILOTóRAX (p.500).

Conduta Do Tratamento
Conforme a etiologia, ver os termos citados.



Pleura (Transudato)
Definição
Acúmulo de líquido no espaço pleural (ultrafiltrado de origem capilar).

Etiologia
Vários mecanismos podem explicar a origem:
• Hipoalbuminemia originada pela diminuição da pressão oncótica: síndrome nefrótica,
enteropatias exsudativas, insuficiência hepática grave (cirrose), má absorção grave e estados de
má nutrição severa.
• Geralmente, o líquido possui característica de “água de nascente” e é classificado em
“hidrotórax” ou transudato puro.
• Estase venosa, com aumento da pressão venosa de retorno; insuficiência cardíaca no estado
terminal, tumor comprimindo a circulação de retorno, hipertensão portal.
• O líquido pode ser um hidrotórax verdadeiro, mas evoluirá para transudato modificado, mais
frequentemente (ver PLEURA [TRANSUDATO MODIFICADO (p.471)]) passando por diversos estágios
intermediários, nos quais o diagnóstico pode ser ambíguo.

Sintomas
– Dispneia com discordância (ver Pleura [efusões (p.469)]).
– Sinais ligados à causa da afecção.

Diagnóstico
• RADIOGRáFICO — ULTRASSONOGRáFICO (ver PLEURA [EFUSõES (p.469)]).
• ANáLISE DO LíQUIDO DE EFUSãO:
– Aspecto muito claro do líquido: transparente, pobre em proteínas e em células.
– Quando hidrotórax propriamente dito, o aspecto do líquido é próximo de água “água de
nascente” e os elementos nela contidos são particularmente pouco abundantes.

Tratamento
(ver PLEURA [EFUSõES (p.469)])

Ver tratamento das efusões pleurais e os tratamentos respectivos de cada afecção causal.



Pleura (Transudato Modificado)
Definição
Acúmulo, no espaço pleural, de líquido do tipo transudato que se modifica secundariamente,
essencialmente devido à irritação pleural que ele provoca.

Eles são ligados a uma estase venosa.

Etiologia
– Evolução de um transudato puro (irritação da pleura).
– Insuficiência cardíaca congestiva direita ou global.
– Hérnia diafragmática.
– Tumor intratorácico (compressão do vasos linfáticos pleurais): timoma, linfoma mediastinal,
tumor pulmonar.
– Hérnia diafragmática.
– Torção de lobo pulmonar.
– Tromboembolia pulmonar, obstrução da veia cava cranial.

Sintomas
– Dispneia com discordância (ver Pleura [efusões (p.469)]).
– Sinais ligados à causa da afecção.

Diagnóstico
• RADIOGRáFICO — ULTRASSONOGRáFICO (ver PLEURA [EFUSõES (p.469)]).
• ANáLISE DO LíQUIDO DE EFUSãO:
– Aspecto macroscópico variável: geralmente suficientemente transparente. Quando há
insuficiência cardíaca direita, o líquido tende a se tornar avermelhado, devido à presença de
numerosas hemácias.
– Densidade intermediária, compreendida entre 1.010 e 1.030.
– Taxa de proteínas entre 25 e 35 g/L.
– Presença de células diversas, particularmente elementos mesoteliais e monócitos. Neutrófilos
segmentados são pouco numerosos.

Tratamento
Punção — drenagem da efusão (ver PLEURA [EFUSõES (p.469)])

Tratamento da afecção causal.



Pleurisia
Definição
Inflamação da pleura com efusão do tipo exsudativo, o qual pode ter natureza serofibrinosa
(líquido claro, citrino e rico em fibrina) ou purulenta. O exsudato pode ser séptico ou não:
– A inflamação é mais comumente de origem infecciosa ou por extensão de uma infecção
torácica ou por via hematogênica. Pode ser a evolução de um transudato.
– Igualmente, ela pode ser secundária a um tumor mediastinal (linfossarcoma) ou de natureza
puramente inflamatória (caso de PIF ou de pleurites tuberculosas às quais os líquidos de efusão
permanecem assépticos).
– O piotórax é frequente nos gatos; ele pode ser idiopático, devido a traumatismo penetrante
(mordida, arranhadura, migração de corpo estranho, extensão de uma infecção vizinha, abscesso
pulmonar).

Sintomas
– Dispneia com discordância (ver PLEURA [EFUSõES (p.469)]).
– Sinais ligados à afecção causal.

Diagnóstico
• RADIOGRAFIA — ULTRASSOM (ver PLEURA [EFUSõES (p.469)]).
• ANáLISE DO LíQUIDO DA EFUSãO:
– líquido de cor variável e mais ou menos opaco, de viscosidade e densidade elevada, rico em

proteínas e em elementos celulares;
– líquido de cor variável e mais ou menos opaco;
– a citologia se mostra essencial: diversos neutrófilos, mais frequentemente degenerados nos

processos assépticos; presença de macrófagos e de células mononucleares nas afecções
crônicas.

Tratamento
– Análise bacteriológica e antibiograma devem sistematicamente ser realizados a partir do líquido
da punção, antes de qualquer tratamento.
– Dependendo do resultado, antibiótico de amplo espectro é administrado por via sistêmica.
Paralelamente, a retirada da efusão é realizada para facilitar a respiração e permitir a melhor
ação possível do anti-infeccioso; lavagem pleural pode ser realizada.

Conduta Do Tratamento
– Introduzir um cateter com válvula ou torneira de três vias no interior da cavidade pleural e
permanecer a fim de evitar a repetição das punções e para poder praticar eficazmente as
verdadeiras “lavagens pleurais”.
– Estas serão bicotidianas, realizadas com a ajuda de uma solução aquecida isotônica de cloreto
de sódio, contendo 125.000 UI de tripsina e 1 g de amoxilicina. O mesmo antibiótico é
administrado por via sistêmica. Depois o tratamento é realizado com antibiótico específico.
– Caso contrário, deve-se cuidar da nutrição e da correção de eventuais perturbações
hidroeletrolíticas.



Pneumomediastino
Definição
Presença anormal de ar no mediastino. O ar pode penetrar no mediastino por diversas vias
diferentes: na ocasião de um traumatismo, ferindo o pescoço ou o tórax, a partir do abdome e,
principalmente, devido a uma ferida nas vias respiratórias ou ruptura alveolar. Pode ou não ser
associado a pneumotórax.

Principais Sintomas
– A tradução clínica depende diretamente da quantidade de ar contida no mediastino, da
existência ou não de pneumotórax e do desenvolvimento eventual de infecção. Em consequência,
o pneumomediastino pode ser assintomático (descoberto radiograficamente por acidente) ou no
início de uma dispneia severa.
– Enfisema subcutâneo possível (sintoma indicativo).

Radiografia
– Os órgãos intramediastinais estão anormalmente visíveis (reforço do contraste com ar
presente).
– Presença anormal de ar (enfisema) de regiões anteriores (pescoço-tórax).

Tratamento
– A reabsorção é progressiva na maior parte dos casos (20 dias).
– Eventualmente, aspiração do enfisema subcutâneo é possível nos casos mais espetaculares ou
o desconforto do animal se conjuga à inquietude do proprietário.
– A punção pleural é indicada se o pneumotórax está associado. Do contrário, as tentativas de
drenar o mediastino são geralmente frustrantes e fonte de outros transtornos (laceração de
estruturas).



Pneumoperitônio
Definição
Coleção de ar ou de gás na cavidade peritoneal.

Essa síndrome, rara, pode ser seguida de traumatismo (mordedura), intervenção cirúrgica (a
persistência de pequena quantidade de ar não tem consequência porque ele tem tendência a ser
reabsorvido espontaneamente em uma dezena de dias), afecções digestivas (torção de estômago,
ulceração intestinal), extensão de pneumotórax.

Tratamento
Exploração e correção cirúrgica.



Pneumotórax
Definição
Coleção de ar dentro da cavidade pleural, seguida de traumatismo externo (pneumotórax
aberto), de uma brecha no parênquima pulmonar ou nos brônquios (pneumotórax fechado ou
espontâneo). Resulta em colapso pulmonar pela compressão iniciando uma dispneia de
importância variável.

O pneumotórax fechado é, sobretudo, a consequência de um rasgo pleural formando uma
válvula de sentido único, sendo que a tensão intrapleural é claramente superior à pressão
atmosférica, criando um estado de asfixia rapidamente mortal.

Sintomas Dominantes
– Dispneia com ortopneia e discordância.
– Percussão: hipersonora bem ouvida.
– Auscultação: atenuação dos ruídos respiratórios.
– Pneumotórax aberto: frequentemente, sequela de traumatismos (pesquisa de fraturas de
costelas) e enfisema subcutâneo.

Diagnóstico Radiológico
É necessário efetuar duas projeções, a primeira de perfil e a outra de frente.
– Hiperclareza localizada ou extensão de ar pulmonar.
– Densificação de lobos pulmonares colabados.
– Frequentemente “descolamento” do coração em relação ao esterno.

Tratamento
O tratamento visa limitar a extensão da coleção de ar e restituir o vácuo pleural por evacuação do
ar aprisionado (exsuflação).
• CERTOS PNEUMOTóRAX LIMITADOS PODEM SE RECUPERAR ESPONTANEAMENTE, mas é mais
frequentemente necessário recorrer à drenagem.
– Quando há pneumotórax aberto com traumatismo importante, é necessário começar pelo
fechamento da ferida antes de evacuar.
– Quando há pneumotórax fechado recidivante após a drenagem, é necessário intervir
cirurgicamente para suturar a perfuração.
• A DRENAGEM é obtida com ajuda de uma agulha de grande diâmetro ligada a uma bomba de
aspiração ou com um cateter multiperfurado introduzido após excisão realizada com anestesia
local.
– Como para as punções de líquidos abdominais, é necessário perfurar a pele e os músculos em
dois lugares diferentes, um compensando o outro. A aspiração é realizada com seringa colocada
em uma torneira de três vias.
– Uma insuflação traqueal, destinada a combater o colapso, pode ser realizada secundariamente.
• INTERESSE EM OXIGENOTERAPIA.

Conduta Do Tratamento
Pneumotórax fechado e bem limitado



– Envolvido em reabsorção espontânea.
– Repouso (pneumotórax espontâneo de Grey-Hound)

Pneumotórax fechado e importante
– Evacuação do ar, depois acompanhamento de eventuais recidivas. Em função de sua rapidez de
ocorrência e intensidade, pode ser decidido refazer a punção ou intervir cirurgicamente.
– Antibioticoterapia

Pneumotórax aberto
– Sutura da brecha, depois drenagem secundária.
– Antiobioticoterapia

Pneumotórax recidivante
– Intervenção cirúrgica pode localizar a brecha e a sutura.



Poliartrite de greyhound
Definição
Variação da poliartrite, aparentemente específica dessa raça, que aparece em animais jovens e é
caracterizada pela erosão dos ossos endocondrais mais pronunciada do que na maior parte das
outras poliartrites observadas nos cães (exceto a artrite reumatoide). As articulações mais
afetadas são distais, particularmente as falanges, o carpo e o tarso.

Etiologia
Nenhum agente infeccioso é regularmente isolado, e a natureza dos infiltrados observados na
membrana sinovial orienta para a origem imunológica requisitando corticoterapia.



Poliartrite idiopática
Definição
Inflamação articular, não séptica e independente de doença infecciosa, cuja etiologia é
desconhecida, mas a patogenia seria a intervenção em um mecanismo imunológico.

Cerca de 75% das poliartrites caninas são, então, classificadas como idiopáticas.
Na prática, as poliartrites idiopáticas permanecem, de longe, as mais frequentes em medicina

veterinária.

Sintomas
• A MAIS FREQUENTE DAS ARTRITES IMUNOLóGICAS DO CãO, sobretudo nas raças de grande porte.
• GERALMENTE é UMA POLIARTRITE. O envolvimento monoarticular é raro; contudo, pode ser
constatado, em particular no cotovelo.

Evolução do processo
– Casos leves: dor à palpação envolvendo as grandes articulações ou a coluna vertebral.
– Casos severos: os sinais articulares de inflamação devem ser muito acurados durante os
processos térmicos.
• AUSêNCIA DE SINTOMATOLOGIA permite revelar um caso infeccioso ou uma doença associada (em
consequência, fala-se algumas vezes em “poliartrite isolada”).

Fora do acesso
– Estado geral ruim (aspecto de “cão velho”)
– Amiotrofia periarticular e adenite locorregional.

Exames Complementares
• NENHUMA MODIFICAçãO RADIOLóGICA VISíVEL durante a maior parte da evolução clínica (artrite não
destrutiva).
• SíNDROME INFLAMATóRIA SOMENTE durante os processos térmicos (leucocitose com neutrofília,
aumento do VS ou do fibrinogênio, aumento das frações α2 e γ-globulínica).
• NENHUM ELEMENTO SOROLóGICO ANORMAL permite revelar doença intercorrente ou caracterizar
uma perturbação imunológica precisa.
• ARTROCENTESE: líquido estéril, mas rico em células inflamatórias (5.000-100.000/mm3,
principalmente do tipo neutrofílico).

Tratamento
• SOMENTE TRATAMENTO ANTI-INFLAMATóRIO E IMUNOMODULADOR permite aliviar o animal e levar a
uma remissão de 50-70% dos casos.
• SOMENTE ANTIBIOTICOTERAPIA é ineficaz e, normalmente, não é necessária para associar ao
tratamento anti-inflamatório.
• CORTICOTERAPIA ORAL E PROLONGADA constitui a base de toda terapia eficaz. É muito rara a
necessidade de se adicionarem imunodepressores.
    Na prática, a melhora dessa síndrome inflamatória, poliarticular, somente por corticoterapia
consegue uma confirmação diagnóstica.



Poliartrite pós-infecciosa
Definição
Inflamação articular, não séptica, mas secundária a uma infecção crônica (doença por
imunocomplexos).

Sintomas
– Processo evolutivo de mono, pauci ou poliartrite febril (ver POLIARTRITE IDIOPáTICA) (p.474).
– Todas as articulações podem ser afetadas, mas as manifestações são normalmente mais claras
na flexão do joelho, do carpo ou do tarso.
– Anterior ou paralelamente: evolução de um foco de infecção, diversamente situado e mais ou
menos expressivo clinicamente: infecção generalizada, orofaríngea (amigdalite), genital,
broncopulmonar, endocárdica, discoespondilite, periodontite, cutânea, intestinal.
– Na prática, é a evolução para poliartrite que conduz, mais frequentemente, o clínico a
pesquisar um foco infeccioso associado.

Sinais Radiológicos
– São muito tardios e pouco importantes.
– Ver POLIARTRITE IDIOPáTICA (p.474).

Exames Complementares
• SíNDROME INFLAMATóRIA (ver POLIARTRITE IDIOPáTICA) (p.474).
• ARTROCENTESE: líquido estéril, mas rico em células inflamatórias.
• SOROLOGIA: em medicina humana, a poliartrite, eventualmente associada a uma endocardite, é
mais frequentemente consecutiva a uma angina estreptocóccica (doença de Bouillaud) e se
tornou clássica a dosagem de antiestreptolisina
    Essa etapa é igualmente possível em medicina canina; no entanto, a negatividade do teste não
exclui a poliartrite pós-infecciosa pelo fato de diversos outros agentes figurados poderem ser
implicados (colibacilose, actinomyces, dirofilaria).
• O FATO DE O LíQUIDO SER ESTéRIL e várias articulações poderem estar envolvidas simultaneamente
sugere que essa entidade é de natureza imunológica e devida a depósito de imunocomplexos na
membrana sinovial. No entanto, quando apenas uma articulação estiver envolvida de forma
crônica, é necessário evocar a possibilidade de artrite séptica limitada, com falha no isolamento
do agente.

Tratamento
A corticoterapia pode levar a melhora transitória, mas a cura passa pela identificação e erradicação
médica ou cirúrgica do foco infeccioso inicial.



Poliartrite reumatoide
Definição
Poliartrite, rara nos carnívoros, acometendo preferencialmente as articulações distais dos
membros e caracterizada pelo remanejamento ósseo periarticular muito mais importante e
espetacular que os observados em outras poliartrites caninas.

Sintomas
– De frequência muito baixa, a poliartrite reumatoide acomete sobretudo as pequenas raças; a
idade é indiferente.
– Claudicação e edema articular localizado e severo; depois, deformações dos membros,
particularmente nos raios distais.
– Síndrome febril e reação linfática.

Exames Complementares
Lesões radiológicas importantes
– erosão de osso endocondral (macrogeodes);
– calcificações ectópicas;
– subluxações, particularmente das articulações distais.
• HEMATOLOGIA: presença de uma síndrome inflamatória.
• POR ANALOGIA COM A POLIARTRITE REUMATOIDE HUMANA, diferentes exames complementares são
classicamente requeridos; no entanto, seus resultados são inconstantes:
– Os fatores reumatoides não são constantes e seus títulos são fracos (os anticorpos antinucleares
estão eventualmente presentes, mas com títulos baixos).
– Líquido sinovial:
– aumento das diferentes populações celulares, neutrófilos e mononucleares;
– poucos fagócitos.
– Biópsia sinovial: hiperplasia vilosa da membrana sinovial com infiltração linfoplasmocitária.
• NA PRáTICA, a evidência de poliartrite rapidamente incapacitante, principalmente distal e
acompanhada radiologicamente de remanejamentos maiores, é fortemente indicativo de artrite
reumatoide.

Tratamento
(ver também POLIARTRITES) (p.476)
• A PATOGENIA DA ARTRITE REUMATOIDE ainda possui pontos em discussão; no entanto,
provavelmente ela origina perturbações imunológicas.
• OS ANTI-INFLAMATóRIOS NãO ESTEROIDAIS devem ser utilizados em primeira intenção (ver AINE).
• É PRATICAMENTE SEMPRE NECESSáRIO RECORRER AOS CORTICOIDES (doses imunossupressoras). Sua
eficácia é real no início, mas diminui claramente depois.
• PODE SER NECESSáRIA A ASSOCIAçãO COM OUTRAS TERAPIAS IMUNOSSUPRESSORAS
– em particular, ciclofosfamida (Endoxan®*) ou azatioprina (Imurel®);
• NãO NEGLIGENCIE O ALíVIO associado ao uso de pequenos meios, como envelopes de argila ou de
caolim (Antiphogistine®*).



Poliartrites (Classificação e princípios terapêuticos)
Inflamações De Várias Articulações
Por definição, reserva-se o termo “poliartrite” às artrites de origem imunológica, devidas a
depósito de imunocomplexos.

São as artrites caninas mais frequentes.

Classificação
Sua classificação pode ser feita em função das lesões.

Poliartrites não erosivas
As mais frequentes = remanejamento ósseo tardio:
– POLIARTRITE IDIOPáTICA.
– POLIARTRITE PóS-INFECCIOSA.
– Poliartrite lúpica (ver Lúpus sistêmico) (p.391).
– POLIARTRITES ASSOCIADAS A DOENçAS SISTêMICAS, ENTEROPATIAS OU CâNCERES.

Poliartrites erosivas
Raras = remanejamento ósseo precoce.
– POLIARTRITE REUMATOIDE.
– POLIARTRITE DE GREYHOUND.
– POLIARTRITE CRôNICA PROGRESSIVA FELINA (forma erosiva).

Poliartrites proliferativas
Raras:
– POLIARTRITE CRôNICA PROGRESSIVA FELINA (forma proliferativa).

Princípios Do Tratamento
A natureza imunológica das poliartrites caninas requer o uso de corticoides e, em caso de falha,
de agentes imunossupressores e citotóxicos.

A utilização de imunomoduladores permanece atualmente experimental.

Corticoterapia
• A terapêutica das poliartrites é essencialmente baseada na utilização de corticoides que levam
apenas a melhora significativa em mais de 50% dos casos.
    Desde que a administração seja prolongada e as doses sejam elevadas para obter um efeito
imunossupressor, somente as formas orais dos produtos mais desprovidos dos efeitos
glicocorticoides residuais podem ser utilizadas.
• Na prática, a prednisona ou a prednisolona são utilizáveis: o hábito é o principal critério de
escolha entre as duas moléculas.
    Exemplos de protocolos (puramente indicativo): Prednitex®. Mégasolone®*:
– 3 mg/kg (raças grandes) a 4 mg/kg (raças pequenas) em duas doses por dia, durante dois dias,
depois
– 2-3 mg/kg em uma só dose matinal (cão) por dia, durante 12 dias.



    Nesse estágio, deve haver uma melhora clara no padrão daquele envolvido com a associação
de outras terapias (ver a seguir):
– redução progressiva semanal (de ½ mg) até 1 mg/kg/dia;
– passagem para administração em dias alternados: 1,5-2 mg/kg, uma manhã em duas, durante
um mês, depois:
– redução progressiva da posologia em dias alternados: 1 mg/kg, uma manhã em duas, durante

um mês;
– parada do tratamento.

Nesse estágio, grande número de cães pode viver em estado satisfatório. No entanto, pode ser
necessário manter corticoterapia de sustentação modulando a dose.

Drogas citotóxicas
• ENTRE AS SUBSTâNCIAS ATUALMENTE DISPONíVEIS, as três seguintes são mais particularmente
utilizadas:
– Ciclofosfamida (Endoxan®*):
– 2,5 mg/kg (cão de menos de 10 kg);
– 2,0 mg/kg (cão entre 10-30 kg);
– 1,5 mg/kg (cão de mais de 30 kg);
– em uma dose por dia, quatro dias por semana.

A ciclofosfamida é rapidamente eficaz, mas induz frequentemente hemorragias vesicais assim
que o tratamento se prolonga.
– Aztioprina (Imurel®*): 2 mg/kg/dia durante 2 a 3 semanas, depois tratamento em dias
alternados (deslocado em relação ao dia da corticoterapia). Menos efeitos secundários, mas ação
menos rápida e tolerância ruim nos gatos.

Precauções na utilização

Todos os animais submetidos a essas terapias devem realizar acompanhamento hematológico,
por exemplo, a cada 15 dias.
– Se o número de glóbulos brancos descer abaixo de 6.000/mm3, a posologia deve ser reduzida em
um quarto.
– Abaixo de 5.000/mm3, o tratamento é interrompido durante uma semana.

Protocolos de utilização

– As drogas citotóxicas são associadas à corticoterapia em casos de não melhora clínica após
duas semanas de tratamento com doses fortes, em caso de intolerância marcante ou de recidivas
muito frequentes.
– Sua administração pode permitir doses mais baixas de corticoides em caso de intolerância a
estes.
– Sua administração é geralmente prolongada um mês após o desaparecimento das
manifestações clínicas.
– Em certos casos particularmente rebeldes, sua administração deve ser prolongada por mais
tempo. No entanto, é aconselhável:
– não utilizar a ciclofosfamida por mais de quatro meses;
– substituir por um dos precedentes ou por clorambucil (Chloraminophène®*: 0,2 mg/kg em dia



alternado à prednisona).

Conduta do tratamento
Ver os termos relativos a cada poliartrite.



Poliartrites crônicas progressivas felinas
As poliartrites felinas são atualmente mais bem documentadas que as dos cães. Elas se
assemelham à artrite reumatoide e são, em particular, caracterizadas pela evolução crônica e
pelas lesões radiológicas exuberantes (e são por esse fato de grande interesse diagnóstico).

Sintomas
Duas formas clínicas são habitualmente distinguidas:

Poliartrite crônica erosiva
– O início é insidioso, mas progressivo, crônico por alguns meses, desfavorável com a instalação de
deformações impressionantes dos aprumos. A afecção é muito incapacitante, então.
– As lesões radiológicas são dominantemente erosivas e comparáveis àquelas descritas para a
artrite reumatoide canina. As articulações mais acometidas são as distais (carpo, metacarpo,
tarso e metatarso).
– O tratamento necessita recorrer aos imunossupressores.

Poliartrite crônica proliferativa
– Seu início é mais repentino e as manifestações clínicas são imediatamente exuberantes:
hipertermia, dor viva, adenopatias locorregionais. A evolução, mais rápida, ocorre em algumas
semanas e leva à anquilose com grande rigidez do passo e inchaço pouco doloroso das zonas
articulares.
– As lesões radiológicas associam osteoporose e aposição dos ossos a bloqueio articular. Grande
número de articulações pode estar envolvido, incluindo aquelas da coluna vertebral.
– O líquido sinovial contém numerosos neutrófilos.
– A afecção é muito frequentemente associada a uma infecção pelos vírus imunossupressores,
FeLV ou FIV.

Tratamento
• CORTICOTERAPIA: prednisona: 3 mg/kg, manhã e noite, depois apenas uma vez por dia, depois
doses decrescentes.
• EVENTUALMENTE ASSOCIADO A DROGAS CITOTóXICAS.
– Clorambucil (Chloraminophème®*); 0, 2 mg/kg/dia durante uma semana, depois em dias
alternados com prednisona.



Polifagia
Definição
Síndrome caracterizada por consumo alimentar excessivo.

A polifagia corresponde a várias situações patológicas muito diferentes, dependendo da
transitoriedade ou persistência e se o animal perde ou ganha peso após o consumo excessivo de
nutrientes. A árvore diagnóstica 28, p. LVII apresenta as principais causas e as classifica em
função dos critérios precedentes.

Não há tratamento sintomático e é necessário estabelecer um diagnóstico etiológico a fim de
uma correção específica. Contudo, a redução calórica é necessária em muitas circunstâncias ou a
polifagia pode conduzir à obesidade.



Poliglobulia
Definição
Aumento do número de glóbulos vermelhos.

Sintomas
– Podem estar ausentes.
– Poliúria-polidipsia.
– Anorexia, vômitos, diarreia.
– Intolerância ao exercício.
– Letargia.
– Mucosas vermelhas.
– Crises convulsivas.

Etiologia
– Primitiva (poliglobulia essencial).
– Secundária:
– hipóxia, em insuficiência pulmonar, cardíaca e desvio (shunt) arteriovenoso;
– tumor renal (excesso de eritropoietina);
– tumor hepático;
– linfoma;
– tumor das cavidades nasais;
– corticoterapia prolongada.

Diagnóstico
– Não confundir com desidratação.
– Hemograma (hemácias superior a 8,5.106/mL nos cães e 10.106/mL nos gatos).
– Gasometria (PO2). PO2 normal: poliglobulia essencial, tumor renal, corticoterapia, doença de
Cushing; PO2 diminuída: hipoventilação, cardiopatia.
– Dosagem de eritropoietina.
– Mielograma.
– Pesquisa de tumor (radiografia, ultrassonografia).

Tratamento
– Sangria: 20-30 mL/kg, com perfusão de volume igual à solução salina isotônica.
– Hidroxicarbamida (Hydréa®*) 30 mg/kg/dia via oral durante uma semana, depois 15 mg/kg/dia
em dose de manutenção.
– Cirurgia em caso de tumor.



Polimiopatia hipocalêmica do gato
Definição
Fraqueza muscular generalizada provocada por hipocalemia que pode resultar:
– de uma redistribuição do potássio do compartimento extracelular para o compartimento
intracelular (alcalose, excesso de insulina);
– de uma depleção da quantidade de potássio seguindo gastroenterite ou aporte insuficiente na
alimentação ou então de eliminação urinária excessiva (ver INSUFICIêNCIA RENAL AGUDA) (p.360).

Sintomas
– Início brutal.
– Paresia muscular generalizada com ventro-flexão da nuca.
– Marcha hesitante ou irregular.
– Dor muscular à palpação (inconstante).

Diagnóstico
• Sintomas característicos
– Calemia < 3,5 mEq/L.
– CPK < 500 UI/L.
– A eletromiografia permite a confirmação do diagnóstico de miopatia (potenciais de fibrilação e
de ondas positivas pontuais).
• Diagnóstico diferencial
– Miastenia.
– Intoxicação por organofosforados.
– Polineuropatia diabética.
– Polirradiculoneurite.
– Encefalopatia por carência de tiamina.

Tratamento
– Aporte de cloreto de potássio em perfusão (a quantidade deve ser modulada em função da
potassemia — ver DESIDRATAçõES) (p.194).
    Ritmo máximo: 0,5 mEq/kg/h.
– Depois aporte de potássio por via oral (Nati-K®*: 10-50 mg/kg/dia via oral em duas doses
diárias).



Polimiosite idiopática
Definição
Inflamação de diversos grupos musculares. A origem, embora imprecisa, não é certamente
infecciosa e provavelmente é imunológica.

As polimiosites caninas podem ser consideradas como equivalentes sistêmicas da miosite
mastigatória. As duas entidades podem ser associadas também no mesmo animal.

Sintomas
• COM IMPORTANTES VARIAçõES INDIVIDUAIS quanto a localização, intensidade e evolução dos
sintomas:
– problemas de locomoção;
– fadiga ao esforço;
– massas musculares dolorosas (forma aguda);
– atrofia muscular (forma crônica).
• EVENTUALMENTE ASSOCIADA A:
– problemas de deglutição, regurgitação de origem esofagiana e/ou
– miosite mastigatória.

Diagnóstico Laboratorial
– Elevação sérica clara das enzimas com grande distribuição muscular; na prática, só levar em
consideração os valores de AST, CK ou LDH claramente superiores a 100 UI.
– Biópsia muscular: infiltrados inflamatórios, frequentemente polimorfos.
– Eosinofilia sanguínea pode existir, mas não é sistêmica nem específica.

NOTA: Há presença frequente de anticorpos antinucleares em títulos suficientemente
elevados.

A principal dificuldade do diagnóstico diferencial é a distinção com as poliartrites, já que elas
podem iniciar uma atrofia muscular secundária.

Princípios De Conduta Do Tratamento
• GLOBALMENTE comparado aos da MIOSITE MASTIGATóRIA.
• DURANTE O PERíODO DE CONVALESCêNCIA, pode ser necessária a administração de vitamina E, que
parece se opor aos fenômenos de fibrose e de degeneração muscular: Éphynal®*, 10 mg/kg/dia
durante um mês.



Pólipos
Ver TUMORES DO APARELHO GENITAL FEMININO



Polirradiculoneurite (Síndrome de Landry-Guillain-
Barré)
Definição
Paralisia ascendente causada por desmielinização das raízes ventrais do cordão medular,
provavelmente pelo envolvimento de um fenômeno imunitário de mediação celular.

Provável ligação com infecção respiratória ou digestiva proximal.
Possível ligação com a vacinação.
Possível ligação com mordedura de guaxinim.
Rara em gatos.

Sintomas
– Cães adultos de todas as raças.
– Paresia da laringe.
– Paresia que se inicia como paraplegia e evolui para tetraplegia.
– Hiporreflexia e hipotonia (síndrome dos motoneurônios periféricos dos membros pélvicos
iniciando dos torácicos).
– Sensibilidade preservada.
– Vigilância normal.
– Os nervos cranianos permanecem geralmente livres.

Evolução
A menos que haja complicação de insuficiência respiratória (paresia dos músculos intercostais e
do diafragma), a evolução favorável é frequente em um prazo de 2 a 4 semanas. Recidivas são
possíveis.

Diagnóstico
Tetraplegia com conservação da sensibilidade.

Hipotonia, hipo ou arreflexia.
Diferenciar de botulismo: um eletromiograma pode ser necessário.
Diferenciar da polirradiculoneurite crônica recidivante de evolução sempre mais grave,

relacionada a desordens endócrinas, imunológicas ou evolução de tumor.

Tratamento
• A CORTICOTERAPIA frequentemente preconizada não modifica a evolução da doença e, portanto,
deve ser evitada. Por outro lado, é eficaz no tratamento da polineurite aguda idiopática.
• CUIDADOS DE HIGIENE são importantes:
– Prevenção de escaras (cama, devolver o animal).
– Prevenção de infecção urinária.
– Massagens para evitar amiotrofia.
– Assegurar a nutrição e a hidratação.



Postite
Ver BALANOPOSTITE (p.85)



Potomania
Ver DIABETES INSIPIDUS (p.203)



Prenhez psicológica
Ver PSEUDOGESTAçãO (p.487)



Priapismo
Definição
Ereção permanente com ausência de excitação sexual e ligação com lesões na medula espinal
(hérnia de disco, mielite) ou distúrbios de estruturas vizinhas (infecção urinária, constipação,
massa abdominal, tromboembolismo, anfetaminas).

Pode ser complicado por parafimose.

Sintomas
– Disúria, protrusão do pênis em ereção.
– Congestão e, às vezes, ulceração.

Diagnóstico Etiológico
– Localizar lesão na medula espinal (radiografia, mielografia, tomografia, ressonância
magnética).
– Localizar massa no abdome caudal.
– Explorar coagulação.

Tratamento
A castração é ineficaz.

Descartar causas na medida do possível. Aplicar ao órgão soluções hipertônicas e anestésicos
locais.

Para efeito sintomático, experimentar o uso de anticolinérgicos.
Em casos mais graves, a amputação do pênis pode ser necessária.



Problemas de pigmentação
Ver PIGMENTAçãO (PROBLEMAS DE) (p.458)



Prolapso de uretra do cão macho
Definição
Resultado da congestão da mucosa do meato uretral.

O distúrbio está relacionado com infecção geniturinária ou excitação sexual excessiva.

Tratamento
Tratar a causa.

Redução do prolapso através de uma sutura em bolsa do orifício.
Se não for possível, excisão do prolapso através da introdução de sonda mantida por uma

semana para prevenir estenose do meato.



Prolapso dos órgãos genitais
Definição
Saída pela vulva dos órgãos genitais invertidos. A inversão é mais ou menos completa e aparece
como massa cilíndrica (vagina) ou em Y (útero).

Ele está ligado à parte e distingue-se da ptose vaginal ligada ao estro.

Tratamento
O porte da fêmea determina a possibilidade de redução manual. A redução deve ser precedida
por um tratamento de diminuição dos órgãos (aplicação de água de alúmen a 5%) e higiene
cuidadosa (Mercryl laurylé®*, Cetavlon®*, Polvidine® a 1%). Deve ser seguida de irrigação
antisséptica destinada a implantar o órgão em sua posição anatômica.

O tratamento de escolha é a histerectomia por via abdominal ou via vaginal (após a verificação
da ausência de vísceras no interior do útero ectópico).



Prolapso vaginal
Ver também PROLAPSO DOS óRGãOS GENITAIS (p.482)

Sinônimos: hiperplasia vaginal, hipertrofia vaginal.
A hiperplasia é o edema da mucosa vaginal de origem estrogênica podendo causar prolapso do

tecido através da vulva.
É devido a congestão e edema da mucosa secundária à hiperestrogenemia do proestro e estro.

É necessário nesse caso suprimir o estro: acetato de megestrol (Pilucalm®: 2mg/kg/dia) durante
uma semana em associação ao reposicionamento no lugar do tecido ectópico. As recidivas
frequentes a cada estro sugerem a necessidade de ovário-histerectomia.



Próstata
Ver HIPERPLASIA BENIGNA DA, CISTOS DA, METAPLASIA ESCAMOSA DA, PROSTATITE (p.485), TUMORES
MALIGNOS DA.



Próstata (Afecções da)
As principais afecções da próstata são:
– HIPERPLASIA BENIGNA DA PRóSTATA (HBP);
– CISTOS PROSTáTICOS;
– PROSTATITES E ABCESSOS PROSTáTICOS;
– TUMORES.
    Menos frequentemente, encontram-se:
– CISTOS PARAPROSTáTICOS;
– CáLCULOS PROSTáTICOS;
– METAPLASIA ESCAMOSA, que é resultado de impregnação estrogênica.

Definição
As diferentes afecções da próstata do cão resultam em hipertrofia da glândula. Esse aumento de
volume é a origem de diferentes sintomas gerais agrupados sob o nome de “síndrome
prostática” ou “prostatismo”, que afeta cães de diferentes idades.

Sintomas
Sintomas urinários
Os sintomas urinários são frequentes pela posição intraprostrática de uma porção da uretra:
– saída de sangue (“hematúria” intermiccional) ou de gotas de pus mais ou menos tingidas por
sangue entre as micções;
– a hiperplasia prostática pode interferir no esvaziamento vesical ou de uma estase urinária que
favorece as infecções bacterianas e litíases; sinais de afecções do aparelho urinário caudal, como
disúria e incontinência.

Problemas de defecação
Com o bordo dorsal da próstata em contato com o assoalho do reto, ocorre uma coprostase
quando a próstata está hipertrófica. É um sinal precoce que pode desaparecer quando a próstata
“se move” no abdome. Pode ocorrer hérnia perineal em casos de tenesmos importantes.

Dificuldades de locomoção
Problemas locomotores, resultantes de dor prostática ou metástases ósseas, em caso de tumor,
podem ser: a marcha do animal é desajeitada (arqueado para trás, rigidez dos membros
pélvicos); move-se com os membros pélvicos separados.

Sinais gerais
Esses sinais são inconstantes e dependem da lesão: hiperplasia benigna, cistos e prostatites
crônicas são pouco sintomáticos; emagrecimento e síndrome de febre, anorexia, apatia se
encontram em tumores e abcessos prostáticos.

Síndrome da feminização
Em caso de metaplasia escamosa, a impregnação estrogênica pode gerar uma síndrome de
feminização: alopecia, ginecomastia, prepúcio pendular…



Evolução – Complicações
– Vesical: cistite, atonia vesical.
– Renal: hidronefrose, pielonefrite.
– Espondilodiscite.
– Próstata: hérnia perineal.

Diagnóstico
Use as informações obtidas durante o exame clínico e, principalmente, a palpação transretal.
• A RADIOGRAFIA PERMITE:
– evidenciar prostatomegalia (em vista lateral de abdome, a altura da próstata não deve exceder
70% do comprimento entre a borda cranial do púbis e o bordo ventral da vértebra S1), mas é
pouco específica;
– verificar a ausência de lesões espinais lombares (p. ex., espondilodiscite associada a prostatites,
metástases vertebrais secundárias a um carcinoma prostático);
– verificar a ausência de calcificações prostáticas, sinal altamente sugestivo de carcinoma
prostático.
• O ULTRASSOM tem a vantagem de orientar fortemente o diagnóstico, para fazer um balanço da
extensão abdominal do envolvimento do tumor, e permite a realização de citologia aspirativa ou
de biópsia guiada (ver HIPERPLASIA DIFUSA, TUMORES DA PRóSTATA, PROSTATITE (p.485), METAPLASIA
ESCAMOSA DA PRóSTATA) (p.403). O desaparecimento da cápsula e da forma da próstata, a presença
de mineralização e o aspecto heterogêneo do parênquima são os critérios de malignidade.

Tratamento
• UM TRATAMENTO HIGIêNICO E SINTOMáTICO deve ser o combate contra a autointoxicação pela
interrupção do trânsito intestinal (realizar enemas) e micção. A cistite e a insuficiência renal
associadas devem ser também tratadas.

Tratamento específico
O tratamento da hiperplasia é feito pela castração ou uso de medicamentos que se opõem à ação
dos andrógenos.

A castração continua a ser a medida mais eficiente, pois a involução da glândula começa
rapidamente nas três semanas que seguem a intervenção.

Em caso de recusa do proprietário, o tratamento medicamentoso pode ser proposto e
diferentes “antiandrógenos” estão atualmente disponíveis:
– acetato de delmadinona (Tardak®*): 3 mg/kg, por via SC ou IM; havendo a necessidade de
repetir as injeções, repete-se em 15 dias e depois com um mês de intervalo;
– acetato de osaterona (Hypozane®*): 0,25-0,5 mg/kg/dia VO por sete dias.
– acetato de ciproterona (Androcur®*): 1,5-2 mg/kg/dia VO por 15 dias.
– flutamida (Eulexine®*): 5 mg/kg/ VO por 15 dias.

A eficácia desses diferentes tratamentos é variável, com o aparecimento dos efeitos em
semanas, mas os riscos de exaustão conduzem à recomendação de “curas descontínuas”. O
monitoramento da glicemia é recomendado em razão do risco potencial, embora pequeno, de
diabetes melito, ligado a algumas dessas prescrições.

Um tratamento cirúrgico deve ser realizado em caso de cistos paraprostáticos ou de acessos
prostáticos por punções das cavidades de fluidos e liberação das aderências da glândula.



NOTA: Os estrogênios caíram em desuso devido aos riscos importantes de aplasia medular
que acompanham a utilização, especialmente porque a sua eficácia a longo prazo não é
realmente maior do que outras moléculas.



Próstata (Cistos da)
Os cistos prostáticos são lesões limitadas por uma parede, contendo um líquido de turbidez
variável. São frequentemente associados à hiperplasia prostática benigna. Mais raramente,
podem ser localizados na proximidade da glândula: trata-se de cistos paraprostáticos.

Assim, podemos encontrar:
– cistos múltiplos intraprostáticos associados a uma hiperplasia com dilatação dos ácinos e
aumento das secreçoes da próstata;
– cistos de rentenção de tumor ou de prostatite crônica;
– cistos associados a uma doença escamosa estrogênio-dependente (sertolinoma,
estrogenioterapia);
– cistos paraprostáticos formam-se a partir dos vestígios dos canais de Müller.

Sintomas
São sintomas de prostatismo: hematúria intermiccional (eventualmente associada a problemas
de defecação, locomoção e sinais gerais). Ver PRóSTATA (AFECçõES DA) (p.482).

Em caso de associação com metaplasia escamosa, pode-se notar a síndrome da feminização.
Complicação frequente da prostatite.

Diagnóstico
• TOQUE RETAL: muitas vezes não é palpável por estar inclinada dentro do abdome.

Radiografia
– Realça a existência de uma prostatomegalia em casos de cistos de grande tamanho.
– Em casos de cistos paraprostáticos volumosos, eles podem ser confundidos com a vesícula
urinária (a marcação da vesícula pela cistografia permite evitar tal confusão).

Ultrassom
– Os cistos aparecem como lesões de tamanhos variáveis (de milímetros a centímetros),
arredondados, hipo/anecoicos, bem delimitados por uma parede fina ecogênica, em posição
intraparenquimatosa, subcapsular ou paraprostática.
– Mesmo ao ultrassom, os cistos paraprostráticos podem ser confundidos com a vesícula urinária
(atenção particular deve ser dada à procura do trígono vesical).

Tratamento
Somente cirúrgico.
– Ressecção do cisto.
– Liberação das aderências do cisto.
– Marsupialização do cisto: bordos do cisto suturados à parede permitindo a drenagem por 1 a 2
semanas.
– Esvaziamento do cisto por punção com ajuda do ultrassom.

A eficácia do tratamento associando tanto a castração quanto a administração de
antiandrógenos (Hypozane®* 0,25-0,5 mg/kg/dia por sete dias) é questionável.



Próstata (Metaplasia escamosa da)
Definição
Em elevada proporção de cães com SERTOLINOMA ou naqueles que receberam tratamento
estrogênico, a próstata sofre alterações importantes. O seu tamanho aumenta e grandes cistos
aparecem em sua porção mais cranial. Do ponto de vista histológico, o epitélio glandular se
estratifica e descama na luz do ácino. Esses grandes cistos não devem ser confundidos com as
dilatações císticas dos ácinos que podem ser observadas na HIPERPLASIA; com efeito, em vez de
melhorar com a ação dos estrogênios, eles aumentam de volume.

Sintomas
Não existem sintomas específicos da metaplasia escamosa (ver PRóSTATA [AFECçõES DA]) (p.482). A
infecção secundária da próstata como resultado dessa condição parece ser comum (ver
PROSTATITE) (p.485).

Diagnóstico
– Ultrassom.
– Biópsia guiada por ultrassom.

Tratamento
A marsupialização dos grandes cistos pode trazer algum resultado. Ou simplesmente após o
tratamento do prostatismo, esvaziamento do cisto e liberação de aderências da cavidade (pós-
operatório simples).



Prostatite
Definição
A prostatite corresponde a uma inflamação geralmente supurativa da próstata. Ela evolui de
forma aguda ou crônica. Aparece em próstata previamente normal ou, mais frequentemente,
hiperplásica.

Sintomas
Durante a prostatite aguda, o animal apresenta-se abatido e com febre. São observadas todas as
manifestações do prostatismo (ver PRóSTATA [AFECçõES DA (p.482)]). Os sintomas locomotores, por
causa da dor, são particularmente notados. Um transtorno observado é presença de pus e sangue
na urina.

A prostatite crônica segue, geralmente, a prostatite aguda. Ela pode, no entanto, começar
insidiosamente. Os sintomas gerais e a dor estão ausentes. Apenas ataques de hematúria ou
piúria durante as micções são sugestivos.

Diagnóstico
Desde que a próstata, muitas vezes hiperplásica, não esteja inclinada dentro do abdome e
continue a ser palpável, aparece com consistência heterogênea. De acordo com número,
tamanho e localização do abscesso, a simetria da glândula é mais ou menos conservada. Os
abscessos, por vezes, tomam a forma de dilatação cística de tamanho importante. Pode-se
observar aderências a estruturas vizinhas. Durante a prostatite aguda, a palpação transretal
provoca reações de defesa do animal. A pressão sobre a próstata leva ao aparecimento de pus no
meato urinário.

O exame de ultrassom e a biópsia guiada trazem elementos diagnósticos essenciais.
O exame bacteriológico do fluxo uretral (por massagem prostática) confirma o diagnóstico de

infecção e permite a realização de um antibiograma. O mesmo exame de urina, coletado na
primeira micção e sem sondagem uretral, porque ela contém exsudatos prostáticos, revela a
presença de eritrócitos, leucócitos e bactérias. No hemograma verifica-se leucocitose.

Os micro-organismos responsáveis por prostatites sao essencialmente bactérias Gram-
negativas. A infecção, mais frequentemente, é favorecida pela presença de cálculos uretrais e
hiperplasia prostática.

Tratamento
O tratamento da hiperplasia prostática (ver PRóSTATA [AFECçõES DA (p.482)]) associa-se ao
tratamento da infecção (ver INFECçãO DO TRATO URINáRIO) (p.341). O antibiótico, de amplo espectro
ou correspondente ao antibiograma, é administrado em doses elevadas e por 4 a 6 semanas,
mesmo com a remissão dos sintomas, porque os antibióticos são mal difundidos no tecido
prostático. Contudo, em caso de prostatite aguda, a barreira hematoprostática torna-se
permeável, e a maior parte dos antibióticos penetra no tecido prostático. Por primeira intenção,
os antibióticos a usar são: eritromicina, trimetropim associado a uma sulfonamida, quinolonas e
cefalosporinas de terceira geração.

Por segunda intenção, usa-se o resultado do exame bacteriológico do fluxo uretral, que permite
a melhor escolha do antibiótico.

É interessante, após um mês da cura clínica, refazer o exame do fluido prostático para verificar



o desaparecimento da infecção. A associação à antibioticoterapia do Hypozane®* (0,25-
0,5 mg/kg/dia por sete dias) melhora significantemente o resultado do tratamento.

Em caso de falha, através de laparotomia exploratória, realiza-se a marsupialização do grande
abscesso ou drenagem por liberação de aderências. A fístula formada permite a drenagem do
abscesso e a injeção de soluções antissépticas ou antibióticas.



Proteinúria
Definição
Presença de proteínas plasmáticas na urina em quantidade suficiente para serem detectadas em
métodos laboratoriais.

Na proteinúria, deve-se avaliar o seu caráter fisiológico ou patológico. As proteinúrias
fisiológicas são transitórias (por esforço, exposição a temperaturas extremas, estresse, período
pós-prandial). A origem de uma proteinúria permanente deve ser pesquisada.

Proteinúrias Renais
Resultam da passagem de proteínas plasmáticas em quantidades anormais em quantidades
anormais através do glomérulo lesado (ver GLOMERULOPATIAS) (p.291) ou da diminuição da
reabsorção tubular das proteínas normalmente filtradas (tubulopatias) ou a associação dos dois
mecanismos.
– GLOMERULONEFRITE, AMILOIDE: causas mais frequentes, com proteinúria maciça;
– tubulopatias (às vezes causa da síndrome de Fanconi);
– nefrite intersticial, neoplasia, PIELONEFRITE;

Geralmente, a proteinúria está associada a outras modificações na composição da urina (ver a
seguir).

Proteinúrias Extrarrenais
– PROTEINúRIA VESICAL OU URETRAL: litíase, infecção, tumor, pólipo, traumatismo…
– PROTEINúRIA EXTRAURINáRIA: insuficiência cardíaca, hemoglobinúria, paraproteinúria seguida de
tumor (proteína de Bence-Jones seguida de mieloma), inflamações genitais.

Como Lidar Com A Proteinúria
É conveniente determinar o caráter transitório ou permanente da proteinúria para avaliar sua
importância.

O exame de urina é o exame básico
– A tira de urina detecta a proteinúria. O resultado deve ser interpretado em função da
densidade urinária e de sua celularidade (se há presença de uma pelota na centrifugação). É
conveniente ter em conta o risco dos “falsos positivos” (urina muito alcalina, amônias
quarternárias) e de “falsos negativos” (urina ácida ou muito diluída, proteínas de Bence-Jones
não detectadas).
– Uma reação negativa não exclui microalbuminúria. Os testes imunológicos permitem revelar
traços de albumina na urina, marcador precoce de insuficiência renal.
– Os testes turbidimétricos (reação de Heller e teste do ácido sulfossalicílico) permitem avaliação
semiquantitativa (a espessura do halo e a opacificação são proporcionais à proteinúria).
– A análise do sedimento urinário eventualmente obtido após centrifugação dá as informações
quanto à origem da proteinúria: cristalúria, células inflamatórias, tumorais, cilindros
(tubulopatias).
– A relação proteína urinária/creatinina da urina (“RPCU”: RPu/Cu) está correlacionada à
proteinúria ao longo de 24 horas e dá informação quantitativa; valores superiores a 0,5 em cães e



superiores a 0,4 em gatos são considerados anormais.
– RPu/Cu compreendido entre 0,5 e 2: proteinúria baixa (pré-glomerular ou tubular).
– RPu/Cu entre 2 e 5: proteinúria moderada.
– RPu/Cu > 5: proteinúria importante, favorece glomerulopatia.
• ELETROFORESE DAS PROTEíNAS URINáRIAS dá informações quantitativas e qualitativas.
– Proteinúria chamada seletiva ocorre quando a urina contém somente albumina, de baixo peso
molecular (albumina > 45% das proteínas urinárias).
– Proteinúria não seletiva ocorre quando o fluido urinário contém todas as proteínas (albumina e
globulinas); ela sinaliza um comprometimento glomerular severo (prognóstico reservado).
    NOTA: À medida que a doença evolui, a proteinúria torna-se cada vez mais importante e cada
vez menos seletiva (a relação albumina/globulina diminui).
– Na tubulopatia, a urina contém principalmente globulinas.
– Paraproteinúrias compostas por cadeias leves de imunoglobulinas patológicas e migrando com
gamaglobulinas do mieloma (proteína de Bence-Jones).

Exames de imagem
– O ultrassom fornece orientação preciosa, pois permite a exploração simultânea da bexiga, dos
rins, da próstata e de certas porções da uretra.
– Análise histopatológica após a biópsia real guiada por ultrassom permite caracterizar a lesão
responsável (glomerulonefrite, amiloidose).

Avaliação das complicações
– Síndrome nefrótica: dosagem de proteinemia, albuminemia, eletroforese das proteínas
plasmáticas.
– Insuficiência renal: dosagem de ureia e creatinina.
– Hipertensão arterial: medição da pressão arterial.

Conduta Do Tratamento
– Depende do tipo de nefropatia responsável (ver GLOMERULONEFRITE (p.291), INSUFICIêNCIA RENAL
AGUDA (p.360), SíNDROME NEFRóTICA) (p.535) ou da uropatia (ver CISTITES (p.120), LITíASE URINáRIA)
(p.388).
– Para causas extraurinárias, consultar os tratamentos etiológicos correspondentes.



Pruritus sine materia
(Ver PSICODERMATOSES) (p.488)

Definição
Também conhecida como neurodermite ou neurodermatose (cão), é uma dermatose pruriginosa
sem lesão cutânea específica. O prurido é o único sintoma aparente; muitas vezes é grave,
generalizada ou localizada (notadamente em membros).

Diagnóstico
É baseado na exclusão de toda etiologia parasitária, infecciosa ou alérgica.

Essa afecção cutânea ocorre em um domínio específico, caracterizado por elevado nervosismo
do cão ou gato. O Doberman, assim como raças hipernervosas (raças anãs, Terriers), é mais
exposto a certas condições, como instabilidade, confinamento e tédio, que parecem
desempenhar um papel de disparo da manifestação da dermatose.

Tratamento
É baseado na utilização de medicamentos:
• ANTIPRURIGINOSOS: hidroxizina (Atarax®*): 2,5 mg/kg/dia em duas doses diárias (dose média).
    A posologia deve ser modulada em função da espécie, raça e indivíduo tratado.
• SEDATIVOS E TRANQUILIZANTES: às vezes necessários para o animal conseguir adormecer, ficando
longe do seu ambiente mentalmente patogênico: acepromazina (Vétranquil®*), clorpromazina
(Largactil®*), diazepam (Valium®*) em doses tradicionais.



Pseudogestação
Sin.: galactorreia, pseudociese.

Definição
Transtorno do comportamento ocorrido ao fim do metaestro em cadelas, simulando um parto
iminente e acompanhado por lactação. Por vezes se associa ao hipotireoidismo. Na gata, o
simples alongamento do estro pode ocorrer após a ovulação depois de um coito estéril ou de
estimulação genital.

Tratamento
• TRATAMENTO HIGIêNICO: dieta hídrica de 48 horas e purgante por três dias: extrato de sene
(Pursennide®*): 2 mg/kg/dia VO em duas doses, distrair a fêmea com passeios frequentes, eliminar
objetos maternos.
• TRATAMENTO DIURéTICO: quando há lactação importante. Furosemida (Furozenol®, Lasilix®*):
4 mg/kg/dia VO em duas doses.
• TRATAMENTO HORMONAL:
– Metergolina (Contralac®*): 0,2 mg/kg/dia VO em duas doses para a cadela e 0,25 mg/kg/dia em
duas doses para a gata.
– Danazol e acetato de megestrol (Dogalact®*) somente para cadelas: 1 comprimido pela manhã e
outro à noite para cada 10 kg por 10 dias.
– Cabergolina (Galastop®*): 5 µg/kg VO todos os dias por 4 a 6 dias. Em caso de vômitos, associar
a metoclopramida.

Prevenção
O distúrbio pode se repetir em cios sucessivos. Pode-se prevenir com a administração em dose
única de 0,01 mg/kg de benzoato de estradiol (Mesalin®*) 10 dias após o fim do cio.



Pseudo-hermafrodismo
Ver HERMAFRODISMO



Pseudotuberculose do gato
Definição
Doença infecciosa comum ao gato, ao homem e a muitas outras espécies animais, cujo
responsável é um bacilo Gram-negativo, Yersinia pseudo-tuberculosis (bacilo de Malassez e Vignal).

Várias espécies animais podem servir de reservatórios para os bacilos: ratos, camundongos,
mas também lebres, cobaias e espécies de aves.

O gato se infecta pelo consumo de cadáveres de roedores ou de aves doentes ou portadores
dos bacilos.

Sintomas
– Forma septicêmica evolui em 3 a 5 dias.
– Forma gastroentérica.
– Forma ictérica, que evolui cronicamente.
– Reação do nódulo linfático mesentérico frequente (infecção por via intestinal).

Diagnóstico
• INCUBAçãO DE DURAçãO DESCONHECIDA: a doença pode estar ligada à imunossupressão.
• DIAGNóSTICO DIFíCIL NO ANIMAL VIVO.
– Hemocultura.
– Cropocultura.
– Injeção de 0,75 mL de Y. pseudo-turberculosis autolisadas (Instituto Pasteur de Paris): reação
geral constatada pela curva térmica das 12 horas após a injeção. Técnica de escolha.
• CADáVER: isolamento do micro-organismo a partir das lesões mesentéricas e hepáticas.

Tratamento
Antibioticoterapia
– Doxiciclina: 10mg/kg/dia.
    Duração do tratamento:
– formas agudas: 10 dias;
– formas crônicas: 30 dias.



Psicodermatoses
Dermatoses causadas por traumatismos autoinfligidos, fruto de comportamentos compulsivos,
repetidos, induzidos por ansiedade mais ou menos permanente.

O diagnóstico de psicodermatose é somente um diagnóstico de exclusão: deve-se eliminar
todas as causas orgânicas (traumatismo, dor local, parasitas, alergia, infecção bacteriana ou
fúngica, doenças internas) antes de se considerar uma etiologia psicogênica total ou parcial da
dermatose.

Vários fatores intervêm na etiologia das psicodermatoses:
– Predisposições raciais:
– no cão: Doberman, Dogue alemão, Setter irlandês, Labrador, Pastor-alemão;
– no gato: Siamês e Abssínio.
– Condições de vida: estresse repetido, tédio, isolamento, rivalidade com outro animal.
– O próprio sujeito, sem os fatores raciais e condições de manejo, pode ser particularmente
nervoso, tímido e sensível.

Psicodermatoses Caninas
São essencialmente representadas pelo granuloma de lambedura (ver DERMATITE POR LAMBEDURA DE
EXTREMIDADES) (p.180) que, muitas vezes, carrega uma dupla etiologia (infecciosa e psicogênica) e
eventos que impulsionam a mordida compulsiva, a lambedura ou as sucções repetidas em zonas
anatômicas particulares.

Pode-se, assim, observar que os indivíduos que se mordem na extremidade da cauda,
particularmente o Pastor-alemão provocam lesões a partir de alopecia total ou parcial, chegando
a feridas reais por mordidas violentas. O diagnóstico diferencial deve procurar eliminar a
possibilidade de outra causa, como a síndrome da cauda de cavalo ou uma afecção de glândula
anal ou da cauda.

Outros animais se lamberão de maneira excessiva em certas partes do corpo:
– O ânus, particularmente no Poodle, com o aparecimento de hiperpigmentação e liquenificação
da região perineal. É necessário procurar outras causas possíveis: afecção da glândula anal,
dermatite perineal por Malassezia, atopia, alergia alimentar, inflamação da porção final do tubo
digestivo, anorectite. A excisão da glândula anal não é curativa quando ocorre somente a
psicodermatose. O tratamento consiste na administração de ansiolíticos e antidepressivos (ver
DERMATITE POR LAMBEDURA DE EXTREMIDADES) (p.180).
– O flanco, particularmente no Doberman (síndrome da sucção do Doberman). O animal pode
ficar horas se lambendo, sugando a dobra do flanco ou a prega do joelho, como se fosse engolir.
A pele pode tornar-se eritematosa, erosiva e ulcerativa. Ante de qualificar a afecção como
psicodermatose, uma biópsia pode resolver a dúvida e eliminar outras causas. O tratamento é
feito com ansiolíticos (benzodiazepínicos, betabloqueadores), antiepiléticos (Gardenal®*) ou
injeção intralesional de um corticoide.
– As garras (onicofagia): ver ONIXE.

Psicodermatoses Felinas
Manifestam-se basicamente por lambedura e mordedura, particularmente nos siameses e seus
cruzamentos, de várias maneiras:
– Lambeduras de áreas específicas: face ventral do abdome, coxas, membros, costas e cauda.
Pode-se observar lesões mais ou menos circulares, ulcerativas, que se liquenificam, tornam-se



hiperpigmentadas e podem provocar o surgimento de placa eosinofílica. Pode ser o equivalente
ao granuloma por lambedura que é descrito no cão.
– Lambedura de grandes superfícies cutâneas. O animal lambe toda a área que puder alcançar,
particularmente abdome, coxas e flanco. A cabeça pode ser a única poupada. Pode-se notar
alopecia mais ou menos importante, frequentemente simétrica e com abrasão dos pelos. Em
grande número de indivíduos, as unhas dos membros torácicos são roídas e pode ser observada
forte transpiração dos coxins plantares. Essa é uma das causas da ALOPECIA EXTENSA FELINA.

Em todos os casos, o diagnóstico deve eliminar cuidadosamente, através de exames
complementares apropriados, as outras causas possíveis: micose, demodeciose, sarna pelo ácaro
Cheyletiella, atopia, alergia alimentar, DAPP etc. Os indivíduos que perderam os pelos por
hipersensibilidade respondem bem a uma injeção de corticoide, que por sua vez não resolve
casos de psicodermatoses.

O tratamento deve primeiro tentar restaurar as condições de vida não ansiogênicas e analisar
cuidadosamente as mudanças que podem ser feitas no território do animal.

Os medicamentos tópicos não são de interesse por serem ingeridos na lambedura, e podem
agravar a ansiedade do indivíduo.

Podem ser usados ansiolíticos e antidepressivos (ver ALOPECIA EXTENSIVA FELINA) (p.29).



Psicotrópicos
São agrupados sob esse termo:
– Psicolépticos (depressores do SNC e da psique):
– hipnóticos (barbitúricos) não empregados;
– neurolépticos;
– ansiolíticos.
– Psicoanalépticos (estimulantes da vigília e humor):
– anfetaminas (não empregadas);
– antidepressivos inibidores da recaptação das monoaminas e IMAO.
– Timorreguladores ou normotímicos (reguladores de humor):
– sais de lítio;
– timorreguladores anticonvulsivantes.
– Analépticos nervosos (substâncias que facilitam o funcionamento neuronal).

Psicolépticos
Neurolépticos
– Propriedades:
– criação de um estado de indiferença psicomotora;
– diminuição da agressividade e da agitação;
– muitos efeitos secundários, como discinesia tardia, síndrome de Parkinson, efeitos endócrinos,

estado de confusão, síndrome malin, principalmente com o uso de haloperidol (Haldol®*)
1 mg/kg/dia em duas doses.

– Indicações:
– antecipação;
– comportamento exploratório exacerbado ou diminuído;
– tranquilizante para transporte;
– agressão.

Neurolépticos sedativos:
– clorpromazina (Largactil®*) 1 mg/kg/dia VO em três doses;
– acepromazina (Plégicil®*, Vetranquil®, Calmivet®) 2 mg/kg/dia em três doses;
– levopromazina (Nozinan®*) 2 mg/kg/dia em três doses;
– tioridazina (Melleril®*) 2 mg/kg/dia em três doses.
    Atenção: essas moléculas não são utilizadas em distúrbios de comportamento em razão dos
seus efeitos na vigilância, que impedem a terapia comportamental. Essas moléculas diminuem
os autocontroles (esfíncteres, em particular) e são a origem de estados de confusão. Eles devem
ser empregados corretamente e em doses suficientes, unicamente para transporte como
tranquilizantes.
    Neurolépticos antissintomas produtivos: butirofenonas:
– haloperidol (Haldol®*) 1 mg/kg/dia em duas doses;
– pipamperona (Dipiperon®*) 2 mg/kg/dia em duas doses, se associada a antidepressivos
1 mg/kg/dia em duas doses;
– risperidona (Risperdal®*) 0,015 mg/kg/dia em duas doses.
    Durante distúrbios de comportamento, apenas são empregados atualmente a pipamperona
(Dipiperon®*), para evitar a antecipação e diminuir o comportamento exploratório exacerbado
(ansiedade por separação), e a risperidona (Risperdal®*), para sociopatia e estado reacional.



    Neurolépticos antiestados deficitários:
– sulpirida (Dogmatil®*):
– dosagem antideficitária: 4 mg/kg em duas doses;
– dosagem antiprodutiva: 20 mg/kg em duas doses;
– tiaprida (Tiapridal®*) dosagem antissintomas produtivos de 6 mg/kg em duas doses em caso de
agressão.
    Atenção ao emprego desses neurolépticos antideficitários: todos os erros podem levar a um
comportamento de desinibição com mordidas do cão quando a hierarquia é instável. O
veterinário pode ser considerado responsável.

Ansiolíticos
– benzodiazepínicos;
– morfolinos;
– betabloqueadores.
    Benzodiazepínicos:
    A sua utilização em distúrbios de comportamento é extremamente limitada em razão de seus
efeitos secundários (falta de memória, responsabilidade pela limpeza, orexígeno) e a maior
contraindicação: a desinibição com risco de mordedura.
– Indicações:
    Permanecem limitados ao uso em caso de insônia e dermatites por lambedura (granuloma de
lambedura). Seu emprego não deve ultrapassar poucos dias e será retomado por outro
psicotrópico.
– clordiazepóxido (Librax®*) 1-2 mg/kg em duas doses;
– carmazepina (Tegretol®*) 10-20 mg/kg em duas doses;
– alprazolam (Xanax®*) 0,1 mg/kg/dia VO em duas doses;
– clobazam (Urbanyl®*) 1 mg/kg/dia VO em duas doses.
    Morfolinos:
– Propriedades:
    São ansiolíticos não sedativos, que não impedem a memorização nem diminuem a vigília.
Atenção ao seu efeito desinibidor.
– Indicações:
– estados de fobia;
– ansiedade de separação ou estados depressivos associados a um antidepressivo;
– trioxazina (Relazina®*): 20 mg/kg/dia em três doses.

Betabloqueadores:
Têm propriedades ansiolíticas e sua indicação é feita para estados de fobia, a menos que se

acompanhem de agressão com mordedura.
– propranolol (Avlocardyl®*). Para cães de grande porte, é necessário utilizar a forma LP. A
posologia é de 5-10 mg/kg por dia em duas doses. Contraindicação: hipocontratividade cardíaca.

Psicoanalépticos
São antidepressivos.
– Propriedades:
    Possuem muitos tipos de efeito em função do antidepressor: efeito psicotônico, efeito
timoanaléptico, efeito sedativo, efeito não analéptico.
– Indicações:



– distúrbios de ansiedade;
– estados depressivos;
– hiperapego;
– distúrbios cognitivos do cão idoso;
– estados de fobia e comportamento compulsivo.
– Moléculas:
– clomipramina (Clomicalm®, Anafranil®*) 1-4 mg/kg/dia em duas doses VO;
– mianserina (Athymil®*) 2-5 mg/kg/dia em duas doses;
– imipramina (Tofranil®*) 0,5-2 mg/kg/dia em duas doses;
– amitriptilina (Laroxyl®*, Elavylr®*) 2-5 mg/kg/dia em duas doses;
– fluoxetina (Prozac®*) 1-3 mg/kg/dia em função do efeito procurado, em uma dose;
– selegilina (Deprenyl®*, Selgian®*) 1 mg/kg/dia em uma dose matinal.
– Contraindicações:
– em função das propriedades anticolinérgicas da clomipramina, a imipramina e a amitriptilina

controlam as funções cardíacas e renais;
– os antidepressivos diminuem o limiar convulsivo, exceto a selegilina;
– alguns diminuem o consumo de alimentos: a fluoxetina e, em menor grau, a clomipramina;
– efeito desinibidor do comportamento agressivo: mianserina;
– tremores em superdosagem: fluoxetina.

Timorreguladores Ou Normotímicos
São os sais de lítio e os timorreguladores anticonvulsivantes:
– Propriedades:
    Diminuem a impulsividade e a vigilância.
– Indicações:
    Agressão por medo, por irritação: sociopatia; estados de ansiedade com atividade de
substituição como a potomania (análogo do ADH).
– Carbamazepina (Tegretol®* LP) 10-20 mg/kg/dia em duas doses.
– Contraindicações:
    Em razão das propriedades anticolinérgicas, deve-se verificar as funções renal e cardíaca.
Atenção às propriedades hepatotóxicas da carbamazepina.

Analépticos Nervosos
São as substâncias que facilitam o aumento da atividade e eficácia do SNC. São indicadas em
casos de déficits cognitivos.

Piracetam (Nootropyl®*): 20-40 mg/kg/dia em duas doses.
Durante a utilização de um psicotrópico, a retirada é necessária em todos os casos, exceto com

a selegilina.
Atenção às associações perigosas de diversos psicotrópicos, como dois neurolépticos, um

neuroléptico e um beta bloqueador, um timorregulador anticonvulsivante e um betabloqueador,
um neuroléptico e a selegilina.



Ptose vaginal da cadela
Definição
Protrusão para fora da vulva da mucosa vaginal hiperplásica durante o estro pelo efeito dos
estrógenos.

De intensidade variável (massa pequena que só aparece em decúbito na presença permanente
de uma massa trilobada ou anular), afeta muitas cadelas braquicefálicas. Pode se repetir e piorar
nos cios sucessivos.

Tratamento
Os distúrbios leves desaparecem espontaneamente ao fim do estro.

Tratamento médico
Nas formas moderadas, o tratamento pode ser medicamentoso.

Progesterona (Progest 500®): 1-2 mg/kg IM, 2-3 vezes com intervalo de 48 horas. Tratamento
local: limpeza e desinfecção da mucosa, aplicação de adstringentes: alvejante a 5%.

Tratamento cirúrgico
Nas formas mais graves, cura espontânea excepcional, ablação das partes prolapsadas depois da
introdução na uretra de uma sonda vesical destinada a reparar e a preservar. Hemostasia pela
sutura contínua da mucosa. Irrigações vaginais de antisséptico nos dias que seguem a cirurgia. A
operação previne recidivas.



Pulpite e necrose pulpar
Princípios
• PULPITE ou inflamação da polpa dentária é uma complicação constante de cáries e fraturas na
coroa dentária que deixam a polpa exposta.
• NECROSE PULPAR ou destruição do tecido pulpar ocorre como resultado de uma pulpite ou
diretamente, por ruptura do feixe neurovascular do ápice: luxação ou subluxação do dente
consecutivo a um acidente ou microtraumas repetidos (hábito de roer corpos duros). Nesse caso,
a coroa parece clinicamente normal e a necrose é asséptica.

À exceção da fratura, praticamente assintomática em carnívoros, as duas afecções são
detectadas casual e tardiamente por complicações que elas podem gerar: abscessos e fístulas
dentárias, evitar a mordedura, doença periodontal e tártaro.

Diagnóstico
– pelo exame clínico da cavidade da polpa, quando é diretamente visível: cárie, fratura da coroa;
– por radiografia, se a coroa está normal: presença de reação inflamatória apical característica de
osteólise.

Conduta Do Tratamento
• OS ANTIBIóTICOS sistêmicos geralmente não têm efeito.
• SOMENTE A ABLAçãO DO TECIDO PULPAR DOENTE TEM EFICáCIA. Duas técnicas são praticadas:
– Extração do dente: provoca problemas de oclusão e deve ser reservada apenas para casos muito
particulares: ver DENTES (EXTRAçãO DOS) (p.253).
– Tratamentos endodônticos, que apresentam a vantagem de não modificar o equilíbrio oclusivo:
ver ENDODôNTICOS (TRATAMENTOS) (p.253).



Pulso (Distúrbios do)
Ver INTERMITêNCIAS (p.367)



Pulso lento permanente
Ver STOKES-ADAMS (DOENçA DE) (p.542)



Púrpura
Ver HEMOSTASIA (DISTúRBIOS DA) (p.303)
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Quadril (Patologia cirúrgica da articulação coxofemoral)
Doenças Do Quadril
O quadril do cachorro é afetado por anomalias de crescimento (displasia, osteonecrose da cabeça
do fêmur), acidentes traumáticos (fraturas do colo, fraturas da cavidade cotiloide, luxações
coxofemorais) e artrose idiopática ou secundária.
• A DISPLASIA DO QUADRIL (ver DISPLASIA DO QUADRIL) (p.226) é uma doença transmissível
hereditariamente, que atinge, sobretudo, cachorros de raças grandes e médias, com uma
frequência particular no Berger alemão, Labrador e Setter inglês. É caracterizada pela
inadaptação entre o tamanho ou a forma da cabeça femoral e da cavidade cotiloide. Surge cedo e
pode provocar manifestações clínicas desde a idade de três meses, pontuadas por um andar
anormal. Seu diagnóstico consiste no exame radiológico da bacia, de acordo com um protocolo
normalizado. Os indivíduos atingidos por displasia devem ser impedidos de se reproduzir.
• A OSTEONECROSE DA CABEçA DO FêMUR (ver NECROSE ASSéPTICA DA CABEçA DO FêMUR) atinge,
principalmente, as raças anãs e surge no final do crescimento, em torno dos seis aos oito meses
de idade. É marcada por dores muito intensas durante o andar, principalmente no começo da
evolução do quadro. As imagens radiológicas são típicas (diminuição da densidade da cabeça ou
do colo femoral, irregularidade da cabeça femoral e, em casos muito avançados, subluxação e
fratura patológica).
• A FRATURA DO COLO DO FêMUR é um acidente muito raro, resultante de um traumatismo grave,
sendo observada geralmente em indivíduos jovens ou idosos. A fratura da cavidade cotiloide
está normalmente associada a fraturas da bacia. As dores durante a movimentação são muito
fortes.
• A LUXAçãO COXOFEMORAL é um acidente do adulto. Neste caso, a movimentação do quadril é
pouco dolorosa.
• A ARTROSE IDIOPáTICA do quadril é pouco frequente e associada a lesões de gonartrose. A artrose
secundária conclui todos os processos descritos anteriormente; é muito precoce na presença de
displasia ou osteonecrose e determina a manqueira, sequela dessas doenças.

Diagnóstico
O exame radiológico é indispensável para dar precisão ao diagnóstico.

Tratamento
Muitas melhoras recentes na escolha de técnicas e suas indicações estão fora do âmbito deste
livro.



Queda de pelos
Motivo frequente de consulta, a queda dos pelos julgada excessiva pelo proprietário, tanto no cão
como no gato, não foi objeto, até o momento, de estudos muito aprofundados, o que a força a
permanecer no quadro de generalidades com, no entanto, algumas indicações que podem ser
úteis.

Cão
Processo fisiológico no cão
Esse processo substitui a pelagem, não até a calvície, mas por microssetores sucessivos, à
maneira de um mosaico. A fisiologia precisa da queda seguida do crescimento dos pelos é ainda
malconhecida, sendo, no entanto, motivo frequente de consulta. Convém dispensar um cuidado
particular ao exame de tais animais a fim de tentar uma abordagem completa do problema.

Prurido
É o principal motivo de consulta em dermatologia canina. O traumatismo mecânico que o cão
causa ao pelo para satisfazer seu prurido leva, ipso facto, a aumento da perda dos pelos. A maioria
dos proprietários não levará seus animais à consulta por essa queda excessiva de pelos, mas,
sobretudo, pelo prurido. Mas, se esse prurido for moderado e o proprietário não for muito
observador, o motivo da consulta incidirá mais sobre essa “queda excessiva” do que sobre o
prurido. É por essa razão que é indispensável ao clínico assegurar-se se um processo
inflamatório está ou não presente. Se a queda dos pelos estiver ligada a essa inflamação, podem-
se encontrar lesões cutâneas primárias ou secundárias, e a rarefação do revestimento piloso será
localizada ou limitada a uma região do corpo. Diferentes causas poderão ser invocadas, tais
como, por exemplo: foliculite bacteriana discreta, dermatofitoses, parasitoses etc.

Se a queda do pelo não puder ser ligada a uma causa inflamatória
Será constatada a ausência de prurido e de lesões cutâneas significativas, e a perda dos pelos
será muito difusa. Em seguida, tentar-se-á evidenciar causas de ordem nutricional (carência de
certos ácidos graxos, algumas vitaminas etc.), genéticas, iatrogênicas (utilização de hormônios),
ligadas ao ambiente e, às vezes, idiopáticas.

Na maioria dos casos, não há solução satisfatória para o proprietário de uma situação que não
é realmente patológica. Nesse caso, pode-se, contudo, estimular o crescimento de novos pelos de
modo não específico (p. ex., pela utilização de especialidades à base de ácidos graxos essenciais),
o que tem como efeito, inicialmente paradoxal, de aumentar ainda mais a queda dos pelos
mortos, mas oferece a vantagem de concentrar os inconvenientes em um período mais curto. Ao
mesmo tempo, e pelas mesmas razões, a escovagem facilita a remoção dos pelos em fase
telógena. Por outro lado, é importante ser prudente, mesmo se o animal for se apresentar em
uma exposição, com relação à utilização de hormônios tireoidianos para essa indicação.

Gato
• COMO NO CãO, é preciso tentar diferenciar a queda dos pelos ligada a uma satisfação de um
prurido mesmo modesto (DAPP, alergia alimentar, atopia, parasitose) daquela na qual não se
reconhece uma origem como essa e que, nessa espécie, mais do que no cão, está frequentemente
ligada a uma perturbação de ordem psicológica mais que hormonal, como teríamos tendência a



pensar comumente (ver ALOPECIA EXTENSIVA FELINA) (p.29).
• O USO DE UM COLAR ELIZABETANO, acompanhado, se necessário, de um ansiolítico (Lexomil®*),
permite fazer o diagnóstico diferencial da queda dos pelos: o gato que sofre com perturbações
psicológicas será impedido de realizar sua higiene com essa excessiva minúcia que está na
origem da queda dos pelos. Se ela for de origem hormonal, o uso do colar não trará nenhum
resultado. Porém, a implicação evidente da ansiedade em vários casos de alopecia extensiva
felina indica que se deve ser prudente quanto à utilização do colar, em razão dos evidentes riscos
de agravamento da síndrome comportamental.



Queiletielose
Definição
Dermatite pruriginosa do cão e do gato provocada por um ácaro trombidiforme microscópico da
espécie Cheyletiella yasguri no cão, e Cheyletiella blakei no gato.

Essa dermatose parasitária, essencialmente encontrada nos filhotes de cão e gato que vivem
coletivamente, é muito contagiosa. Ela se caracteriza clinicamente por escamose muito
abundante (pitiríase), localizada na região dorsolombar e ligada à presença de parasitas na
camada córnea da epiderme.

Ao início da infestação o prurido é moderado; depois ele se intensifica, podendo tornar-se
incessante. A desproporção, às vezes notada, entre o número de parasitas e a intensidade do
prurido sugere a participação de um fenômeno de hipersensibilidade em certos animais. Outros
animais podem apresentar um prurido claramente mais moderado. O gato, que, por uma sucção
cuidadosa, garante sua higiene e engole, ao mesmo tempo, os parasitas, apresenta
frequentemente um prurido menos importante. Foi observado que certos animais albergam os
parasitas em suas narinas, o que torna o tratamento mais difícil.

As depilações aparecem sobre as zonas de raspagem ao longo da evolução.
A transmissão ao homem é muito frequente, com aparecimento de um prurigo papular,

localizado nos braços e no tronco (cintura no homem, base dos seios na mulher). O prurido
humano é exacerbado durante a noite pelo calor da cama.

Diagnóstico
Confirmado pela identificação do parasita ou de seus ovos, o que pode ser difícil, em particular
no gato.

Pode-se ou utilizar o método do celofane adesivo (scotch-test), ou escovar o animal sobre um
lençol branco. Por esse método, pode-se observar um deslocamento das escamas em razão dos
parasitas. O material assim colhido será colocado em uma placa de Petri, depois examinado sob
lupa binocular (após tê-lo recoberto com uma fina camada de óleo mineral).

O diagnóstico diferencial depende do aspecto clínico:

No cão
– Em caso de escamose com prurido moderado:
– estados ceratosseborreicos;
– parasitismo intestinal;
– deficiência alimentar;
– demodicose;
– pitiríase;
– pulicose.
– Se o prurido é muito presente:
– sarna sarcóptica;
– DAPP (dermatite alérgica por picada de pulga);
– alergia alimentar.

No gato
– Escamose sem prurido:
– diabetes tipo 2;



– acometimento hepático.
– Escamose e prurido:
– dermatite miliar;
– sarna notoédrica.

Tratamento
• Praticamente todos os acaricidas habituais (ver SARNAS) dão bons resultados. Nota-se, no
entanto, que nenhum produto tem AMM para essa indicação. Sob reserva de restrições de
aplicação, é preferível utilizar os tópicos acaricidas aos sistêmicos.

É indispensável tratar todos os congêneres e renovar a aplicação do produto (p. ex., todas as
semanas durante quatro semanas, para os tópicos acaricidas à base de organoclorados [lindane],
organofosforados [dimpilato] ou amitraz. Lembramos que a utilização de organoclorados não é
indicada no gato em razão de sua grande toxicidade para essa espécie.
• Porém, podem-se notar algumas recidivas, eventualmente causadas por uma má aplicação dos
produtos, ou uma reinfestação a partir do ambiente, ou uma persistência dos parasitas nas
narinas dos animais.

Nesse caso, o ambiente poderá ser tratado com inseticidas sob a forma de nebulizadores (ver
DAPP) (p.161), e os animais receberão duas injeções, com 15 dias de intervalo, de ivermectina na
dose de 0,3 mg/kg SC (não há AMM para os carnívoros) – ver SARNA SARCóPTICA (p.522).



Queilite
Etiologia
As afecções inflamatórias dos lábios têm várias causas.
• O EXAME CLíNICO permitirá diferenciar:
– Causas locais:
– traumáticas: microferimentos pelo hábito de mordiscar os objetos duros e pontiagudos

(madeira, em particular);
– infecção de contato: úlceras da mucosa observadas em presas e carniceiros afetados pela

parodontite;
– anatômica: piodermite dos pelos labiais (intertrigo labial);
– mecânica: acne do queixo no gato (foliculite e ausência de limpeza da região facial com as

patas);
– envenenamento ofídico.
– Causas gerais:
– celulite juvenil;
– demodicose e piodemodicose;
– dermatomicose;
– alergia (urticária), contato;
– granuloma eosinofílico (ver COMPLEXO GRANULOMA EOSINOFíLICO) (p.132);
– paralisia facial;
– doenças autoimunes.
• EXAMES COMPLEMENTARES são frequentemente necessários: histologia, pesquisa de parasita,
fungos ou leveduras.

Conduta Do Tratamento
É preciso:

Combater a infecção
– Por cuidados locais: limpar a região e cortar os pelos; desinfetar (clorexidina). O uso de pomadas
e tópicos diversos é evidentemente muito difícil (lambeduras, mordidas); na prática, isso é
reservado a casos muito limitados.
– Por antibióticos por via geral.

Combater a dor e a inflamação
– Xilocaína a 2% nas aplicações locais, ou melhor, corticoterapia por via geral.

Tratar a doença causal
– No intertrigo labial, em caso de falha do tratamento médico, torna-se necessário praticar a
excisão do sulco, na condição de respeitar, se possível, o padrão da raça, por queiloplastia.
– Nas úlceras da mucosa, ao lado dos dentes doentes, importância do tratamento das
parodontites.
– Na acne do queixo do gato (foliculite), proceder à antissepssia local (Hexomédine®*) e à
antibioticoterapia.



Queimaduras
A maior parte das queimaduras observadas nos carnívoros domésticos é causada pelo calor
(líquido fervente, incêndio, contato com a parte inferior de um motor de automóvel etc.).

Mais raras são as queimaduras causadas por agentes químicos ou fricção.
A utilização de colchões aquecidos ou de lâmpadas em fase pós-operatória cirúrgica pode também ser a

origem das queimaduras.

Classificação
Ela é diferente daquela utilizada no homem. Distinguem-se, esquematicamente:
– os animais que tiveram a pele queimada em toda a sua espessura. Nesse caso, a restauração do
tegumento dependerá da migração das células epidérmicas a partir das bordas da lesão;
– os animais nos quais a queimadura é menos profunda. A microcirculação é restaurada
rapidamente (≈ 48 horas), o que favorece uma reconstrução mais rápida.

Os animais profundamente queimados são particularmente expostos à infecção de suas lesões
(Pseudomonas).

Se a superfície destruída ultrapassar 15%, há de se temer um risco de choque com suas características
de desordens (respiratórias, renais etc.); se ela ultrapassar 30%, o prognóstico vital estará em jogo.

Diagnóstico
Pode ser difícil se o proprietário não observar o acidente, pois os pelos podem mascarar as lesões
durante vários dias. Notam-se placas mais ou menos estendidas e ressecadas que mascaram uma
infecção profunda.

Tratamento
• Consiste em limpar e debridar as lesões por irrigação suave com soluções antissépticas
(Bétadine®*, Hibitane®* 5%) convenientemente diluídas. Essas aplicações deverão ser renovadas
duas a três vezes por dia. Evita-se o curativo oclusivo.
• SE AS LESõES FOREM EXTENSAS, um tratamento geral de choque (reidratação, restabelecimento da
volemia etc.) e uma antibioticoterapia geral deverão ser adotados.
• A CICATRIZAçãO é usualmente muito longa.



Quemose
Etiologia
Edema espetacular das conjuntivas, sob a forma de um cordão de contas intumescido e
inflamado que excede grandemente os limites das pálpebras, tornando a oclusão difícil.

Esse sintoma é essencialmente encontrado no gato, na conjuntivite alérgica ou mecânica ou
nas uveítes anteriores, tais como aquelas associadas às infecções virais (FeLV – PIF).

Tratamento
Além do tratamento etiológico, evidentemente sempre desejável, o recurso à corticoterapia –
local (dexametasona-framicetina: Fradexam pomada®) até mesmo geral – é indispensável,
associada a uma antibioticoterapia necessária pela importância do prurido e dos riscos de
autotraumatismos. Não é sempre possível descartar a possibilidade de uma ferida corneana,
assim como a tumefação pode ser importante e incômoda ao exame clínico; nesse caso, é
preferível recorrer transitoriamente a uma corticoterapia sistêmica, de efeito rápido
(Solumédrol®*: 1 mg/kg/dia), associada a uma antibioticoterapia local.



Queratinização (Distúrbios primários de)
Queratinização
A queratinização cutânea é o conjunto de processos que permitem a constante renovação da
camada córnea da epiderme. Ela compreende a síntese de diferentes queratinas reunidas em
microfilamentos formando uma matriz proteica, a formação de um envelope córneo de
queratinócitos através da polimerização de proteínas específicas e a formação de uma camada de
lipídios que garante a coesão do extrato córneo.

Os distúrbios de queratinização são resultantes de dois mecanismos patogênicos principais: o
acúmulo de queratinócitos que não se “descolam” corretamente (= hiperceratose por rentenção,
cujo modelo é a ictiose) e a liberação precose de queratinócitos imaturos em decorrência da
aceleração da cinética de renovação epidérmica (= hiperceratose por proliferação). Estes últimos são
mais frequentes e caracterizados pelas escamas.

Os distúrbios primários de queratinização são, principalmente, de origem genética. Elas
incluem várias entidades clínicas, entre as quais merecem ser individualizados nos cães:
– ICTIOSE;
– seborreia primária idiopática;
– dermatose responsiva à vitamina A;
– hiperceratose nasodigital;
– síndrome do comedão do Schnauzer;
– adenite sebácea granulomatosa;
– alopecia da diluição de cor.

Ictiose
Ver ICTIOSE (p.336)

Seborreia Primária Idiopática
Apesar de o caráter hereditário dessa enfermidade não ter sido demonstrado formalmente, sua
frequência particular em certas raças (Cockers americanos, principalmente, Cocker spaniels,
Basset Hound, Setter irlandês, Labrador, Shar Pei e West Highland White Terrier, em menor
frequência) permite presumir uma transmissão genética. A doença resulta de uma aceleração da
cinética epidérmica, folicular e sebácea.

Sintomas
– Cães jovens (menores que 2 anos).
– Descamação abundante, com prurido e seborreia oleosa, com odor fétido; associado a uma
ceratose folicular, locorregional ou generalizada. Otite bilateral é praticamente sempre presente.
– A histopatologia revela – na superfície e nas invaginações epidérmicas – uma hiperceratose
otoceratótica e paraceratótica, acantose e espongiose epidérmica, assim como um infiltrado
perivascular da derme superficial.
• O DIAGNóSTICO deve eliminar todas as outras causas de SEBORREIA. O prognóstico é reservado
devido ao aspecto inestético e o desconforto gerado pela dor do animal.
• O TRATAMENTO se faz pelo uso, principalmente, de xampus queromoduladores (Sébomild®,
Sébolytic®, Sébolux®); e pela administração das complicações, infecções ou micoses
frequentemente associadas.



– Se os resultados forem insuficientes, convém recorrer aos retinoides sintéticos, tal como os
isotretinoicos (Roaccutane®*) ou acitretina (Soriatane®*: 1 a 2 mg/kg/dia – por vários meses); depois
disso, o ritmo de administração pode ser reduzido (mesma dose, a cada 2 ou 3 dias); e à
administração de vitamina A (Soriatane®*): 1 mg/kg/dia via oral, por 2 a 3 meses, mais a dose de
manutenção bi ou trissemanais.

Nota: uma forma particular dessa seborreia primária pode afetar o bordo livre dos pavilhões
auriculares de certos Teckels, caracterizada pela presença de placas de queratina aglutinadas,
podendo levar à ulceração e necrose. Após a eliminação de outras causas possíveis, o tratamento
consiste na aplicação de xampus ceratomoduladores e antisseborreicos (Sébomild®), corticoides
dérmicos tópicos, até mesmo cirurgia plástica bilateral nas extremidades.

Dermatose Responsiva À Vitamina A
Essa enfermidade é descrita, principalmente, em Cocker spaniel adulto. Ela é caracterizada pela
presença de escamas abundantes, de tamanho grande, e de acúmulos de queratina
imediatamente acima do óstio folicular, em particular no tronco e nos membros. Uma otite
eritemodescamativa e diversas complicações bacterianas e fúngicas estão frequentemente
associadas.

O diagnóstico requer exames histopatológicos.
• O TRATAMENTO, semelhante à enfermidade anterior, associa ceratomoduladores tópicos e
vitamina A sob a forma de acitretina (Soritane®*): 1 a 2 mg/kg/dia – por vários meses. Muito
próximo, os trenoides tópicos (Effederm creme®*) ou sistêmicos (Roaccutane®*: 1 a 2 mg/kg/dia – por
vários meses) são usados também.

Embora controversa e um pouco reservada para um bom controle das complicações,
infecciosas e fúngicas, uma corticoterapia modulada, com baixa dose, pode ser útil.

Dermatoses Responsivas A Zinco
Ver ZINCO [DERMATOSES RESPONSIVAS AO (p.615)]

Hiperceratose Nasodigital
Distúrbio de queratinização primário caracterizado pelo acúmulo de queratina em excesso sobre
a trufa nasal e nos coxins plantares.

Sintomas
– Descrita em diversas raças e, mais particularmente, nos Cockers e Setters ingleses, essa
dermatose acomete, igualmente, certas linhagens de Dogues de Bordeaux e de Setters
irlandeses.
– Observa-se uma hiperceratose muito importante que se estende sob os coxins plantares, ou
sobre a trufa nasal, ou sobre ambos. Ela pode ser acompanhada por erosões, fissuras, úlceras,
por vezes, levando à claudicação e dor.

Diagnóstico
– Devem-se eliminar as outras causas possíveis: doenças autoimunes (pênfigo foliáceo, lúpus
eritematoso disseminado, particularmente), dermatite solar (somente a trufa nasal é afetada),
dermatose responsiva a zinco, dermatose liquenoide localizada no chanfro, hipotireoidismo,



hiperceratose “normal” do cão idoso.
– A histologia propicia uma grande ajuda para eliminar essas diferentes hipóteses. Nota-se aqui
uma hiperceratose ortoceratótica, acantose epidérmica papilomatosa e uma dermatite
perivascular superficial.
• O TRATAMENTO é sintomático.
– Se necessário, é realizado desbridamento cirúrgico após amolecimento dos produtos córneos
sob curativo oclusivo molhado (vaselina).
– As lesões mais importantes serão tratadas com ácido salicílico tópico (Dermaflon® creme,
pomada Diprosalic®*) ou com vitamina A (Effederm®* creme).
– Testes são atualmente realizados com aplicações de Tacrolimo (Protopic®*).

Síndrome Do Comedão Do Schnauzer
Esta síndrome, especificamente descrita em Schnauzer anão, caracteriza-se pelo
desenvolvimento de múltiplos comedões da linha do dorso do pescoço à cauda. Ela aparece nos
jovens adultos e pode ser complicada por foliculite bacteriana secundária;
• O TRATAMENTO inclui aplicações regulares de xampus antisseborreicos (Paxcutol®) e
antibioticoterapia sistêmica.
– Os casos difíceis justificam a administração de Roaccutane®*: 1 a 2 g/kg/dia por 4 semanas,
depois em dias alternados.

Adenite Sebácea Granulomatosa
Dermatose observada em cães jovens adultos, com uma predisposição racial em Poodles médios
(pretos e amarronzados), Akitas, Samoiedas e Tervurens.

Sintomas
– Em indivíduos de pelagem curta, notam-se áreas alopécicas numulares múltiplas a
coalescentes, principalmente sobre o tronco.
– Em indivíduos de pelagem longa (Poodles em particular), descamação importante
acompanhada por ceratose folicular.
– Um elemento muito significante é a presença de capas pilares: grupos de pelos aglutinados por
uma capa de gordura em sua base e que se desprendem facilmente.

Diagnóstico
– Grande importância da epidemiologia (raças predispostas e idade de aparecimento) e pela
clínica através da aglutinação de pelos.
– O histopatológico é “diagnóstico”: inflamação granulomatosa histiocitária das glândulas
sebáceas, com hiperceratose epidérmica folicular moderada dentre as raças de pelo curto e mais
pronunciada nas raças de pelos longos. Desaparecimentos das estruturas sebáceas em casos
mais avançados.

Tratamento
– Os resultados são melhores em cães de pelo curto, especialmente se a intervenção for realizada
antes de uma destruição maciça das glândulas sebáceas.
– O tratamento é feito por uso desde xampus ceratomoduladores àqueles de efeito ceratolítico,
em particular à base de ácido salicílico e de enxofre (Vétriderm séborrhée grasse), os ácidos graxos



essenciais e os retinoides sintéticos, como isotretinoicos: Roaccutane®* (1 a 2 mg/kg/dia, por 3
meses). Acitretina: Soriatane®* (1 a 3 mg/kg/dia por 3 meses) são considerados como bem-
sucedidos em raças de pelo longo.
– O sucesso da corticoterapia é bastante variado em função da evolução da enfermidade e, mais
particularmente, do grau de destruição das glândulas sebáceas. Reconhecemos a necessidade de
implementá-la assim que for feito o diagnóstico precoce.
– A ciclosporina (Atopica®, Néoral®*: 5 mg/kg/dia, em 1 ou 2 doses dependentes da tolerância
digestiva entre as refeições) atualmente preconiza-se nos casos difíceis, particularmente nas
raças pequenas, onde as restrições de custo são mais suportáveis. A melhora clínica requer 4 a 6
semanas de tratamento, depois da qual a administração pode ser espaçada.

Alopecia Da Diluição De Cor
Ainda denominada “alopecia do mutante de cor”, essa genodermatose é bastante frequente e,
muitas vezes, confundida com alopecias de orgiem endócrina.
• EPIDEMIOLOGIA: a enfermidade pode afetar todos os animais de coloração diluída:
– Azul: Doberman, Teckel, Chow-Chow, Whippet, Greyhound, Poodle, Dogue Alemão, Yorkshire,
Pinscher miniatura, Beagle e seus cruzamentos;
– Ruivo: Doberman, Chow-Chow, Teckel, Setter irlandês e seus cruzamentos.

Sintomas
– Alopecia sensivelmente bilateral e simétrica, que pode ter início entre 4 e 18 meses, mas por
vezes mais tardiamente, e que se aplica somente às áreas de coloração diluída. O tronco (flanco e
dorso) é afetado.
– Os distúrbios de queratinização são marcados pela descamação abundante, folículos pilosos
obstruídos por aglomerados de queratina, sendo acompanhados, frequentemente, por
piodermite secundária, responsável pelo prurido.
– Após vários anos de evolução, a alopecia se difunde para a quase totalidade do corpo,
poupando, por vezes, a cabeça e as extremidades dos membros.
• O DIAGNóSTICO se baseia na anamnese e no exame clínico.
– A histologia é diagnóstica e revela uma hiperceratose ortoceratótica moderada em epiderme,
mais importante ao nível folicular, uma displasia de folículos pilosos, que são tortuosos e
enrolados, e também atróficos. O evento principal é a presença de agregados de melanina dentro
da haste pilosa.
– O elemento principal é a presença de agregados de melanina dentro da haste pilosa.
• O TRATAMENTO se baseia no uso de xampus ceratomoduladores (Sébomild®) e de
antibioticoterapia sistêmica nos casos de piodermite secundária. Infelizmente, esse tipo de
alopecia pode não ser controlado a longo prazo.



Quérion
Definição
Principalmente observado nos cães, o quérion é uma lesão micótica inflamatória e supurativa
caracterizada por uma foliculite agrupada. Os dermatófitos envolvidos são, principalmente,
Trichophyton mentagrophytes, mais raramente Microsporum canis ou Microsporum gypseum.

A pele parasitada se apresenta vermelho- brilhante, tumefeita, em relevo em comparação à
pele saudável, formando um botão circular saliente. A superfície cutânea revela micropústulas,
preenchida por pus espesso, amarelado, por vezes avermelhado, correspondentes aos folículos
pilosos supurados, cujos pelos estão avulsionados. A superfície permanece rapidamente
recoberta por uma crosta amarronzada. Um pequeno prurido pode existir, levando à coceira e à
escoriação da pele. Esta é uma exceção da regra de não prurido nas dermatofitoses dos
carnívoros, porque a lesão é, em si, muito inflamatória.

O quérion está localizado, principalmente, na cabeça, notadamente em torno dos lábios, no
chanfro e na fronte.

A cura é, em geral, rápida: 15 dias em média.

Tratamento
Ver TINHAS (p.553)



Quilotórax
(Ver EFUSãO PLEURAL e ASCITE para o diagnóstico diferencial de uma efusão.)

Definição
Presença de linfa na cavidade pleural após a ruptura do canal torácico ou das vias linfáticas
secundárias. Ele pode ser congênito ou secundário a um traumatismo, ou a um tumor, ou a uma
torção de um lobo pulmonar.

O quilotórax verdadeiro deve ser distinguido dos remanescentes inflamatórios quiliformes,
mais frequentes no gato, assim denominados em razão de sua coloração progressivamente
esbranquiçada da efusão de algumas pleuresias.

Sintomas
• SINTOMATOLOGIA das efusões líquidas torácicas.

Diagnóstico
• TORACENTESE: líquido de aspecto leitoso, rico em material gorduroso, contendo quilomícrons
(Soudan III), essencialmente ácidos graxos de cadeia longa.
• O TESTE DO éTER (mistura volume:volume do líquido da punção e de éter famacêutico) clareia o
líquido pela solubilização das gorduras e permite a distinção entre as pleuresias quiliformes.
• TAXA DE PROTEíNA de 25 a 60 g/L.
• TAXA DE GLICERíDIOS superior à do triglicerídio médio.
• TAXA DE COLESTEROL inferior à da colesterolemia.
• CéLULAS: linfócitos, neutrófilos, macrófagos.
• ECOGRAFIA TORáCICA: massa mediastinal ou pulmonar, hepatização de um lobo.
• Linfangiografia mesentérica: ver adiante.

Prognóstico
Depende da causa que é preciso determinar:
– histórico e sequelas de traumatismo;
– pesquisa de células tumorais no líquido.

Tratamento
• ALIVIAR A DISPNEIA por uma toracentese que permita o diagnóstico e que deve ser repetida tanto
quanto for necessário.
• DIMINUIR A PRODUçãO DE LINFA pela redução de absorção de líquidos e de lipídios per os, o que
implica recorrer à administração parenteral (IV) de líquidos e de eletrólitos.
• PRESCREVER UM REGIME ALIMENTAR SEM GORDURAS, que serão fornecidas sob a forma de ácidos
graxos de cadeia média (Liprocil®*).
• OBSTRUIR A LESãO. Exceto nos casos em que nenhuma causa precisa for encontrada (tumor
mediastinal).
• O REPARO DAS RUPTURAS PARCIAIS DO CANAL TORáCICO ou de seus colaterais pode ocorrer
espontaneamente; por consequência, é frequentemente indicado adiar uma intervenção
cirúrgica, a qual necessitará ser realizada se a efusão persistir por 15 dias em média.



Conduta Do Tratamento
• DURANTE OS PRIMEIROS 15 DIAS:
– punções evacuadoras para descomprimir os pulmões;
– repouso;
– limitar o aporte alimentar per os apenas para o atendimento das necessidades proteicas e
energéticas;
– aporte de líquidos e eletrolíticos por via parenteral e, se possível, intravenosa.

Após 15 dias: tratamento cirúrgico
De difícil execução em razão das dificuldades em reparar o canal torácico ou seu colateral lesado.

Após a identificação do local, é preciso efetuar uma dupla ligadura cranial e caudal, de uma
parte à outra da ruptura.

Várias técnicas que favorecem sua evidenciação foram propostas, em particular a simples
administração de creme (gordura) algumas horas antes da intervenção, o que permite evidenciar
as vias linfáticas mesentéricas e efetuar uma linfangiografia ou evidenciar o canal torácico e sua
brecha após injeção de um corante (azul patente).



Quimioterapia
Definição
É a utilização de agentes antimitóticos para destruir as células tumorais em multiplicação.

O diálogo com o proprietário é fundamental; ele deve ser informado sobre:
– benefício terapêutico possível (remissão, tratamento adjuvante da cirurgia ou da radioterapia);
– protocolo desejado (número e ritmo das sessões);
– a eventual toxicidade;
– custo.

De fato, um orçamento deve ser estabelecido, integrando o custo das consultas, do balanço
inicial, exames hematológicos e bioquímicos, ecocardiografias, se necessárias (tratamento com
doxorrubicina), perfusões, sistemas fechados de transferência de medicamentos, substâncias
utilizadas.
– Numerosos agentes antimitóticos exigem um protocolo rigoroso de administração que deve ser
respeitado sem falha; em particular, a posologia deve ser estrita para evitar, se possível, o
aparecimento de uma quimiorresistência.
– A dose de certos medicamentos anticancerígenos deve ser reduzida em caso de insuficiência
hepática ou renal.
– A manipulação dos agentes antimitóticos pode ser perigosa; evitar o contato com a pele (usar
luvas), as conjuntivas (usar óculos de proteção) e a inalação da substância em aerossol ao
preparar as soluções.

O uso de anticancerígenos em medicina veterinária é, a partir de agora, uma prática
enquadrada pelos textos regulamentares (18 de junho de 2009 e 29 de outubro de 2009). A
intenção de utilizar quimioterapia deve ser objeto de uma declaração ao Conselho Regional da
Ordem dos Veterinários. Os textos regulamentares e suas recomendações práticas podem ser
consultadas online no site da Ordem dos Veterinários (http://www.veterinaire.fr/).

Agentes Antimitóticos (Tabelas I, II E III)
Os principais são os agentes “fase-dependentes”, que agem sobre determinada fase do ciclo, e os
agentes “ciclo-dependentes”, que agem na maioria das fases do ciclo celular.

http://www.veterinaire.fr/


Tabela I
Principais agentes antimitóticos fase-dependentes utilizados nos carnívoros. As
substâncias de utilização corrente estão sublinhadas.



Tabela II
Principais agentes antimitóticos ciclo-dependentes utilizados nos carnívoros. As
substâncias de utilização corrente estão sublinhadas.





Tabela III
Outros agentes utilizados na cancerologia nos carnívoros. As substâncias de utilização
corrente estão sublinhadas.

• AS INDICAçõES, DOSES MéDIAS E VIAS DE ADMINISTRAçãO habituais são relacionadas nas Tabelas I, II e
III.
• LIMITES DE UTILIZAçãO DOS AGENTES ANTIMITóTICOS. Esses agentes agem sobre as células em
multiplicação, sejam elas tumorais ou não. Os efeitos são, às vezes, importantes sobre os tecidos
saudáveis em que a população celular se renova rapidamente (medula óssea, tubo digestivo,
pele, gônadas). Os efeitos tóxicos principais dos diversos agentes antimitóticos são também
relacionados nas tabelas.

Utilização Da Quimioterapia
As modalidades são as seguintes:
• TRATAMENTO DESCONTíNUO. Os antimitóticos são administrados de modo intermitente,
geralmente em dose forte. Isso permite destruir a cada administração uma porcentagem máxima
de células tumorais. Além disso, o restabelecimento dos tecidos saudáveis é possível entre duas
administrações.
• ASSOCIAçãO DE ANTIMITóTICOS. Pela eficácia aditiva e toxicidade dispersa (preferível à
monoquimioterapia).

Pesquisam-se antimitóticos cujo efeito citotóxico possa se adicionar e, dessa forma, obter a
potencialização de sua atividade farmacodinâmica. O emprego dos antimitóticos que agem sobre
diferentes fases do ciclo permite, assim, destruir uma porcentagem mais elevada de células
tumorais.

Além disso, evita-se a utilização de agentes antimitóticos que têm efeitos tóxicos análogos (p.
ex., dois agentes alquilantes ou dois agentes cardiotóxicos).

Da mesma forma, evita-se a utilização simultânea de agentes que têm efeitos antagonistas
(p. ex., metrotrexato e asparaginase, metrotrexato e actinomicina D).



• QUIMIOTERAPIA SEQUENCIAL. Ela se baseia em pelo menos dois agentes antimitóticos:
– Primeiro, dito “sincronizador” é um agente fase-dependente (p. ex., a vincristina), que provoca
um bloqueio de uma parte das células (no exemplo escolhido, em fase M, da mitose
propriamente dita) com acúmulo de outras células em estágios precentes (aqui S e G2).
– Segundo, dito “efetor”, é um agente ciclo-dependente (p. ex., a ciclofosfamida), e que na dose
citotóxica age sobre um número importante de células tumorais de uma fase do ciclo (no
exemplo, células em S e G2).

Pode-se utilizar ainda, antes desses dois tipos de antimitóticos, um agente “recrutador”,
favorecendo a entrada no ciclo celular das células em repouso (sempre presentes ao lado das
células em proliferação e que podem a qualquer momento se mobilizar).

Alguns agentes fase-dependentes, como a vincristina, têm ação de recrutamento e de
sincronização.

Toxicidade Da Quimioterapia
Toxicidade hematológica
– Prevenção: não começar uma quimioterapia se o número de leucócitos for inferior a 5.000/mm3;
o dos granulócitos, inferior a 2.500/mm3; ou o das plaquetas, inferior a 100.000/mm3. Novo
controle, quatro dias mais tarde.
– Supervisão: controle hematológico desejável sete dias após toda quimioterapia que apresente
toxicidade medular (mielossupressão).
– Correção:
– anemia: transfusão quando a taxa de hemoglobina for inferior a 6 g/100 mL;
– leucopenia: antibioticoterapia para prevenir o risco infeccioso.
– trombocitopenia: quando a taxa tornar-se inferior a 50.000/mm3, corticoterapia e transfusão em

caso de sangramento.

Toxicidade digestiva
– Vômitos, anorexia, diarreia.
– Realizar, de modo precoce, uma reanimação, compensando as perdas hidroeletrolíticas
(solução salina isotônica):
– metoclopramida (Primpéran®*, Primpérid®), 2 mg/kg/24 horas em perfusão intravenosa lenta;
– maropitant (Cerenia®), 2 mg/kg/24 horas PO;
– clorpromazina (Largatil®*), 1 mg/kg/dia em três injeções SC ou IM;
– ondansetrona (Zophren®*), 0,1 mg/kg IV, 15 minutos antes e 4 h após a quimioterapia;
– protetores gastrointestinais (Smecta®*);
– modificação da motricidade digestiva: difenoxilato (Diarsed®*), loperamida (Imodium®*).

Cardiotoxicidade
– Distúrbios do ritmo.
– Miocardiopatia (Adriblastine®*, Bléomycine®*). Limitar a dose total por causa da toxicidade
cumulativa.
– Neurotoxicidade (Fluorouracil®*, Cysplatyl®*). Evitar o Fluorouracil® no gato.

Toxicidade cutânea
Rara, no entanto podem ser constatadas:



– alopecia progressiva com Endoxan®* e Oncovin®*;
– alopecia brusca com Adriblastine®*, Bléomycine®*, Novantrone®*.

Toxicidade local
Evitar as reações inflamatórias locais injetando-se produtos por via estritamente venosa. Utilizar
obrigatoriamente um cateter implantado na veia e fixado. Em caso de acidente, infiltração local
com solução de bicarbonato e dexametasona, e aplicações de compressas quentes.

Casos particulares/riscos de choque
Algumas moléculas (notadamente doxorrubicina) necessitam de administração a débito muito
lento a fim de evitar reação sistêmica.

Não utilizar a via IV para a L-asparaginase, para a qual apenas a via IM é bem tolerada.
– Ver os protocolos propostos para cada tipo de tumor.

Prevenir ou tratar a síndrome de lise tumoral aguda, que se manifesta em seguida ao
tratamento, sobretudo nos animais que apresentam volume tumoral importante.





R



Rabdomiólise do cão de esporte
Definição
Afecção consequente a um esforço violento, associado a uma lise muscular e um estado de
acidose mais ou menos pronunciado.

Sintomas
• SãO DIRETAMENTE RELACIONADOS A UM ESFORçO INTENSO, como uma corrida de galgos (formas
subaguda ou aguda); contudo, a afecção pode evoluir, sob uma forma mais leve, em outras raças
e devido a exercícios menos violentos, mas mais prolongados (caça).
• GRANDE RIGIDEZ COM TUMEFAçãO DE MASSA MUSCULAR (dorso, coxa) que fica sensível e quente.
• NAS FORMAS SUBAGUDAS
– taquipneia importante;
– coloração escura da urina (mioglobinúria);
– insuficiência renal aguda e morte.
• NAS FORMAS MAIS MODERADAS, a mioglobinúria raramente é observada macroscopicamente, mas
a recuperação leva alguns dias.

Exames Complementares
• ELEVAçãO ACENTUADA DE ENZIMAS resultante de uma lise muscular (ASAT-LDH-CK)

NOTA: A cinética de eliminação dos dois últimos é rápida.
• ACIDIFICAçãO EVIDENTE DA URINA após algumas horas de evolução (pH < 5,8, quando o normal
é > 6,0).
• ACIDOSE METABóLICA: reserva alcalina <15 mEq/L.

Tratamento
• GRADUAR CONFORME A GRAVIDADE
– Em urgência:
– perfusão imediata de NaCl (0,9%): 40 mL/kg para prevenir o choque hipovolêmico e facilitar a

eliminação da mioglobina;
– perfusão levemente diferente de bicarbonato a 1,4%: 20 mL/kg.

(Nos três dias seguintes, a correção da acidose e da insuficiência renal aguda será feita
segundo as regras expostas para cada umas dessas síndromes.)
– resfriar a musculatura dolorida (gelo);
– corticoterapia de efeito imediato (Solumédrol®*);
– antibioticoterapia (amoxicilina), evitar antibióticos que causam

toxicidade renal;
– eventualmente: oxigenoterapia.
– Em seguida:
– citrato de potássio: 5 mg/kg/dia, por 5 a 10 dias (prevenção da acidose e, até certo ponto, de

insuficiência renal aguda);
– AINEs durante 3 dias, com a condição de acompanhamento da função renal.
• PREVENçãO



– manutenção da condição física e psíquica, para permitir uma melhor oxigenação muscular e para
evitar situações de estresse.
– investigação dos perfis bioquímicos:
– aparentemente a medida do pH urinário permite um certo acompanhamento. Ele deve ser

avaliado em repouso, 8 horas após uma refeição normal e deve estar entre 6 e 6,5;
– da mesma maneira, a potassemia deve ser medida periodicamente em um cão de esporte em

período de esforço intenso.
A administração de citrato ou acetato de potássio permite corrigir esses aspectos, e a rapidez

da correção pode permitir a adaptação do treinamento.
A administração de bicarbonato de sódio VO antes do esforço pode aumentar a reserva

alcalina.
Controles periódicos do pH urinário durante os período de treinamento.



Radioterapia
Definição
A radioterapia, técnica de utilização ainda limitada no cão e no gato, mas que faz parte do
tratamento de diversos tumores malignos no homem, utiliza a radiação ionizante com fins
terapêuticos.

Seu princípio de utilização consiste no uso dos efeitos físicos da radiação sobre a matéria.
Esses efeitos físicos conduzem os efeitos biológicos que levam à morte celular. As indicações e a
realização desses tratamentos obedecem a regras estritas que permitem a utilização da
radioterapia com fins curativos, adjuvantes ou paliativos.

O objetivo da irradiação é a morte das células cancerígenas com o limite máximo definido
pelas repercussões sobre as outras células sadias.

A radioterapia utiliza a radiação a distância (p. ex., cobaltoterapia), ou o estabelecimento de
uma substância radioativa em contato com as células malignas (p. ex., fio de irídio para o
tratamento do fibrossarcoma do gato), ou ainda a injeção de uma substância radioativa fixada
preferencialmente em um tecido (tratamento de um tumor tireoidiano com a injeção de iodo
131).

Indicações
A radioterapia só pode ser iniciada quando se conhece:
– a natureza histológica do tumor;
– seu alcance locorregional e geral;
– o estado dos órgãos vizinhos;
– o volume alvo.

A radioterapia pode ser utilizada em três modalidades:
– radioterapia curativa;
– radioterapia adjuvante;
– radioterapia paliativa.

Radioterapia curativa
Tem como finalidade a cura do câncer por si só, através da esterilização do volume irradiado.

Seu sucesso depende:
– da precocidade do diagnóstico,
– do tamanho do tumor;
– da natureza histológica.

Seus alvos principais são:
– tumor venéreo transmissível (antigamente denominado sarcoma de Sticker);
– mastocitoma de localização delicada (orelha, plano nasal, extremidades, pálpebra etc.);
– epúlide acantomatosa;
– ameloblastoma;
– adenocarcinoma das cavidade nasais;
– adenocarcinomas das glândulas anais.

Radioterapia adjuvante
É associada a outras terapias (cirúrgicas e/ou quimioterápicas) para melhorar o resultado do
tratamento.



Esse tratamento deve ser realizado num centro especializado em radioterapia (material
particular, equipamentos de proteção, legislação específica). Necessita de anestesia geral. As
doses e o ritmo de administração são determinados pelo radioterapeuta: dose total de 20 a 60 Gy
fracionadas em sessões de 3 a 8 Gy, duas ou três vezes por semana por 3 a 6 semanas. Trata-se de
um tratamento vinculado.
• RADIOTERAPIA E CIRURGIA: três possibilidades decorrentes dessa associação:
– Radioterapia pré-operatória

Ela permite a redução do volume tumoral antes da intervenção e limita a metastatização.
A dosimetria do volume alvo deve estar bem estabelecida e limitada para não prejudicar a

cicatrização.
Para os nossos animais domésticos, em que o diagnóstico é, infelizmente, feito tardiamente,

ela é muito utilizada sem no entanto constituir uma ferramenta terapêutica válida.
– Radioterapia pós-operatória

É a associação ideal de tratamento dos tumores recidivantes ou metastáticos diagnosticados
precocemente.

Os alvos da terapia pós-operatória são, principalmente:
– os tumores sarcomatosos recidivantes:
– hemangiopericitoma;
– fibro-histiocitoma maligno;
– neurofibrossarcoma;
– fibrossarcoma;
– schwannoma.
– os tumores epiteliais ou glandulares metastáticos:
– adenocarcinoma: mamário, tireoidiano, tonsilar;
– epitelioma espinocelular dos dígitos, lábios e narinas.
– Radioterapia transoperatória

É utilizada rapidamente durante uma laparatomia exploratória para tratar os carcinomas da
vesícula urinária, da próstata ou do pâncreas.
• RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA: essa associação é válida para os processos tumorais com grande
chance de disseminação. No animal, sua utilização é muitas vezes atrasada e sequencial.

Ela aumenta:
– a atividade locorregional da quimioterapia (linfoma mediastinal, tumor ósseo, carcinoma
pulmonar etc.);
– a atividade terapêutica a distância para lutar contra a metástase (tumores mamários,
melanoma, carcinoma tonsilar etc.).

Radioterapia paliativa
Muito utilizada no homem para combater a dor, no animal serve para controlar os processos
tumorais muito evoluídos ou diagnosticados muito tardiamente.

Ela é ainda muito interessante para considerar como terapia de tumores intracranianos ou de
tumores nervosos periféricos.

Complicações
Além dos erros grosseiros e dramáticos de utilização, de técnica e de dosimetria, as
complicações da radioterapia são principalmente de dois tipos:
– complicações precoces;
– complicações tardias.



Complicações precoces
Seus alvos principais são os tecidos de renovação rápida.

Reações cutâneas:
– eritema fugaz;
– epidermite seca pruriginosa;
– epidermite exsudativa (rara com as técnicas modernas).

Reações mucosas: sobretudo as mucosas orais (mucosite etc.).
Reações torácicas:

– esofagite;
– radiação pulmonar aguda (edema pulmonar, efusão).

Reações abdominais: cistite aguda, retocolite aguda.
Deve-se prestar uma atenção especial à sensibilidade específica das gônadas (esterilidade com

10 a 20 Gy).

Complicações tardias
Elas variam de acordo com a área irradiada e são a expressão dos tecidos de renovação lenta.
– Pulmão irradiado: fibrose pulmonar com insuficiência pulmonar grave.
– Mielite por radiação: evolução acelerada para tetraplegia.
– Vesícula urinária irradiada.
– Osteorradionecrose: rara com as novas técnicas, dá origem a fraturas espontâneas.
– Catarata.

Conclusão
Terapia muito utilizada na oncologia humana, a radioterapia também tem inúmeras indicações
na oncologia veterinária. Mesmo sua utilização estando limitada a regras estritas, ela abre um
novo caminho ao permitir o desenvolvimento de terapias adjuvantes.



Raiva
Definição
Antropozoonose de origem viral, inoculável, devido a um Rhabdovirus neurotrópico. Doença
notoriamente contagiosa.

Sintomas
• INCUBAçãO: muito variável, 15 a 60 dias em média.
• ENCEFALOMIELITE PURA. Sintomas muito diversos:
– modificações de comportamento;
– paralisia (paraplegia ou tetraplegia ou paralisia mandibular);
– modificações da voz (paresia da laringe);
– hiper ou hipoestesia cutânea;
– acessos de fúria.
• EVOLUçãO: morte em 2 a 10 dias. O aparecimento dos primeiros sintomas nervosos pode
demorar, e a morte ocorre em 5 dias.

Diagnóstico
• DIAGNóSTICO CLíNICO: muito difícil. Em geral, muito particularmente em áreas enzoóticas para raiva,
todo cão ou gato que manifesta uma síndrome neurológica sugestiva para a qual não se pode encontrar
uma causa precisa deve ser considerado suspeito de raiva.

A investigação epidemiológica deve ser conduzida com cuidado (= vacinação antirrábica,
permanência em área enzoótica para raiva, condições de vida).

Diagnóstico diferencial
– CINOMOSE: sintomas digestivos, respiratórios, evolução normalmente superior a 10 dias.
– DOENçA DE AUJESZKY:
– prurido insano (não constante);
– evolução rápida para a morte (2 dias).
– SíNDROMES CONVULSIVAS (ver CONVULSõES).
– BOTULISMO: tetraplegia. Ausência de problemas de sensibilidade ou psíquicos.
– POLIRRADICULONEURITE: evolução para a cura em 10 a 15 dias sem modificação do
comportamento.
– AFECçõES MEDULARES: exame médico neurológico e de imagem.

Diagnóstico laboratorial
– Amostra: cabeça inteira seccionada no nível das últimas vértebras cervicais.
– Tomar todas as precauções para evitar se contaminar durante a retirada do cérebro.
– Envio rápido para o laboratório.

Para os carnívoros suspeitos de ser fonte de contaminação humana:
– Instituto Pasteur de Paris.
– Instituto de Higiene da Faculdade de Medicina de Estrasburgo.
– Instituto Pasteur de Lyon.

Para os carnívoros não suspeitos de ser fonte de contaminação humana:
– Centro Nacional de estudos da raiva: AFSSA, Malzeville (54220).



O diagnóstico por imunofluorescência permite ao laboratório responder em 48 horas a partir
do recebimento da amostra.

Profilaxia
Sanitária
Certas providências podem variar em função do estado epidemiológico do momento e do país
relacionado.
– Captura e retenção de cães e gatos errantes.
– Controle da circulação de cães e gatos em zonas enzoóticas.
– Animal raivoso: declaração obrigatória. Eutanásia.
– Reter para observação os animais suspeitos de raiva para acompanhar a evolução da doença
(declaração obrigatória).
– Animal contaminado por um animal raivoso (declaração obrigatória): eutanásia, exceto se o
animal estava corretamente vacinado no momento da contaminação e se ele puder ser
acompanhado nos meses seguintes. Um reforço vacinal será realizado.
– Animal mordendo: acompanhamento sanitário por 15 dias (3 visitas). Nesse contexto, a
eutanásia deve ser excepcional. Se ela for considerada devido a razões práticas ligadas à
segurança dos donos ou ao estado do animal, só deve ser efetuada após uma consulta com as
autoridades sanitárias responsáveis.
– Vacinação da população de raposas.

Clínica
Todas as vacinas antirrábicas utilizadas na França nos carnívoros são preparadas em culturas
celulares e inativadas. Algumas são adjuvantes.

A vacinação antirrábica é indicada para todos os cães e gatos que vivem na França.
Ela não deve ser praticada nos animais com menos de três meses ou naqueles que estão sob

terapia imunossupressora. Ela passou a ser obrigatória, segundo a legislação sanitária:
– em cães e gatos levados a acampamento ou centro de férias;
– em cães e gatos introduzidos na Córsega;
– em cães e gatos na companhia de um viajante que esteja entrando ou saindo da França;
– em cães e gatos presentes em concursos ou exposições situados em zonas infectadas
ou provenientes de uma região infectada;
– em cães inscritos em corridas públicas.

Modalidades de vacinação
– Uma injeção na primovacinação com reforço anual.

A dose de raiva pode ser frequentemente associada, sem inconvenientes, a outras vacinas, mas
é preferível que não haja numa mesma seringa mistura de vacinas produzidas por laboratórios
diferentes e não tenham sido comercializadas dessa forma.
– Entrega de um atestado redigido pelo veterinário conforme modelo definido pelo órgão de
governo local apropriado.



Rânula
Ver GLâNDULAS SALIVARES (PATOLOGIA DAS (p.288))



Raquitismo
Definição
Uma osteopatia nutricional, atualmente muito rara, caracterizada por uma osteopenia localizada
resultante de uma falha de mineralização da trama óssea metafisária que exibe uma tendência a
hipertrofiar, causando deformações do esqueleto.

Resulta de uma carência associada de vitamina D e cálcio.

Sintomas
Raramente ocorre isoladamente no cão, mas eventualmente associada à osteofibrose juvenil,
mais expressiva clinicamente.

Praticamente inexistente no gato.
– Retardo de crescimento (até os 5 meses) e mau estado geral (ptose abdominal).
– Hipertrofias simétricas, frias e pouco dolorosas, justa-articulares (sobretudo nas articulações
radioulnocarpais e articulações costocondrais.
– Tendência a marcha plantígrada, porém mais tardio do que na osteofibrose juvenil.

Exame Radiográfico
Indispensável, mostra:
– um alargamento importante da cartilagem epifisária;
– um alargamento metafisário (imagem de uma “rolha de champanhe”).

Diagnóstico Laboratorial
Pouco específico:
– calcemia normal;
– elevação da fosfatase alcalina.

Tratamento
O raquitismo ocorre quando há uma dupla carência
– de minerais (particularmente de cálcio, ver OSTEOFIBROSE JUVENIL (p.427)) e
– de vitamina D, cujas necessidades são baixas (em torno de 20 UI/kg/dia) e geralmente cobertas.

Contudo, um regime “só de carne” provoca uma osteofibrose clara e um certo grau de
raquitismo, que passa geralmente despercebido, visto que ele é muito discreto e tardio.
• A ALIMENTAçãO INDUSTRIALIZADA OU A COMIDA CASEIRA com o acréscimo da maioria dos
complementos minerais e vitamínicos comerciais (verificar a data de validade) são suficientes
para fornecer a vitamina D necessária.

Para as raças de grande porte e em caso de dúvida, adicionar os derivados de leite,
introduzindo-os progressivamente na alimentação; mas é preciso ser muito prudente com os
preparados vitamínicos de uso humano (ver VITAMINAS [CARêNCIAS E HIPERVITAMINOSES (p.609)]).

Conduta Para O Tratamento
• COBRIR AS NECESSIDADES DE CáLCIO: 0,5 g de Ca/kg/dia (ver OSTEOFIBROSE JUVENIL (p.427)).
• COBRIR AS NECESSIDADES DE VITAMINA D (ergocalciferol): 20 UI/kg (Solução oral de Stérogyl®*).



A via oral deve ser preferida à via parenteral, que pode causar uma hipervitaminose.



Reprodução (Controle da)
Definição
Medidas visando adaptar a fecundidade de uma espécie aos interesses do proprietário.

Nos pequenos animais, elas procuram, principalmente, prevenir a proliferação dos jovens
através da esterilização, prevenção ou interrupção do cio induzindo o aborto.

Esterilização
– Machos: castração do cão e do gato, vasectomia no cão.
– Fêmeas: ovariectomia ou ovário-histerectomia, de preferência antes da puberdade ou no
anestro.

Suprime toda manifestação genital fisiológica ou patológica. Na cadela, a ovariectomia feita
antes da puberdade reduz bastante a frequência de tumores mamários. Bem suportada pela
gata, na cadela pode provocar tendência a obesidade. Feita na cadela imatura, pode também
gerar certa infantilidade genital, com atrofia da vulva e ocasionalmente dermatite perivulvar. As
cadelas castradas podem também apresentar uma incontinência urinária que responde à
administração oral de estrógenos (Distilbène®*, Incurin®: 0,1-1 mg/dia por 5 a 6 dias, e manutenção
na dose de 1 mg por semana) ou à administração de estrógenos por via percutânea (Estrogel®: 1/4
a 1/2 dose aplicada na pele glabra diariamente durante uma semana, depois uma a duas vezes
por semana).

Prevenção Ou Interrupção Do Cio
Preservando a princípio a aptidão para reprodução das fêmeas, ela se realiza com o uso de
progestágenos: acetato de medroxiprogesterona (MAP) (Supprestral®), acetato de megestrol
(Dogalact®, Mégecat), acetato de delmadinona (Dogalact®, Mégecat®), proligestona (Delvosteron).

Prevenção do cio
– Por via oral:
– Cadela: método pouco utilizado devido a seus efeitos colaterais: acetato de

medroxiprogesterona (MAP) (comprimidos de Supprestral), 0, 05 mg/kg/dia, ou 0,1 mg/kg a
cada dois dias, durante várias semanas, começando uma semana antes do início presumido do
proestro.

– Gata: acetato de medroxiprogesterona (MAP) (comprimidos de Supprestal), 5 mg uma vez por
semana também por bastante tempo, enquanto se desejar prevenir o cio.

– Por via parenteral:
Acetato de medroxiprogesterona (MAP) (suspensão de Supprestral, Dépo-Promone), injeção

única de 50-75 mg, 25 mg nas gatas e cadelas de pequeno porte.
Na cadela, realizar de preferência no anestro, 120 a 150 dias após o último cio, baseado num

esfregaço vaginal que mostre a presença de leucócitos e a ausência de hemácias e de células
queratinizadas.

Interrupção dos cios
– Cadela:
– Por via oral: atuar nos 2 a 3 primeiros dias do proestro: acetato de medroxiprogesterona (MAP)

(comprimidos de Supprestral), 1,5-2 mg/kg/dia durante cinco dias, seguidos de meia dose por



mais cinco dias.
O cio é normalmente interrompido em 2 a 3 dias e reaparece 5 a 6 meses depois.
Por vezes, há um efeito rebote, com o retorno do cio 8 a 15 dias após a interrupção do

tratamento. Em caso de tratamento muito tardio, é impossível interromper o cio e a fêmea pode
ser fecundada, com uma gestação complicada (atonia uterina, retenção fetal, natimortalidade).
– Por via parenteral: contraindicada, por haver um risco muito elevado

de complicações.
– Gata: gonadotrofina coriônica, 50 UI provocando a ovulação e gerando um proestro de 40 dias.

Problemas Associados Ao Uso De Progestágenos
O tempo para o reaparecimento do cio é muito variável e imprevisível. Ele varia de acordo com o
produto e a via de administração, e a via IM tem maior intervalo do que a via oral. O anestro
pode durar 12 a 18 meses e é por vezes definitivo, principalmente em fêmeas jovens. A gestação
pode ser possível eventualmente, uma vez que o cio tenha retornado, com fetos normais na
cadela, mas ocasionalmente são observadas malformações fetais na gata.

É recomendável deixar que a fêmea retorne ao cio após o primeiro tratamento, uma vez que
isso permite reconhecer a sensibilidade aos progestágenos e evitar superdosagens posteriores.

Os progestágenos provocam uma hiperplasia cistoglandular no endométrio sem efeitos sobre
o estado geral, usualmente regredindo espontaneamente e sem interferir posteriormente no
funcionamento do sistema genital. Existe um risco de desenvolvimento de piometra quando a
administração é por muitos anos seguidos. Os progestágenos provocam hiperplasia mamária e
por vezes lactação (sobretudo nos Greyhounds).

A injeção SC pode gerar reações locais com nódulos dolorosos, atrofia cutânea e
despigmentação.

Em consequência, escolher o lugar de injeção ou utilizar a via IM.
Os progestágenos podem aumentar temporariamente o apetite com ganho de peso e agravar

um diabetes preexistente (acompanhar a glicemia).
Na gata, o acetato de megesterol favorece o ganho de peso e o surgimento de diabetes melito

(acompanhar a glicemia).

Indução Do Aborto
Utilizada em caso de cruza indesejada, é na realidade uma prevenção da nidação e o método
menos recomendado, devido ao risco de metropatias.
– Benzoato de estradiol (Mesalin®): 0,01 mg/kg com um máximo de 0,5 mg, subcutâneo, três
vezes com 48 horas de intervalo, durante 8 a 12 dias após a cruza. O cio é prolongado para 7 a 10
dias e pode ser ovulatório (acompanhar a cadela).
– Algepristona (Alizine®) 1 a 2 µg/kg SC, duas injeções com intervalo de 24 horas por 45 dias
depois da cruza.
– Cloprostenol (Estrumate®) após o primeiro mês de gestação: 205 mg/kg SC, três vezes com 48
horas de intervalo.
– Cabergolina (Galastop®, Dostinex®*) após 45 dias de gestação: 15 mg/kg via oral, uma dose diária
por cinco dias. Aborto em 3 a 5 dias.



Respiração artificial
Definição
Todos os métodos aliviam a ineficácia da função respiratória. Diferentemente da respiração
normal, em que o fluxo de gás é garantido por um gradiente de pressão entre a pressão
atmosférica e a pressão intratorácica negativa, o princípio da respiração artificial depende da
pressão de insuflação positiva.

Seu uso se justifica no caso de insuficiência respiratória aguda que se supõe pode ser curada,
particularmente quando:
– ocorre síncope respiratória durante uma cirurgia;
– há perturbação dos movimentos respiratórios;
– há hipoventilação alveolar;
– há hipoxemia por shunt (sobretudo devido a edema pulmonar agudo).

Em função dos métodos utilizados, distinguem-se:
– a respiração artificial manual, de extrema urgência;
– a respiração artificial com respirador.

Respiração Artificial Manual
Deve ser realizada imediatamente com o início da síncope respiratória e consiste em:
– Estender a cabeça do animal pelo pescoço para liberar ao máximo as vias respiratórias
superiores.
– Fazer um funil com ambas as mãos para fechar a mandíbula do animal e impulsionar o ar da
boca do operador para as narinas do animal. A eficácia da manobra é controlada pelo movimento
das costelas. É de difícil execução em animais braquicefálicos.

Eventualmente, um auxiliar pode exercer uma pressão sobre a caixa torácica durante a
expiração para facilitar a expulsão de ar e modular a elasticidade pulmonar.

Respiração Artificial Com O Auxílio De Um Respirador
Distinguem-se:
• A RESPIRAçãO ASSISTIDA, que respeita a ventilação espontânea do animal doente, fornecendo um
volume suplementar que aumenta a pressão alveolar.
• A RESPIRAçãO CONTROLADA, que substitui completamente a ventilação do animal. É indicada em
caso de depressão respiratória.
• A JUNçãO “RESPIRADOR-ANIMAL” pode ser realizada por:
– uma máscara, que é ineficaz nos cães devido ao escape de ar;
– uma intubação traqueal: é o método de escolha;
– uma traqueotomia, uma vez que a intubação não seja possível ou que haja estenose laringiana,
independentemente da origem.



Retenção de urina
Definição
Impossibilidade de eliminar parte ou toda a urina contida dentro da bexiga. A retenção vesical
pode ser incompleta ou completa.

Retenção incompleta
Os sintomas funcionais urinários são:
– disúria;
– polaciúria, frequentemente com hematúria;
– eventualmente uma incontinência (gota a gota, correspondente a uma micção por
transbordamento).

Os sinais gerais são frequentemente digestivos, traduzindo uma hiperazotemia progressiva.
Evolução: a retenção incompleta é frequentemente associada a uma infecção ascendente,

resultando em distensão vesical, depois ureteral e pélvica, conduzindo a uma dupla insuficiência
renal e por fim a uma pielonefrite.

O diagnóstico da retenção incompleta é baseado na associação dos sintomas funcionais e na
identificação de um obstáculo intrínseco ou extrínseco ao fluxo de urina, por exames
complementares (toque retal, palpação abdominal cuidadosa, exame radiográfico sem
preparação, cistografia ou uretrografia, ultrassonografia).

É necessário realizar as sondagens e os exames cistográficos assepticamente para evitar uma
infecção urinária ascendente.

Retenção completa
Os sintomas são evidentes: anúria, bexiga distendida. Em animais obesos, no caso de não ser
possível palpar a bexiga, recomenda-se, no entanto, realizar uma sondagem para eliminar uma
anúria secretória.

Condução Do Tratamento
Retenção urinária incompleta
– Tratar a causa (ver tabela).
– Tratar a infecção em caso de complicação séptica (ver INFECçãO DO TRATO URINáRIO (p.341)).
– Tratar a insuficiência renal em caso de repercussão em vias altas (ver INSUFICIêNCIA RENAL
CRôNICA (p.362)).

Retenção completa
É uma urgência médica: esvaziamento da vesícula urinária.

A terapia será primariamente sintomática e consistirá em passar uma sonda na uretra com a
finalidade de esvaziar a bexiga para evitar ou não agravar uma insuficiência renal secundária.

No caso em que a sondagem é impossível, deve ser realizada uma cistocentese seguida de uma
intervenção cirúrgica curativa.
 Principais causas de retenção de urina e  seu tratamento



 ETIOLOGIAS TRATAMENTO
Obstrução uretral Estenose inflamatória (uretrite)

Tumor
Litíase

Clínico
Cirúrgico
Cirúrgico (uretrostomia)

Obstrução prostática Abscesso
Adenoma
Câncer

Clínico
Clínico ou cirúrgico
Cirúrgico

Obstrução cervical Inflamação do colo (sequela de histerectomia)Cirúrgico
Traumática Fratura da bacia

Ruptura da uretra
Cateterismo traumático

Cirúrgico
Cirúrgico
Clínico

Neurológica Fratura, luxação vertebral
Mielite

Eventualmente cirúrgico
Clínico

Compressão extrínsecaTumores abdominais 
Tumor no trajeto uretral

Cirúrgico
Cirúrgico

Técnica De Sondagem Urinária
• SOB TODAS AS INDICAçõES, DEVE SER TOMADA MUITA PRECAUçãO COM ASSEPSIA antes da realização da
sondagem. Deve-se lavar os órgãos genitais externos com Cétavlon®* ou Mercryl®*. Devem ser
utilizadas sondas estéreis. A técnica de sondagem deve ser atraumática. Em caso de litíase
uretral, particularmente no gato, a sondagem vesical deve ser praticada nas condições descritas,
para repelir ou fragmentar a obstrução.

A sonda é introduzida até a obstrução e uma solução anestésica aquecida (Xilocaína®* a 1%) é
injetada através da sonda para reduzir os espasmos uretrais ao redor do corpo estranho.

Essa manobra é geralmente concluída no gato com uma massagem uretral por via retal
(assoalho do reto). A injeção sob pressão de soro fisiológico para tentar mover a obstrução deve
ser realizada com muita precaução e depois do esvaziamento da vesícula urinária por
cistocentese para reduzir a pressão intravesical.

TRATAMENTO DA CAUSA: ver Tabela.
• TRATAMENTO DAS COMPLICAçõES: Uma vez removida a obstrução, deve-se acompanhar a diurese
atentamente, particularmente urolitíases felinas. Observa-se uma poliúria importante após a
retirada do obstáculo, dando origem, em alguns casos, a desidratação severa e hipocalemia.
Assim, é necessário monitorar o estado hidroeletrolítico, principalmente o potássio, nos animais
na fase de restauração da diurese.

A utilização de diuréticos nessa fase de poliúria deve ser evitada.
Deve-se, em todos os casos, pesquisar, através de exame citobacteriológico da urina, uma eventual

infecção secundária, que é recomendável tratar (ver INFECçãO DO TRATO URINáRIO (p.341)).
Independentemente da natureza da obstrução, deve-se explorar sistematicamente a função renal
(ureia, creatinina). Em caso de insuficiência renal, deve ser instituído um tratamento (ver
INSUFICIêNCIA RENAL CRôNICA (p.362)).



Retenção gástrica
Definição
Síndrome caracterizada por vômitos compostos por alimentos pouco digeridos, associados a um
mau esvaziamento gástrico, em razão de uma estenose pilórica ou, mais frequentemente, de uma
anomalia da motilidade gástrica (incoordenação gastroduodenal).

Sintomas
– Vômitos, muitas horas após as refeições, de alimentos mal digeridos.
– Geralmente vômitos fáceis e “em jato”.
– Degradação progressiva do estado geral, com perda de peso.

Diagnóstico Radiológico
• A INGESTãO DO PRODUTO DE CONTRASTE E EXAMES FEITOS a cada 10 e 30 minutos permitem apreciar o
início do esvaziamento gástrico. Normalmente, este começa em 10 minutos e é sempre claro
após meia hora. É quase nulo no caso de insuficiência da motilidade gástrica e somente um filete
de opacificação penetra no duodeno no caso de estenose de piloro.
• QUANDO, AOS 30 MINUTOS, A RADIOGRAFIA revelar uma retenção gástrica, recomenda-se administrar
um gastrocinético (Primpéran®* 1 mg/kg IV) e tomar um terço da dose, 15 minutos depois: a
passagem do contraste pelo duodeno sinaliza uma hipomotilidade gástrica, enquanto a imagem
pouco modificada em relação à anterior indica estenose.

Endoscopia
Permite eliminar lesões inflamatórias, particularmente uma gastropatia hipertrófica do piloro
(raças anãs), úlceras e tumores.

Tratamento
• A DIMINUIçãO DA ABERTURA PILóRICA POSSUI DIVERSAS ORIGENS: estenose verdadeira (hipertrofia das
fibras circulares: eventualmente de origem congênita, particularmente nas raças
braquicefálicas), lesões inflamatórias ou infiltrações tumorais, compressões extrínsecas.

O tratamento é exclusivamente cirúrgico e adaptado à causa. A miotomia pilórica permite a
dilatação do esfíncter no caso de estenose propriamente dita.
• OS PROBLEMAS DE MOTILIDADE GáSTRICA são mal documentados no cão: consistem, essencialmente,
em uma redução do peristaltismo antral que se torna insuficiente para vencer a elevada pressão
pilórica.

A alimentação deve ser pobre em lipídios de origem animal e fracionada. Durante várias
semanas, cada refeição é precedida pela administração de um gastrocinético, como
metoclopramida (Primpérid®, Primpéran®*): 1 mg/kg/dia VO em duas doses, ou domperidona
(Motilium®*): 1 mg/kg/dia VO em duas doses, 15 minutos antes da refeição.



Retenção placentária e fetal
Ver DISTOCIA E METRITE AGUDA



Retroviroses felinas
Vírus Responsáveis
As infecções do gato ocorrem devido a dois retrovírus, os vírus da leucemia felina (FeLV) e da
imunodeficiência felina (ver SíNDROME DA IMUNODEFICIêNCIA ADQUIRIDA DO GATO (p.533)), os quais
dominam as moléstias nessa espécie e com os quais o clínico se defronta diariamente em sua
triagem, seja num quadro de suspeita clínica ou numa determinação de estado sob uma
perspectiva epidemiológica e de profilaxia sanitária.

Os dois vírus, da família Retroviridae (vírus RNA, com transcriptase reversa), pertencem a duas
subfamílias distintas:
– FeLV é um oncornavírus capaz de provocar tumores;
– enquanto o FIV é um lentivírus que pode causar imunossupressão.

Legislação
Nesses dois casos, a infecção viral (sem que seja necessária a expressão de sintomas pelo animal)
está inscrita na lista de vícios redibitórios (lei de 22 de junho de 1989). Nesses dois casos, o
tempo para entrar com uma ação em um tribunal de instância é de 30 dias após a entrega. No
caso de infecção por FeLV, recomenda-se que a positividade da infecção seja constatada 15 dias
após a entrega do animal, e é necessário um certificado de suspeita.



Rim policístico
Definição
Trata-se de uma malformação hereditária (doença renal policística), caracterizada pelo
desenvolvimento de múltiplos cistos distribuídos por todo o parênquima renal. Ambos os rins
são geralmente palpáveis, e a presença de cistos hepáticos por vezes está associada.

O rim policístico se observa principalmente nos gatos de pelo longo, e notadamente no persa
(transmissão autossômica dominante).

Sintomas
– Essa afecção pode permanecer assintomática se sua localização for unilateral.
– À palpação abdominal, os rins estão hipertróficos e irregulares.
– Em caso de infecção dos cistos, o animal pode apresentar hipertermia, piúria (assim como
proteinúria e hematúria) e hiperleucocitose.
– No caso de doença bilateral, o rim policístico conduz progressivamente a uma insuficiência
renal crônica irreversível.

Diagnóstico
• A ULTRASSONOGRAFIA é a técnica de escolha; é uma técnica diagnóstica de excelente sensibilidade
e permite definir um prognóstico.

Os cistos aparecem como estruturas únicas ou múltiplas, arredondadas ou ovaladas, bem
delimitadas por uma fina parede ecogênica. O conteúdo dos cistos, na maioria dos casos, é
anecoico e está associado a um reforço posterior. Quando os cistos são de grande dimensão
(variando de poucos milímetros a muitos centímetros), o rim atingido fica deformado e
aumentado de tamanho (anomalia visível à radiografia, mas inespecífica). Eles podem estar em
posição cortical (ocorrência mais frequente), medular ou subcapsular.

Os cistos renais estão frequentemente associados a outras lesões císticas, e o exame
ultrassonográfico deve procurar por outras anomalias, principalmente em fígado, baço,
mediastino e pericárdio.

Uma triagem genética é possível (Laboratório Antagène: http://www.antegene.com, para as
raças Persa e relacionadas, Exóticas de pelo curto, Britânica, Maincoon).

Tratamento
A terapia é diferente dependendo de se o rim policístico é unilateral ou bilateral.
– EM CASO DE RIM POLICíSTICO UNILATERAL NãO COMPLICADO, não será iniciada nenhuma terapia, já
que o rim contralateral normal garante a produção de urina em condições adequadas.
– SE O RIM FOR A FONTE DE UMA COMPLICAçãO INFECCIOSA, uma terapia clínica anti-infecciosa (ver
INFECçãO DO TRATO URINáRIO (p.341)) será instaurada, porém mais frequentemente se recomenda a
prática de uma nefrectomia unilateral.
– EM CASO DE RIM POLICíSTICO BILATERAL, o tratamento será paliativo e direcionado à insuficiência
renal crônica associada.

http://www.antegene.com


Rinite de origem dental
Elas são frequentes no cão de pequeno porte com periodontite não tratada ou mal tratada. O
aprofundamento da bolsa periodontal, principalmente na face palatina dos caninos, conduz à
malformação de uma fístula oronasal. Outro sítio constantemente afetado é o dente canino
superior. Mais raramente, a evolução de um abscesso apical pode, igualmente, ser causa de uma
rinite.

Diagnóstico
Ver árvore diagnóstica 14, p. XLVI. Observa-se uma rinite uni ou bilateral com espirros. O exame
dentário e a sondagem das bolsas permitem evidenciar a fístula. A radiografia da arcada dentária
confirma o diagnóstico.

Tratamento
O dente acometido é extraído e a comunicação com a cavidade nasal fechada cirurgicamente.

Em alguns casos, o dente pode ser conservado e o orifício fistuloso preenchido com um gel
absorvível impregnado com antibiótico.

Antibioticoterapia por via sistêmica por uma semana.



Rinite do cão
Definição
Inflamação da mucosa nasal que pode evoluir de forma aguda ou crônica. As causas são
numerosas, e as mais clássicas estão ilustradas na tabela a seguir.

Sintomas
• Espirros: sintoma precoce, que caracteriza, principalmente, as rinites agudas. Podem se tornar
paroxísticos em caso de corpo estranho e se acompanhar de epistaxe.
• Corrimento nasal: é o sintoma essencial e o principal motivo de consulta. Pode ser uni ou
bilateral, e seu aspecto é determinante para a orientação diagnóstica.
– seroso a mucoso nas afecções virais ou alérgicas;
– purulento em casos de complicação bacteriana;
– sanguinolento ou serossanguinolento (cor marrom) em caso de destruição óssea: tumores,
afecções fúngicas;
– epistaxe (sangue vivo);
– unilateral em caso de corpo estranho, traumatismo, eventualmente tumores;
– bilateral em caso contrário.
• Ruídos respiratórios anormais: são a consequência do estreitamento das vias respiratórias e
podem ser acompanhados de dispneia nos casos mais graves (ver árvore diagnóstica 13, p. XLV).
• Conforme a etiologia, o quadro clínico pode ser mais rico: síndrome febril, acometer
simultaneamente outros epitélios etc.

Diagnóstico
• TOMODENSITOMETRIA – IRM (exame de escolha): mais confiável para distinguir processos
infecciosos e tumores; fornece as informações necessárias mais precisas sobre a extensão das
lesões. Integridade da lâmina cribriforme do etmoide.
• RADIOGRAFIA das cavidades nasais e dos seios:
– Necessário realizar incidências especiais, sob anestesia geral.

 





– Permite visualizar a lise dos cornetos nasais, uma radiotransparência (rostral em caso de
aspergilose), uma opacificação de tipo fluida (inflamação), observar a integridade do septo
nasal e visualizar, ocasionalmente, um corpo estranho.

– Interpretação por vezes difícil. Ver SINUSITE (p.539).
– A constatação de lise dos cornetos nasais em uma rinite crônica num gato tem um

prognóstico bastante reservado.
• RINOSCOPIA: O tamanho reduzido da luz das narinas dificulta o exame em certas raças.

A utilização de um fibroscópio de diâmetro bem pequeno permite a exploração na maioria dos
cães. Realizar após o exame de imagem, devido aos sangramentos que induz. Permite visualizar
as lesões: lise dos cornetos nasais, elementos mucopurulentos, colônias fúngicas em forma de
“placas”, no caso de aspergilose, por exemplo; permite a coleta de amostras.
• AS BIóPSIAS (coleta da mucosa) podem ser efetuadas por rinoscopia ou por via cirúrgica
(trepanação, um pouco mais invasiva); a análise histológica permite diagnosticar uma rinite
linfoplasmocítica; os elementos fúngicos raramente são evidenciados.
• OS EXAMES BACTERIOLóGICOS, FúNGICOS E CITOLóGICOS requerem coletas efetuadas criteriosamente: a
técnica do “lavado nasal” (flush) é preferida ao tradicional swab, sempre prejudicado por
contaminantes externos não significativos.

A lavagem nasal é praticada no animal anestesiado, intubado após a introdução, na cavidade
nasal, de um tubo plástico com o comprimento igual à distância do orifício nasal ao canto nasal,
realizando-se injeções e aspirações alternadas com o auxílio de uma solução salina isotônica
(exame bacteriológico e citológico).
• SOROLOGIA (ver ASPERGILOSE (p.77)).

Condução Do Tratamento
Rinites agudas
– Anti-inflamatórios em função do contexto clínico (AINES em caso de infecção, corticoides em
processos “alérgicos”).
– Antibioticoterapia sistêmica, em caso de corrimento purulento.
– Tratamento etiológico se possível: extração de corpos estranhos, por exemplo.

Rinites crônicas
– Antibioticoterapia: As rinites purulentas são sempre associadas a uma infecção bacteriana
sobreposta à origem do corrimento. A causa do corrimento nunca é primariamente infecciosa.
Um tratamento com antibióticos faz desaparecer o corrimento, mas ele reaparece com a
interrupção do tratamento.
– Tratamento etiológico, se possível:
– fístula oronasal, corpo estranho, traumatismo: tratamento cirúrgico;
– aspergilose: tratamento antifúngico local ou sistêmico e/ou cirúrgico (ver ASPERGILOSE (p.77));
– tumor: depende do contexto e avaliação da extensão; radioterapia (tratamento cirúrgico);
– pólipos nasofaríngeos do gato: exérese cirúrgica se possível; anti-inflamatório;
– rinite linfoplasmocítica, rinite idiopática, tratamento anti-inflamatório, imunossupressão;
– rinite bacteriana (frequentemente secundária): antibioticoterapia.

NOTA: Interessante terapia por aerossol.
– Rinites parasitárias: tratamento específico (ver LINGUATULOSE (p.386)).



Rinorreia
Ver também RINITE

Definição
Corrimento nasal.

A rinorreia é a manifestação clínica de uma rinite.
A rinorreia é um motivo de consulta muito frequente na clínica de carnívoros e pode ser parte

de uma grande variedade de causas.
A figura a seguir revela as principais causas de rinorreia, de acordo com uma classificação que

leva em conta as condições de aparecimento e de evolução.

Principais Sintomas
– Corrimento líquido, de natureza variável, por uma ou ambas as narinas
– Importância das condições de evolução:
– Rinorreia aguda (aparecimento recente e inicial) é frequentemente precedida ou acompanhada

por espirros (ver RINITE DO CãO OU CORIZA AGUDA DOS GATOS).
– Rinorreia crônica (evolução por mais de três semanas) é acompanhada, frequentemente, por

dispneia associada à obstrução em vias aéreas superiores (ver CORIZA CRôNICA DO GATO (p.143)).
– A rinorreia crônica pode estar associada a deformações faciais, secundárias a modificações

ósseas (coleção purulenta ou tumores).
– O aspecto da rinorreia é um elemento essencial para orientação diagnóstica:
– A RINORREIA SEROSA (secreções claras e líquidas) traduz uma inflamação aguda, de origem

usualmente viral ou mecânica (corpo estranho, irritação), mais raramente alérgica (rinorreia
de ocorrência recidivante).

– Em função da evolução da inflamação, a rinorreia tende rapidamente a se tornar VISCOSA E
ESPESSA (secreção mucosa, em seguida, mucopurulenta).

– Uma rinorreia MUCOPURULENTA mais espessa e colorida (geralmente amarelada e
eventualmente com tons esverdeados) é consequência de uma infecção subsequente de
origem bacteriana e/ou fúngica.

– A presença de uma COLORAçãO AVERMELHADA deve ser avaliada de forma diferente, dependente
do tempo de evolução.

 E t i ol ogi a  da  r i n or r ei a  c a r n í v or os



– Associada a uma RINORREIA AGUDA: se origina, provavelmente, de uma hemorragia banal
(traumatismo por um corpo estranho, ruptura de vasos sanguíneos em razão da severidade da
inflamação ou da violência dos espirros).

– RECIDIVANTE: ela pode ser relacionada a um problema de hemóstase, congênito ou adquirido:
intoxicação, moléstias infecciosas (leishmaniose, erliquiose), invasão da medula óssea por um
processo tumoral… (ver EPISTAXE (p.256)) ou hipertensão arterial.

– CRôNICA: especialmente, se associado a odor pútrido, líquido espesso, de coloração vermelha
escura, e corrimento transitório mais marcante em uma das narinas: deve-se, então, pensar em
invasão tumoral nas cavidades nasais.

– Sinais associados a afecções casuais: ver ASPERGILOSE (p.77), RINITE, EPISTAXE (p.256).

Exames Complementares (Ver RINITES)
 

Prognóstico:
– Em função da causa de base.
– Risco de infecções secundárias importantes.
– Tratamento de afecções crônicas difíceis e onerosas.

Tratamento
Ver RINITES.



Rins (Afecções congênitas e hereditárias dos)
Nefropatias Familiares
 
 

AGENESIA RENAL: defeito de desenvolvimento. Beagle
AMILOIDOSE: depósito de substância amiloide no rim. Sharpei, Beagle, Doberman, Fox Terrier

Gatos Abissínio, Siamês
GLOMERULOPATIAS: acomete os glomérulos renais. Bernese, Doberman, Cocker Inglês, Dálmata, Samoieda, Rottw eiller, Soft-coated Wheaten Terrier.
DISPLASIAS RENAIS: desenvolvimento anormal do
parênquima renal; as estruturas permanecem imaturas.

Malamute do Alasca, Boxer, Bull Terrier, Poodle, Cavalier King Charles, Chow  Chow, Cocker
spaniel, Golden Retriever, Lhasa Apso, Schnauzer, Shi Ttzu, Soft-coated Wheaten Terrier.

RIM POLICíSTICO (doença renal policística). Gatos Persa, Britânico, Exótico de pelo curto, Maine Coon,
Bull Terrier, Cairn Terrier, West Highland White Terrier

TELANGIECTASIA: desenvolvimento anormal dos vasos
sanguíneos; cavidades repletas de coágulos sanguíneos.

Welsh Corgi

TUBULOPATIAS: afecções dos túbulos renais. Basenji, Shetland, Scottish Terrier

 Afecções congênitas e  hereditárias dos rins

Sintomas Muito Variáveis
Os sinais clínicos são idênticos aos observados nas nefropatias adquiridas: PUPD, disorexia,
emagrecimento, problemas digestivos… até insuficiência renal; um retardo de crescimento é
possível nos animais jovens.

Diagnóstico
O diagnóstico é feito através dos exames complementares para identificar a doença renal e para
detectar as consequências funcionais:
– a ultrassonografia, com biópsia (ecoguiada ou cirúrgica conforme o caso), permite
frequentemente um diagnóstico preciso da natureza da malformação (ver tabela);
– pesquisa e quantificação de proteinúria e de glicosúria (em caso de tubulopatia crônica);



– pesquisa de IRC (uremia, creatinemia).
 

Nefropatia Sinais ultrassonográficos que orientam o diagnóstico

Agenesia renal Ausência do rim
Amiloidose
Glomerulopatias
Tubulopatias

Córtex hiperecogênico e espessado
Má visualização do limite corticomedular
Calcif icação, infarto
Forma e tamanho modif icados

Displasias renaisPerda da arquitetura do parênquima
Córtex espessado e hiperecogênico
Tamanho frequentemente muito reduzido, forma modif icada

Rim policístico Estruturas anecoicas arredondadas ou ovaladas com uma fina parede ecogênica
Cistos em posição cortical, medular ou subcapsular



Ruptura uterina
Ver ÚTERO (RUPTURA DO (p.603))





S



Saco anal (Abscesso do)
A obstrução do saco anal é complicada frequentemente pela infecção e abscedação, além dos
sinais locais habituais (lambedura, “sinal do trenó”, importante dor local com origem em um
prurido violento e com reação de defesa do animal frente ao exame).

Deve-se suspeitar, igualmente, da possibilidade de constipação ou dor à defecação.
O alívio é instantâneo se o abscesso romper-se espontaneamente; mas é frequente que os

proprietários busquem uma consulta antes, em vista de um corrimento acastanhado que aparece
no local.

No caso de uma simples obstrução, será necessário um esvaziamento sob pressão seguido da
aplicação de uma pomada de antibiótico, reaplicada diariamente até a cicatrização.

Tratamento
O tratamento do abscesso depende do grau de evolução. O abscesso maduro deve ser
puncionado, esvaziado e lavado com Bétadine®*.
• AS INFLAMAçõES SUPURADAS devem ser tratadas por um agente anti-infeccioso sistêmico (p. ex.,
lincomicina (Lincocine®*) 25 mg/kg/dia em duas doses).
• EM CASO DE INFECçãO OU DE RECIDIVA DO ABSCESSO, a ablação do saco anal é indicada.



Saco anal (Obstrução do)
No Cão
A insuficiência do esvaziamento normal das glândulas anais, muito frequente, conduz à
obstrução ou a uma irritação, levando o animal a se lamber localmente e a fazer o “trenó”. O
tratamento consiste no esvaziamento manual das glândulas por compressão lateral, ou, nos
casos mais difíceis, por eversão do ânus, com a ajuda de um dedo introduzido no canal anal e
compressão lateral.

O esvaziamento será seguido pela aplicação de uma pomada de antibiótico no saco anal.

No Gato
A obstrução é muito mais rara do que no cão, mas pode ocorrer nos animais obesos ou que não
se lambem mais (patologia osteoarticular vertebral, doenças intercorrentes).



Sarnas e pseudossarnas
As sarnas e as pseudossarnas são dermatites causadas por ácaros e caracterizadas por um
prurido violento, alopecia ligada ao ato de coçar e um estado ceratosseborreico secundário com
alta tendência de obter superinfecções bacterianas ou por levedura.
• AS SARNAS são causadas por ácaros psóricos:
– Sarcoptes scabiei variedade canis é o agente da SARNA SARCóPTICA canina. O agente do cachorro
pode infectar o homem, sem efetuar seu ciclo completo, e de provocar “prurigo” (= pápulas
pruriginosas) nas zonas que entraram em contato com o cachorro com sarna. É muito raro que se
desenvolva no gato, não havendo uma verdadeira sarna sarcóptica nessa espécie.
– Notoedres cati é o agente da SARNA NOTOéDRICA FELINA, sendo muito raro na França; porém, não é
rara em países próximos, como a Itália.
– Octodectes cynotis é o agente da sarna otodécica, ou OTACARIOSE, comum em cachorros e gatos; é
essencialmente uma doença do tubo auditivo externo, sendo possível que se estenda – embora
raramente – ao resto do corpo, sobretudo em gatos.

Esses ácaros têm em comum o desenvolvimento na camada córnea ou na superfície da
epiderme. Sua resistência no meio exterior é pequena (< 2 semanas) e a contaminação exige
contato com o animal doente – principalmente, porém não exclusivamente, em coletividade.
• AS PSEUDOSSARNAS são causadas por ácaros próximos, mas não psóricos:
– Cheyletiella yasguri é o agente da CHEYLETIELOSE no cachorro.
– As larvas de T(h)rombicula autumnalis dão origem a trombiculose ou trombidiose em cachorros,
gatos e várias outras espécies de carnívoros, pássaros e até mesmo répteis.
– A infestação, sem verdadeira multiplicação, por Dermanyssus gallinae, parasita de aves (=
piolho vermelho), pode muito raramente dar origem a uma sarna – em cachorros, homens e
outros mamíferos como o cavalo (ver DERMATITE POR DERMANYSSUS GALLINAE (p.175)).

Sarna Sarcóptica
A Dermatite canina, contagiosa e muito pruriginosa, é provocada pelo desenvolvimento e a
multiplicação dentro da pele – e na sua superfície – de um ácaro psórico histofágico: Sarcoptes
scabei var. canis.

Clínica
A sarna sarcóptica se manifesta por um prurido intenso e lesões, que são pouco características,
mas cujas localizações são marcantes.
– Após a contaminação, cuja origem é não raro difícil de determinar, a incubação varia de uma a
três semanas.
– O prurido, de início moderado, torna-se rapidamente grave. O cachorro com sarna costuma se
coçar violentamente durante a consulta; já um cachorro com dermatite de origem alergênica que
se encontre nas mesmas circunstâncias fica geralmente mais calmo. Para alguns, o prurido, que
já é intenso e quase contínuo, poderia ser exacerbado pelo calor.
– Sem ser patognomônico, o reflexo otopodal (movimento de pedalagem com o membro
posterior correspondente, desencadeado pelo ato de coçar a borda posterior do pavilhão
auricular, e em especial, da região da dobra do pavilhão) ocorre muito frequentemente, até
mesmo na ausência de lesões dos pavilhões. Não deve ser confundido com o reflexo
auditopodal, desencadeado pelo toque do tubo auditivo externo, principalmente presente na
otite eritematosa.
– As lesões primárias são rapidamente sobrepostas pela gravidade das modificações



secundárias. Entretanto, elas devem ser procuradas com cuidado, pois situam-se em locais que o
animal consegue raspar facilmente. Além de um eritema pouco específico, elas consistem em
pápulas e/ou papulocrostas, consideradas convencionalmente como o ponto de penetração do
parasita fêmea, que cava túneis na pele. O termo “botão de sarna” designa uma lesão
puntiforme, papulosa e avermelhada, coberta por uma crosta espessa e amarelada.
– As lesões secundárias – escoriações, crostas, hiperpigmentação, liquenificação – resultam das
diferentes manifestações destinadas a aliviar o prurido. Não específicas, elas se tornam
rapidamente espetaculares e acabam dando ao animal um péssimo aspecto.
– Embora suas localizações não sejam características, essas diferentes lesões – e em especial, as
lesões primárias – formam-se preferencialmente em zonas bem marcadas, tais como os
pavilhões auriculares, a face externa dos cotovelos, as zonas ventrais do abdome e do tórax. O
termo “lixa da concha” designa uma irregularidade da pele da região do pavilhão auricular,
relacionada à presença de inúmeras pequenas crostas, cuja palpação lembra grãos de areia.
– Assim, mesmo que as lesões tendam a se generalizar, é importante destacar que a região
dorsolombar costuma ser poupada. Se algumas observações tendem a afirmar o contrário, cabe
destacar que o cachorro com sarna também pode ter doenças cutâneas associadas (dermatites de
origem alérgica), e que as diversas complicações infecciosas (piodermite e dermatite por
Malassezia) podem ter uma distribuição muito ampla.
– As repercussões sobre o estado geral podem ser muito severas (glomerulonefrite): de
dermatose grave em intensificação, a sarna pode se tornar uma verdadeira doença geral,
extremamente debilitante.

Diagnóstico
– Mostra-se geralmente difícil, sendo a sarna sarcóptica globalmente subdiagnosticada. Não há
correlação entre a intensidade dos sintomas e a identificação dos agentes causais.
– Deve-se suspeitar da sarna sarcóptica em qualquer caso de prurido forte e/ou crônico no
cachorro. Identificar o reflexo otopodal conforta a suspeita, embora sua ausência não permita
descartá-la.
• O DIAGNóSTICO DE CERTEZA REQUER A IDENTIFICAçãO DIRETA dos parasitas, de seus ovos ou de seus
excrementos (pellets), através de um exame microscópico de raspados cutâneos. Contudo, o
diagnóstico é falso negativo em um grande número de casos confirmados de sarna (> 50%).
– Essa dificuldade incita a efetuar as coletas com rigor. Os locais de preferência são a borda
externa da orelha, a dobra e a ponta do cotovelo, em particular quando há um grande
espessamento cutâneo. Caso não haja, várias raspagens devem ser feitas, tanto em cima quanto
em volta dos “botões de sarna”.
– Espalha-se sobre a pele algumas gotas de lactofenol de Amman ou de ácido láctico a 10%. Em
seguida, o operador raspa a pele com um bisturi, se possível com lâmina cega, até a saída de
sangue, para coletar a camada epidérmica da pele e a parte superior da derme. O material
raspado é posicionado em uma lâmina de suporte e misturado com 2 ou 3 gotas de lactofenol de
Amman, sendo em seguida dividido mais finamente para permitir a leitura em microscópio,
com um aumento pequeno (40 a 100 ×), após a aplicação de uma lamínula.
– A identificação de parasitas pode ser feita em diferentes fases: adultos, de corpo curto, discoide
ou ovalar, que medem de 0,30 a 0,40 mm de comprimento, com quatro pares de patas, sendo que
os 2 pares anteriores são curtos e não ultrapassam o rostro, enquanto os dois pares posteriores
são atrofiados e não ultrapassam a parte caudal do corpo; ninfas menores; larvas que possuem 3
pares de patas; ou ovos elipsoides que medem 100 µm de comprimento.
• O diagnóstico sorológico é possível hoje em dia com o teste ELISA, sensível e muito específico



(mais de 95% dos cachorros cujo soro é positivo têm de fato sarna sarcóptica).
– Uma limitação desse diagnóstico diz respeito ao fato que a soroconversão ocorre lentamente,
podendo exigir de 1 a 3 semanas após o aparecimento dos primeiros sintomas.
– Em outro âmbito, deve-se lembrar que a intradermorreação com Dermatophagoides farinae é não
raro positiva em casos de sarna sarcóptica.
• O DIAGNóSTICO TERAPêUTICO é uma noção comumente admitida, levando em conta os limites da
raspagem e a grande eficácia dos tratamentos modernos (“if you suspect it, treat it”).
– Justifica-se em especial em casos de prurido muito intenso, de “lixa da concha” e de lesões
inflamatórias extensas nos cotovelos. A idade e a vivência em coletividade também devem ser
consideradas.
– No entanto, o amplo campo de atividade de várias moléculas de uso tópico ou sistêmico o
torna pouco específico.
• O DIAGNóSTICO DIFERENCIAL, amplo, deve ser feito com todas as dermatites pruriginosas:
dermatites por hipersensibilidade; dermatites secundárias a superinfecções, bacteriana ou
relacionadas a Malassezia; ectoparasitoses como a queiletielose; alguns casos de pênfigos
foliáceos; ou até mesmo dermatofitoses silváticas, causadas por Mycrosporum persicolor ou
Trichophyton mentagrophytes. Embora todas possam ser confundidas com a sarna sarcóptica, esta
última é claramente a mais pruriginosa.

Prognóstico
Foi consideravelmente aprimorado pela comercialização de novos produtos sistêmicos,
altamente eficazes. Convém, entretanto, relativizá-lo, levando em consideração o grau de
debilitação do estado geral.

Tratamento médico
Por muito tempo limitado aos medicamentos tópicos acaricidas, o tratamento foi enriquecido
por inúmeras possibilidades no decorrer dos últimos anos.
• OS TRATAMENTOS TóPICOS perderam o interesse em razão das dificuldades práticas de seu uso, da
toxicidade que exige que precauções sejam tomadas com animais mais fracos e, se for o caso, do
caráter poluente dos excipientes da solução.
– Os principais princípios ativos e produtos disponíveis exclusivamente para o uso externo são:
– o lindano (Acarexane®) diluído (em geral, a 2%: 10 mL em 500 mL). Esse organoclorado é eficaz,

porém tóxico e poluente. Seu uso, então, deve ser restrito e cauteloso. Não deve ser utilizado
em filhotes muito jovens, fêmeas gestantes e animais debilitados. Deve ser aplicado
isoladamente, em um local aerado, com luvas;

– o dimpilato (Dimpygal®) diluído (em geral, a 0,1%). Esse organofosforado é tóxico e tem os
mesmos limites de uso que o lindano;

– o amitraz (Ectodex®). Esse produto possui AMM para demodicose canina e doenças de cachorro
causadas por parasitas sensíveis. A sarna sarcóptica não é expressamente mencionada, mas o
amitraz é muito ativo sobre seus agentes. Deve ser diluído: na prática, a razão de 1 volume de
Ectodex® para 100 volumes de água deve ser respeitada, independentemente da quantidade de
solução necessária. Animais de raça anã e jovens devem ser tratados de metade do corpo em
metade do corpo, com 24 horas de intervalo. Há uma contraindicação específica para o
Chihuahua. O produto é tóxico para peixes e deve ser considerado como um poluente de
cursos d’água.

– Cachorros de pelo denso devem ser previamente tosados. Todos os animais devem ser
previamente submetidos à ação de um xampu para a eliminação de crostas e outros debris



cutâneos, antes de receberem a balneação terapêutica.
– As soluções são aplicadas em todo o corpo, esfregando-as sobre as zonas mais atingidas. Não
se efetua o enxágue, salvo se a pele estiver muito irritada; neste caso, é efetuado após 2 horas.
– Como nenhum inseticida é ovicida, é necessário renovar regularmente a aplicação dos
produtos. Embora o ritmo de aplicação preconizado seja hebdomadário durante 4 a 6 semanas –
de acordo com a gravidade das lesões e a quantidade de parasitas que permanecerem –, vários
autores continuam aconselhando a aplicação a cada 4 dias.

Os tratamentos sistêmicos

– independentemente da via de administração: oral, injetável, “pour-on” e “spot-on” – foram
progressivamente se impondo, tanto por motivos de eficácia quanto pelo uso facilitado.
Tornaram-se globalmente muito superiores aos anteriores, abstendo-se de considerações
econômicas.

Trata-se essencialmente de lactonas macrocíclicas pertencentes à família das avermectinas
(ivermectina e selamectina), ou à das milbemicinas (milbemicina oxima e moxidectina).

Uma distinção essencial deve ser feita, conforme o produto disponha ou não de uma AMM para uma
doença dermatológia canina; e, ainda, conforme a sarna sarcóptica entre ou não na lista de doenças
dermatológicas sensíveis.
Princípios ativos e especialidades que possuem AMM para a sarna sarcóptica canina:
• A SELAMECTINA é uma avermectina semis- sintética fabricada a partir da doramectina. É
comercializada sob o nome de Strongold®, disponível em spot-on, com indicação específica para
sarna sarcóptica. Strongold ND® está disponível em pipetas, existindo várias apresentações para
diferentes classes de peso.

O interesse do produto é sua total inocuidade, inclusive para raças sensíveis a ivermectina.
A posologia e o ritmo de administração vêm sendo discutidos. Estudos concluem que o uso da

apresentação spot-on à “dose” de 6-12 mg/kg com uma única aplicação é eficaz. Entretanto, é
praticamente sistemático efetuar uma segunda aplicação, 1 mês mais tarde. Cabe notar que a
formulação de “6- 12 mg/kg” está relacionada ao jogo de pipetas disponível em função da classe
de peso.

Alguns autores, dentre os quais certos formadores de opinião da dermatologia veterinária
canina, recomendam tratar os animais ao menos 3 vezes, com 15 dias de intervalo.

Os mesmos autores tendem a considerar que a resposta terapêutica é mais demorada que a
constatada com ivermectina.

Ainda assim, a inocuidade é uma vantagem importante do Strongold ND®, que continua sendo
interessante e particularmente apreciável em animais que estiveram em contato com um animal
infectado.

A moxidectina

– apresentada em “spot-on” – entra na composição da especialidade Advocate ND®, produto no
qual a moxidectina (%) é associada ao imidacloprid (%).

Advocate ND® clama ter uma eficácia comparável à de Strongold ND®. Também neste caso, uma
tolerância marcante reforça o argumento de que é eficaz, e ambos são concretizados por uma
AMM específica.
Princípios ativos e especialidades que possuem AMM para cachorros, porém não para sarna sarcóptica canina:
• A MILBEMICINA-OXIMA é um macrolídeo antiparasitário, comercializado para o cachorro sob o



nome de Interceptor®, com uma AMM com indicação para “demodicose”; foi testada para sarna
canina, seguindo diferentes protocolos.

O produto é considerado eficaz à dose de 1 mg/kg por via oral, dia sim, dia não, durante 2
semanas.

Ele oferece a vantagem de não provocar efeitos tóxicos, inclusive em raças consideradas
sensíveis a ivermectina. Por outro lado, assim como para a demodicose, o custo do tratamento é
um elemento importante na decisão terapêutica.
• O FIPRONIL (FRONTLINE®) também pode ser mencionado, pois apesar de o AMM do Frontline® não
mencionar a sarna sarcóptica, é evidente que ele pode apresentar certo interesse, relacionado à
ausência de toxicidade, mais especificamente em animais muito jovens, prevenindo a sarna
sarcóptica e/ou a otocariose quando um contato com um animal doente for identificado.
Princípios ativos e especialidades que não possuem AMM para o cachorro, mas são consideradas eficazes contra sarna
sarcóptica:
• A IVERMECTINA, produto sistêmico (Ivomec®), foi provavelmente o produto utilizado com maior
frequência e por mais tempo. Trata-se de um macrolídeo antiparasitário do grupo das
avermectinas, utilizado como anti-helmíntico para ruminantes e cavalos.
    A ivermectina é “GABAérgica”: ela se fixa em receptores do ácido gama-aminobútirico
“GABA” presentes nos neurônios dos parasitas, mas também dos mamíferos. O GABA tem
efeitos inibidores que são, dessa forma, potencializados; o que explica a morte dos parasitas.
    Um elemento particularmente interessante da ivermectina é seu grande tempo de
permanência: pelo menos 2 semanas com a dose de 0,2 mg/kg. Isso explica a rapidez dos efeitos
terapêuticos constatados.
    O protocolo mais documentado consiste em duas injeções, por via subcutânea, com 15 dias de
intervalo, da dose de 0,4 mg/kg (enquanto a dose de referência bovina é de 0,2 mg/kg), com
resultados globalmente excelentes para sarnas.
    O problema colocado é justamente o da utilização “fora da AMM”, levando em conta a
sensibilidade de algumas raças e até mesmo de alguns indivíduos. O paradoxo é que a toxicidade
da ivermectina para a espécie canina é pequena, já que na maior parte dos casos, uma dose de
2 mg/kg – dez vezes superior à dose clássica – não provoca nenhum efeito tóxico (a DL50
conhecida é da ordem de 80 mg/kg).
    Infelizmente, algumas raças (Collie, Shetland, e raças de origem escocesa; Bobtail; Australian
shepard e raças de origem australiana) e alguns indivíduos, independentemente da raça –
embora de forma mais rara, mas de modo totalmente imprevisível –, podem apresentar
problemas neurológicos graves, ou até mesmo mortais. As manifestações compreendem:
adinamia, prostração e tremedeira; em seguida, paralisia, amaurose e midríase; e finalmente,
uma evolução para coma e morte.
    Não há nenhum antídoto efetivo conhecido.
    Essa toxicidade poderia estar relacionada à presença de um maior número de receptores
GABA em cachorros sensíveis. Além disso, demonstrou-se recentemente no Collie que a
toxicidade da ivermectina é consecutiva a uma falha de eliminação da molécula do LCR para o
sangue, em razão de uma mutação genética no gene codificador para a síntese da proteína de
transporte.
    Estudos foram feitos, visando detectar os cachorros particularmente sensíveis a ivermectina,
e/ou limitar os riscos individuais, mantendo uma certa eficácia contra os parasitas. Um exemplo
de protocolo consiste em injetar cotidianamente, por 5 dias, doses pequenas e crescentes de
ivermectina (0,05; 0,1; 0,15; 0,20; por fim, 0,30 mg/kg); em seguida, renovar essa dose em 4
injeções, espaçadas de 8 dias. Inútil destacar o quanto é difícil aplicar esse procedimento na
prática.



    Independentemente dessa idiossincrasia, em animais fortemente parasitados por Dirofilaria
immitis, a ivermectina pode provocar vômitos, seguidos de dispneia e ataxia nas horas
posteriores à sua administração. Esses sintomas resultariam de uma destruição massiva das
microfilárias circulantes. Por conseguinte, nas zonas de endemia, é desaconselhado tratar os
cachorros sem tomar precauções, e parece desejável efetuar um controle parasitológico antes de
qualquer utilização de Ivomec®.
    Cabe notar que a especialidade Cardomec®, que pode ser utilizada em cachorros com a AMM
“prevenção da dirofilariose canina”, é fracamente dosada em ivermectina, a fim de evitar esses
efeitos brutais. A consequência é que o Cardomec® não age verdadeiramente sobre a sarna canina.
• A MOXIDECTINA, por via injetável, foi utilizada no tratamento da sarna canina à dose de 0,2 a
0,4 mg/kg por via subcutânea, em duas injeções espaçadas por 15 dias.
    Além disso, certos relatórios mencionam que a administração oral é eficaz, de acordo com o
mesmo protocolo escolhido e largamente documentado contra a demodicose canina: 0,2 a
0,4 mg/kg/dia.
Síntese: Em resumo, nem sempre é fácil determinar qual atitude adotar, levando em conta a
diversidade de produtos disponíveis, as diferenças observadas em suas regulamentações (AMM
ou não), a toxicidade dos mesmos, mas também, os seus custos de utilização e o conhecimento
que se pode ter de sua utilização.

Já que não existe nenhuma resposta estereotipada, parece evidentemente desejável valorizar
os produtos eficazes, seguros e conformes com a regulamentação.

Quando isso de fato não for possível, geralmente devido ao custo do tratamento, faz-se mais
do que nunca necessário valorizar uma comunicação clara entre o prescritor e seu cliente. Tão
importante quanto a noção de consentimento esclarecido é a prova de sua obtenção e da
qualidade das informações fornecidas, elementos essenciais a serem considerados nessa
discussão.
• DIFERENTES TRATAMENTOS ADJUVANTES também podem ser mencionados:
– como os antipruriginosos psicotrópicos: Atarax®;
– ou ainda, o uso de corticoides.

Ambos podem encontrar uma justificativa nos fenômenos de hipersensibilidade associados à
sarna, ou na necessidade de limitar as lesões de automutilação ligadas a um prurido quase
demencial biopsiante. No entanto, convém buscar a dose a minima para evitar qualquer
depressão imunológica. Para muitos, é preferível evitar seu uso.

Profilaxia
– É indispensável limpar os nichos, cestas e coberturas, a fim evitar uma reinfecção a partir dos
ovos ou das formas pré-imagináveis. O ideal é utilizar água quente sob pressão, seguida da
aplicação de um acaricida diluído.
– No canil, cabe tomar as mesmas medidas, com um vazio sanitário curto, levando em conta a
baixa resistência do parasita no meio exterior. A duração ideal, da ordem de duas semanas, pode
entretanto ser reduzida em função das limitações e das possibilidades de limpeza.

Consequências higiênicas
A sarna sarcóptica canina é contagiosa para o homem. Pequenas pápulas vermelhas, parecidas
com picadas de pulgas, aparecem no braço e na cintura. O prurido é exacerbado à noite, no calor
da cama.

Os parasitas do cachorro não persistem mais de 24 a 48 horas no homem. No meio exterior, o
parasita sobrevive por no máximo 8 dias.



Sarna Notoédrica
Sarna cutânea felina, muito rara na França, causada pelo ácaro psórico Notoedris cati.

Clínica
As lesões estão inicialmente localizadas na cabeça. Os elementos mais importantes são um
espessamento cutâneo considerável e um prurido intenso, dando origem a inúmeros
traumatismos secundários.

No final da evolução, a cabeça do gato encontra-se envolta por um verdadeiro casco
hiperceratósico, tomando um aspecto inchado característico, enquanto as lesões tendem a se
alastrar para o pescoço, os membros e, algumas vezes, o tronco.

Diagnóstico
A suspeita é fácil, apesar da reserva relacionada à raridade da doença. A detecção de Notoedris
catis por raspagem é mais fácil do que para a sarna sarcóptica.

Outras doenças podem provocar lesões cefálicas pruriginosas e espetaculares:
– a otocariose, pois o prurido pode igualmente conduzir a grandes lesões secundárias;
– as dermatites por hipersensibilidade, que recebem o nome geral de “dermatite atópica”,
agrupando alergias a aeroalérgenos e a trofalérgenos (intolerância/alergia alimentar);
– algumas doenças autoimunes.

Tratamento específico
– Dentre os medicamentos tópicos, deve-se evitar organoclorados, tóxicos para o gato,
preferindo-lhes os organofosforados (Dimpygal®), ou sobretudo o amitraz (Ectodex®), em solução
a 0,25 ä (ver SARNA SARCóPTICA (p.522)).
– Os tratamentos sistêmicos, mais simples, são preferenciais: 2 injeções por via subcutânea de
ivermectina (Ivomec bovino®) à dose de 0,4 mg/kg, espaçadas por 15 dias. Teoricamente, as
mesmas observações globais do cachorro se aplicam no que tange à regulamentação, mas os
riscos de problemas parecem mínimos considerando o estado do animal.
– O fipronil (Frontline®) é uma boa resposta para as formas iniciais ou para a prevenção de um
grupo em via de infecção.

Profilaxia
– O isolamento dos doentes é necessário, pois a sarna notoédrica é extremamente contagiosa. O
ambiente deve ser tratado da mesma forma do que no caso da SARNA SARCóPTICA.
– O contágio do homem é possível, enquanto o contágio do cão é extremamente raro.



Satiríase
Definição
Exacerbação do desejo sexual no cão macho (comportamento de dominância), acompanhada por
vezes de agressividade diante de outros machos.

Tratamento
Progestágenos antiandrógenos:
– acetato de medroxiprogesterona (Dépo- promone®, Gynecalm®): 5-10 mg/kg SC, devendo ser
reaplicado ao fim de 3 meses, ou Supprestal®: 1-2 mg/kg/dia via oral em uma dose diária;
– delmadinona (Tardak®): 1-2 mg/kg SC ou IM;
– proligestona (Delvosteron®): 1-5 mL por via SC de acordo com o peso do animal;
– acetato de ciproterona (Androcur®): 1-2 mg/kg/dia via oral em duas tomadas diárias.
    Reposicionamento do cão dentro da hierarquia.
– A castração pode estar aconselhada.



Seborreia
Definição
A seborreia ou estado ceratosseborreico é uma síndrome cutânea frequente no cão e no gato
caracterizada por uma produção anormalmente elevada de sebo pelas glândulas sebáceas dos
folículos pilosos, associada a uma hiperceratose exagerada, resultando numa aceleração da
renovação dos ceratinócitos da epiderme.

Etiologia
A síndrome seborreica é mais frequentemente observada como correspondendo a uma seborreia
secundária complicando numerosas dermatoses, como as sarnas demodécica e sarcóptica,
atopia, dermatite de contato, dermatite alérgica a picada de pulga (DAPP), endocrinopatias,
dermatomicoses (Malassezia).

A seborreia primária afeta as raças predispostas: os Cockers, principalmente os Espanhóis,
Terrier Inglês, Pastor-alemão. Um desequilíbrio hormonal (especialmente genital na fêmea, por
disfunção ovariana) é uma causa determinante. É uma dermatose muito frequente e importante
do cão e também, secundariamente, do gato.

Classificação Etiológica Das Seborreias
(As causas em itálico são as mais frequentes).
• SEBORREIAS PRIMáRIAS: são essencialmente idiopáticas, hormonais ou metabólicas.
– Endocrinopatias:
– hipotireoidismo;
– disfunções endócrinas sexuais;
– síndrome de Cushing.
– Falhas no metabolismo de lipídios:
– carência de lipídios;
– síndrome da má-absorção–má digestão;
– doenças hepáticas.
– Deficiência de fatores de ceratinização:
– dermatose responsiva à administração de zinco;
– dermatose responsiva à administração de vitamina A.
• SEBORREIAS SECUNDáRIAS (a uma dermatose preexistente)
– Ectoparasitoses.
– Dermatites alérgicas.
– Dermatomicoses.
– Piodermites e alergias bacterianas.
– Leishmaniose.
– Doenças autoimunes.
– Neoplasias.
– Dermatoses hereditárias.

Sintomas
A seborreia é caracterizada pelo aspecto oleoso e escamoso da pele. Ao toque, a pele parece
espessada e untuosa. O exame mais cuidadoso, principalmente com uma lupa, mostra a



presença de partículas oleosas aderidas ao pelo, deixando um aspecto irregular. Outro achado
consiste em acúmulo de material amarelado oleoso em regiões sem pelos. Um odor de ranço,
muito característico, emerge do filme oleoso que recobre a pele. Uma hiperceratose abundante,
com a formação de escamas furfuráceas ou de pitiríase acompanhando uma alopecia mais ou
menos extensa.

Pode-se também observar lesões mais ou menos numulares, envoltas por um colarinho
epidérmico, com um centro hiperpigmentado, chamadas placas de seborreia.

O prurido, inicialmente inexistente, pode aparecer, mas normalmente permanece moderado. É
acompanhado por uma dermatite seborreica caracterizada pelo aspecto inflamatório. Mais
frequentemente, a dermatite seborreica é secundária. A evolução da seborreia é crônica e tenaz.
As complicações são frequentes, sobretudo por infecção bacteriana ou fúngica (Malassezia
pachydermatis) (pulicose, pediculose, micose). O tratamento permite apenas uma melhora
sintomática no caso de seborreia primária.

Diagnóstico
Deve-se distinguir a seborreia primária das numerosas seborreias secundárias.

O diagnóstico clínico e epidemiológico é muito útil.
É importante distinguir a seborreia:

– da sarna demodécica generalizada difusa;
– da sarna sarcóptica muito contagiosa e pruriginosa;
– das dermatomicoses, especialmente por dermatofitose e leveduras;
– as dermatoses neuroendócrinas, simétricas;
– leishmaniose, caracterizada por descamação furfurácea muito intensa;
– as piodermites mais ou menos produtivas.

O diagnóstico laboratorial permite estabelecer as causas figuradas (bacterianas ou parasitárias)
das dermatites seborreicas.

Os desequilíbrios hormonais genitais ou tireoidianos são mais difíceis de avaliar com precisão.

Tratamento
O tratamento das seborreias primárias ou secundárias ou idiopáticas tenta corrigir os diferentes
fatores que possam estar envolvidos (endocrinopatias, falha no metabolismo de lipídios,
parasitoses etc.).

O tratamento da seborreia idiopática é difícil: seu objetivo está em fazer as escamas e crostas
cutâneas desaparecerem, reduzir o revestimento oleoso e o odor que caracterizam a seborreia.
– A utilização de produtos tópicos essencialmente sob a forma de xampus que atuem na
ceratogênese e modifiquem a secreção sebácea, sendo que os componentes ativos podem ser:
– o peróxido de benzoíla, por vezes um pouco irritante (Paxcutol®);
– o lactato de etila (Etiderm®) associado a cocamidopropila betaína e clorexidina (Vetriderm

clorhexidine®);
– sulfeto de selênio (Sélégel shampooing®, Poilfou®);
– óleo de alcatrão, indicado nos estados em que o fluxo sebáceo predomina – Seborreia oleosa

(Sebolytic®, Sebolux®);
– ácido salicílico e enxofre nos casos descamativos – Seborreia seca (Sebomild®).
– as LOçõES (Humiderm, Oleatum émolient*) podem ser aplicadas sobre a pele seca, para reidratar a
superfície.
– Uma suplementação de áCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS: ômega 3, ômega 6 (Effa Caps®, Viacutan®) pode



modificar alguns mediadores da inflamação (leucotrienos, prostaglandinas) e favorecer a
normalização do fluxo sebáceo e da ceratogênese.



Septicemia
A infecção bacteriana generalizada é a consequência da invasão vascular pelos micro-organismos
patogênicos, favorecida por uma lesão com ruptura da mucosa ou por uma insuficiência das
defesas do organismo (corticoterapia).

Etiologia
A natureza dos germes depende do foco de infecção primário.
– Aparelho urogenital: colibacilos, Staphylococcus, Proteus, Pseudomonas.
– Trato digestivo: E. coli, salmonelas, anaeróbios.
– Trato respiratório: flora muito variável, dominada em 75% dos casos por bacilos Gram-negativos.
– Pele e abscessos: Staphylococcus, colibacilos, Pseudomonas.
– Osteomielite: Staphylococcus, colibacilos.

Anaeróbios: Bacteroides sp., Clostridium sp., Fusobacterium sp.

Sintomas
– Febre (pode estar ausente em 30% dos casos).
– Prostração profunda.
– Taquicardia e pulso filiforme.
– Taquipneia.
– Sopro de endocardite frequente (colonização bacteriana das válvulas mitral e aórtica, mais
raramente pulmonar e tricúspide). O foco de endocardite é uma fonte de infecção para outros
órgãos, principalmente rins e baço.
– Hipotensão.
– Hipoxemia.
– Problemas de coagulação.

Evolução
Instalação rápida de um estado de choque séptico com hipotensão devido à queda da resistência
vascular periférica.

Diagnóstico
• CONTAGEM LEUCOCITáRIA: leucocitose (>18.000/mm3) ou leucopenia (<5.000/mm3).
• ECOCARDIOGRAMA: a presença de uma endocardite vegetante é um bom argumento em favor de
uma endocardite bacteriana.

Hemocultura
– Exige uma técnica rigorosa:
– assepsia perfeita da amostra;
– volume de sangue: ao menos 5 mL por amostra, em meio especial que permite o envio ao

laboratório disponível no mercado;
– 3 amostras em 48 horas ou nos momentos de pico térmicos.
– resultados frequentemente “brancos” e decepcionantes.
• Avaliação geral = hematológica, hemostasia, ionograma, ureia, creatinina, bilirrubina, fosfatase



alcalina, ALT.

Tratamento
• ANTIBIOTICOTERAPIA POR VIA VENOSA em perfusão lenta para manter uma taxa de antibiótico
sanguíneo relativamente constante.
– O tratamento deve começar antes do resultado, sempre aleatório, da hemocultura.
– No caso particular de septicemias e de endocardites bacterianas, deve ser utilizada uma
antibioticoterapia de associação:
– de preferência, associar um aminoglicosídeo e um betalactâmico: antibióticos bactericidas de

amplo espectro, uma vez que essa combinação é sinérgica;
– preferir Gentalline®: 4 mg/kg/dia em associação com cefalexina: 20 mg/kg/dia em perfusão lenta

a cada 8 horas (graduar conforme o estado da função renal);
– se há suspeita de uma infecção por anaeróbios (tecidos necróticos, osteomielite, foco

gastrintestinal ou hepático), associar metronidazol (25-50 mg/kg/dia em perfusão: Flagyl®

500 mg/100 mL);
– é interessante o emprego de quinolonas ativas contra Gram-negativos e Staphylococcus com

uma excelente penetração tissular (Marbocyl®, Baytril®) obrigatoriamente associados a
betalactâmicos ou metronidazol.

– Não esquecer de tratar o foco infeccioso primário (abscesso, peritonite, pleurisia, prostatite
etc.).
• TRATAMENTO DE CHOQUE.
• MANUTENçãO DA VOLEMIA com a ajuda de perfusões.
• COMBATE à ACIDOSE: bicarbonato IV após a constatação de uma reserva alcalina inferior a 15
MEq.



Siringomielia (Disrafismo)
Definição
Malformação medular devido a fechamento incompleto do tubo neural durante a embriogênese.
Distensão ou duplicação do canal do epêndima, formação de cavidades císticas intramedulares
preenchidas de líquido cerebrospinal.

Sintomas
No momento do desmame: marcha saltitante, ataxia.

Propriocepção diminuída nos membros posteriores.
Por vezes, deformação progressiva da coluna vertebral.
Sem evolução.

Diagnóstico
Difícil. Considerar a idade de aparição e o caráter não evolutivo dos sintomas.

Exame de imagem por ressonância magnética.

Tratamento
Nenhum.



Sertolinoma
Definição
Tumor de células de Sertoli (células do estroma testicular), afeta principalmente o testículo
ectópico; secreta estrógenos. Afeta os cães idosos (10 anos em média).

O tumor é unilateral, de tamanho variável, de consistência firme, enquanto o outro testículo é
atrófico.

As metástases são pouco frequentes (15% dos casos): gânglios linfáticos (eventualmente
pulmões, fígado, baço, rins, pâncreas, sistema nervoso…).

Sintomas
• HIPERTROFIA TESTICULAR OU MASSA ABDOMINAL PALPáVEL (testículo ectópico); atrofia do outro
testículo. O toque retal pode detectar uma eventual hipertrofia dos nódulos linfáticos regionais.
• SINAIS DE HIPERESTROGENISMO:
– Síndrome de feminização:
– alopecia bilateral simétrica;
– ptose do prepúcio, atrofia peniana, ginecomastia (e galactorreia) e atração por cães machos,

por vezes metaplasia escamosa da próstata.
– Anemia, síndrome hemorrágica são possíveis (o hiperestrogenismo pode induzir uma aplasia ou
hipoplasia medular).

Diagnóstico
• SUSPEITA CLíNICA: devido à alopecia bilateral simétrica, criptorquidia.
• DOSAGENS HORMONAIS: taxa de estradiol 17-beta por vezes aumentada.
• ULTRASSONOGRAFIA: áreas heterogêneas arredondadas imersas no parênquima, de tamanho
variável, que podem deformar o testículo (fisiologicamente o parênquima testicular é muito
homogêneo). A ultrassonografia permite igualmente a busca por testículos ectópicos, a detecção
de eventuais lesões prostáticas (ver PRóSTATA [METAPLASIA ESCAMOSA DA (p.484)]), e embora
metástases sejam raras, fazer uma avaliação abdominal mais ampla.
• HEMOGRAMA – MIELOGRAMA: hipoplasia medular.
• ANáLISE CITOLóGICA: citopunção da massa testicular.
• ANáLISE HISTOLóGICA DO TESTíCULO: a partir do fragmento de exérese.

Tratamento
– Castração, com exérese do escroto.
– A não regressão da síndrome de feminização exige uma busca por metástases.
– Na presença de metástases: possibilidade de radioterapia ou quimioterapia (cisplatina):
poucos estudos.
– Em caso de aplasia ou hipoplasia medular, o prognóstico é muito reservado: transfusão,
antibioticoterapia.



Sialorreia
Definição
Acúmulo de saliva nas comissuras labiais devido a um aumento de sua produção
(hipersalivação) ou dificuldade de deglutição (ver DISFAGIA (p.222)); no último caso, a saliva pode
exibir um aspecto espumoso, uma vez que o animal efetua movimentos repetitivos de
mastigação.

A sialorreia é observada, essencialmente, em caso de irritação local (estomatite, corpo estranho
bucal, tumores da cavidade oral, inflamação das glândulas salivares) e de intoxicação
(organofosforados).

Na espécie felina, avaliar possibilidade de quadro retroviral e caliciviral.
Pensar na possibilidade de uma insuficiência hepática (gato).

Tratamento
Depende da causa.

A sialorreia pode ocorrer também devido a problemas neurológicos: convulsões, medo,
estresse por transporte.

Nesse último caso, ou quando nenhuma causa é evidenciada, pode-se tentar antimuscarínicos
ou a atropina.

No caso de sialorreias idiopáticas, o tratamento necessita da exérese de parte das glândulas
salivares.



Simbléfaro
Aderência da conjuntiva à face anterior da córnea. Raramente congênita, essa afecção é
encontrada preferencialmente no gato e acompanha as ceratites herpéticas. Ver ANQUILOBLéFARO
(p.47) e HERPES CORNEANA (p.310).



Síncopes
Definição
Uma síncope é uma perda de consciência breve, completa, com queda (perda do tônus postural),
ligada a uma hipóxia cerebral devido a:
– um colapso passageiro do débito cardíaco (falha de ritmo, perda da contratilidade, obstáculo à
ejeção ventricular esquerda ou direita);
– uma hipotensão arterial por vasodilatação periférica (síncope vagal);
– um colapso seletivo do débito sanguíneo intracraniano (tromboembolismo, tumor);
– uma anemia ou uma hipoglicemia.

A perda da consciência além de três minutos pode causar sequelas neurológicas definitivas.

Sintomas
– Queda brutal com perda da consciência.
– Retorno ao estado normal ainda mais rápido do que a duração da perda da consciência.

Diagnóstico (Ver Árvore Diagnóstica 31, P. LX)
Em geral, a constatação visual é rara, e o diagnóstico depende de uma anamnese precisa, para se
assegurar que há:
– Perda da consciência sem qualquer outro sintoma (difícil se a perda da consciência perdura,
pois há o aparecimento de fenômenos convulsivos).
– Retorno rápido da consciência.

Condução Do Tratamento
• SíNCOPES PROVOCADAS POR ESFORçO, devido a uma cardiopatia: pesquisar uma estenose aórtica ou
uma outra malformação congênita, particularmente a tetralogia de Fallot.
• SíNCOPES ESPONTâNEAS, HIPOGLICEMIA, ANEMIA fora de esforço: deve-se pensar imediatamente na
síndrome de STOKES-ADAMS (BAV de 3° grau).
• SíNCOPES DE ORIGEM REFLEXA: hipertonia vagal ou hipotonia simpática. Essa instabilidade
neurovegetativa pode ser evidenciada pela constatação de uma hiper-reflexidade sinocarotídea: a
pressão fechada do seio carotídeo ou dos globos oculares resulta numa bradicardia acentuada
(particularmente nos braquignatas).
• SíNCOPE VASOVAGAL: medo, traumatismos abdominais, dores viscerais intensas, manipulação do
mesentério durante uma cirurgia: atropina 40 µg/kg/dia (três doses) via oral.
• LESõES DO SISTEMA NERVOSO:
– tromboembolismo cerebral;
– tumor cerebral.



Síndrome da cauda equina (Instabilidade lombossacra)
Definição
Compressão dos nervos da cauda equina devido a uma instabilidade lombossacra associada
mais frequentemente a uma artrose em L7-S1 com importante osteofitose e, na metade dos
casos, subluxação de L7-S1.

Predisposição racial: Pastor-alemão

Etiologia
Muitas causas:
– espondilose;
– malformação congênita;
– hérnia de disco lombossacral (embolia fibrocartilaginosa);
– acidentes vasculares;
– tumores;
– discoespondilite;
– luxação, fratura.

Sintomas
– dor na região lombossacra (pressão);
– dificuldade em levantar-se;
– paresia ou ataxia ou paralisia flácida;
– reflexo patelar normal;
– incontinência urinária e fecal em alguns casos;
– amiotrofia.

Diagnóstico
– Exame radiográfico da articulação lombossacra. A mielografia é pouco informativa abaixo de
L6.
– Discutir a possibilidade de uma hérnia de disco de tipo II, ou de um tumor ou de uma
displasia de quadril.
– A tomodensitometria e/ou a ressonância magnética permitem um diagnóstico preciso da lesão,
particularmente úteis se a cirurgia for considerada.
– A eletromiografia permite especificar a extensão da lesão nervosa e radicular.

Tratamento
• REPOUSO: quatro semanas.

Analgesia
– Ácido acetilsalicílico: 20 mg/kg/24 horas via oral em duas tomadas.
– Cetoprofeno (Kétofen-Profénid®*): 2 mg/kg/dia via oral em três doses.
– Flunixina (Finadyne PA®) 1 mg/kg/dia via oral em duas doses.
– Piroxicam (Feldène®*) 0,2-0,5 mg/kg/dia via oral em duasdoses.



– Noramidopiridina (Novalgique®*): 10 mg/kg/24 horas via oral em duas doses.
– Meloxicam (Métacam®): 0,1 mg/kg/dia.
– Carprofeno (Rimadyl®): 4 mg/kg/dia em duas doses.
• CIRURGIA DE DESCOMPRESSãO por laminectomia dorsal.
• ESVAZIAMENTO DA BEXIGA três vezes por dia e antissepsia urinária.



Síndrome da imunodeficiência adquirida do gato
Agente Responsável
Doença infecciosa, contagiosa, inoculável, devido ao vírus da imunodeficiência felina
(classicamente denominada “FIV”, sigla de feline immunodeficiency virus), retrovírus pertencente
à subfamília dos lentivírus.

Os lentivírus são fortemente adaptados às espécies que eles infectam, e o FIV não apresenta
antigenicidade cruzada com outros lentivírus conhecidos do homem, macaco, ovinos, caprinos e
bovinos.

Epidemiologia
A frequência de infecção varia consideravelmente de acordo com o tipo de população estudada;
rara nas populações fechadas, pode corresponder a 15% nas colônias de “gatos livres”. Os
machos idosos são, logicamente, os mais infectados.

A carga viral é muito importante na saliva. Em consequência, a contaminação se efetua
essencialmente por mordedura; uma gata infectada pode igualmente infectar seus filhotes por
lambedura ou, eventualmente, pelo leite.

As contaminações transplacentárias ou sexuais são minoria.
O risco infeccioso ligado à carga viral salivar e sanguínea é muito importante na primoinfecção

ou durante a fase final que sucede o estado intermediário assintomático (cf. a seguir).

Sintomas
• INCUBAçãO:quatro a seis semanas.
• FASE 1 (duração de até dois meses) ou PRIMOINFECçãO: síndrome mononuclear com febre
moderada, neutropenia e linfadenopatia generalizada transitória.
• FASE II (duração estimada em cinco a 10 anos): SOROPOSITIVIDADE ASSINTOMáTICA.
• FASE III (duração de até um ano): LINFADENOPATIA GENERALIZADA PERSISTENTE.
• FASE IV (duração de alguns meses): FASE DE IMUNODEFICIêNCIA CLíNICA comparável à AIDS
humana.
• SINTOMAS GENéRICOS (33% DOS CASOS ): emagrecimento, febre, anemia, leucopenia e adenopatia
generalizada.
• Infecções secundárias crônicas ou recidivantes (50% dos casos):
– gengivite, estomatite ou periodontite (50% dos casos de infecção localizada);
– conjuntivite ou rinite (25% dos casos);
– abscesso cutâneo, otite ou parasitose cutânea (15% dos casos);
– diarreia crônica (10% dos casos).
• Tumores (10% do total de casos).
• Problemas neurológicos (5% dos total dos casos): encefalite, mielite ou transtornos de
comportamento.
• Disfunções de imunidade (2% dos casos): anemia autoimune, trombocitopenia, artrite.

A passagem da fase II (assintomática) para as fases III e IV é muito frequente, mas não ocorre
em 100% dos gatos acometidos. Parece acelerada por alguns cofatores: infecções associadas e,
particularmente, infecção pelo vírus leucemogênico (FeLV).

Não foi relatado nenhum caso de negativação espontânea.



Diagnóstico
São utilizados diferentes exames complementares, com indicações específicas.
• DETECçãO INDIRETA DE ANTICORPOS dirigidos contra os antígenos virais pode ser feita por técnica
de ELISA (testes rápidos), imunocromatografia ou Western Blot.
    Além dos erros ligados a uma má utilização dos testes rápidos e a uma porcentagem não
negligenciável de “casos duvidosos”, a principal limitação dessas técnicas está ligada à demora
no aparecimento de anticorpos (em média seis a oito semanas após a contaminação, mas,
algumas vezes, muito mais: daí a noção de “janela imunológica” e a flutuação de sua taxa no
decorrer de diferentes fases da doença, particularmente durante a fase final, quando a taxa de
anticorpos pode ser muito baixa, enquanto a carga viral salivar é máxima (= segunda “janela
imunológica”).
• A PESQUISA DO GENOMA VIRAL POR PCR (polymerase chain reaction [reação em cadeia da polimerase]
ou amplificação gênica) é um método muito sensível que permite a detecção de quantidades
muito pequenas de vírus, daí o interesse certo pelo diagnóstico precoce ou tardio da infecção
(Laboratório Scanelis – ENVT).
    A PCR quantitativa fornece uma ajuda suplementar em matéria de prognóstico e de risco de
infecção.

Tratamento
– Limita-se, geralmente às infecções oportunistas com a utilização de antibioticoterapia. A
escolha de produtos é em função do tipo de infecção dominante. A taxa importante de infecção
oral, com bactérias potencialmente perigosas para o homem (Pasteurella, anaeróbios), é um
elemento a ser levado em conta, mesmo sendo incontestável que não existe nenhum risco
humano ligado ao vírus felino. Tendo obtido o consentimento claro do proprietário e sendo a
decisão de tratar limitada, pode ser sábio tratar “preventivamente” o animal com as «curas por
antibióticos» regulares limitadas à importância das populações bacterianas patógenas.
– Parece geralmente paradoxal recorrer à corticoterapia em animais muito imunossuprimidos:
mas é incontestável que algumas formas clínicas, por exemplo as estomatites, só sejam aliviadas
por anti-inflamatórios esteroidais.
– Como na infecção por FeLV, os testes são feitos para determinar o interesse de utilização de
alguns interferons. O benefício ligado aos antivirais específicos permanece limitado, tanto em
razão da instalação rápida de resistência à monoterapia, como por causa dos riscos de efeitos
secundários associados às formas galênicas e do ritmo de administração, particularmente
exigente e custoso.

Profilaxia
Não há atualmente nenhuma vacina disponível.

A profilaxia, unicamente sanitária, é baseada no fato de que um animal soropositivo é
definitivamente portador do vírus e poderá infectar seus congêneres.



Síndrome da proliferação bacteriana de superfície (bog)
Ver ACANTOSE PIGMENTAR CANINA (p.4) E PIODERMITES (p.460)



Síndrome de má assimilação (Síndrome má digestão/
má absorção)
Definição
A síndrome de má assimilação corresponde a um déficit nutricional de origem digestiva. Ela
pode ser devida a uma falha na digestão de alimentos (má digestão) ou a uma falha na absorção
dos nutrientes pela parede (má absorção).

Sintomatologia
Ela é caracterizada predominantemente por emagrecimento (quando o apetite pode ser
conservado) e modificação das fezes (mais frequente é a presença de gordura e esteatorreia).

Nos cães, a causa principal de má digestão é representada pela INSUFICIêNCIA PANCREáTICA
EXóCRINA.

As causas de má absorção são mais numerosas: inflamações crônicas do intestino delgado
(parasitismo, inflamação específica, proliferação bacteriana), tumores difusos (linfoma
intestinal), afecção circulatória etc.

Exames Complementares
– Atualmente, o diagnóstico diferencial das síndromes de má assimilação e de insuficiência
pancreática recorre à dosagem de imunorreatividade do tripsinogênio (TLI), dos folatos e da
vitamina B12 a partir de uma amostra de sangue em jejum (dosagens disponíveis nos serviços de
bioquímica das ENV de Lyon e de Nantes). Ver DIARREIA CRôNICA (p.210).
– Exame das fezes e testes de digestibilidade após refeição teste (ensopado, arroz muito cozido e
óleo de girassol) a fim de pesquisar a gordura, o amido e as fibras musculares não digeríveis.
– Radiografia, ultrassonografia para pesquisa de lesões em parede intestinal.
– Biópsia com ultrassonografia ou biópsia duodenal com fibroscopia.

Tratamento
É específico. Ver os verbetes relativos às diferentes causas.



Síndrome nefrótica
Definição
– A síndrome nefrótica é definida pela associação de uma proteinúria permanente e maciça,
iniciando com hipoalbuminemia e hipoproteinemia, assim como hipercolesterolemia.
– A síndrome nefrótica pode ser complicada por insuficiência renal (com aumento da uremia e
da creatininemia): fala-se em “síndrome nefrótica impure”.
– A síndrome nefrótica resulta de uma glomerulopatia: amiloidose renal ou glomerulonefrite,
cuja causa deve ser pesquisada.

Sinais Clínicos E Biológicos
Ver árvore diagnóstica 22, p. LII.
• OS SINTOMAS CLíNICOS SãO VARIáVEIS.
– Edema periférico e/ou efusão cavitária (abdome e/ou tórax).
– Sinais de trombose (devido à perda de antitrombina III).
• NO PLANO BIOLóGICO constatam-se:
– na urina: uma proteinúria maciça permanente (>3,5 g/L de urina);
– no sangue:
– uma hipoproteinemia (<50 g/L).
– uma hipercolesterolemia (>3 g/L).
– uma hipoalbuminemia: os sinais clínicos ocorrem em valores <15-20 g/L;
– Efusão, ligada à redução da pressão oncótica, com as características de um transudato puro:
aspecto de “água de nascente”, densidade baixa (<1.020), celularidade muito baixa, quantidade
de proteína baixa (<30 g/L).
– A eletroforese das proteínas urinárias permite a quantificação da perda proteica (proteinúria
seletiva ou não seletiva); a eletroforese das proteína séricas objetiva a perda das proteínas totais,
da albumina e das gamaglobulinas; quando há glomerulonefrite, alfa e betaglobulinas estão
normalmente elevadas, devido ao caráter inflamatório das lesões renais.

Diagnóstico
• BIOLóGICO (ver anteriormente; ver PROTEINúRIA (p.486))
• EXAMES DE IMAGEM (ver GLOMERULOPATIAS (p.291)) A ultrassonografia é sempre indicada (ver
GLOMERULOPATIAS (p.291)). O exame permite igualmente evidenciar, puncionar e avaliar a
quantidade de efusão abdominal e torácica (locais anecoicos entre os diferentes órgãos).

Tratamento
Assim, a terapia deve comportar dois tempos:
– tratamento etiológico (ver GLOMERULOPATIAS (p.291));
– terapêutica da síndrome nefrótica.
• TRATAMENTO HIGIêNICO E DIETéTICO: repouso, alimentação apetitosa, com quantidade
moderadamente reduzida de proteínas (para limitar a proteinúria sem agravar a
hipoalbuminemia), com proteínas de alto valor biológico (18 a 20% da matéria seca), quantidade
reduzida de fósforo (quando há hipofosfatemia) e ligeira redução do sódio para combater o
edema (atenção: uma redução muito brutal pode gerar uma hipovolemia).



Tratamento medicamentoso
– Os INIBIDORES DA ENZIMA DE CONVERSãO devem ser utilizados em todos os casos.
– DIURéTICOS para reduzir o edema ou a efusão.
– É usada de preferência a espironolactona sozinha (Prolactone®*): 1-2 mg/kg/dia, que se

contrapõe à redução hidrossódica graças a seu efeito antialdosterona.
– A furosemida (Dimazon®) pode ser utilizada pontualmente quando a efusão muito volumosa

induz um desconforto maior, na dose de 1 a 4 mg/kg/dia, em duas doses, por um curto
período.

– Os CORTICOIDES podem ser prescritos em caso de glomerulopatia não complicada por
insuficiência renal.
• A PUNçãO EVACUATIVA é reservada aos casos de discordância maior, quando a função respiratória é
ameaçada; porque, como a pressão oncótica permanece baixa, a efusão se reforça e agrava a
hipovolemia.
• GESTãO DAS COMPLICAçõES: tratamento da hipertensão arterial, prevenção do risco de trombose.



Síndromes paraneoplásicas
Problemas Metabólicos
• HIPERCALCEMIA MALIGNA:
– Sintomas:
– poliúria-polidipsia;
– vômitos;
– constipação;
– bradicardia;
– baixa da vigilância;
– convulsões.
– Tumores que podem iniciar uma hipercalcemia:
– linfoma;
– mieloma;
– adenocarcinoma mamário;
– adenocarcinoma das glândulas anais.
– Tratamento:
– aquele do tumor;
– tratamento sintomático:

Solução salina isotônica IV.
Diurético: Dimazon 4-8 mg/dia por via parenteral em duas injeções.
Prednisolona (1-2 mg/kg/dia por via oral em duas doses).
Calcitonina (Calcitar®*) 8-12 UI/kg por via subcutânea em duas injeções.

• HIPOGLICEMIA MALIGNA (glicemia de jejum inferior a 0,5 g/L)
– Sintomas:
– fadiga;
– baixa da vigilância;
– convulsões;
– coma;
– morte.
– Tumores responsáveis:
– insulinoma (causa mais frequente);
– carcinoma hepatocelular;
– linfoma;
– leiomiossarcoma;
– hemangiossarcoma;
– adenocarcinoma salivar.
– Tratamento:
– causal: exérese do tumor;
– sintomático (ver HIPOGLICEMIA (p.328)).

Prednisona 1 a 4 mg/kg/dia por via oral em duas doses.
Diazoxida (Proglicem®*) 10 a 40 mg/kg/dia por via oral em duas ou três doses (farmácia do

hospital).
Hidroclorotiazida (Esidrex®*) 2-4 mg/kg/dia em uma dose.

Hiponatremia
Consequência de um excesso de excreção de hormônio antidiurético de origem hipofisária ou de



origem ectópica:
– Sintomas:
– letargia;
– estado confusional;
– convulsões;
– coma;
– hiponatremia.
– Tratamento:
– causal;
– sintomático: restringir a bebida, solução salina hipertônica IV.

Hipercortisolemia
Produção excessiva de cortisol pelas suprarrenais devido a uma estimulação por um excesso de
produção ectópica de ACTH.
– Sintomas e tratamento: ver CUSHING (SíNDROME DE (p.154)).

Problemas Hematológicos
• POLIGLOBULIA: devido a um excesso de produção de eritropoietina pelo tumor secretante (tumor
do rim) ou tumor induzindo uma hipóxia (tumor pulmonar).
– Tratamento: exérese do tumor sintomático. Sangria e/ou hidroxicarbamida (Hydréa®*):
30 mg/kg/dia durante uma semana, depois 15 mg/kg/dia em dose de manutenção.
• ANEMIA: perda sanguínea crônica, diminuição da eritropoiese ou hemólise de mediação imune.

Trombocitopenia
O tratamento inclui:
– a trombocitopenia de mediação imune: prednisolona 2 mg/kg/dia associada à azatioprina
(Imurel®*) 2 mg/kg/dia durante uma semana, depois 1 mg/kg/ um dia a cada dois;
– a trombocitopenia associada a um tumor: vincristina (Oncovin®*) (0,75 mg/m2/ IV).

Em caso de sangramento, transfusão de sangue fresco para aporte de plaquetas.

Hipergamaglobulinemia
Secreção excessiva de gamaglobulina pela linhagem celular quando há mieloma plasmocitário,
certos linfomas e leucemias linfoides.
– Sintomas (consequências da hiperviscosidade sanguínea):
– polidipsia
– retinopatia;
– insuficiência renal;
– insuficiência cardíaca;
– convulsões.
– Diagnóstico: imunoeletroforese das proteínas séricas e urinárias.
– Tratamento:

Melfalan (Alkéran®*): 0,1 mg/kg/dia por via oral durante 10 dias, depois 0,5 mg/kg um dia a
cada dois, prednisona; 0,5 mg/kg/dia durante três semanas em dias alternados.

Caquexia



Complicação frequente da evolução de um tumor maligno.

Febre
 

Osteoartropatia Hipertrófica
(ver ACROPAQUIA (p.12); CADIOT-BALL (SíNDROME DE (p.101)).

Síndrome paraneoplásica caracterizada por uma periostite de revestimento, mais
frequentemente devido a um tumor pulmonar (rara no cão, muito rara no gato).

Pode ser provocada igualmente por um tumor esofagiano, vesical, ou por broncopneumopatia
crônica, dirofilariose, cardiopatia crônica.

Síndrome De Zollinger-Ellison
(ver HIPERACIDEZ GáSTRICA E úLCERAS GASTRODUODENAIS DEVIDO A UM GASTROMA PANCREáTICO).

Dermatofibrose Nodular
Lesões cutâneas e subcutâneas benignas associadas a um tumor renal maligno ou benigno.
• PREDISPOSIçãO: Pastor-alemão, Golden Retriever.

Diagnóstico
– Biópsia cutânea.
– Ultrassonografia renal.

Alopecia Paraneoplásica Felina
 



Síndrome poliúria-polidipsia (Diagnóstico de)
Ver tabela a seguir e árvore diagnóstica 29, p. LVIII.

Padrões
• CONSUMO DE áGUA: 40-60 mL/ kg/dia em função de alimentos secos ou úmidos.

Diurese
– Cão: 25-50 mL/kg/dia.
– Gato: 20-30 mL/kg/dia.

Densidade específica da urina
– Cão > 1,025.
– Gato > 1,030.

Osmolalidade urinária
– Cão e gato: entre 500-1.200 mOsm/L (Plasma: 300 mOsm/L).
– Em caso de dúvida, a constatação de uma densidade urinária superior a 1.025 permite eliminar
uma verdadeira síndrome poliúria-polidipsia. Eliminar uma poliúria-polidipsia iatrogênica
(diuréticos, corticoides, progestágenos).
 Diagnóstico de síndrome poliúria-polidipsia  (causas

frequentes)

N = Normal;   = Aumentado;  = Diminuído



Síndrome uveodermatológica canina (síndrome de
Voigt-Koyanagi-Harada)
Definição
Síndrome rara associada, nos cães, a uveíte granulomatosa e despigmentação cutânea.

Sintomas
• Clara predisposição racial: Akita, Samoieda, Husky siberiano.
• Sem predisposição de idade e sexo.
• Conforme o caso, aparecimento deslocado ou contemporâneo aos sintomas oculares e
cutâneos:
– A uveíte é geralmente granulomatosa. Ela pode se limitar a uma irite.
– O envolvimento da pele associa-se a uma despigmentação da trufa, dos lábios, das pálpebras e,
mais raramente, dos coxins plantares do escroto e do palato. Mais frequentemente, as lesões de
despigmentação permanecem moderada, bem delimitadas, por vezes ligeiramente eritematosas
e escamosas. Certos cães desenvolvem lesões mais graves, erosivas, ulcerativas, crostosas,
provavelmente por exposição prolongada ao sol.

Diagnóstico
– Baseia-se na anamnese, em considerações raciais, na coexistência de dois tipos de afecção.
– A histopatologia cutânea é diagnóstica: dermatite liquenoide de interface com predomínio de
histiócitos de grande tamanho e incontinência pigmentar.

Tratamento
• Se mal controlado, a uveíte pode deixar sequelas de sinéquias posteriores com a possibilidade
de glaucoma ou de catarata, com perda da visão.
– A uveíte anterior será tratada com a ajuda de glicocorticoides em aplicações locais ou em
injeções subconjuntivais e com um colírio atropínico.
– A uveíte posterior assim como as lesões cutâneas necessitam da prescrição de corticoides
sistêmicos durante várias semanas (Oro-Médrol®: 1 mg/kg todos os dois dias de manhã) e
azatioprina (Imurel®*: 2 mg/kg/dia).
• Um tratamento precoce dessa síndrome poderá conduzir a uma repigmentação mais ou menos
completa da pele. No entanto, apesar de uma melhora, observada pela cura aparente do
revestimento cutâneo, a uveíte pode se prolongar, o que implica um acompanhamento
oftalmológico periódico desses pacientes.



Sinusite
Ver RINITE

Definição
Inflamação, geralmente purulenta, dos seios. Frequente nos carnívoros em razão da diversidade
de causas que podem estar envolvidas (ver RINITE), seja inicialmente, seja após uma infecção
vizinha.

A infecção bacteriana, mais frequentemente secundária, raramente primitiva, está
praticamente sempre presente.

Existem três seios distintos no cão: seio frontal (o mais desenvolvido), seio esfenoidal e seio
(ou recesso) maxilar acima do quarto pré-molar superior.

No gato, o seio maxilar está ausente, e as vias de drenagem nasal do seio frontal são muito
fechadas.

Sintomas
– Corrimento nasal, geralmente purulento, uni ou bilateral, com espirros associados.
– Epistaxe eventual, menos frequente nas rinites crônicas uni ou bilaterais.
– Dor à palpação ou percussão da região frontal.
– Tardiamente, deformação da face nos casos muito evoluídos.

Diagnóstico (Ver RINITE)
O exame radiográfico é muito preciso. É necessário recorrer a uma anestesia geral a fim de
respeitar estritamente três incidências: ventrodorsal, perfil e frontal (nariz como eixo nos raios
X).

A projeção ventrodorsal deve ser feita após uma abertura ampla da cavidade oral para não
ocorrer uma sobreposição da mandíbula.

A análise das projeções concentra-se na pesquisa das modificações de densidade e das figuras
de osteólise.

A tomodensitometria ou a ressonância magnética constituem técnicas de exploração de
escolha para as afecções dos seios, permitindo o diagnóstico diferencial de um tumor sinusal ou
uma infecção.

Outros
– As análises bacteriológicas, micológicas ou citológicas só são possíveis nos casos crônicos, com
o uso de rinoscopia e trepanação.
– A sorologia da aspergilose é de auxílio importante para o diagnóstico etiológico.

Tratamento
No cão, recomenda-se primeiro eliminar a infecção do recesso maxilar, secundária a uma
infecção dentária. A exérese do canino permite uma drenagem eficaz.

Nos outros casos e particularmente no gato, a dificuldade do tratamento médico está ligada ao
tamanho reduzido das comunicações anatômicas, má difusão dos antibióticos (vascularização
baixa, pouco acessível), e consequentemente a dose e o tempo de administração devem ser



adaptados.
Na prática, a trepanação se revela a solução mais eficaz e permite a realização dos

procedimentos necessários, a exérese de elementos sólidos eventualmente presentes
(fragmentos ósseos) e o posicionamento da cânula de irrigação.

É fundamental preservar sempre que possível o elemento tissular imediatamente situado sob
o periósteo, visto que ele permite evitar o enfisema subcutâneo e será a base da reconstrução
óssea.

Após a intervenção, é preferível colocar um colar, administrar sedativos e evitar manipular a
cabeça do animal.

Ver RINITE.
No gatos, atentar para rinossinusite crônica:

– pesquisar infecção pelo vírus da leucemia (FeLV) ou pelo vírus da imunodeficiência (FIV);
– antes de começar o tratamento, praticar uma lavagem vigorosa das cavidades nasais e dos seios
com solução salina isotônica;
– prescrever uma antibioticoterapia de amplo espectro durante pelo menos dois meses.



Sistema linfático (Doença do)
Ver ADENITES (p.12), LINFANGITES (p.382), LINFEDEMA (p.382)



Soluções utilizadas em reanimação
Solução Poliônica: Ringer Lactato
Sua composição é próxima à encontrada no componente extracelular, visto que contém as
concentrações fisiológicas de Na+, Cl–, K+, Ca++ assim como 28 mEq de lactato por litro (esse
lactato é rapidamente metabolizado em HCO3).

O Ringer lactato é a solução de escolha para a restauração do líquido extracelular e para a
correção da acidose.

Pode ser associado a KCl (em caso de hipocalemia, principalmente), mas não a bicarbonato de
cálcio, em virtude da formação de precipitados insolúveis de carbonato de cálcio.

É muito difícil encontrar solução de Ringer sem lactato que possa ser utilizada para corrigir os
déficits líquidos associados à alcalose.

Soluções Salinas
Trata-se do NaCl isotônico a 9%, NaCl hipotônico a 4,5%, NaCl hipertônico a 10%, NaCl
hipertônico a 20%.

Menos adequados que a solução anterior para a correção dos déficits líquidos do
compartimento extracelular (aporte único de sódio e cloro), eles são, ainda assim, muito
utilizados.

Convenientes para a correção do estado de alcalose.

Soluções Glicosadas
Trata-se de uma solução isotônica a 5% (50 g/L), solução hipertônica a 10%, solução hipertônica a
20%.
• A SOLUçãO ISOTôNICA REALIZA UNICAMENTE UM APORTE DE áGUA PURA: de fato, a energia fornecida pela
glicose não supera 4 kcal/g, o que é praticamente insignificante. A glicose é metabolizada muito
rapidamente, e a utilização dessa solução corresponde a uma injeção de água com diminuição da
osmolalidade do plasma e do compartimento intersticial: a água solvente é também disponível
para o compartimento intracelular.

As soluções hipertônicas permitem um aporte de glicose e de energia
Classicamente, a solução a 10% pode ser utilizada:
– para fornecer glicose para correção de hipoglicemia;
– para induzir uma diurese osmótica passageira e moderada, útil para facilitar a eliminação dos
anestésicos hidrossolúveis.

A solução a 20% pode ser utilizada como fonte energética no quadro de alimentação parenteral
em que o aporte calórico é mais substancial. Contudo, tem o risco de provocar uma
hiperglicemia (convulsões), e pode ser necessário associar insulina (1 a 2 UI/10 g de glicose).
Enfim, para uma utilização prolongada, a perfusão deve ser mantida com acesso venoso central.

Solução De Manitol Hipertônica A 5%, 10%, 20% E 25%
O manitol é um glicídio praticamente não metabolizável, que se difunde unicamente nos
espaços extracelulares, visto que é eliminado pelo glomérulo sem sofrer reabsorção tubular:
dessa maneira, ele carrega consigo uma certa quantidade de água.



• AS SOLUçõES HIPERTôNICAS DE MANITOL são utilizadas em três situações principais:
– indução de uma diurese osmótica (solução a 5% ou 10%);
– tratamento de uma hipertensão ocular (solução a 20%);
– redução de edema cerebral (soluções a 20% e 25%).
    Após aquecimento do produto e dissolução de eventuais cristais, a perfusão é efetuada à base
de 1 g/kg/10 min (edema cerebral) ou 1 g/kg/20 min (outros casos).
• NUMA PRIMEIRA INDICAçãO, NO CASO DE FALHA DA RETOMADA DA DIURESE, é contraindicada a
reaplicação do tratamento (risco principalmente de desidratação celular).
    De modo geral, aconselha-se não repetir a administração se a osmolalidade ultrapassar
320 mOsm/L no plasma.

Solução Destinada A Alimentação Parenteral
• SOLUçõES LIPíDICAS: São emulsões lipídicas, utilizadas por via parenteral como fonte energética
(Intralipide®*).
    Geralmente, são injetadas em associação à solução de aminoácidos e eventualmente de glicose
(Kabiven®* 1200 kcal, emulsão para perfusão) no caso de alimentação parenteral (ver ALIMENTAçãO
PARENTAL).
    O custo desses preparados limita a utilização prática das perfusões a apenas poucos dias, a
fim de superar um período difícil.
• SOLUçãO DE AMINOáCIDOS (Kabiven®*): mesmos comentários que para as soluções lipídicas.

Soluções Macromoleculares
São:
– hidroxietilamido (Voluven®*, Hyperhes®*);
– as gelatinas (= produtos derivados da degradação da gelatina): Plasmion®* (farmácia central dos
hospitais).

São utilizados para o preenchimento vascular com a finalidade de restabelecer a pressão
sanguínea (choque hipovolêmico) e a pressão oncótica do plasma (edema passivo, síndrome
nefrótica: ver SíNDROME NEFRóTICA (p.535)).

Os dextranos são igualmente qualificados como “antitrombóticos”; de fato, esse efeito é
sobretudo prevenido e voltado para a melhoria da microcirculação, perturbada pelo choque
vascular.

O risco, que não deve ser aumentado nem subestimado, dos fenômenos de hipersensibilidade
requer um acompanhamento próximo do animal perfundido. A desaceleração, ou mesmo a
interrupção da perfusão, pode gerar o aparecimento de edema de face ou de extremidades e/ou
manifestações pruriginosas.

Soluções Alcalinizantes
São indicadas em caso de acidose metabólica aguda, visto que favorecem os mecanismos
compensatórios.

Contudo, elas não modificam a causa do desequilíbrio, que deve ser tratado simultaneamente,
se possível.

Bicarbonato de sódio
– solução isotônica a 14%: 1 g de bicarbonato de sódio = 12 mEq de HCO3

–.



– ampola de NaHCO3 (50 mL representam 44 mEq de HCO3- e 44 mEq de Na+).
    O bicarbonato pode ser misturado a outras soluções, particularmente o cloreto de potássio,
exceto as que contêm cálcio (formação de precipitados).
    Só considerar uma correção se a taxa plasmática estiver inferior a 15 mEq/L.
    A quantidade a injetar é calculada pela fórmula:
    HCO3

– = P × [25 - HCO3 medido]
    (mEq) (kg) (mEq/L)
    (a ordem de grandeza é de 0,5 a 3 mEq/kg)
    O ritmo de administração é objeto de numerosos estudos.
    Geralmente, recomenda-se:
– D1: ¼ da dose teórica calculada anteriormente.
– D2 pela manhã: ¼ da dose teórica calculada anteriormente.
– D3 à noite: verificar o conteúdo plasmático de HCO3 e, se necessário, injetar ¼ da dose
calculada.
– D4 pela manhã: igual, e, se necessário, injetar o quarto restante.
    Os principais eventos encontrados são:
– o aparecimento de uma tetania durante a perfusão (por diminuição da fração ionizada do
cálcio sanguíneo). É então necessário interromper a administração de bicarbonato e injetar
cloreto ou gluconato de cálcio na dose de 0,5 mL/kg IV;
– uma hipocalemia.

Soluções Potássicas
O acompanhamento da calemia (potassemia) é importante em diversos casos, particularmente na
insuficiência renal ou, mais comumente, na acidose metabólica.

A correção se faz empiricamente à base de:
– cloreto de potássio: ampolas de 20 ou 50 mL contendo 2 mEq de K+/mL.
– fosfato de potássio: solução a 4,4 mEq de K+/mL
– aceleração da perfusão máxima para 0,5 mEq/kg/h.

Soluções De Cálcio
Destinadas a corrigir as manifestações tetânicas, particularmente no pós-parto. Pouco eficazes
para a correção real de uma osteofibrose (efeito analgésico de curta duração?) (ver OSTEOFIBROSES
(CLASSIFICAçãO DAS (p.431)). Gluconato de cálcio Lavoisier®*.

O caráter irritante dessas soluções exige que se tomem precauções para evitar uma injeção
perivenosa, mesmo limitada.

Os riscos de choque são bem limitados, mas mesmo assim é necessário:
– aquecer o produto antes das injeções;
– injetar o produto lentamente.



Sopros cardíacos
Definição
Ruído anormal à auscultação devido a uma vibração de timbre variável que acompanha ou
reforça os ruídos cardíacos normais. Deve-se a uma perturbação do fluxo sanguíneo ao
atravessar um orifício, sob a forma de turbulência, com uma frequência variável: elevado, é
classificado como sopro; baixo, é classificado como rolar. Sua existência não é necessariamente
sinônimo de cardiopatia, nem sua importância reflete o grau do problema.

Semiologia
Os sopros cardíacos são classificados em função de:
– qualidade;
– intensidade;
– momento de surgimento no curso da evolução cardíaca;
– local de audição máxima.

Qualidades
– Inorgânicos: transitórios, ligados a uma modificação na viscosidade sanguínea (anemia).
– Orgânicas: lesões valvulares, invariáveis.
– Funcionais: Ligados a uma distensão do anel que sustenta a válvula. Constantes, mas de
intensidade variável em função da idade patológica e da terapêutica.



Stokes-adams (Doença de)
Definição
Síndrome que designa as manifestações neurológicas devidas a uma isquemia cerebral
transitória ligada a uma parada circulatória, sem considerar a causa.

Sintomas
– Males menores (5-10 segundos de parada): aspecto desfigurado, ausente, mucosas pálidas.
– Parada de 10 a 20 segundos: síncope verdadeira com queda abrupta, perda completa da
consciência e despertar rápido.
– Parada de 30-40 segundos: queda, hipotonia, síncope com contraturas sequenciais, polipneia,
cianose.

Diagnóstico
• ORIENTAçãO CLíNICA: SíNCOPE (diagnóstico diferencial).
• PARA RECONHECER COM CERTEZA A NATUREZA DA PARADA CIRCULATóRIA, é necessário pesquisar:
– acentuação de uma bradicardia sinusal;
– bloqueio sinoauricular;
– extrassístoles muito frequente;
– agitação ou fibrilação atrial;
– bloqueio auriculoventricular de 2° grau, paroxístico;
– bloqueio auriculoventricular de 3° grau, paroxístico ou definitivo.
– não concluir rapidamente que se trata de uma epilepsia se o animal for examinado depois de
uma síncope prolongada, com fases de contratura e incontinência urinária.

Condução Do Tratamento
Unicamente em função da causa da parada circulatória cerebral.



Subinvolução das zonas de inserção placentária
Ver METRORRAGIA (p.404)



Subluxação atlantoaxial
Definição
Compressão medular cervical provocada por uma subluxação discreta do eixo no canal vertebral.

Esse deslocamento pode ser consequência de um traumatismo com ou sem fratura do eixo ou
do atlas ou de uma instabilidade por não união da apófise odontoide do eixo ou por uma
displasia de ligamento.

Predisposição: raças anãs.

Sintomas
Podem começar por ocasião de um traumatismo frequentemente menor.
– Compressão aguda com tetraplegia.
– Compressão crônica com dor cervical e paresia dos quatro membros ou ataxia.
– A flexão do pescoço é dolorosa e agrava os sintomas: evitar durante o exame clínico.

Diagnóstico
A radiografia cervical, praticada sob anestesia geral (frente e perfil) em posição normal e em
flexão, mostra a subluxação, isto é um aumento absoluto do espaço atlantoaxial (não exagerar a
flexão num animal anestesiado: risco significativo de aumentar a compressão).

Tratamento
– Estabilização externa com colocação de um colar cervical, repouso em jaula e analgésico.
– Tratamento cirúrgico: imobilização da articulação atlantoaxial por cabos ou por parafusos. Em
caso de compressão importante, uma hemilaminectomia pode ser necessária.



Supressão do cio
Ver REPRODUçãO (CONTROLE DA) (p.511)



Surdez
Definição
Diminuição unilateral ou bilateral da audição:
– surdez parcial: hipoacusia;
– surdez completa: anacusia.
    Distinguem-se:
– a surdez de transmissão por lesão do sistema tímpano-ossicular;
– a surdez de percepção por lesão coclear, ou do nervo auditivo;
– a surdez central por lesão das vias e centros auditivos.

Etiologia
– Lesão do conduto auditivo e do tímpano (otite, tumores).
– Surdez congênita (degeneração cocleossacular, característica hereditária demonstrada em
alguns casos). Encontrada no cão com pelo branco (investigação precoce aconselhada).
– Surdez senil (degeneração progressiva do órgão receptor ou da cadeia de ossículos).
– Surdez ligada a uma hipóxia temporária ou permanente (isquemia cerebral, parada
cardiocirculatória, hipóxia no decorrer de uma anestesia).
– Toxicidade troclear (antibióticos da classe dos aminosídeos, ácido etacrínico, sais de quinino).
– Lesões cerebrais: hidrocefalia congênita ou adquirida, encefalite.

Definição
• OTOSCOPIA: exame do conduto auditivo externo: otite, sarna, tumor, exame do tímpano
(bombeamento, perfuração).
• SUBJETIVO: Observar a reação do cão a certos sons (voz, bater palmas ou objetos).
• AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR: audiograma traçado a partir da mais baixa intensidade até que seja
alcançado um som em dada frequência (10 MHz, 5.000, 1.000, 500, 250, 100 Hz). O audiograma no
cão consiste na detecção dos potenciais evocados no tronco encefálico. Exame útil em caso de
litígio criado entre comprador e vendedor, disponível em certos centros especializados (ENV
Alfort).
• EXAME RADIOGRáFICO OU TOMODENSITOMETRIA do conduto auditivo externo e da bulha timpânica.

Tratamento
Os meios terapêuticos são muito limitados.
– Tratamento de lesões do conduto auditivo externo.
– Osteotomia da bulha timpânica em caso de otite média tratada com antibioticoterapia.
– Nos cães velhos, pode-se tentar:
– Nicergolina (Sermion®*): 0,3 mg/kg, por via oral em duas doses a cada 24 horas.
– Vincamina (Candilat®): 1 mg/kg/dia em duas doses.
– Propentofilina (Karsivan®): 5-10 mg/kg/dia em duas doses.
– Surdez congênita:
– Insistir no risco de transmissão hereditária: não empregar esse cão para a reprodução.
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Taquicardia paroxística
Definição
Acesso de frequência cardíaca elevada com início e fim bruscos, de ritmo regular e estável,
devido à estimulação em alta frequência de um centro ectópico atrial ou nodal.

Sintomas
– Animal “agitado” ou “angustiado” se a crise aparece brutalmente, em um “coração sadio”.
– Associação de outros sintomas relacionados a uma insuficiência cardíaca, intoxicação
digitálica, hipertireoidia.
– Síncopes, falta de ar.

Diagnóstico
Apenas eletrocardiográfico.

ECG caracterizado por frequência muito elevada (240 a 260 batimentos por minuto sobre um
ritmo basal de 130 batimentos por minuto), regular, com complexos ventriculares (QRS) de
duração normal mas que podem ser mais amplos.

As ondas P têm formatos anormais quando visíveis (em função da zona ectópica), de acordo
com a mesma diferenciação da origem que as extrassístoles atriais e nodais (ver EXTRASSíSTOLES
(p.269)).

Tratamento (Ver ANTIARRíTMICOS (P.49))
• Tentar o uso da manobra vagal (compressão sinocarotídea).
• SE HOUVE INTOXICAçãO POR HETEROSíDEOS: interromper a prescrição de digoxina; administrar
propranolol (Avlocardyl®*).
• SE RELACIONADA A UMA INSUFICIêNCIA CARDíACA NãO TRATADA: administrar digoxina.
• EM ANIMAL SEM PRéVIO TRATAMENTO DE CARDIOPATIA:
– Betabloqueador, no caso de hipertensão ou de intoxicação por digoxina: propranolol
(Avlocardyl®*), 0,1 – 4 mg/kg via oral, 3 vezes ao dia.
– Inibidor de canais de cálcio, classe IV: diltiazem (Tildiem®*): 0,2 – 5 mg/kg/8horas via oral.
– Antiarrítmico de classe III: amiodarona (Cordarone®*) como segunda escolha.



Taquicardias
Definição
Frequência cardíaca elevada relacionada a um distúrbio na excitação, que pode ter origem
sinusal, supraventricular (atrial ou nodal) ou ventricular.

Sintomas
– Frequência cardíaca elevada (160 a 260 batimentos por minuto) no cão e no gato.
– Assintomática, ou com sintomas da doença causal.
– Síncopes, quando a frequência cardíaca está muito elevada.

Diagnóstico
Apoia-se somente no ECG para distinguir as diferentes formas.
• FORMAS SINUSAIS: frequência superior a 160-180 batimentos por minuto com sequências PQRST
normais, encurtamento de TP, e eventualmente, em formas muito aceleradas, tendência de fusão
de T e P (a manobra vagal pode desacelerar e individualizar T e P).

Podem ter origem fisiológica (emocional ou como resultado de esforço físico) ou patológica, e
neste caso é necessário investigar:
– insuficiência cardíaca;
– hemorragia, anemia, choque cardiovascular;
– cardiopatia aguda;
– hipertireoidismo;
– origem iatrogênica (vagolíticos, betamiméticos etc.).
• FORMAS SUPRAVENTRICULARES: ver TAQUICARDIA PAROXíSTICA (p.545).
• FORMAS VENTRICULARES, ainda graves:
– Ritmo de frequência elevado, com:
– Ondas QRS extremamente anormais, alargadas, com duração superior a 70 ms, deformadas,

sobrepostas, com a onda T de sentido inverso exibindo o aspecto de uma série de
extrassístoles geralmente monomórficas (mas também na forma de complexos ectópicos de
origem biventricular, complexos de fusão e de captura).

– Ondas P sinusais de menor frequência, geralmente visíveis, independentes e dissociadas dos
complexos ventriculares.

– Podem estar associadas a:
– miocardites infecciosas agudas;
– insuficiência cardíaca crônica de estágio IV;
– traumatismos torácicos graves;
– intoxicações (digitálicas, quinidínicas, com procainamida).

Tratamento
Formas sinusais
– No caso das “formas essenciais” (taquicardia permanente externa a qualquer causa):
– propranolol (Avlocardyl®*) 1 mg/kg/dia em 2 doses;
– pindolol (Visken®*) 2 mg/kg/dia em 2 doses (atente aos efeitos inotrópicos negativos).
– HIPERTIREOIDISMO.



– Cessar a administração medicamentosa eventualmente responsável.
– Tratar a insuficiência cardíaca caso haja necessidade.
– Tratar a anemia, o choque e a hemorragia.
• FORMAS SUPRAVENTRICULARES: ver TAQUICARDIA PAROXíSTICA (p.545).
• FORMAS VENTRICULARES: ver ARRITMIAS VENTRICULARES.
– Aprindina (Fiboran®*): 3 a 5 mg/kg/dia em 2 doses.
– Flecaidina (Flécaïne®*): 5 a 10 mg/kg/dia em 2 doses.
– Lidocaína (Xylocard®*): 25 a 80 µg/kg/min.



Tártaro dentário
Princípios
O tártaro não é o fator etiológico da doença periodontal. Trata-se da mineralização da placa
dentária. É composto simplesmente por bactérias mortas. No entanto, devido a sua superfície
rugosa, ele acaba por se tornar um substrato para o acúmulo da placa dentária.

O exame clínico avaliará
– A importância dos depósitos de tártaro e sua distribuição:
– distribuídos uniformemente sobre ambas as arcadas dentárias ou localizados em certas áreas,

mas simetricamente distribuídos à esquerda e à direita: desenvolvimento natural;
– maior manifestação em um dos lados ou localizados sobre um pequeno grupo de dentes sem

manifestação correspondente no lado oposto: desenvolvimento devido a alguma causa
dentária (pulpite, necrose).

– O estado das gengivas: presença de pus, de bolsas periodontais, retração, dentes móveis.
– O estado das coroas dentárias: fraturas, cáries.
• O EXAME RADIOLóGICO DENTáRIO é indispensável, pois faz parte do diagnóstico preciso de lesões
periodontais.
• OS EXAMES COMPLEMENTARES (ureia sanguínea, glicemia) são importantes se o animal é idoso ou
se sua boca está em extremo mau estado.

Conduta Do Tratamento
Tratamento curativo
É necessário não apenas remover o tártaro, mas também tratar as lesões gengivais provocadas
pela placa dentária e tratar as lesões dentárias que favorecem a formação de depósitos de tártaro.
Ele ainda deverá incluir:
– Um ato cirúrgico longo, que requer anestesia geral e pode demandar outras intervenções, a
depender do caso:
– remoção do tártaro supragengival propriamente dito:

– remoção do tártaro das 4 faces da coroa dentária, com uma cureta ou com aparelho de ultrassom;
– remoção do tártaro subgengival, o mais importante, ainda nas 4 faces do dente, finalizando o

procedimento a mão com uma cureta subgengival (p. ex., cureta de Gracey);
– polimento dentário com cúpula dentária e pasta abrasiva.

– tratamentos cirúrgicos: curetagem e desinfecção das bolsas periodontais com clorexidina.
Eventualmente pode-se fazer gengivectomia, gengivoplastia, fixação de dentes móveis e
extração de dentes muito móveis.

– tratamento de dentes doentes: cárie, pulpite, necrose.
– Tratamento médico: a curto prazo, pode-se prescrever a aplicação de um antibiótico em
concentração adequada sobre o fluido gengival e a saliva: espiramicina (Stomorgyl® PA
100.000 UI/kg/dia, administrado em dose única).
– Tratamento higiênico: escovação dos dentes, desinfecções regulares com gel de clorexidina,
modificação da alimentação (ver HIGIENE BUCODENTáRIA E ALIMENTAçãO (p.315)).

Tratamento preventivo
Tipos:



– Higiênico: ver anteriormente.
– Odontológico: tratamento precoce de cáries, fraturas coronárias, pulpites, necroses pulpares por
técnicas conservacionistas (ver ENDODôNTICOS [TRATAMENTOS] (p.253)) e não mutilantes (extrações),
tratamento dos problemas de oclusão (ver OCLUSãO DENTáRIA [PROBLEMAS DE] (p.422)).



Tendinite do subespinhal
Definição
Contratura, seguida de fibrose retrátil do músculo subespinhal, o que produz um modo de
andar muito específico, com um “jogar rotativo” do membro anterior.

Tratamento
Unicamente cirúrgico: uma técnica clássica consiste na secção deste “cordão” fibroso. Ela
permite uma boa recuperação funcional, compatível com a caça.



Tendões (Ruptura do tendão dos gastrocnêmios)
Sintomas
A ruptura do tendão dos músculos gastrocnêmios (tendão de Aquiles) provoca um caminhar
plantígrado do membro posterior afetado.

Diagnóstico
Inicia-se pelo exame clínico. Em caso de dúvida, é necessário realizar uma ultrassonografia. Este
exame permite visualizar com excelente sensibilidade suas diferentes porções. As rupturas
parciais podem assim ser colocadas em evidência (interrompimento da continuidade de uma
parte das fibras tendinosas, retrações das fibras atingidas) assim como as lesões de tenossinovite
(aspecto hipoecogênico do tendão associado a um vazamento do líquido sinovial).

Tratamento
REPARO CIRúRGICO: após estimular as extremidades, é passada uma sutura de seleira, executada
com um fio de Dacron® ou de aço em duas agulhas, iniciando-se na porção terminal carnuda do
músculo e terminando em um túnel criado por perfuração do tendão calcâneo.

É preciso engessar o membro por 8 dias; depois, durante quinze dias, é substituído por um
curativo elástico de Élastoplaste®* para permitir a reabilitação sem dor excessiva.



Teníases, infecções por cestoides
Definição
As infecções por cestoides ou teníases no cão e no gato são helmintoses do intestino delgado,
assintomáticas na maioria das vezes, evidenciadas sobretudo pela eliminação de anéis. Os sinais
clínicos associados são ocasionais. Diversos cestoides podem ser responsáveis pelas infecções; e
são contraídos através da ingestão de um hospedeiro intermediário (ver tabela).

No entanto, essas infecções por cestoides têm sua importância devido à frequência
(Dipylidium), às consequências eventuais para os outros animais domésticos que atuam como
hospedeiros intermediários (ruminantes, coelhos etc.) e ao fato de o homem ser vítima de
equinococoses larvárias.

Sintomatologia
– Pruridos anais, lambeduras e sinal do trenó contribuiriam com o engurgitamento dos sacos
anais.
– Eliminação de segmentos no momento ou no intervalo das defecações.
– Problemas variados mais discretos: digestivos, nervosos.
– Caso particular de infecção por botriocéfalo: anemia perniciosa (raríssima).

Diagnóstico
• Fundamentado essencialmente sobre a evidência de:
– segmentos no material fecal:
– anéis sub-retangulares;
– poro genital único, com cerca de:
– 3 mm: Echinococcus;
– 1 cm: Taenia;
– dois poros genitais: Dipylidium.
– segmentos quadrados;
– mancha branca central: Mesocestoides.
– ovos no material fecal:
– regularmente: Diphyllobothrium;
– acidentalmente: os outros cestoides;
– cápsulas ovigênicas: Dypylidium.
– Atenção: o exame de coproscopia microscópica é pouco sensível e portanto não elimina a
possibilidade de infestação.

Prognóstico
Benigno para cão e gato.

Caso particular: teníase equinocócica, agente de uma grave zoonose, que felizmente ocorre em
casos excepcionais.

Tratamento
O tratamento medicamentoso é geralmente administrado por via oral, preferencialmente pela
manhã em jejum. Aconselha-se recolher as fezes durante 3 dias após o tratamento e destruí-las.



– Praziquantel (Droncit®):
– 5 mg/kg, muito ativo sobre todos os cestoides, particularmente sobre o Equinococo e o

Dipylidium;
– via oral: administração de 1 comprimido a cada 10 kg;
– via subcutânea ou intramuscular: 0,1 mL/kg. As injeções de mais de 3 mL deverão ser divididas

por diversos pontos.
– Mebendazol (Telmin KH®): administração 2 vezes ao dia, por 5 dias consecutivos, de 1/2
comprimido para os animais com menos de 2 kg e de 1 comprimido para os outros. Apresenta
média eficácia para Dipylidium.

Precauções
– Interditar o acesso de cães a matadouros e mercados, assim como praias e jardins públicos.
– Evitar sua alimentação com carnes de abate, carne de carneiro ou com peixes crus.
– Combater as pulgas (Dipylidium).
– Informar ao público: “Equinococose = Zoonose importante”.
 



Tenossinovite
Definição
Inflamação, de origem geralmente traumática, dos tecidos de sustentação periarticulares.

Tratamento
Repouso (imobilização por contenção externa).
• OS DIFERENTES TECIDOS DE SUSTENTAçãO NãO óSSEOS DA ARTICULAçãO são:
– a cápsula articular que se expande na direção de certas regiões para formar ligamentos
colaterais;
– os tendões periarticulares;
– os ligamentos intra-articulares (ligamentos cruzados e ligamento redondo).
• ESSES DIFERENTES ELEMENTOS PODEM SOFRER TRAUMATISMOS DIVERSOS que levam à sua inflamação
designada pelo termo geral de tenossinovite, e em certos casos à ruptura completa ou ao
desarraigamento designado pelo termo avulsão, que necessita de tratamento cirúrgico.

Principais Entidades Específicas
(Compreendem as tendinites verdadeiras = processo patológico dos tendões músculares
terminais e inseridos na zona periarticular), agrupadas por articulação:

Ombros
– Tenossinovite ou ruptura do tendão do bíceps braquial.
– Tendinite do supraespinal.

Joelho
– Traumatismos dos ligamentos colaterais (medial < lateral).
– Avulsão da inserção do tendão do extensor comum aos dedos.
– Avulsão do ligamento tíbio rotular.

Tarso
Luxação do tendão do flexor superficial.



Terapia anticâncer em carnívoros (Princípios da)
A escolha de um procedimento terapêutico em cancerologia canina e felina só pode ser feita
após confrontar um conjunto de informações, a saber:
– a natureza do tumor, seu prognóstico e a sensibilidade aos diversos tratamentos;
– o estado geral do animal e a extensão da doença;
– as modalidades terapêuticas que poderão ser efetivamente realizadas pelo médico veterinário
com a intraestrutura de que dispõe, e que receberão permissão do proprietário do animal (o
tratamento, em geral, é muito exigente e caro, e necessita de observação rigorosa sob o risco de
fracasso).

Tratamento Em Função Da Natureza Do Tumor
Apenas o exame histológico de um fragmento do tumor, removido por biópsia, permitirá um
diagnóstico com alto grau de precisão.

No caso de tumores localizados, prefere-se realizar uma biópsia de excisão, que além de tudo é
um ato terapêutico, uma vez que a cirurgia é para a cancerologia veterinária a arma primordial
da terapia anticâncer.

Se o tumor for benigno, não serão necessários outros tratamentos.
Se o tumor for maligno, recorrer-se-ão a terapias específicas (quimioterapia, imunoterapia etc.,

ver cada um desses termos).

Escolha Do Tratamento
Depende do relatório da extensão do processo tumoral no momento do diagnóstico:
– extensão local, e relação com os tecidos vizinhos;
– extensão a distância, através da pesquisa de metástases ganglionares e viscerais;
– por fim, avaliação do estado de saúde geral do animal através de um relatório bioquímico e
hematológico, que permite também identificar eventuais síndromes paraneoplásicas (tais como
a hipercalcemia).

O sistema TNM (ver tabela) é muito útil para facilitar a escolha do tratamento, estabelecer um
prognóstico e avaliar os resultados do tratamento.
 Sistema TNM aplicado a  tumores dérmicos e  epidérmicos do

cão e  do gato (exceto linfossarcoma e  mastocitoma)
T = Tumor primitivo
   T0 não há evidências de tumor
   T1 diâmetro <2 cm, bem delimitado
   T2 diâmetro de 2 a 5 cm ou mal delimitado sem considerar o tamanho
   T3 diâmetro >5 cm ou com invasão subcutânea sem considerar o tamanho
   T4 tumores que invadem outras estruturas tais como fáscia, músculo, cartilagem
N = Nós linfáticos regionais
   N0 sem modificação
   N1 gânglios ipsilaterais mobilizáveis
   N1a histologicamente inatingidos
   N1b histologicamente atingidos
   N2 gânglios contralaterais ou bilaterais mobilizáveis
   N2a histologicamente inatingidos
   N2b histologicamente atingidos
   N3 gânglios infiltrados – fixos
M = Metástases a distância
   M0 sem evidência de metástases
   M1 metástases a distância detectadas (informar precisamente a localização:…)



Estratégia Terapêutica
Visará combinar os diversos métodos de tratamento anticâncer.

São atualmente:
1. cirurgia;
2. criocirurgia;
3. radioterapia;
4. imunoterapia;
5. quimioterapia.

Esses métodos são utilizados com o objetivo de potencializar seu efeito, essencialmente local
(1), (2), (3) ou sistêmico (4), (5).
• PRIMEIRA SITUAçãO: o tumor está localizado e pode ser removido por cirurgia ou radioterapia (p.
ex., epiteliomas cutâneos ou adenocarcinomas); os outros métodos podem ser utilizados para
complementar o tratamento, de modo a limitar os riscos de recidiva e de metástase.
• SEGUNDA SITUAçãO: o tumor está localizado, mas não pode ser curado por cirurgia como única
medida ou por radioterapia, em razão de sua localização (p. ex., epitelioma das cavidades
nasossinusais) ou de sua extensão (p. ex., sarcoma infiltrante).

Pode-se alternativamente reduzir a extensão do tumor previamente à intervenção cirúrgica,
através de radioterapia ou quimioterapia, ou completar uma excisão incompleta do tumor por
radioterapia, e/ou quimioterapia.
• TERCEIRA SITUAçãO: o tumor está disseminado (p. ex., linfossarcoma). Seu tratamento requer
quimioterapia, que pode eventualmente ser completada por uma imunoterapia.

As indicações terapêuticas em função da natureza do tumor são resumidas na tabela a seguir.
 Escolha de tratamento de acordo com a natureza histológica

do

*Tumores HLP tumores do sistema hematolinfopoético.

(segundo F. Delisle e P. Devauchelle.)





Terçol
Definição
Afecção supurativa das pálpebras, causada por uma infecção estafilocócica. O terçol pode se
localizar na raiz dos cílios, ou adentrar nas glândulas de Zeiss e de Moll.

Sintomas
Pode haver abscessos únicos ou múltiplos na borda das pálpebras, geralmente em animais
jovens, com uma conjuntivite associada. No adulto, a diabete seria uma condição favorável.

Tratamento
Essencialmente médico, é necessária a utilização de antibióticos sistêmicos ativos contra os
estafilococos (Synulox, Rilexine) e locais: Tévémyxine.



Tetania puerperal da cadela
Definição
Crise hipocalcêmica que ocorre antes ou ao longo do parto, em geral associada ao aleitamento,
com convulsões, taquipneia e hipertermia (de até 42 °C).

As crises têm duração e frequência variada e geralmente curam-se espontaneamente. No
entanto, podem levar à morte devido à depressão respiratória e edema cerebral associados à
hipertermia.

Diagnóstico
– Hipocalcemia (calcemia corrigida <70 mg/L)
– Verificar a glicemia.

Tratamento
– Calciterapia: Gluconato de cálcio Lavoisier®* a 10%, 0,2 a 0,4 mL/kg em infusão IV lenta com
supervisão do comportamento cardíaco (risco de fibrilação ventricular e de parada cardíaca).
– No caso de ineficácia da calcioterapia: fenobarbital (Gardenal®*): 4 mg/kg IV ou diazepam
(Valium®*): 1 mg/kg IV.

Separar os filhotes da cadela durante alguns dias. No retorno do aleitamento, administrar
cálcio via oral, eventualmente associado à vitamina D: Calcium Sandoz®*, comprimidos de 500 mg
para dissolver em água, 50 a 100 mg/kg/dia. Carbonato de cálcio, 0,25 g/kg/dia em 3 doses,
calcifediol (Dégrogyl®*) 1 a 4 gotas/dia via oral.

Prevenção
– Regime ao longo da gestação contendo razão Ca/P de 1,2.
– Evitar a administração excessiva de cálcio.
– Suplementação com Ca ao longo da lactação.



Tétano
Doença toxicoinfecciosa, esporádica, não contagiosa, não imunizante, devido à infecção por
Clostridium tetani, de origem telúrica, contraído através de um ferimento.

Doença comum ao homem e aos animais. Rara em carnívoros.

Sintomas
• PERíODO DE INCUBAçãO: 5 a 21 dias.
• NO CãO:
– Orelhas erguidas e aspecto plissado da pele entre elas.
– Caminhar rígido, rigidez do conjunto muscular.
– Trismo.
– Elevação da temperatura.
– Hiperexcitabilidade tátil e auditiva: crises convulsivas.
– Hipersalivação relacionada a disfagia, disfagia propriamente dita.
– Dispneia.
• NO GATO: comportamento particular com curvamento da coluna vertebral e contração dos
membros (Emprostótono).
• EVOLUçãO: cura sem sequelas em 2 a 3 semanas em 50% dos casos ou morte por parada
respiratória.

Diagnóstico
• CLíNICO: conhecimento de traumatismo acidental ou cirúrgico. Rigidez muscular generalizada.
• DIFERENCIAL: intoxicações por substâncias convulsivantes. Miotonias.

Tratamento
• TRATAMENTO HIGIêNICO: repouso em uma gaiola silenciosa e escura. Evitar a formação de úlceras
por decúbito. Sondagem vesical e lavagens se necessário. Alimentação com ajuda de sonda
nasogástrica ou por gastrostomia.
• ANTITOXINA (soro antitetânico de origem equina) 150 UI/kg IV em injeção única. Eficácia
discutível.
• ANTIBIOTICOTERAPIA: amoxicilina IM a cada 12 horas durante 2 semanas.
• RELAXANTES MUSCULARES:
– Clorpromazina (Largactil®*): 2 mg/kg IM a cada 12 horas.
– Diazepam (Valium®*): 1 mg/kg IM a cada 6-8 horas ou mediante demanda.
– Tetrazepam (Myolastan®*): 1 mg/kg/dia via oral em 2 doses diárias.
– Correção dos desequilíbrios hidroeletrolíticos.

Profilaxia
• LIMPEZA DE FERIDAS com água oxigenada.
• Vacinação:
– totalmente incomum para o cão, em razão do pequeno risco de acometimento.
– poderia ser aconselhada para os animais que vivam em meio contaminado (p. ex., centros
equestres): anatoxina por via subcutânea, 2 mL, 3 administrações, obedecendo a um intervalo de



3 semanas entre cada administração. Repetição anual.



Tifo do gato
Ver PANLEUCOPENIA FELINA (LEUCOPENIA FELINA, TIFO DO GATO (p.445))



Timo (Doenças do)
Em razão da rápida regressão desse órgão, as doenças do timo são raras, à exceção dos tumores.

A regressão do timo ocorre durante a puberdade. Ela pode ocorrer mais rapidamente em
situações de agressão prolongada. Uma vez que o timo está relacionado a inúmeros mecanismos
de maturação imunológica ou de regulação hormonal, é raro observar correlações precisas entre
os dados experimentais e as observações da patologia espontânea.

Principais Doenças
– Tumores: timomas ou, mais frequentemente, um linfossarcoma de localização tímica;
– Inflamações (com risco de atrofia) de origem infecciosa: cinomose (doença de Carré),
panleucopenia;
– Regressão a partir do nascimento em gatos infectados por um retrovírus;
– Foi observada em cães uma relação entre miastenia gravis e alguns timomas, e em gatos entre
alguns problemas cutâneos (estado ceratoseborreico grave) e timomas.

Sinais
– disfagia com regurgitação;
– dispneia;
– tosse;
– fraqueza muscular;
– edema na cabeça devido à compressão da veia cava cranial.

Diagnóstico
A radiografia e/ou ultrassonografia são indispensáveis para confirmar o diagnóstico de massa
mediastinal. A biópsia guiada ecograficamente permite determinar com precisão a natureza do
tumor.

Tratamento
– Excisão do timoma.
– Linfoma (ver TUMORES DOS óRGãOS LINFOPOIéTICOS).



Tinhas
Definição
Micoses cutâneas que afetam a pele e anexos, provocadas pelo desenvolvimento infeccioso de
fungos: os Dermatófitos, que se caracterizam, no estado parasitário, por sua adaptabilidade a
tecidos que contêm queratina: pele e anexos, pelos e unhas.

Etiologia
• OS FUNGOS RESPONSáVEIS são:
– Microsporum canis: aproximadamente 90% das tinhas caninas e 98% das tinhas felinas, na
França.
– Trichophyton mentagrophytes: aproximadamente 10% das tinhas caninas. Espécie muito ubíqua,
responsável pelas lesões inflamatórias das tinhas (ver QUéRION (p.500)).
– Microsporum gypseum: mais raro na França, geofílico. A contaminação animal é, geralmente,
pelo contato com o solo.
– Microsporum persicolor, cujo reservatório é a pelagem de pequenos mamíferos selvagens.
– Mais raramente, outros dermatófitos podem contaminar o cão: Thichophyton erinacei (porco-
espinho), Trychophyton verrucosum (bovinos).
• AS TINHAS SãO MUITO CONTAGIOSAS: a contaminação ocorre a partir de um animal tinhoso ou do
solo, através de esporos (artrósporos) em direção a um receptor carnívoro (ou ao homem). O
contágio é direto ou indireto.

Certos fatores que modulam a receptividade à infecção têm um importante papel no
aparecimento de lesões pós-contaminação:
– a espécie fúngica mais ou menos patogênica para a espécie considerada;
– a espécie e a raça do animal;
– a idade, que é um fator muito importante: são parasitados sobretudo os gatos com menos de 6
meses e os cães com menos de 1 ano; os gatos de pelos longos (Persa) têm predisposição a
desenvolver uma tinha por M. canis, principalmente quando alojados em gatis;
– os animais imunodeprimidos (FeLV, FIV) podem apresentar uma infecção severa por M. canis.

Sintomas
Os sinais de tinha são muito polimórficos.

A lesão típica é numular, com bordas demarcadas, de evolução lenta e centrífuga e diâmetro
de 1 a 8 cm. O tegumento depilado é eritematoso, sobretudo na região periférica, e levemente
elevado. Ele se recobre rapidamente com descamações cinzentas que dão um aspecto
pulverulento à tinha microspórica. As lesões se localizam por todo o corpo, com maior
frequência nas regiões dorsais e craniais. Para fazer a observação em cães e gatos de pelos
longos, é necessário remexer os pelos no sentido contrário de crescimento, de modo a pôr em
evidência as áreas sem pelos.

Outras formas clínicas menos comuns também podem ser observadas:
– alopecia com lesão endurecida, formando uma crosta, sitiada sobre a região facial: dorso do
nariz, contorno dos olhos, lábios;
– alopecia difusa, acompanhada de seborreia e de pústulas e localizada no corpo, membros,
dedos e cauda;
– alopecia regional, por vezes generalizada, assemelhando-se no gato a uma ALOPECIA EXTENSIVA;
– QUéRION, mais frequentemente no cão, dando origem a uma forma supurativa com possível



infecção bacteriana concomitante;
– onixes e perionixes (ver ONIXE (PARONíQUIA, DOENçA DAS GARRAS (p.424)));
– celulite (no cão);
– DERMATITE MILIAR no gato.

O prurido é ausente ou escasso a não ser na dermatite miliar felina.
O tempo de evolução das tinhas dos carnívoros é longo.
A incubação leva de 8 a 10 dias, a extensão das lesões, de 15 a 20 dias, e a lesão se mantém

estacionária por 15 a 30 dias, sendo no total um processo lento que termina pelo crescimento de
novos pelos em 2 a 3 meses.

Chamamos a atenção para o fato de que as tinhas supurativas, mais inflamatórias, têm
naturalmente uma evolução mais curta, durando de 2 a 3 semanas.

Diagnóstico
• O DIAGNóSTICO CLíNICO é estabelecido de acordo com o aspecto das lesões de alopecia não
pruriginosas, sejam elas secas, pulverulentas ou endurecidas, ou supurativas.
• O DIAGNóSTICO EXPERIMENTAL repousa sobre os 4 exames que seguem:
– exame com lâmpada de Wood;
– examinação direta de pelos e descamações;
– cultura do material;
– biópsia cutânea.

Exame com lâmpada de Wood

Realizado na completa ausência de luz, o exame de um animal sob suspeita de infecção com uma
lâmpada de luz ultravioleta de Wood permite a evidência de 70% dos Microsporum canis. Observa-
se uma fluorescência em tons de verde, característica da excitação de certos pigmentos
(pteridina) contidos nos filamentos micelianos.

É necessário conduzir o exame minuciosamente, remexendo os pelos no sentido contrário ao
crescimento em animais de pelo longo e desconfiando de falsas fluorescências devidas
particularmente à presença de certos produtos de aplicação tópica.

Exame direto

Visa evidenciar os artrósporos.
Após remover os pelos da região periférica das lesões ou raspar as descamações de pele da

superfície do tegumento, estes materiais são depositados entre uma lâmina e uma lamínula em
solução de cloral-lactofenol e observados com auxílio de um microscópio (Gx300) fortemente
diafragmado.

A observação dos artrósporos refringentes permite o diagnóstico de tinha, mas para identificar
a espécie é necessário fazer a cultura do material.

Cultura do material

A cultura é feita a partir de pelos e descamações recolhidas como descrito anteriormente ou
esfregando a lesão suspeita com um lenço de lã previamente esterilizado; estes materiais são



aplicados em seguida sobre um meio de cultura adequado (ágar Sabouraud ou meio de
Fungassay). O exame direto da cultura obtida é indispensável para identificar a natureza precisa
do dermatófito.

Biópsia cutânea

Permite evidenciar o fungo em 80% dos casos. Após remover um fragmento da região central da
lesão com ajuda de um trépano descartável (6 mm), faz-se sua imersão em uma solução de
formol a 10%. A coloração de PAS (ácido periódico de Schiff) será capaz de identificar a presença
de filamentos micelianos e de esporos no seio de folículos pilosos.

Tratamento
• MEDIDAS DE HIGIENE que têm como objetivo evitar a dispersão dos esporos, e portanto a extensão
da micose e seu contágio. Elas consistem em tosar o animal na medida do possível e queimar os
pelos. Isolar os animais acometidos por tinha ou contaminados.

Tratamento local
Algumas dermatofitoses, muito localizadas, têm tendência a curar-se espontaneamente,
principalmente em cães jovens.

Na quase totalidade dos casos, convém conduzir um tratamento rigoroso e tratar todos os
animais que vivam juntos, sejam eles portadores ou não de lesões.

Em lesões mais localizadas, poder-se-ão utilizar medicamentos fungicidas tópicos derivados
de imidazol: Pévaryl®* (econazol) ou Daktarin®* (miconazol), utilizados na forma de apresentação
de leite dérmico a 1%, ou, em casos menos comuns, de creme ou de aerossol do medicamento
pulverizado. Estes produtos locais são aplicados de 1 a 2 vezes por dia delineando largamente as
lesões.

O Imaveral® (enilconazol) é comercializado sob forma concentrada a 10% e deve ser diluído no
instante em que for usado em 50 volumes de água, obtendo-se uma emulsão a 0,2%. Ele é
utilizado para a lavagem de todo o corpo em um banho com esfregamento das lesões ou na
forma de pulverização, no cão. Sua utilização no gato é mais difícil e atualmente não está
autorizado para comercialização para esta espécie.

O ritmo de aplicação é de 4 tratamentos em intervalos de 3 a 4 dias. Refazer o tratamento 1 ou
2 vezes com 1 semana de intervalo caso seja necessário.

Tratamento geral ou sistêmico
Consiste em prescrever um medicamento antifúngico via oral, que tratar-se-á de griseofulvina ou
cetoconazol.
– griseofulvina, Griséfuline®*, Fulsan®, Dermogine®*, Fulviderm®, por exemplo.

Atualmente, aconselha-se 50 mg/kg/dia para o cão, 50 a 100 mg/kg/dia para o gato, por um
período mínimo de 15 a 30 dias, podendo ser prolongado por até 6 meses no caso de
onicomicoses.

Duas precauções devem ser tomadas:
Adicionar gordura à ração, que permitirá melhor assimilação intestinal da griseofulvina.
Evitar prescrever medicamentos para as fêmeas em gestação (risco teratogênico) e para os

animais imunodeprimidos (FIV). Além disso, devido ao fato de a griseofulvina ser fungostático



apenas, aconselha-se administrar conjuntamente um tratamento local fungicida.
O cetoconazol é um antifúngico do grupo dos imidazóis, (Nizoral®* – cetofungol): a

administração de 10 mg/kg/dia em dose única, preferencialmente durante a refeição, durante 4
semanas é bem tolerada, mas podem ocorrer vômitos.

O tratamento para a tinha dos carnívoros tem duração média de 3 a 4 semanas.

Profilaxia
É difícil empregar medidas profiláticas que previnam a contaminação. As medidas direcionadas
para animais que vivem em coletividade (particularmente em gatis) devem ser aplicadas com
rigor.

Pode-se separar os sujeitos de profilaxia em 3 grupos:
– Animais que apresentem lesões.
– Animais sem lesões aparentes mas positivos para cultura (técnica do lenço de lã).
– Animais sem lesões e negativos para cultura.

A passagem de um grupo ao outro deve ser tão pouco contaminante quanto possível (alteração
de postura, pedilúvios etc.).

O tratamento deverá ser continuado por no mínimo 5 semanas após a cura das lesões e
negativação das culturas.

O tratamento do ambiente é um ponto essecial da profilaxia, uma vez que os esporos podem
sobreviver por um período de até um ano. A passagem regular e minuciosa de aspirador de pó,
cujos sacos devem ser incinerados; a aplicação de clorexidina, de água de Javel ou de enilconazol
sobre as superfícies suscetíveis a receberem tratamento, devem ser efetuadas no mínimo uma
vez por semana. Não se pode omitir da desinfecção qualquer objeto que possa sofrer
contaminação (instrumentos de higiene do animal, roupas, cobertores etc.). Por fim, o
enilconazol sob apresentação de bomba fumígena é muito útil para a desinfecção geral dos
locais de adestramento ou de habitação.



Tireoide (Tumores da)
No Cão
• OS TUMORES TIREOIDIANOS SãO RAROS.
• ADENOMA (5 a 10% dos tumores tireoidianos): nódulo único, duro, encapsulado podendo
secundariamente transformar-se em maligno.
• CARCINOMAS E ADENOCARCINOMAS (90 a 95% dos tumores tireoidianos): tendência a invadir as
estruturas adjacentes (músculos, nervos e vasos da região cervical, esôfago, laringe, traqueia) e a
formar metástases nos pulmões, rins, fígado, encéfalo, glândulas suprarrenais.
• NA MAIORIA DOS CASOS (95%) a glândula tireoide permanece funcional e o tumor não é secretante
(não há tireotoxicose); em raros casos, há hipotireoidismo presente.

No Gato (Ver HIPERTIREOIDISMO (TIREOTOXICOSE (P.324)))
• ADENOMA: em mais de 95% dos casos (que atinge os 2 lobos tireoidianos em 70% dos casos).
• Tratam-se de tumores secretantes que dão origem ao hipertireoidismo.
• ADENOCARCINOMAS: excepcionais.

Sintomas
• NEOFORMAçãO MEDIOCERVICAL móvel ou não.
• DISPNEIA, DISFAGIA POSSíVEIS.
• TUMOR NãO SECRETANTE: bócio uni ou bilateral de consistência e formato variáveis podendo levar
à compressão de estruturas adjacentes (disfagia, dispneia, chiado, modificação da voz).
• TUMOR SECRETANTE: síndrome de tireotoxicose (ver HIPERTIREOIDISMO DO GATO), com expressão
clínica rara.

Diagnóstico
Visa avaliar a função tireoidiana, confirmar a existência de um tumor e fazer sua identificação
anatomopatológica, além de elaborar um relatório de extensão:
• A RADIOGRAFIA TORáCICA faz parte do relatório de extensão.
• A ULTRASSONOGRAFIA permite realizar um relatório da extensão local do tumor e de estimar as
possibilidades cirúrgicas.
• A CINTILOGRAFIA permite elaborar um relatório de extensão de alta fidelidade (Serviço de
Imagens Oniris Nantes, Centro de radioterapia de Alfort).
• A BIóPSIA é indispensável para estabelecer um diagnóstico a respeito da natureza do tumor:
– biópsia ecoguiada;
– biópsia cirúrgica.

Tratamento
• EXCISãO CIRúRGICA: possível desde que a traqueia, o esôfago e as veias jugulares não tenham sido
atingidos pelo tumor (tumor encapsulado).
• AS TIREOIDECTOMIAS TOTAIS, que levam à excisão das paratireoides, necessitam de um tratamento
substitutivo difícil de controlar na prática veterinária. Por este motivo, elas não são aconselhadas
(ver HIPERTIREOIDISMO).
• Quimioterapia adjuvante: Adriblastina®*: 30 mg/m2 IV a cada 3 semanas, doxorrubicina:



30 mg/m2 IV a cada 3 semanas associada à radioterapia.
• TRATAMENTO MéDICO DO HIPERTIREOIDISMO (ver HIPERTIREOIDISMO (TIREOTOXICOSE) (p.324)).



Tópicos cutâneos
Definição
Os tópicos cutâneos são medicamentos que agem diretamente e localmente sobre a pele a fim de
melhorar o estado do tegumento.

Modo De Ação: Absorção Cutânea
• A PELE é uma barreira natural contra a penetração de agentes externos.

A camada córnea da epiderme é o elemento essencial desta barreira, impermeável a proteínas
e parcialmente permeável à água: ocorre leve desidratação espontânea da região interna para a
região externa e fraca penetração no sentido inverso. A eliminação da camada córnea agrava a
desidratação (ocasionada por queimaduras, por exemplo). O aparelho pilossebáceo (de epiderme
muito fina) é a principal via de penetração dos medicamentos.
• OS MECANISMOS DE PENETRAçãO respondem a diversas modalidades:
– transporte da forma medicamentosa da superfície para aparelho pilossebáceo;
– liberação do princípio ativo de seus excipientes;
– absorção e reabsorção do medicamento.

A natureza do excipiente tem papel preponderante nestas fases sucessivas.
• OS FATORES que modificam a absorção cutânea podem estar relacionados à natureza das lesões
(erosões e inflamação aumentam a absorção ao passo que o espessamento e a liquenificação da
pele a diminuem), ao método de aplicação do tópico (massagem, fricção, curativo oclusivo), à
natureza do princípio ativo (ionizado, lipo ou hidrossolúvel) e à natureza do excipiente
(consistência, hidrofilia).

Formas Galênicas Múltiplas
Aquelas sobretudo utilizadas em medicina canina e, em menor medida, felina são:
– Xampus: soluções aquosas às quais foi adicionado de um tensoativo ou de um surfactante e
geralmente outros adjuvantes. São usados particularmente como agentes de limpeza,
antissépticos e ceratomoduladores.
– Géis: soluções aquosas às quais foi adicionada uma substância que aumenta a viscosidade,
muito hidrofílicas, são utilizados sobretudo em certas piodermites (intertrigo, certas
pododermatites).
– Leites e cremes: compostos por uma emulsão de excipientes anidros em água, que permitem a
ação de agentes anti-inflamatórios e/ou antissépticos sem efeito oclusivo.
– Pomadas: compostas por uma mistura de excipientes anidros, têm efeito oclusivo e são
indicadas sobretudo para as dermatoses crônicas com espessamento cutâneo.

Princípios Ativos
São principalmente representados por:

Medicamentos tópicos antiparasitários e antimicóticos
• DERMOCORTICOIDES: utilizados com grande frequência, podem se apresentar sob as diferentes
formas galênicas já descritas (leite, creme, pomada, gel). De acordo com a natureza da molécula
utilizada, os dermocorticoides podem ser distinguidos em 4 classes, que representam desde os



agentes mais ativos (classe I) até os que exercem um efeito anti- inflamatório mais moderado
(classe IV) (ver Tabela I).

Tabela I
Classificação de alguns dermocorticoides

Medicamentos tópicos anti-infecciosos
– Medicamentos antibióticos tópicos: frequentemente associados (neomicina, gentamicina) aos
corticoides, sua ação local não deve impedir o uso de antibioticoterapia geral que pode ser
necessária em grande número de casos.
– Medicamentos antissépticos tópicos: interessantes principalmente no tratamento de certas
piodermites, pois visam restaurar o ecossistema bacteriano cutâneo (Hibitane®*, Hexomedine®*),
eliminando germes patogênicos.
• MEDICAMENTOS TóPICOS CERATOMODULADORES: contribuem para a melhora da camada córnea da
epiderme assim como para a regulação do fluxo sebáceo. Serão distinguidos esquematicamente
em:
– Agentes de limpeza, que se destinam a lavar a pele sem provocar irritação reacional. Alguns
deles, após a lavagem, deixam como resíduo um filme lipoproteico protetor (Séboderm®).
– Ceratolíticos, utilizados nas formas hiperceratósicas da síndrome ceratosseborreica, costumam
ser feitos a base de ácido salicílico ou de vitamina A ácida (Dermacide®*).
– Ceratorreguladores, que agem ao nível da síntese de ácidos nucleicos e da mitose dos
queratinócitos. São compostos essencialmente à base de alcatrão mineral (Sébolytic®, Sébolux®) ou
de óleo de cade.
– Antisseborreicos, que diminuem o fluxo sebáceo mas podem ter ação detergente indesejável.
– Antissépticos, que além de apresentarem um efeito ceratomodulador têm ação antibacteriana,
seja por liberação de oxigênio: peróxido de benzoíla (Paxcutol®, Peroxydex®), ou por inibição de
lipases devido à diminuição do pH: lactato de etila (Etiderm®).
– Emolientes, que complementam a ação das apresentações anteriores reestabelecendo na
superfície da pele uma proteção comparável ao filme cutâneo natural. Têm natureza lipídica ou
não lipídica (Humiderm®), de aplicação mais fácil (pulverização).



Torção uterina
Definição
Torção de um segmento do útero ou do conjunto de órgãos genitais internos produzida na
maioria dos casos quando o útero está preenchido (gestação, piometra).

Provoca problemas circulatórios com dor abdominal e choque (abdome agudo) e geralmente
ruptura do órgão (ver ÚTERO [RUPTURA DO (p.603)]) e, em caso de gestação, provoca morte do feto
ou distócia.

Diagnóstico
– Ultrassonografia: exploração das lesões uterinas. A análise pelo exame de Doppler permite
verificar a integridade da vascularização uterina.
– Laparotomia exploratória.

Tratamento
De acordo com a idade e a importância das lesões, redução por meio de laparotomia ou
histerectomia se o útero estiver necrosado.



Tosse
Definição
A tosse é um reflexo ou um ato voluntário que tem por objetivo expulsar violentamente o ar e as
partículas contidas nas vias respiratórias.
• A TOSSE é DESENCADEADA por estímulos sobre as zonas tussígenas.
• EXISTEM DIVERSOS TIPOS DE ESTíMULOS DIFERENTES, divididos em duas categorias principais:
modificações do ar inspirado e modificações da mucosa respiratória.
• AS ZONAS TUSSíGENAS têm diferente sensibilidade entre si e variam de acordo com a espécie e a
idade. Tratam-se essencialmente da mucosa laríngea, da mucosa da traqueia, do trajeto
traqueobrônquico.
• EM TODAS AS ESPéCIES, a tosse é o sintoma primário das doenças que acometem a laringe, a
traqueia e os brônquios, frequentemente de natureza inflamatória (aguda ou crônica).
• NO CãO, a tosse é um sintoma precoce de insuficiência cardíaca esquerda com edema pulmonar.
Por outro lado, no gato, a tosse praticamente nunca é um sinal de insuficiência cardíaca.
• No caso da tosse crônica (seca, ritmada e cansativa), o exame radiográfico deve permitir
eliminar diferentes causas específicas: lesões traqueais (colapso, estenose), brônquicas ou então
mecânicas de origem cardíaca: compressão bronqueal decorrente de dilatação atrial.

Ver árvore diagnóstica 33, p. LXI.

Princípios Do Tratamento
Inicialmente, e em particular sempre que houver tosse seca ligada a esforço, é importante
eliminar a hipótese de INSUFICIêNCIA CARDíACA do lado esquerdo.

Em seguida, distigue-se o caso entre tosse seca ou tosse úmida.

Tosse seca
Trata-se de uma tosse não produtiva, isto é, que não é seguida de expectoração. Ela se manifesta
no início de uma inflamação do aparelho respiratório superior (fase de congestão) e em seu
estado crônico. É dolorosa, inútil, e deve ser interrompida por antitussígenos.
– Na fase congestiva, o tratamento visa diminuir a frequência da tosse e a irritação que ela
sustenta, sem suprimir totalmente as possibilidades de limpeza mecânica da árvore respiratória.
– geralmente, é necessário recorrer a anti-inflamatórios não esteroidais;
– se a via de administração de antitussígenos está bloqueada, recorremos preferencialmente à

butopiprina, que existe sob formas veterinárias (Félitussyl®), ou à codetilina e, nos casos onde
a tosse é tolerável, às associações de antitussígenos e expectorantes.

– Quando atinge o estado crônico, convém modificar a composição do muco, demasiadamente
abundante e espesso, com ajuda de mucolíticos (Rhinathiol®*, Mucomyst®*). Os aerossóis
compostos por uma solução isotônica de NaCl e/ou eventualmente por mucolíticos (Bisolvon®*)
são interessantes embora de utilização mais exigente.
– Em caso de falha do tratamento, particularmente no gato, é necessário recorrer à corticoterapia
durante um período de dez dias, que pode ser eventualmente associada a uma antibioticoterapia
(esta medida de precaução se justifica pelo fato de que este muco abundante constitui um bom
meio de cultura para germes e infecção).

Tosse úmida
Trata-se de uma tosse produtiva que leva à expulsão de secreções. Ela surge na fase catarral das



doenças respiratórias superiores: laringite, traqueíte e bronquite. É uma tosse útil e deve ser
favorecida com a ajuda de substâncias fluidificantes e de expectorantes, eventualmente dotados
de propriedades antissépticas (Trophirès®*). Ver também ANTITUSSíGENOS (p.60).



Tosse de canil
Definição
Traqueobronquite contagiosa, observada principalmente em grupos de cães de trabalho, devido
à patogenia de diversos micro-organismos que agem de maneira isolada ou associada.

Atualmente é muito preocupante em comunidades de cães, particularmente em canis.

Agentes Responsáveis
Vírus
– Parainfluenza SV5.
– Adenovírus do tipo I (vírus da hepatite contagiosa) e tipo II.
– Vírus da herpes.
– Reovírus.

Bactérias
– Bordetella bronchiseptica. É geralmente a bactéria preponderante nesta doença.
– Pseudomonas aeruginosa.

Sintomas
– Traqueobronquite com repercussão sobre o estado geral de saúde.
– Evolução longa: 3 a 6 semanas.
– Complicação: pneumonia exsudativa.
– Mortalidade: em comunidades, até 20% dos animais doentes.

Diagnóstico
– Cão isolado: o diagnóstico diferencial dos corrimentos nasais, bilaterais, levanta a hipótese de
rinite alérgica.
– Cão em comunidade: traqueobronquite contagiosa. O diagnóstico etiológico pode ser necessário
para prever uma medida profilática adaptada. As seguintes técnicas podem ser utilizadas:
• VIROLOGIA E BACTERIOLOGIA: isolamento do ou dos agentes responsáveis a partir do material
coletado da faringe ou de um lavado brônquico, ou a partir do pulmão coletado de um cadáver.
Pode-se recorrer à técnica do PCR (Laboratório Scanelis – Toulouse). Este tipo de amostra deve
sempre ser precoce (animais doentes há menos de 6 dias).
• SOROLOGIA: necessidade de amostragem precoce e tardia (de 8 a 10 dias após a primeira coleta).
O laboratório fará a pesquisa da valência antigênica pela qual determinado nível de anticorpos se
liga de maneira significativa. A interpretação destes resultados sorológicos é, por vezes, delicada.

Tratamento
Antibioticoterapia
– Por via parenteral:
– amoxicilina (Clamoxyl®*): 25 mg/kg/dia em 2 doses;
– Quinolonas:

– marbocil: 2 mg/kg/dia em dose única;



– enrofloxacino: 5 mg/kg/dia em 2 doses.
– É interessante associar a AEROSSOLTERAPIA (ver AEROSSOLTERAPIA (p.13)): melhores resultados.
Sessões cotidianas ou bicotidianas de 20 a 30 minutos.

Cada aerossol poderá conter, para um cachorro:
– poliximina B: 333.000 UI; ou
– canamicina 250 mg; ou
– gentamicina: 40 mg.

Pode ser associado o Gomenol®* solúvel à aerossolterapia (5 a 10 mL por sessão).
Duração do tratamento de 10 dias.

• SOROTERAPIA: soro homólogo (Homoserum) que compreende as valências da doença de Carré,
adenovírus, Parainfluenza, Bordetella: 5 mL/kg por via subcutânea (mínimo de 10 mL) em 1 única
injeção nos 2 primeiros dias da doença. É preciso avaliar sua utilidade, pois geralmente tem fraco
potencial de cura.

Profilaxia
• PROFILAXIA SANITáRIA: importante nos locais de criação de animais. É importante respeitar as
normas do local de criação para sua aplicação (volume, aeração do local, local termicamente
protegido).
– Aeração: renovação do ar à taxa de 20 a 30 volumes por hora.
– Temperatura: da ordem de 18° a 20 °C.
– Higrometria: 60%.
– Respeitar um limite de trabalho para possibilitar a desinfeção dos locais com formol ou com
hipoclorito diluído à razão de 1/30 ou com sais de amônio quaternário.

Profilaxia médica
– Grande número de vacinas contém atualmente a valência de Parainfluenza atenuada, associada
às valências habituais (vírus de Carré, adenovírus tipo 2, Parvovírus).
– As vacinas mais específicas são recomendadas, particularmente nos locais de criação ou nos
canis destinados à venda. É interessante usar vacinas que contenham a valência Bordetella, por sua
importância.



Toxidermia
Definição
Também chamadas de acidentes cutâneos por medicamentos, as toxidermias caracterizam as
múltiplas repercussões cutâneas suscetíveis a padecer por consequência da administração
sistêmica de vários medicamentos, por via oral e parenteral. São distinguidas das dermatites de
contato, que estão eventualmente relacionadas à aplicação de medicamentos tópicos.

As toxidermias constituem um conjunto de dermatoses muito diversificadas que podem
mimetizar um grande número de situações clínicas. Elas são descritas tanto para o cão como
para o gato, com frequência estimada na ordem de 2%. De fato, são pouco conhecidas e são
subdiagnosticadas, por isto sua confirmação rigorosa permanece difícil (inicia-se por
imputabilidade medicamentosa). Embora a maioria dos casos permaneça benigna (urticária e
eritrodermia), algumas manifestações são muito mais graves (vasculite, eritema polimórfico,
pênfigo medicamentoso), e até mesmo fatais (necrólise epidérmica tóxica etc.).

Etiologia
As substâncias que podem levar a estas doenças são inúmeras e nenhuma classe terapêutica
escapa do risco de gerar um acidente medicamentoso. No entanto, na prática, o maior número
de casos decorre da administração de sulfamidas (trimetoprima + sulfa) e de antibióticos
(praticamente todas as famílias podem estar relacionadas ao surgimento da doença, e é preciso
conhecer a frequência de cada uma delas antes de escolher uma categoria particular). Os
barbitúricos e as vacinas são classicamente citados de igual maneira.

Sintomas
Os sintomas são extremamente variáveis. Serão encontrados principalmente:
– manifestações alérgicas do tipo anafilático (urticária, angioedema);
– eritrodermias amplas, esfoliativas;
– erupções cutâneas focais;
– ERITEMA POLIMóRFICO;
– necrose epidérmica bolhosa (síndrome de Lyell) (ver LYELL (DOENçA DE) (p.393)).

Com menor frequência, podem ser observadas dermatoses que mimetizam uma doença
autoimune (DAI) (pênfigo, penfigoide bolhoso, lúpus) e vasculites.

Merecem menção particular as toxidermias induzidas em certos cães da raça Doberman como
consequência da administração de sulfadiazina, que se manifestam através de erupções cutâneas
acompanhadas por sintomas oculares, articulares, renais e hematológicos.

Do mesmo modo, alguns Schnauzers anões podem apresentar piodermite superficial
necrosante 1 ou 2 dias após o uso de xampus inseticidas: desenvolvem-se papulopústulas sobre o
abdome ventral, que se tornam ulcerosas e dolorosas. Pode-se observar febre e abatimento. As
lesões regridem espontaneamente em 8 a 15 dias através de um tratamento sintomático.

Diagnóstico
Os critérios de diagnóstico de uma toxidermia são estritos (coeficiente de imputabilidade):
– administração do medicamento revelada por anamnese;
– exame clínico e histopatológico revelando sinais compatíveis com uma toxidermia;
– suspensão do agente causador com melhora do estado cutâneo;



– administração de um medicamento diferente mas equivalente àquele do qual se suspeita sem
observar o reaparecimento da dermatose.

Um número enorme de substâncias pode desencadear os sintomas. Dentre as mais comuns
podemos citar o levamisol, alguns antibióticos (ampicilina, tetraciclina, lincomicina,
cefalosporinas), algumas sulfamidas, bem como barbitúricos e vacinas.

As manifestações clínicas das toxidermias são tão variáveis que esta hipótese deve ser levada
em conta na avaliação diagnóstica de quase todas as síndromes cutâneas conhecidas.

O exame histológico revela igualmente um grande polimorfismo lesional. No entanto, a
observação de queratinócitos isolados, em estado de necrose ou lesões descritas com frequência
em DAIs devem levar a considerar uma toxidermia.

Do ponto de vista prognóstico, a riqueza de células de uma epiderme necrosada caracteriza
uma situação mais favorável que uma epiderme paucicelular, sobretudo se sintomas gerais
acompanham manifestações puramente cutâneas.

A suspensão do uso do medicamento é indispensável.



Toxocaríases
Ver ASCARIDíASES (p.70)



Toxoplasmose
Definição
Antropozoonose parasitária que pode evoluir em todas as espécies animais sob a forma latente
(infecção toxoplásmica) ou sob a forma evolutiva (doença toxoplásmica) (ver Tabela).

O veterinário está sujeito a contrair a doença toxoplásmica do cão e do gato, e deve atentar ao
eventual papel desempenhado pelo gato na transmissão da doença, já que o ciclo biológico do
Toxoplasma gondii compreende uma fase de reprodução no intestino delgado do animal,
culminando com a emissão de oocistos não esporulados nas fezes, os quais, em 4 dias,
adquirirão a forma de oocistos esporulados e serão capazes de sobreviver por mais de um ano
em ambiente úmido.

Além desse ciclo enteroepitelial, o parasita executa no gato um ciclo extraintestinal após
atravessar a lamina propria e disseminar-se pela via hemolinfática. Geralmente esse ciclo culmina
com a formação de cistos que sobreviverão nos tecidos durante toda a vida do hospedeiro (tecido
nervoso, muscular e vísceras). Os bradizoítas, presentes nos cistos tissulares, poderão ser
ativados (estado de imunodepressão, corticoterapia) e dar lugar à doença toxoplásmica.

Doença Toxoplásmica
Muito rara no cão, excepcional no gato
– Antes de completar dois anos.
– Hipertermia.
– Erupção cutânea maculopapulense.
– Diarreia sero-hemorrágica inconstante.
– Broncopneumopatia aguda.
– Meningoencefalite.
– Evolução para a morte em alguns dias.
• NO CãO, associação possível com a cinomose e com casos de aborto.
• NO GATO:
– Formas oculares: uveíte, retinocoroidite.
– Formas nervosas = crises convulsivas, ataxia, hiperestesia.

Diagnóstico
Faz-se através da associação de sinais clínicos atribuíveis à toxoplasmose e de exames
complementares específicos positivos.
• NAS FORMAS AGUDAS: o diagnóstico é necrópsico, fundamentado na evidência do parasita sob a
forma livre ou pseudocística em lesões necróticas do pulmão, do fígado, do cérebro ou do baço.
• NAS FORMAS SUBAGUDAS: conversão sorológica a partir de dois exames sorológicos efetuados com
10 dias de intervalo.

NOTA: Existem diversas reações disponíveis: método de ELISA, imunofluorescência, Western
Blot, Dye Test de Sabin Feldmann, testes de aglutinação (aglutinação ao látex, hemaglutinação
indireta).

Também é possível fazer o diagnóstico através de PCR (Scanelis).

Exame de fezes



A pesquisa de oocistos nas fezes é interessante, mas não permite distinguir o Toxoplasma gondii
de certos coccídios não patogênicos que podem estar presentes no intestino do gato.

Tratamento
– Clindamicina (Antirobe®, Dalacine®*) 25 mg/kg/dia via oral em 2 doses por dia durante 4
semanas (em caso de vômito interromper o tratamento durante 24 horas);
– Espiramicina (Rodogyl®): 50 a 100 mg/kg/dia durante 4 semanas.
– Trimetoprima-sulfametoxazol (Bactrim®*): 30 mg/kg/dia via oral em 2 doses durante 4 semanas.
– Em caso de toxoplasmose ocular: associação clindamicina-glicocorticoide por via sistêmica ou
local.

Infecção Toxoplásmica
Neste caso, o mais importante é avaliar o risco da convivência de uma mulher grávida
desprovida de anticorpos antitoxoplásmicos com o gato (ver Tabela). Isto porque o fato de a
mulher conter um nível de anticorpos fraco e estável significa que ela foi infectada há muito
tempo e não existe praticamente risco algum para ela ou para o bebê.

Exames desejáveis no gato
• PESQUISA DE ANTICORPOS (2 exames sorológicos com 15 dias de intervalo): obtenção e
transferência de uma amostra de 2 mL de sangue para um tubo seco. Diversas reações
mencionadas anteriormente podem ser utilizadas.
• PESQUISA DE OOCISTOS: amostragem: 10 a 15 g de fezes frescas conservadas a 4 °C e despachadas
para o laboratório em 48 horas.

Duas vezes obedecendo a um intervalo de 8 dias entre cada exame.
Também é possível fazer o diagnóstico através de PCR (Scanelis).

Recomendações para a mulher grávida
– Não limpar a caixa de areia do gato.
– Esta caixa de areia deve ser esvaziada diariamente, isto é, antes do fim do tempo necessário
para a esporulação dos oocistos, por uma pessoa equipada com luvas que fará a limpeza com
água quente e a desinfecção com auxílio de um produto amoníaco.
– Aconselhar à mulher grávida que não pratique jardinagem e não manipule terra ou plantas que
possam ter sido contaminadas com excrementos do gato.
– O gato não deverá ser alimentado com carne ou leite cru ou malcozido.
– Limitar aos gatos a prática de caça.
– Beber água mineral.



Transfusão sanguínea
Terapia substitutiva destinada a restaurar a capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue ou
de fornecer fatores de coagulação (intoxicação por cumarínicos, coagulação intravascular
disseminada). Para esta segunda indicação, é indispensável utilizar sangue coletado
recentemente.

O sangue completo é utilizado para compensar as hipovolemias ou as anemias.
 Interpretação

(segundo Wyers M. e Marchand A.)

O plasma (fresco ou congelado) pode ser utilizado para tratar hipovolemias ou para fornecer
fatores de coagulação para animais não anêmicos.

Em caso de indisponibilidade do sangue, pode-se optar pelo emprego de hemoglobina bovina:
Oxyglobin® (15 a 30 mL/kg IV).

Indicações
 CãO GATO
Hematócrito (%) <15 <10
Hemoglobina (g/100 mL)<5 <4
Hemáceas (/mm3) <2.000.000<2.000.000

Contraindicações



– Incompatibilidade entre o doador e o receptor.
– Anemias hemolíticas com mediação imune.
– Insuficiência renal avançada.
– Insuficiência hepática.

Coleta De Sangue
O sangue deverá ser coletado de um animal em boa saúde. Na espécie felina, é importante
garantir a ausência de infecção pelo vírus leucemogênico e pelo vírus da imunodepressão.

O sangue deverá ser recolhido em frascos ou em bolsas contendo o meio ACD (ácido cítrico
0,47 g – citrato de sódio: 1,33 g – glicose: 3 g para 100 mL de água destilada). Devem ser
utilizados 50 mL desta solução ACD para 200 mL de sangue.

Estoque: 10 dias entre 1° e 4 °C.

Análise De Compatibilidade
O cão praticamente não possui aglutininas ou hemolisinas naturais, de modo que os acidentes de
incompatibilidade são excepcionais no momento de uma primeira transfusão.

No entanto, existem 7 grupos sanguíneos no cachorro. Apenas um antígeno tem real
importância na prática, o antígeno A que permite distinguir um grupo A+ de um grupo A–. Sendo
assim, um cão A+ pode receber sangue de todos os doadores, e o cão A– só poderá receber de um
doador A–. O grupo A– pode ser qualificado inicialmente como doador universal.

O antígeno A existe em 65% a 75% dos cães. Na espécie felina, são conhecidos 3 tipos
sanguíneos: A, B e AB. Deve-se verificar a compatibilidade antes de toda transfusão (ver o teste a
seguir).

A compatibilidade deve ser avaliada sempre que o grupo do doador não for, com certeza, A– e
se o receptor for politransfundido.

Deverá ser feita a coleta de 2 mL de sangue do doador e 2 mL de sangue do receptor em EDTA.
Centrifugar a 3.000 rotações por um minuto. Separar os plasmas. Lavar os glóbulos vermelhos
três vezes em solução salina isotônica. Preparar uma suspensão a 2% de glóbulos vermelhos em
solução salina isotônica.
– TESTE PRINCIPAL: misturar 2 gotas de suspensão de glóbulos vermelhos do doador com 2 gotas
do plasma do receptor.
– TESTE ACESSóRIO: misturar 2 gotas de suspensão de glóbulos vermelhos do receptor e 2 gotas do
plasma do doador.
– TESTE CONTROLE: misturar 2 gotas de suspensão de glóbulos vermelhos do receptor com 2 gotas
do plasma do receptor. Os três tubos devem ser incubados por 30 minutos a 25 °C. Em seguida
deve-se centrifugar a 3.000 rotações por um minuto. O teste será positivo se for observada
aglutinação e os sangues serão considerados incompatíveis.

Transfusão
Trata-se de sangue conservado, este será previamente reaquecido mergulhando o frasco em água
a 38° a 40 °C durante 10 minutos.

A injeção será feita na veia subcutânea média no antebraço, na veia safena ou na veia jugular.
As vias intraperitoneal ou intramedular (fêmur) podem ser utilizadas no gato ou no cão jovem.
Para calcular o volume sanguíneo a ser transfundido, é necessário conhecer o hematócrito do
receptor e determinar o hematócrito desejado.



O volume sanguíneo normal é de 90 mL/kg no cão e de 75 mL/kg no gato.
• EXEMPLO:

Cão de 20 kg, com um hematócrito de 10%, que se deseja elevar a 30%. O volume sanguíneo
deste cão de 20 kg pode ser estimado em 1.800 mL (90 mL de sangue por kg). O volume de
glóbulos vermelhos é, portanto: 10% de 1.800 = 180 mL.

Para elevar o volume de glóbulos vermelhos a 30%, ou 540 mL, é necessário adicionar:
540 mL – 180 mL = 360 mL.
Para adicionar 360 mL de glóbulos vermelhos com o sangue de um cão cujo hematócrito é de

40% por exemplo, será necessário adicionar 900 mL de sangue (100 × 360/40).
A rapidez da transfusão não deve ultrapassar 10 mL/kg por hora (5 mL em animais com

problemas cardíacos). Não é desejável adicionar um volume de sangue superior a 20% do
volume normal do sangue do animal por 24 horas.

Complicações
– Risco de edema pulmonar em caso de transfusão muito rápida.
– Risco de incompatibilidade imediata quando um cão A– recebe sangue A+ e em seguida, recebe
novamente sangue A+ num período maior que 8 dias após a primeira transfusão: vômitos,
dispneia, estado de choque.

Pode-se observar um fenômeno de hemólise retardada em aproximadamente duas semanas
quando um cão A– que havia anteriormente desenvolvido aglutininas e hemolisinas dirigidas
contra o antígeno A+ recebe sangue A+.

Em caso de urgência e na ausência de doador, poderão ser utilizadas soluções coloidais
transportadoras de oxigênio (hemoglobina bovina em solução: Oxyglobina®, seu custo é elevado).



Trânsito digestivo (Interrupção do)
As principais causas são a obstrução e a oclusão do intestino, que se devem a causas variadas:
oclusão da luz do sistema digestivo de origem intrínseca ou extrínseca, perturbação da
motilidade (ileus). A obstrução pode ser parcial ou total, de forma a levar à parada do trânsito.

Etiologia
• Obstrução “intraluminal” (“intrínseca”) ou intramural:
– corpo estranho intraluminal;
– anomalia parietal: neoplasia, granuloma, hematoma, estenose “cicatricial”;
– lesão congênita: atresia intestinal.
• Compressão extramural (“extrínseca”):
– aderências, massas intra-abdominais;
– hérnias (perineais, inguinais…);
– intussucepção;
– vólvulo;
– estrangulamentos…
• Ileus (hipomotilidade):
– problemas neuromusculares (disautonomia, lesão da modula espinhal…);
– problemas metabólicos (hipocalemia, uremia, endotoxemia);
– causas inflamatórias: traumatismo cirúrgico, inflamações (pancreatites, peritonites…),
parvovirose…

Sintomas
– Vômito e anorexia.
– Fraqueza, desidratação.
– Ausência de fezes ou, eventualmente, emissão de pequenas quantidades de fezes, líquidas e
sanguinolentas.
– Dor abdominal (com distensão localizada em alguns casos):
– posição antiálgica (em posição de rezar);
– dor exacerbada por palpação.
– O quadro clínico é estabelecido em função da gravidade dos problemas hidroeletrolíticos e
ácido básicos (desidratação severa, hipocalemia…), da dor abdominal; o animal pode ainda
sofrer peritonite ou entrar em estado de choque.
• A INTENSIDADE DOS SINTOMAS E A RAPIDEZ DA EVOLUçãO são maiores quanto mais alta estiver situada
a lesão no tubo digestivo. As interrupções do trânsito “situadas na porção distal” são
compatíveis com longa sobrevida pois a desidratação é pouco severa, com lenta degradação do
estado geral e emagrecimento considerável em certas situações.
• A NATUREZA DOS DESEQUILíBRIOS áCIDO BáSICOS depende igualmente da localização da lesão, e em
geral, podem ser:
– possível alcalose metabólica devido a refluxo duodenogástrico quando o local de oclusão está
relacionado a uma porção proximal do intestino delgado.
– acidose metabólica nos outros casos.

Exames Complementares



Radiografia
– Radiografia sem preparação:
– dilatação intestinal por ar ou líquido na vizinhança de um obstáculo (diâmetro das alças

intestinais superior a 1,6 vez a altura da vértebra L5);
– visualização do corpo estranho caso seja de densidade mineral ou metálica;
– imagens “em gotas de água” do conteúdo em caso de corpo estranho linear;
– em caso de ileus paralítico, o conjunto de alças intestinais aparece dilatado, geralmente de

maneira menos importante que de um fenômeno obstrutivo ou oclusivo.
– Radiografia com meio de contraste (trânsito com bário):
– parada do trânsito;
– imagens onde são feitas subtrações parietais (imagem “em caroço de maçã”) ou luminais;
– em caso de suspeita de perfuração (utilizar um produto iodado não iônico), visualização do

produto de contraste na cavidade peritoniana;
– em caso de ileus paralítico, o meio de contraste pode atingir o cólon.
• ULTRASSONOGRAFIA: permite um diagnóstico etiológico preciso com excelente sensibilidade.
– Visualização das alças intestinais dilatadas e de alças vazias em caso de fenômeno obstrutivo
ou oclusivo, todas as alças aparecem dilatadas em caso de ileus paralítico.
– Evidência da causa do interrompimento do trânsito intestinal (ver TUMORES DO TUBO DIGESTIVO,
CORPOS ESTRANHOS INTRAORGâNICOS).
– Avaliação das consequências: ulcerações, modificação do peristaltismo, perfuração e peritonite
(falha do septo, efusão abdominal de aspecto celular).
• PARACENTESE ABDOMINAL: permite diagnosticar uma peritonite associada.

Exame bioquímico
– Avaliação da repercussão de problemas hidroeletrolíticos e ácido básicos:
– hematócrito;
– proteínas totais; albumina: em geral, diminuídas;
– glicemia: hipoglicemia se houver choque séptico;
– reserva alcalina (HCO3

–), gás no sangue;
– natremia;
– calemia.
– Avaliação do funcionamento renal (risco de insuficiência renal funcional): creatininemia.
• EXAME HEMATOLóGICO caso haja suspeita de infecção ou perfuração.

Tratamento
• TRATAMENTO ESPECíFICO, cirúrgico ou não.
• NECESSIDADE DE BOA REANIMAçãO pré, peri e pós-operatória.
• CORREçãO DOS DESEQUILíBRIOS HIDROELETROLíTICOS (ver DESIDRATAçõES (p.194)).
– Correção da desidratação, reestabelecimento da volemia:
– em situação de choque severo: coloides (dextranas, solução de hidroxietilamida ou Elohes®*,

farmácia hospitalar; muito caro) ou NaCl 7,7%;
– em situação de choque moderado: cristaloides (NaCl 0,9%);
– hipocalemia corrigível por adição de KCl. Requer uma exploração cirúrgica precoce, que deve

ser adotada desde que o estado do animal o permita.
• ANALGESIA.
• ANTIBIOTICOTERAPIA PARENTERAL indispensável.



– Amoxicilina: 20 mg/kg 2 vezes ao dia, ou associação amoxicilina-ácido clavulânico.
– Em associação a: gentamicina: 4 mg/kg 1 vez ao dia, sob supervisão da função renal.
• Retomada progressiva mas precoce da alimentação.

Prognóstico
Ele é grandemente influenciado pela natureza das lesões e particularmente pela existência ou
não de “estrangulamento” vascular (torsão mesentérica).



Traqueia (Colapso da)
Definição
Rebaixamento dorsoventral da traqueia, que afeta essencialmente raças anãs, levando à tosse e
eventualmente a acessos dispneicos agudos que podem culminar em asfixia.

Sintomas
– Tosse crônica, particularmente sonora (em “grito de ganso”, em “buzina”).
– Dispneia inspiratória.
– Por vezes, suspeita-se da doença devido a uma crise dispneica, com esforços para inspirar
marcados e assovios sonoros. É comum que o acidente tenha sido precedido de um episódio de
tosse seca e muito ruidosa.
– Traqueia sensível e eventualmente comprimida localmente (no entanto, os colapsos traqueais
situados além da entrada torácica não são, evidentemente, palpáveis).

Exames Radiológicos
Um exame radiológico de perfil, que permita ver todo o comprimento da traqueia, é
indispensável para confirmar o diagnóstico.

É indispensável fazer no mínimo dois negativos: na inspiração profunda (após breve obstrução
das narinas) e na expiração: de fato, o colapso traqueal cervical pode ser visualizado no momento
da inspiração enquanto que o colapso da porção torácica é visível no momento da expiração.

Princípios Do Tratamento
As terapias diferem notavelmente segundo a situação consista em uma crise dispneica que
requeira medidas de urgência ou em um estado de colapso latente onde possam ser usadas
medidas de higiene, eventualmente completadas por um tratamento médico.

O tratamento cirúrgico é reservado para os casos mais graves. Complicações e outros problemas são
frequentes; e podem ser motivo para se consultar.

Conduta Do Tratamento
Colapso traqueal agudo
Requer intubação traqueal cuja eficácia está em função da localização do rebaixamento. Em
situação de colapso distal ou de problemas na intubação, será necessário recorrer a uma
traqueostomia baixa seguida da introdução de uma sonda.

Colapso latente ou recidivante
O tratamento visa reduzir os acessos de tosse, mas não é capaz de suprimi-los totalmente.
– Medidas higiênicas:
– emagrecimento quando o animal estiver obeso;
– substituição obrigatória da coleira de pescoço por uma coleira de corpo.
– Medidas médicas:
– Tratamento das doenças respiratórias e cardíacas concomitantes.
– limitadas ao tratamento da inflamação traqueal crônica associada:



– corticoterapia: em “curas descontínuas” (prednisolona 0,5 mg/kg, durante vários dias por mês);
encontrar a dose mínima efetiva.

– broncodilatador, teofilina (Dilatrane®*): 10 mg/kg via oral em 2 doses por dia;
– antitussígenos quando houver tosse seca (xarope Tussipax®*): 1 mL pela manhã e à noite para

um cão de raça anã.
– Tratamento cirúrgico: existem diversas técnicas e materiais que podem ser usados nesta
situação. A dificuldade parece residir essencialmente na “rejeição” de próteses, na migração da
prótese, em uma possível infecção (forte reação inflamatória nos dias seguintes à intervenção:
necessidade de uma corticoterapia local).



Traqueia (Doenças da)
Patologia Traqueal Dos Carnívoros
Principalmente inflamação (traqueíte), resultante de uma irritação ou de uma doença local,
primitiva ou secundária.
• AS OCLUSõES TRAQUEAIS VERDADEIRAS, por corpos estranhos, tumores, estenoses adquiridas ou
congênitas (hipoplasia traqueal) são raras; mas é frequente encontrar compressões provocadas
por tumores mediastinos, particularmente tumores dos nodos linfáticos.
• A HIPOPLASIA DA TRAQUEIA tem origem congênita nas raças braquicéfalas (traqueia de pequeno
diâmetro com fechamento dorsal completo dos anéis da traqueia).
• O COLAPSO TRAQUEAL (ver TRAQUEIA [COLAPSO DA (p.566)]) é o sinal mais diagnosticado,
particularmente em raças pequenas, e se deve a um descimento traqueal dorsoventral.
• OS TRAUMATISMOS DA TRAQUEIA podem levar a complicações como pneumomediastino e/ou
enfisema subcutâneo.
• Estas diferentes doenças são essencialmente responsáveis pela tosse, enquanto as dispneias de
origem traqueal com respiração ruidosa e sibilante são mais raras e só aparecem quando há
obstrução quase completa (colapso).

Exame Da Traqueia
Faz-se por palpação. No entanto, apenas a parte cervical é acessível: por isso são também usados
para o diagnóstico os negativos radiológicos e a endoscopia. É preciso pesquisar,
particularmente nos negativos radiológicos, modificações do perfil do órgão e se há elevação
localizada em região mediastinal.

Terapia
Quando é possível, depende da natureza da doença traqueal.



Traqueia (Traumatismos da)
Embora raras e geralmente consequência de mordida, estas situações merecem destaque devido
à expressão clínica forte que muitas vezes se apresenta, relacionada à presença de um enfisema
subcutâneo, geralmente localizado no pescoço, mas em alguns casos muito mais estendido. Na
ausência de outras lesões mais profundas (pneumotórax) ou de manifestações de asfixia,
aconselha-se deixar o animal na gaiola uma vez que o enfisema tem tendência progressiva a
reduzir espontaneamente.



Traqueíte
Definição
Inflamação do epitélio traqueal, geralmente associado a um acometimento laríngeo ou
brônquico. Convém distinguir:
• TRAQUEíTES AGUDAS, podendo ser primitivas e resultantes de uma irritação local (fumo, ar frio,
uivos prolongados); ou secundárias e resultantes de uma infecção viral (ver TRAQUEOBRONQUITE
CONTAGIOSA, CINOMOSE).
• TRAQUEíTES CRôNICAS, cujo diagnóstico etiológico requer um exame particularmente minucioso
dos aparelhos respiratório e cardíaco.

Sintomas Essenciais
– Tosse forte, seca, frequentemente emetizante e que pode ser provocada por palpação traqueal
(ver TOSSE (p.558)).
– Quando a traqueíte é crônica, é necessário realizar uma auscultação respiratória e cardíaca
rigorosa assim como um exame radiológico do tórax.
– Ausência de tradução radiológica quando a doença é aguda e primitiva.

Princípios Do Tratamento
• O TRATAMENTO DE TRAQUEíTE AGUDA é essencialmente o mesmo para a TOSSE.
• O TRATAMENTO DA TRAQUEíTE CRôNICA é mais complexo e é passível de ser aquele da doença causal
e também do controle da infecção bacteriana local.
• Paralelamente, sobretudo em gatos, é quase sempre necessário recorrer à corticoterapia para
aliviar a dor do animal (ver BRONQUITE CRôNICA (p.97)).



Traqueobronquite contagiosa
Ver TOSSE DE CANIL (p.559)



Tratamentos odontológicos
Ver ENDODôNTICOS (TRATAMENTOS (p.253))



Traumatismo da medula
Definição
Consequência de uma fratura, de uma luxação vertebral ou então de uma hérnia de disco
traumática.

Um relatório neurológico permite localizar a lesão e estimar sua gravidade: desaparecimento da
sensibilidade dolorosa profunda, choque espinhal, reflexo de extensão cruzada e existência de
síndrome de Schiff-Sherrington (extensão espástica dos membros anteriores associada a uma
paralisia flácida dos posteriores, significando uma lesão grave entre D3 e L3) agravando
acentuadamente o prognóstico.

No início, o exame neurológico deve ser repetido diversas vezes por dia (verificar o estado de
sideração medular durante as horas seguintes ao traumatismo).

Diagnóstico
Radiografia e/ou mielografia, tomografia e, melhor ainda, imagem por ressonância magnética
definem a natureza da lesão e o grau de compressão. Manipular o animal com precaução.

Prognóstico
Ruim se a sensibilidade à dor profunda desapareceu após mais de 24 horas antes da
descompressão cirúrgica.

Tratamento
Ter precaução ao manipular a coluna vertebral.

Imobilizar o animal em decúbito lateral sobre uma mesa.
Buscar as lesões viscerais pós-traumáticas que possam comprometer o prognóstico vital.

Medicinal
– Metilprednisolona (Solumedrol®*): 30 mg/kg IV seguido por 30 mg/kg em perfusão venosa por 6
horas, fazer os ciclos durante 24 horas.
– Dexametasona (Dexasone®): 2 a 4 mg/kg IV, 2 injeções a cada 6 horas, seguido de 0,1 mg/kg a
cada 12 horas durante 3 dias.
– Diurese osmótica: manitol a 20%, IV, na dose de 2 g/kg, 2 aplicações a cada 4 horas; evitar em
caso de suspeita de hemorragia.

Tratamento antiálgico: opiáceos (ver ANTáLGICOS (p.48)).
• CIRúRGICO: realizar a descompressão da medula através de uma hemilaminectomia e estabilizar
a coluna vertebral (placa etc.).
• REEDUCAçãO: são necessárias de 4 a 6 semanas para a recuperação, e os cuidados são idênticos
àqueles da HéRNIA DE DISCO.
– Prevenir a ocorrência de escarros em decúbito.
– Esvaziar a bexiga urinária.
– Antissépticos urinários.
– Massagem para evitar a amiotrofia.



Traumatismos dentários
Na presença de um traumatismo dentário é preciso conservar o dente e evitar a pulpite e a
necrose pulpar. O tratamento será tão precoce quanto o estado do animal o permita.

Conduta Do Tratamento
Contusão e subluxação
– imobilizar o dente através de procedimentos ortopédicos (fio de aço, anéis);
– administrar um antibiótico por via sistêmica durante 8 dias;
– prescrever uma dieta com alimentos macios durante o período de 1 mês;
– verificar a vitalidade pulpar 1 mês após o tratamento através de radiografia: o surgimento de
uma lesão apical deve conduzir à extração do dente ou a um tratamento endodôntico (ver
ENDODôNTICOS [TRATAMENTOS (p.253)]).

Luxação completa
– conservar o dente em solução salina isotônica;
– não tocar ou esfregar a superfície radicular;
– reimplantar o dente e fixá-lo o mais rápido possível (em até 4 a 6 horas) com uma tala;
– prescrever a administração de um antibiótico por via sistêmica durante 8 dias e uma dieta com
alimentos macios durante o período de 1 mês.
– desvitalizar o dente 10 a 15 dias depois e obturá-lo com hidróxido de cálcio;
– obturar o dente definitivamente 4 a 6 meses depois.

Fratura coronária
– Se a polpa não foi lesionada: nenhum tratamento, a não ser eventualmente o polimento da
fratura para evitar que a língua e os lábios sofram lesões.
– Se a polpa foi lesionada: tratamento endodôntico ou extração do dente se a coroa estiver
completamente destruída.
• FRATURA RADICULAR:
– As fraturas baixas, aquelas relacionadas ao terço apical, normalmente se curam
espontaneamente quando se submete o animal a uma dieta com alimentos macios durante o
período de 1 mês e a uma tala de contenção.
– As fraturas altas ou múltiplas requerem extração.
• FRATURA CORONORRADICULAR: de acordo com a situação, tratamento endodôntico ou extração.



Tremores
Oscilações rítmicas involuntárias de um músculo ou de um grupo muscular ao redor da sua
posição de equilíbrio.

Classificação
São distinguidos por:
– Tremores em repouso: desaparecem quando são executados movimentos voluntários, têm ritmo
lento e regular. São provocados por uma lesão no locus niger e nos pedúnculos cerebelares.
– Tremores em ação: surgem quando são executados movimentos voluntários. São classificados
em:
– tremores de posição: surgem quando o animal mantém uma postura voluntariamente. Difícil de

notar em carnívoros.
– tremores cinéticos: movimentos descontínuos, clônicos, irregulares surgem ou tornam-se

nitidamente mais exagerados no momento da execução de um gesto. Normalmente associados
a uma ataxia cerebelar.
Esses tremores são provocados por lesões cerebelares ou pedúnculos cerebelares, mas

também por lesões na região subtalâmica.

Etiologia
– Congênita.
– Infecciosa.
– Vascular.
– Traumática.
– Tumoral.
– Idiopática.

Para os tremores de repouso, é preciso adicionar a estas causas as intoxicações:
– por medicamentos (neurolépticas);
– com monóxido de carbono.

Tratamento
• Tremores em repouso:
– Tremores isolados:
– Imipramina (Tofranil®*) (anticolinérgico): 1 a 4 mg/kg/dia por via oral em 2 doses.
– Piribedil (Trivastal®*) (agonista de dopamina): 0,5 mg/kg/dia por via oral em dose única.
– Levodopa (Modopar LP®*): 10 mg/kg/dia por via oral em 2 doses.
• Tremores em ação:
– Propranolol (Avlocardyl®*): 2-4 mg/kg/dia por via oral em 2 doses.
– Diazepam (Valium®*): 0,5 mg/kg/dia por via oral em 2 doses.
– Fenobarbital (Gardenal®*): 4 mg/kg/dia por via oral em 2 doses.



Tricuríase
Definição
Helmintose do cão devido a Trichuris vulpis, nematodo hematófago do ceco, de 3 cm de
comprimento, com extremidade inferior afunilada, ocasionalmente responsável por uma enterite
hemorrágica crônica.

Principais Sintomas
– em geral, infestações paucissintomáticas;
– diarreia persistente com filetes de sangue inconstantes;
– debilidade geral e anemia irregulares e discretas.

Diagnóstico
Clínico de suspeita
– mais comum em cães adultos, favorecida pela vida em canil, no mesmo solo;
– diarreia persistente, dor abdominal.
• COPROSCóPICO PARA CONFIRMAçãO: evidência de ovos, em alguns casos muito numerosos, em
forma de barco com parede espessa e proeminências polares de 60/30 µm não segmetados
(método de exame indiferente).

Prognóstico
Geralmente benigno apesar de ter difícil tratamento.

Tratamento
Específico
– Mebendazol (Telmi®* KH): comprimidos de 100 mg, administração 2 vezes ao dia durante 5 dias
consecutivos, ½ comprimido para os animais de menos de 2 kg e 1 comprimido para aqueles de
mais de 2 kg.
– Fenbendazol (Panacu®*) 50 mg/kg durante 3 dias.
– Febantel (Rinta®*): (10 mg/kg por 3 dias ou 25 mg/kg em dose única)
– cães jovens de menos de 3 meses: 1 comprimido a cada 3 kg nos períodos da manhã, tarde e

noite durante um único dia;
– cães a partir de 3 meses: 1 comprimido a cada 10 kg, 1 vez por dia durante 3 dias.
• ADJUVANTE:
– A eliminação dos vermes permite a restauração do trânsito normal.
– Nas formas graves antiespasmódicas, aplicar protetores intestinais.
– A desinfecção do meio é essencial devido à grande resistência dos ovos.





Tripanossomíase sul-americana
Definição
Protozoonose resultante ao desenvolvimento de Trypanosoma cruzi, agente do mal de Chagas,
transmitido essencialmente pelos barbeiros (Reduvídeos).

A doença é encontrada desde a região sudoeste dos Estados Unidos até a Argentina; ela
acomete principalmente o homem e em segundo lugar os animais domésticos como o cão e o
gato.

Sintomas
– Curta fase aguda: hipertermia, cancro cutâneo.
– Fase crônica: sinais cardíacos: arritmias, insuficiência cardíaca.
– Acite, anorexia, hepatoesplenomegalia.

Diagnóstico
• CLíNICO: difícil.
• RADIOLóGICO: cardiomegalia, edema pulmonar (megaesôfago e megacólon, descritos sobretudo
no homem).
• PARASITOLóGICO: muito difícil: xenodiagnóstico.
• IMUNOLóGICO: laboratório especializado.

Tratamento
– Muito aleatório.
– Tratamento para a insuficiência cardíaca.
• Entrar em contato com um laboratório especializado para determinar o tratamento específico.



Tripanossomíases africanas
Definição
Hemoprotozoonoses transmitidas por artrópodes que picam, as moscas tsé-tsé, geralmente de
evolução crônica e devidas principalmente a Trypanosoma congolense, T. brucei e mais raramente T.
evansi.

Principais Sintomas
Quadro clínico pouco característico:
– emagrecimento, anemia e abatimento progressivos;
– surtos febris;
– edemas de localização variável (pálpebras e mandíbula inferior em particular);
– hipertrofia de gânglios e do baço;
– miocardite;
– sinais nervosos: ataxia, convulsões, agressividade.

Diagnóstico
• CLíNICO: suspeita em zona endêmica ou em um animal que tenha vivido durante algum tempo
nesta zona.

Experimental
– Achado e identificação de tripanossomas no sangue ou no material de punção ganglionar:
exame a fresco ou com coloração de May-Grunwald-Giemsa (gota espessa, ultracentrifugação
etc.).
– Diversos outros métodos são praticados em laboratórios especializados (imunologia,
inoculações etc.).
– A identificação requer ainda o apoio de um laboratório especializado.

Tratamento
– Pentamidina (Pentacarinat®*, Lomidine®): 4 mg/kg, 1 vez a cada 2 dias por via IM durante 10 dias.
– No entanto, o estabelecimento do tratamento mais eficaz depende da espécie de tripanossoma
e será determinado com o exame laboratorial.



Triquíase
Definição
Irritação da conjuntiva e/ou da córnea por pelos ectópicos ou cuja orientação está defeituosa.

A triquíase pode ser percebida quando os cílios adquirem uma orientação defeituosa e
ameaçam a córnea. Na maioria das vezes, ela é constatada apenas em animais braquicéfalos
(Pequinês, Pug), com um dobramento da pele nasal importante.

Sinais Clínicos
São, no início, uma epífora, seguida por uma conjuntivite, e por fim uma ceratite localizada na
superfície de esfregamento. Com o tempo, esta ceratite crônica (opacificação córnea,
neovascularização) tende a se pigmentar.

Prevenção De Complicações
– Consiste em separar os pelos do olho, administrando regularmente uma pomada espessa.
– A proteção mecânica à base de gel de carbopolímero com efeitos lacrimomiméticos (Ocryl-gel®)
é classicamente preconizada.
– Mas o verdadeiro tratamento é a exérese cirúrgica do dobramento da pele, operação simples e
altamente satisfatória, que deve ser praticada precocemente, antes que a pigmentação
irreversível da córnea se instale.



Trombiculose
Definição
Também chamada de trombidiose ou eritema do outono, consiste em uma dermatose parasitária
provocada no cão e no gato por larvas de um ácaro microscópico trombidiforme: Trombicula
autumnalis, que também recebe o nome de trombidium ou simplesmente ácaro.

Principais Tipos De Lesão E Sintomas
– As formas adultas e de ninfa dos parasitas vivem livres sobre as plantas, em jardins e em
pradarias, durante as estações de clima temperado (verão, outono).
– Apenas as larvas histiófagas e hematófagas são parasitas. Elas se localizam sobre a cabeça
(pavilhão auricular, pescoço) e sobre as extremidades dos membros (regiões interdigitais), no
dobramento entre a perna e a região inguinal. Nestas regiões formam-se massas de aspecto
pulverulento e cor alaranjada, lembrando cor de açafrão. São compostas por numerosos
parasitas microscópicos agregados. Sua presença, irritante para a pele, provoca a evolução de
uma dermatite muito pruriginosa. O tegumento parasitado se torna avermelhado, papuloso e
escoriações secundárias à coceira surgem progressivamente.

Diagnóstico
– O caráter sazonal da doença e o achado de parasitas macroscopicamente ou através de um
exame microscópico confirmam o diagnóstico.
– Deve ser feito um diagnóstico diferencial da SARNA e outras pododermatoses.

Tratamento
– No cão: lindane (Acarexane®): 1 ampola em 1/2 L de água em curativos locais.
– No gato, apenas os organofosforados são úteis:
– Tiquanis® – aerossol.
– Eurax®* creme, 1 vez ao dia.

NOTA: Também pode ser utilizado (na ausência de AMM) fipronil (Frontline®).



Tromboembolia aórtica do gato
Definição
Embolização aórtica de um trombo formado no átrio esquerdo, frequente no decurso de
cardiomiopatias felinas, quando surgem dilatações cavitárias importantes. A localização mais
frequente do trombo é na quadrifurcação aórtica, mas também pode ter localização cerebral,
mesentérica, pulmonar ou renal.

No cão, a TEA é rara e ocorre como consequência de uma infecção sistêmica (CIVD, síndrome
de Cushing, tumor etc.).

Sintomas
– Os mesmo que da cardiomiopatia causal (taquicardia, sopro cardíaco, som de galope);
– Paresia posterior ou paralisia flácida (sinal de MNP sobre os membros posteriores).
– Pulso femoral, ausente ou dificilmente perceptível.
– Dores fortes.
– Hipotermia e palidez (visível nas almofadas das patas) das extremidades dos membros
posteriores (ou apenas em um).
– O aparecimento dos sintomas pode ser rápido (embolização massiva) ou lento (devido a uma
vascularização suplementar).
– Letargia, hipotermia.

Diagnóstico
– Orientação clínica de acordo com os sintomas anteriormente citados.
– Certeza: a ecocardiografia permite demonstrar as modificações associadas à cardiomiopatia e
evidenciar o trombo no lado esquerdo do coração cuja fragmentação tenha levado à migração de
um êmbolo que tenha se distribuído para a via aórtica. A ecografia também permite visualizar o
trombo aórtico; o Doppler demonstra a modificação do fluxo arterial aórtico.

Prognóstico
Depende muito do caso.

Tratamento
• ASPIRINA®*: 1 mg/kg a cada 2 dias em gatos acometidos por cardiomiopatias.
• REPOUSO.
• EM CASO DE URGêNCIA (êmbolo): heparina na razão de 500 UI por via IV com renovação da dose
por via SC depois de 3 e 8 horas. Difícil emprego (deve-se obter um TCK da ordem de duas vezes
aquele do testemunho).
• ESTREPTOQUINASE (Streptase®*) perfusão venosa de 20.000 UI/kg em 50 mL de solução salina
isotônica. Risco de hemorragia.
• TRATAMENTO PARA MIOCARDIOPATIA CAUSAL.
• CIRúRGICO PARA OS CASOS A SEGUIR E COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MELHORA CARDIORESPIRATóRIA:
– Embolização aórtica ao nível das artérias renais;
– Paralisia dos membros posteriores com ausência de reflexos medulares.
– Ausência de melhora após o tratamento com anticoagulantes.



– Permanência do membro no estado de extensão, mesmo após a terapia medicamentosa.
• Combate à dor: posicionamento de meio curativo adesivo de fentanil (Durogésic®* 25 mg/h).

Prevenção
• “A PREVENçãO é O MELHOR TRATAMENTO.”
• Aspirina®: 1 mg/kg a cada 2 ou 3 dias em gatos acometidos por cardiomiopatias.



Tromboembolia pulmonar do cão
Definição
Embolização no tronco pulmonar de um trombo originado no lado direito do coração, que sob a
forma grave desencadeia um quadro clínico dramático associando choque, insuficiência
respiratória aguda e coeur pulmonale agudo.

Sintomas
– Dispneia, taquipneia (geralmente aparece de forma brutal), com cianose, hipoxemia não
melhoradas por oxigenoterapia.
– Eventualmente ocorre tosse e hemoptise.
– Sintomas da doença causal.
– Evolução para um estado de choque, às vezes levando à morte súbita.

Etiologia
– Glomerulopatias (proteinúria, hipoproteinemia, hipercolesterolemia).
– Cardiopatias (endocardite direita).
– Dirofilariose.
– Angiostrongilose.
– Angiopatia.
– Hipercorticismo.
– Hipotireoidismo.
– Diabetes melito.
– Pancreatite aguda.
– Tumor.
– Septicemia.
– CIVD (tempo de coagulação).
– Anemia hemolítica autoimune (anemia regenerativa).
– Cirurgia recente e/ou catéter venoso local por vários dias.

Diagnóstico
– Orientação clínica: dispneia, taquipneia.
– Radiografia torácica: congestão arterial pulmonar associada a um aspecto tortuoso dos vasos
arteriais e a uma hiperclaridade pulmonar localizada. Em caso de hipertensão arterial pulmonar,
dilatação do tronco pulmonar e do lado direito do coração. Em casos mais avançados:
hepatomegalia, efusão pleural e pericárdica.
– Ecocardiografia: há duplo interesse em realizá-la:
– pesquisar a causa de formação do trombo;
– avaliar a presença de uma eventual hipertensão arterial pulmonar secundária (dilatação do

tronco pulmonar, do átrio e do ventrículo direito, aceleração de um eventual refluxo da
tricúspide).

• DIAGNóSTICO DE CERTEZA: angiocardiografia direita evidenciando a avascularização arterial de uma
região pulmonar.
• CINTILOGRAFIA: exame de melhor eficácia disponível no centro de geração de imagens Oniris
Nantes e no centro de radioterapia de Alfort.



• DIAGNóSTICO ETIOLóGICO: testes específicos.
– dosagens hormonais assim que surge a suspeita de doença endócrina;
– NF, teste de Coomb’s para pesquisar a presença de anemia hemolítica;
– pesquisa de parasitas etc.

Tratamento
• ETIOLóGICO: em função da causa.

Trombolítico
– Heparina: cão: 50-60 UI/kg (3 vezes com 4 horas de intervalo entre as doses).
– Estreptoquinase (Streptase®*) (fibrinolítico) 2000 UI/kg durante 8 horas (perfusão lenta),
(antídoto: ácido aminocaproico).
– Tratamento antiagregante: Aspirina®*: 1 mg/kg/dia.
• TRATAMENTO DE INSUFICIêNCIA RESPIRATóRIA COM OXIGENOTERAPIA.
• TRATAMENTO DE INSUFICIêNCIA CARDíACA AGUDA: ver EDEMA PULMONAR AGUDO (p.243).
• ANTIBIOTICOTERAPIA para evitar a infecção secundária que ocorre frequentemente.

Diuréticos
• A EMBOLECTOMIA é impossível na prática.



Trombopenias, trombopatias
Ver HEMOSTASIA (DISTúRBIOS DA (p.303))



Tuberculose
Definição
Antropozoonose causada por espécies bacterianas que pertencem ao gênero Mycobacterium, com
predomínio de M. tuberculosis no cão e de M. bovis no gato.

Sintomas
Aspectos clínicos muito variados
– Estado geral de saúde mais ou menos diminuído.
– Localizações torácicas (broncopneumonia crônica, pleurite).
– Localizações abdominais (fígado, intestino, gânglio mesentérico, baço, peritônio).
– Localizações osteoarticulares.
– Localização cutânea.
• NO GATO, a localização abdominal é mais frequente e pode-se encontrar uma irite.
• EVOLUçãO: é comum observar caquexia e morte em 3 a 6 meses no cão. No gato, é mais frequente
observar evolução muito mais longa.

Diagnóstico
• CLíNICO: anamnese (profissão e estilo de vida do proprietário, estado de saúde das pessoas que
vivem com o animal, tipo de alimentação).
– Os sintomas altamente variáveis incitam a considerar o diagnóstico frente a toda afecção
crônica caquetizante.
– Nenhum sintoma clínico ou imagem radiológica é patognomônico de tuberculose em
carnívoros.

Experimental
– Diagnóstico direto e anatomopatológico.
    Não devem ser negligenciados: exame direto, cultura em meios específicos/biópsia que permita um diagnóstico histológico.
– Tuberculose broncopulmonar: lavagem traqueal com exame direto e cultura em meio específico.
– Tuberculose pleural: punção do líquido da efusão para exame citobacteriológico.
– Tuberculose abdominal: biópsia ecoguiada, laparoscopia (ou laparotomia) seguida de uma

biópsia onde um fragmento será objeto de um exame bacteriológico e o outro de um exame
histológico.

– Tuberculose osteoarticular ou cutâneo: biópsia.
– Diagnóstico alérgico e sorológico.

Diagnóstico alérgico
– Tuberculinização: injeção subcutânea de 0,2 a 0,6 mL de tuberculina sintética de titulação
25.000 UI/mL.

Medir a temperatura a cada 2 horas. O resultado é positivo se a temperatura atinge 40 °C ao
longo de dois controles sucessivos (ou com diferença de temperatura mínima igual a 1,5 °C).
Resultados irregulares tanto no cão quanto no gato. Interpretação difícil.
– Teste de BCG: útil apenas para o cão. Injeção intradérmica na região interna da coxa após
desinfecção com éter com 0,1 a 0,2 mL de BCG atenuado ou morto por aquecimento.

Leitura em 48 horas. Reação positiva: formação de placa eritematosa, edemaciada, circunscrita



por um halo congestivo com tendência a necrose da parte central durante os dias seguintes.
É uma técnica melhor que a da tuberculinização para a espécie canina, mas sua confiabilidade

não é total.

Diagnóstico sorológico
– Reação de fixação do complemento ao antígeno paratuberculoso (reação de Hole).
– Reação de hemaglutinação passiva (reação de Middlebrook e Dubos).
– Reação de aglutinação de partículas de caolin (reação de Takahashi).

Os laboratórios veterinários não praticam estas reações sorológicas em rotina.
– Teste de ELISA.

Estas técnicas devem ser utilizadas simultaneamente pois nenhuma delas possui valor
diagnóstico absoluto. Convém privilegiar a pesquisa do bacilo da tuberculose, pois só ela
permite um diagnóstico com alto grau de certeza.

Tratamento
Apesar dos progressos obtidos recentemente, a terapia antituberculose continua pesada, com a
necessidade de administrar simultaneamente durante um grande período de tempo diversos
fármacos antituberculose e de realizar controles radiológicos e bacteriológicos da evolução da
doença. Fatos como a possibilidade de tratamentos malseguidos selecionarem cepas resistentes
e o perigo que os carnívoros domésticos tuberculosos oferecem ao ambiente que os rodeia
devem incitar o veterinário a recusar o tratamento e a propor eutanásia.

O veterinário deverá entrar em contato com o médico do proprietário para informá-lo do
diagnóstico permitindo que ele tome as medidas necessárias em relação ao proprietário e sua
família.

Profilaxia
• A PROFILAXIA FARMACOLóGICA através de vacina nunca é praticamente utilizada devido ao baixo
risco de contaminação e à positivação da reação de tuberculinização em animais vacinados. A
vacinação só é aconselhada em animais expostos a um importante risco.

Profilaxia sanitária
– Vigilância de animais que vivam em uma família onde um caso de tuberculose já tenha sido
diagnosticado.
– Higiene da alimentação: evitar a alimentação com leite cru e com certos cortes de carne
(pulmão).
– Eutanásia de carnívoros tuberculosos.
– Informação ao médico da família uma vez que tenha sido estabelecido um diagnóstico de
tuberculose.



Tumor venéreo: sarcoma de sticker
Ver TUMOR VENéREO TRANSMISSíVEL (ANTIGAMENTE DENOMINADO SARCOMA DE STICKER (p.576))



Tumor venéreo transmissível (antigamente denominado
sarcoma de sticker)
Definição
Tumor muito hemorrágico situado no vestíbulo vaginal da fêmea e no pênis no macho (uma
localização possível é as cavidades nasal e oral, olho e tecido subcutâneo).

Tumor transmissível por contato direto: cópula, lambedura, farejamento, resultando num
enxerto de células tumorais.

Metástases são possíveis, mas excepcionais (gânglios linfáticos locorregionais mais
frequentemente, e igualmente pele, olho, órbita, rins e encéfalo).

A ocorrência de remissão espontânea é possível.

Sintomas
Massa em “couve-flor”, friável, que sangra facilmente; localizada na base da glande nos machos.

Lambedura da região genital.
Sangramentos: perda de sangue pela vulva nas fêmeas, hemorragias penianas;
Frequentemente sinais associados de uma afecção de base na aparelho urinário: estrangúria,

disúria, hematúria.

Diagnóstico
Exame citológico (imprint) evidencia as células tumorais, que esfoliam facilmente.

Tratamento
Radioterapia
– Tumor muito radiossensível;
– 100% de cura (1 a 3 sessões).

Quimioterapia
Os resultados são igualmente bastante satisfatórios; além disso, é o método de escolha em caso
de metástases: vincristina (Oncovin®): 0,5 a 0,75 mg/m2, IV, injeção semanal (não exceder 1 mg); 3
a 6 injeções necessárias, em média.

É necessário um controle hematológico.
Em caso de resistência, foram propostos protocolos associando doxorrubicina (25 a 30 mg/m2,

IV, a cada 3 semanas, duas a três vezes);
• A CIRURGIA não é aconselhada, exceto em associação com quimioterapia, devido às frequentes
recidivas.



Tumores cerebrais
Podem ser encontrados tumores primitivos de origem neuroectodérmica (oligodendroglioma,
astrocitoma, ependimoma) ou mesodérmica (meningioma), ou tumores metastáticos
(adenocarcinomas mamários, tireoidianos, dos seios e das cavidades nasais, melanossarcoma,
hemangiossarcoma, osteossarcoma).

É frequente observar meningiomas em gatos.
Os braquicéfalos têm especial predisposição a gliomas e os dolicocéfalos aos meningiomas.

Sintomas
No início, os sintomas variam em função da localização
Síndrome cortical:
– Modificação do comportamento e do caráter.
– Convulsões.
– Caminhadas em círculo.
– Déficit visual.
– Déficit postural heterolateral.
– Déficit de sensibilidade à dor.

Síndrome do tronco cerebral:
– Diminuição do estado de vigília.
– Ataxia vestibular.
– Déficit de diversos nervos cranianos.

Síndrome cerebelar:
– Ataxia.
– Tremores.
– Anomalias no modo de sustentação da cabeça.
• EM SEGUIDA, SãO CONSEQUêNCIA DE COMPRESSãO CEREBRAL (VER COMPRESSãO CEREBRAL (HIPERTENSãO
INTRACRANIANA) (p.133)).
– Sustentação da cabeça de maneira anormal.
– Caminhadas em círculo repetitivas.
– Encostar na parede.
– Papiledema (inconstante).

Agravação progressiva, morte em algumas semanas a alguns meses.
Complicação: hérnia subtentorial ou através do forame occipital. Contraindicações: no caso de

hipertensão intracraniana, punção do LCR que favorece a hérnia.

Diagnóstico
– Clínico: sintomas indicando uma lesão na região, agravação progressiva.
– Exame do líquido cefalorraquidiano (pressão aumentada, nível de proteínas aumentado sem
aumento da celularidade enquanto que em enfalites há elevação da proteinorraquia e da
celularidade).
– Cintilografia.
– Tomodensitometria ou IRM: exames confiáveis que permitem localizar precisamente o tumor e
prever uma exérese cirúrgica.
– Biópsia sob estereotaxia para análise histológica.



Tratamento
• CIRURGIA:

Especialmente destinada para tumores superficiais e bem-delimitados da região temporal ou
frontotemporal.

A exérese de meningiomas dá bons resultados em especial na espécie felina.
Os tumores da base ou da fossa posterior são de abordagem mais difícil.

• RADIOTERAPIA:
– eficácia no tratamento dos gliomas e em tratamento complementar para meningiomas;
– resultados frequentemente interessantes: sobrevida prolongada com regressão dos sintomas
qualquer que seja o tipo histológico.
• QUIMIOTERAPIA:
– no gato, associação de um glicocorticoide com um anticonvulsivante (fenobarbital) melhora
claramente o estado clínico.
– útil em caso de linfoma (ver TUMORES DOS óRGãOS HEMOLINFOPOIéTICOS (p.594)).
– lomustine (Belustine®*) como interesse final no cão.
• PREVER A EUTANáSIA.



Tumores conjuntivais
São os tumores derivados do músculo, do tecido adiposo, do tecido conjuntivo, dos vasos e da
fibra de nervos.

Esses tumores têm evolução, prognóstico e tratamento muito heterogêneo.
Nota-se geralmente uma elevada taxa de recidivas locais e a propagação à distância é feita por

via hematogênica para diversos órgãos: pulmões, fígado, rins, ossos.
A biópsia é indispensável antes de toda e qualquer tentativa terapêutica.

Tratamento
Ver a tabela a seguir.

O tratamento dos tumores conjuntivais (principalmente fibrossarcoma) se baseia na realização
de uma exérese cirúrgica muito ampla. Esses tumores são pouco metastáticos, mas são
maldelimitados e se infiltram nos tecidos vizinhos, por isto é importante fazer a remoção de
uma zona marginal peritumoral de no mínimo 2 cm e submeter esta zona ao exame por um
anatomopatologista.
– Radioterapia: útil tratamento complementar sob a condição de empregar uma dose adaptada.
– Quimioterapia: no caso de metástase, a doxorrubicina associada à ciclofosfamida é o
tratamento de escolha.
 Tratamento dos principais tumores conjuntivais dos

carnívoros domésticos



(*)Tratamento a explorar. Não são encontrados dados na literatura veterinária.



Tumores da medula espinhal e dos anexos
Natureza Dos Tumores
• LINFOSSARCOMA DO GATO: ataxia e paralisia progressiva dos membros caudais devido à
localização toracolombar em posição subdural ou extradural.

Tumores primitivos
– Neurofibrossarcomas.
– Meningiomas.
– Astrocitomas.

Metástases
– Tumor nas tetas.
– Hemangiossarcoma.
– Adenocarcinoma prostático.
– Mieloma.

Sintomas
– Síndrome da compressão medular algumas vezes assimétrica evoluindo lentamente para um
agravamento progressivo. Dor, ataxia, paresia.

Os tumores vertebrais primitivos (osteossarcoma, mieloma múltiplo, fibrossarcoma,
condrossarcoma, hemangiossarcoma) ou secundários podem se apresentar clinicamente ou de
maneira análoga.

Na maioria das vezes, a dor é muito mais significativa e a evolução em paralisia é mais rápida.
Esses tumores são extradurais.
Os tumores intradurais mas extramedulares são, em geral, meningiomas ou

neurofibrossarcomas.
Os tumores intramedulares tratam-se, geralmente, de astrocitomas.

Diagnóstico
– Punção do LCR.
– Proteinoraquia moderada.
– Pleiocitose.
– Em alguns casos, células neoplásicas (raro).
– Exame radiológico.
– Mielografia necessária para avaliar a existência do tumor e seu caráter intra ou extradural.
– Tomodensitometria ou IRM são úteis para avaliar o grau de invasão local antes da exérese
cirúrgica.

Tratamento
Cirurgia para tumores extramedulares. No caso dos tumores medulares, não há tratamento
senão a cirurgia de descompressão sob condição paliativa.

No caso de linfoma, frequente em gatos, pode ser utilizada a QUIMIOTERAPIA.
A radioterapia é um tratamento adjuvante interessante para certos tumores.



Em caso de impossibilidade de tratamento: eutanásia.



Tumores da pele e dos tecidos subcutâneos
Epidemiologia
– Tumores “externos” muito frequentes (em 2° lugar do conjunto de tumores no cão e no gato).
– A maioria deles são benignos (% menos elevada no gato).

Diagnóstico
• CLíNICO: tumores únicos ou múltiplos, nodulares, ou mal delimitados, ulcerados em alguns
casos.

Histológico
– no material de exérese;
– natureza muito diversa: epitelial (epidérmica, anexos cutâneos), mesenquimatosa (sarcoma,
mastocitoma, histiocitoma etc.), sistema melanogênico.

Prognóstico
Variável de acordo com a natureza histológica.

Principais Tumores Malignos
– Melanomas malignos (metástases linfáticas e viscerais ± precoces).
– Epitelioma espinocelular: metástase linfática tardia.
– Adenocarcinomas de estruturas anexas (sudoríparo, sebáceo, circumanal, ceruminoso). Metástases
linfáticas.
– Fibrossarcomas: malignidade sobretudo local (infiltração, recidivas). Metástases ± frequentes de
acordo com o grau de malignidade.
– Mastocitomas (grau II e III). Recidiva, evolução multicêntrioca, metástase linfática (baço).
– Hemangiossarcomas, rabdomiossarcomas etc. Metástases viscerais, linfáticas.

Principais Tumores Benignos
– Tumores de células basais (epitelioma basocelular), a grande maioria dos tumores dos folículos
pilosos, adenomas, histiocitomas, lipomas.
– Cistos.

Tratamento
Cirurgia
– anestesia local ou geral;
– exérese do tumor individualmente, caso seja pequeno, nodular;
– exérese do tumor + zona periférica de aproximadamente 1 cm;
– exérese do tumor + máximo de tecido periférico + nodos linfáticos regionais + remoção em
profundidade caso o tumor tenha aspecto maligno;
– antever reparo cutâneo;
– bisturi elétrico: não recomendado pois a exérese deve ser seguida de uma análise histológica.



Criocirurgia
– destruição dos tecidos patológicos, a uma temperatura entre -20° e -30 °C, através da aplicação
de uma substância criogênica (azoto líquido);
– diversos aparelhos comercializados (com criossonda ou criospray);
– interessante para lesões dificilmente acessíveis com a cirurgia clássica (margem do ânus,
pálpebras).

Possibilidades Terapêuticas Específicas
Epitelioma espinocelular
– Após a cirurgia (+ exérese do nodo linfático caso esteja clinicamente afetado) ou criocirurgia.
– A localização no dedo no cão ou na orelha no gato obriga a amputação.
– Radioterapia.
– Quimioterapia: Bleomycine®*.

Epitelioma basocelular
– Bom prognóstico.
– Cirurgia ou criocirurgia.
– Radioterapia.
• TRICOEPITELIOMA, PILOMATRICOMA: apresenta bom prognóstico após exérese cirúrgica.
• ADENOCARCINOMA DAS GLâNDULAS SEBáCEAS, DAS GLâNDULAS CERUMINOSAS:

Radioterapia em complemento à cirurgia.
• ADENOMA E ADENOCARCINOMA DAS GLâNDULAS CIRCUMANAIS (ver TUMORES DAS GLâNDULAS PERIANAIS).

Melanoma
Benigno em muitos casos, exceto os melanomas da região ungueal.
– Cirurgia: precoce e em bloco, do tumor primitivo, dos nodos linfáticos reativos e das
metástases; a amputação é aconselhada no caso de localização sobre os membros ou na cauda.
– Radioterapia: do local da exérese, dos nodos linfáticos, pulmões.
– Quimioterapia (controversa): cisplatina (Cisplatyl®*).

Mastocitoma (ver este verbete)
• FIBROSSARCOMA (tratamento igualmente válido para recidivas, frequentes):
– cirurgia;
– + radioterapia, local (irídio)
– + quimioterapia: local (corticoides); geral, através de adriamicina individualmente, associação de
vincristina, adriamicina, ciclofosfamida (protocolo VAC) ou adriamicina (Adriblastine®*) 30 mg/m2

IV no cão ou 25 mg/m2 no gato em D1, ciclofosfamida (Endoxan®*) 50 mg/m2 via oral de D3 a D6 e
vincristina (Oncovin®*) 0,75 mg/m2 em D7. Duas semanas de repouso terapêutico. Cada ciclo dura
21 dias, realizar 4 ciclos.

Hemangiossarcoma, lipossarcoma
– cirurgia;
– + radioterapia local (caso a radiografia pulmonar esteja normal).
• PLASMOCITOMA SOLITáRIO CUTANEOMUCOSO: Cirurgia – Bom prognóstico.
• MICOSE FUNGOIDE (LINFOMA EPITELIOTRóPICO): protocolo idêntico àquele do linfossarcoma.



Tumores da tireoide
Ver TIREOIDE (TUMORES DA (p.556))



Tumores das glândulas perianais
Os tumores das glândulas perianais resultam da tumorização dessas glândulas, disseminadas na
zona cutaneoanal.

Esses tumores são frequentes no cão (terceiro lugar dos processos neoplásicos), hormônio-
dependentes e ligados à impregnação androgênica. São mais frequentemente benignos
(adenoma). Os cânceres são muito mais raros (carcinoma, adenocarcinoma).

Sintomas
Adenoma
– Mais frequente nos machos não castrados adultos ou idosos.
– Tumor(es), de crescimento lento, na periferia do ânus (algumas vezes, perineal ou na base da
cauda), e bem delimitado(s). Usualmente multicêntrico(s).

Tumores cancerosos (adenocarcinoma)
– São observados mais raramente e com a mesma frequência nos dois sexos.
– Crescimento mais rápido e claras tendências infiltrativa, proliferativa e hemorrágica.
– Metástases nos nódulos linfáticos.

O adenocarcinoma é acompanhado, em 80% dos casos, de hipercalcemia, cujos sintomas são:
poliúria, polidipsia e, em um estágio mais avançado, anorexia, letargia, vômitos. Complicações:
insuficiência renal aguda, distúrbios da eletrogênese cardíaca.

A avaliação da extensão é indispensável:
– radiografia torácica para a pesquisa de metástases pulmonares (raras);
– ultrassonografia abdominal por exploração dos nódulos linfáticos (notadamente ilíacos,
médios, nos nódulos linfáticos infiltrados com tamanho aumentado, deformados e geralmente
hipoecogênicos), do baço e do fígado.

Tratamento Do Adenoma
Tratamento cirúrgico
A exerese cirúrgica associada à castração (para evitar as recidivas) é o tratamento de escolha. A
criocirurgia foi igualmente preconizada.
– CRIOTERAPIA (aplicação de nitrogênio líquido com auxílio de uma haste de algodão) para o
tratamento dos pequenos tumores das glândulas perianais.

Tratamento médico
Se o proprietário recusar a intervenção cirúrgica ou a castração: progestágenos de efeito
antiandrogênico que permite uma regressão marcante, porém usualmente temporária, útil para
preparar uma intervenção.
– Acetato de delmadinona (Tardak®): 2 mg/kg todos os meses;
– Acetato de osaterona (Ypozone®).

Tratamento Do Adenocarcinoma
O tratamento dos adenocarcinomas fundamenta-se em uma ampla exerese cirúrgica completada,
se possível, pela radioterapia (tumor radiossensível).



Tumores do aparelho genital
Fêmea

Vulva, vestíbulo
• ESTUDO ANATOMOCLíNICO: tumores benignos na maioria dos casos: fibroma, lipoma, leiomioma.
Os tumores malignos são raros.
– Sintomas: unicamente locais;
– Diagnóstico: clínico;
– Prognóstico: favorável.
• TRATAMENTO: exérese cirúrgica.

Vagina
• ESTUDO ANATOMOCLíNICO:
– Tumores benignos na maioria dos casos ainda que possam ser múltiplos: fibroma, leiomioma.
Os tumores malignos são raros (ver TUMOR VENéREO: SARCOMA DE STICKER (p.576)). Observa-se
muito raramente leiomiossarcoma e epitelioma espinocelular.
– Sintomas: perdas vulvares sanguinolentas ou purulentas, deformação perínea, coprostase ou
dificuldade de micção se houver um tumor volumoso;
– Diagnóstico: clínico (toque vaginal, exame com espéculo: vaginoscopia).
– Prognóstico: favorável; em casos de leiomioma as recidivas são frequentes. Uma ovário-
histerectomia reduz o risco de recidiva.
• TRATAMENTO: exérese cirúrgica.

Três vias de abordagem são possíveis de acordo com a localização das lesões:
– tumor pediculado posterior: ligadura do pedículo e secção direta.
– tumores sésseis disseminados na vagina: ablação após uma episiotomia;
– tumor volumoso anterior: será necessária uma laparotomia abdominal.

Em caso de leiomioma, em razão do risco de recidiva, por esses tumores aparentarem ser
hormonodependentes, é aconselhado associar uma ovariectomia.

Útero
Raros (0,3% a 0,4% dos tumores em cadelas; 0,1% a 0,2% em gatas).

Etiologia

– principalmente tumores mesenquimatosos: leiomioma (85% a 90% dos tumores uterinos) e
leiomiossarcoma (10%);
– mais raros: adenomas, adenocarcinomas, fibromas, fibrossarcomas, lipomas;
– na gata: principalmente adenocarcinomas.
• SINTOMAS:
– às vezes assintomático;
– perdas vulvares (sanguinolentas ou purulentas);
– às vezes aumento do volume do abdome.
• DIAGNóSTICO: clínico, radiográfico, ultrassonográfico (massa heterogênea de tamanho mais ou
menos importante centrada sobre o órgão atingido e podendo deformá-lo, a ultrassonografia
permite de igual maneira fazer um relatório de acompanhamento abdominal), cirúrgico



(laparotomia).
• PROGNóSTICO favorável para tumores benignos; favorável para tumores malignos na ausência de
metástases e no caso da execução de uma exérese cirúrgica.
• TRATAMENTO:
– cirúrgico: ovário-histerectomia;
– benefícios de uma quimioterapia ou de radioterapia em caso de metástase: pouco
documentado.

Ovários
Raros (0,5% a 1,2% dos tumores em cadelas).

Etiologia

– tumores do epitélio de superfície (adenomas, adenocarcinomas; geralmente unilaterais;
metástases possíveis em aproximadamente 50% dos casos;
– tumores de células granulosas (podem ser observados em cadelas jovens; são encontrados
entre 14 meses e 16 anos); metástases possíveis em aproximadamente 50% dos casos;
– tumores de células germinativas: disgerminomas, teratomas: mais raros; metástases possíveis
em menos de 20% dos casos.
Idade: média a idosa, exceto em caso de teratomas (cadelas jovens).
– Na gata: principalmente tumores de células granulosas.
• SINTOMAS:
– às vezes assintomático;
– efusão abdominal possível; efusão pleural em caso de metástases torácicas;
– possíveis modificações irregulares no ciclo;
– hiperestrogenismo nos casos de tumores de células granulosas: vulva hipertrofiada, perdas
vulvares sanguinolentas, estro prolongado, alopecia, hipoplasia ou aplasia medular;
– hiperprogesteronemia que pode induzir a hiperplasia endometrial ou a piometra;
– evolução possível para uma carcinomatose peritoneal.
• DIAGNóSTICO:
– radiografia, ultrassonografia: tumores de pequeno formato localizados no polo caudal do rim; os
tumores volumosos, pendulares, são visíveis no centro do abdome; calcificações são frequentes
quando há teratomas. Uma urografia intravenosa (destaque na bacia) pode permitir distinguir
uma massa renal de uma massa ovariana;
– punção e análise do líquido de efusão quando há dúvida sobre o caso;
– dosagens hormonais.
• TRATAMENTO:
– cirúrgico: a ovário-histerectomia é recomendada;
– não existe um protocolo de quimioterapia padronizado;
– em caso de metástase peritoneal: utilização possível de cisplatina (Cisplatyl®*) por via
peritoneal (50 mg/m2), 3 injeções com 3 semanas de intervalo entre cada dose.

Macho
Escroto
– Os tumores do escroto mais frequentes são: os carcinomas, os melanomas e os mastocitomas



(ver MASTOCITOMA).
– Em todos os casos, a exérese cirúrgica ampla constitui o principal tratamento.
– A radioterapia é um complemento útil no tratamento dos carcinomas e mastocitomas.
– A quimioterapia é útil no tratamento do mastocitoma e do melanoma.

Pênis e prepúcio (ver também TUMOR VENéREO: SARCOMA DE STICKER (p.576))
– Principalmente: carcinoma epidermoide, tumores venéreos, sarcoma de sticker, mastocitoma,
linfoma, plasmocitoma extramedular;
– Sintomas essencialmente locais; em geral há sinais urinários: hematúria, mesmo disúria e
estrangúria.
– De acordo com a importância das lesões, ablação parcial ou total do pênis e do prepúcio assim
como dos nodos linfáticos inguinais superficiais.

Testículos (ver SERTOLIOMA (p.530))
Tumores frequentes no cão.

Seminoma, sertolioma, tumor das células de Leydig. Os cães com criptorquidia apresentam
maior risco de desenvolver um seminoma ou um sertolioma.
• SINTOMAS:
– mais comum: aumento do volume do testículo atingido e atrofia do outro testículo;

NOTA: os tumores testiculares podem ter pequeno volume em um testículo de volume normal
ou até mesmo atrofiado.
– massa abdominal (testículo ectópico);
– alopecia e síndrome de feminização em caso de sertolioma.

Diagnóstico

– suspeita clínica: “massa” testicular, criptorquidia, sinais de síndrome de feminilização.
– a ultrassonografia apresenta uma excelente sensibilidade e é facilmente praticável. No entanto,
nenhum sinal ecográfico permite obter conclusões acerca do tipo histológico do tumor. Relatório
de acompanhamento: ecografia dos nodos linfáticos ilíacos médios (que aparecem quando há
aumento de tamanho [fisiologicamente a relação espessura sobre comprimento (e/L) dos nodos
linfáticos ilíacos médios é inferior a 0,5], de aspecto arredondado, hipoecogênico e heterogêneo).
– dosagens hormonais: verificar a presença de hiperestradiolemia basal.

NOTA: o resultado deve ser interpretado em função da idade do animal: o hipogonadismo de
senescência é frequente após os 10 anos de idade e em problemas das glândulas suprarrenais.
– hemograma e mielograma em casos de suspeita de hipoplasia ou de aplasia medular relacionada
a um hiperestrogenismo;
– análise citológica ou histológica após punção, ou exérese de um testículo.

Tratamento

– castração: a castração bilateral é aconselhada.
– as lesões cutâneas associadas ao sertolioma regridem durante os 4 meses seguintes à castração
exceto em caso de metástase.
– controle ecográfico dos nodos linfáticos lomboaórticos.
– ensaios de radioterapia em caso de metástase.



Próstata

Ver TUMORES DA PRóSTATA.



Tumores do aparelho respiratório
Tumores Das Narinas
Ver TUMORES DA PELE.

Tumores Das Cavidades Nasossinusais
• CãO:

Representa 1% do conjunto de todos os tumores do cão.
– Carcinomas (um terço dos casos): adenocarcinoma, carcinoma epidermoide…
– Sarcomas: condrossarcoma, fibrossarcoma, osteossarcoma…

Evolução lenta com osteólise e invasão dos seios. Extensão às órbitas, ao encéfalo.
Metástases possíveis, tardias: nodos linfáticos locorregionais, pulmões, principalmente (além

de ossos, fígado…)
– Linfoma…
• GATO: adenocarcinoma – linfoma.

Suspeita clínica
– Escorrimento nasal crônico unilateral na maioria das vezes (inicialmente), de natureza
mucopurulenta ou, ainda mais comum, hemorrágica. Epistase isolada;
– Observa-se eventualmente: dispneia, ruídos respiratórios anormais.
– Observa-se eventualmente: deformação da face (ou do palato), exoftalmia, epífora (invasão das
órbitas), sinais neurológicos (colapso da lâmina crivosa ).

Diagnóstico
– Radiografia das cavidades nasais e dos seios sob anestesia geral para realizar as incidências
radiográficas especiais indispensáveis (incidência na direção ventrodorsal com a boca aberta,
incidência frontal direcionando os feixes do raios X paralelamente ao nariz, incidência
dorsoventral com a câmera posicionada dentro da boca do animal). Diminuição da
radiodensidade em região caudal ou média. Desaparecimento das trabéculas das cavidades
nasais.
– Relatório de acompanhamento: radiografia pulmonar.
– Tomodensitometria, IRM: muito importante para obter um relatório de acompanhamento
preciso, especialmente para conduzir uma intervenção cirúrgica ou para se abster de qualquer
procedimento terapêutico em caso de invasão da lâmina crivosa.
– Rinoscopia e biópsia (anterior ou retrógrada).
– Biópsia por trepanação, por rinostomia exploratória, por via nasal rostral, por via bucal:
método invasivo.
– Raspagem das cavidades nasais e exame citológico (confiabilidade discutível).
• PROGNóSTICO: sombrio; dramático quando existe metástase a distância, colapso da lâmina
crivosa, infiltração do encéfalo ou em se tratando de um carcinoma epidemoide (não sensível à
radioterapia).

Tratamento
– Radioterapia: tratamento de escolha; em função do relatório de acompanhamento.
– Cirurgia: nem sempre possível; em função do relatório de acompanhamento; não prolonga a



sobrevida obrigatoriamente uma vez que ela não está associada à radioterapia.
– Quimioterapia:
– cisplatina (exceto em caso de linfoma) quando a radioterapia e/ou cirurgia não puderem ser

realizadas;
– em caso de linfoma: radioterapia ou quimioterapia (ver QUIMIOTERAPIA, LINFOMA).

Tumores Laringotraqueais
Muito raros.

Tumores primitivos: carcinomas (adenocarcinoma, carcinoma epidermoide…), sarcomas,
condrossarcoma, fibrossarcoma, osteossarcoma, mastocitoma, leiomioma.

Metástases de linfomas ou tumores tireoidianos.

Sintomas
– Tosse.
– Dispneia.
– Respiração ruidosa.
– Modificação da voz.
– Em alguns casos há uma massa palpável.
– Adenopatia pré-escapular.

Diagnóstico
• radiografia: densificação de tipo líquida nodular visível em alguns casos.
• fibroscopia: visualização da massa.
• biópsia com objetivo de análise histológica.
• tomodensitometria ou IRM.

Tratamento
Cirurgia completada por radioterapia ou quimioterapia de acordo com o tipo celular do tumor
ou com o relatório de acompanhamento.

Tumores Pulmonares
Etiologia
Geralmente são metastáticos.

Os tumores primitivos são raros no cão, raríssimos no gato.
São praticamente sempre malignos:

– carcinomas bronquioloalveolares, brônquicos;
– linfomas, histocitose maligna;
– carcinomas epidemoides (raros);
– carcinomas anaplásicos.

Os tumores pulmonares primitivos são geralmente metastáticos: pleura, nodos linfáticos,
brônquicos, ossos longos, fígado, rins, coração, cérebro.

Em 15 a 20% dos casos, existe uma síndrome de Cadiot-Ball ( osteoartropatia hipertrofiante)
(ver CADIOT-BALL [SíNDROME DE] (p.101)) associada.

Sintomas



– Pode permanecer assintomática durante um grande período de tempo.
– Dispneia, taquipneia, em certos casos de discordância.
– Tosse.
– Intolerância ao esforço físico.
– Sinais sistêmicos.

Uma efusão pleural pode estar associada.
Em caso de síndrome de Cadiot-Ball: deformações ósseas, dores e claudicação.

Diagnóstico
– Radiografia: opacificação nodular de densidade líquida geralmente isolada (em certos casos de
grande tamanho); lesões múltiplas ou miliares mais raras. Hipertrofia dos nodos linfáticos
hilares ou subesternais.
– Toracoscopia: técnica de escolha, (ainda pouco acessível) e biópsia ou exérese.
– Citopunção – exame citológico do líquido pleural ou de um líquido de lavagem broncoalveolar
obtido no decurso de uma fibroscopia: nem sempre diagnóstica.
– Biópsia em favor de uma fibroscopia ou de uma toracoscopia.
– Tomodensitometria – IRM: diagnóstico do acometimento neoplásico; permite a realização de um
relatório de acompanhamento, relatório de acompanhamento (pode permitir uma intervenção
cirúrgica).

Tratamento
– Cirúrgico: lobectomia parcial ou total, quando houver nódulo único, e caso o relatório de
extensão seja favorável.
– Radioterapia: risco maior de fibrose, pouco eficaz em doses fracas.
– Quimioterapia: cisplatina (ver QUIMIOTERAPIA (p.501)), pouco eficaz, protocolos de
poliquimioterapia em estudo.



Tumores do aparelho urinário
Tumores Do Rim

Epidemiologia
No cão
• Tumores renais primitivos: raros, geralmente malignos e de origem epitelial
– carcinomas de células tubulares;
– carcinomas de células transicionais;
– papilomas de células transicionais; e também:
– carcinomas anaplásicos;
– sarcomas anaplásicos;
– hemangiossarcomas;
– linfomas;
– nefroblastoma: tumor embrionário, congênito, geralmente unilateral, muito volumoso, que faz

rápida metástase (fígado, mesentério, pulmão…);
– citoadenocarcinoma do Pastor-alemão e dos Retrievers, eventualmente associado a uma

dermatofibrose nodular.
– Os tumores metastáticos são mais frequentes.

No gato, o linfossarcoma é o tumor mais frequente (geralmente bilateral); de igual maneira
podem ser encontrados os adenocarcinomas.

Sinais aparentes
– Hematúria.
– Palpação de uma massa abdominal, distensão abdominal, dor abdominal.
– Eventuais sinais gerais.

Diagnóstico
– Análise de urina.
– Relatório biológico: diversas anomalias podem estar associadas: elevação da uremia e da
creatininemia em caso de insuficiência renal, poliglobulia (ou policitemia), possível síndrome
paraneoplásica (síntese excessiva de eritropoetina), hipercalcemia paraneoplásica em caso de
linfoma.
– Radiografia: aumento do tamanho e deformação da silhueta renal (abordagem torácica para
um relatório de acompanhamento).
– Ultrassonografia: aspecto variável de acordo com o avanço do processo neoplásico, do tipo do
tumor e das consequências para o funcionamento do órgão (possíveis cistos, hemorragias,
hidronefrose, mineralizações secundárias). Frequentemente, é visível uma deformação do rim
associada à presença de uma zona heterogênea mais ou menos grande. A ultrassonografia
permite de igual maneira realizar um relatório de acompanhamento abdominal.
– Biópsia (celioscopia ou ecoguiada).
– Uma cintilografia é aconselhada caso se preveja uma nefrectomia.

Tratamento
Cirurgia: nefrectomia quando o tumor for unilateral, completada, de acordo com o resultado do
exame anatomopatológico, por quimioterapia:



– vincristina: 0,5 mg/m2 IV a cada semana durante 4 semanas;
– e prednisolona: 1 mg/kg/dia via oral;
– Ver o protocolo específico para linfossarcoma.

Tumores Da Bexiga Urinária
Os tumores da bexiga urinária são mais frequentes que os tumores renais no cão; são muito
raros em gatos.

São quase sempre tumores da linhagem epitelial (carcinomas), raramente sarcomas. O mais
frequente é o carcinoma de células transicionais.

As fêmeas são mais acometidas (duas vezes mais) e algumas raças têm especial predisposição
a este tipo de câncer, principalmente Scottish terrier, mas também Colley, Shetland, Beagle e
outros terriers.

Sinais aparentes
– Hematúria (micro ou macroscópica).
– Disúria.
– Polaquiúria.
– Problema na continência urinária.
– Retenção urinária por obstrução.

Diagnóstico
– Sedimento de centrifugação urinária: hematúria, células tumorais (descobertas em
aproximadamente um terço dos casos).
– Ultrassonografia: os tumores vesicais estão mais frequentemente situados nas proximidades
do trígono vesical e aparecem como uma proliferação parietal, vegetante, ecogênico de tamanho
mais ou menos grande. A ultrassonografia permite verificar a ausência de estenoses uretrais (e,
portanto, de megaureter ou até mesmo de hidronefrose secundária), realizar citopunções
ecoguiadas e realizar um relatório de acompanhamento abdominal.
– Citoscopia.
– Amostragem por sondagem urinária (citologia), biópsia por citoscopia ou por via cirúrgica. As
punções ecoguiadas que possam favorecer uma “migração” do tumor são desaconselhadas.
• RELATóRIO DE ACOMPANHAMENTO: é indispensável, uma vez que geralmente há metástases
presentes desde o diagnóstico.
– Nodos linfáticos ilíacos medianos e lomboaórticos, baço, fígado.
– Corpos vertebrais lombossacrais.
– Pulmões.

Tratamento
– Cirurgia apenas, para tumores benignos.
– Cirurgia + radioterapia ou,
– Cirurgia + quimioterapia para os tumores malignos.

É considerável realizar uma radioterapia peroperatória. A cirurgia é, em muitos casos,
impossível devido à localização do tumor no trígono vesical.
– Quimioterapia:
– Piroxidam (Feldine®*) 0,3 mg/kg/dia por via bucal: interessante para o tratamento de carcinoma

de células transicionais. Associar ao misoprostol (Cytotec®*) (12 mg/kg/dia por via bucal



dividido em 2 doses) para evitar gastrites.
– Cisplatina (Cisplatyl®*): 50-100 mg/m2 em perfusão IV.



Tumores do baço
Os tumores vasculares (hemangiomas, hemangiossarcomas) são os mais frequentes e se
manifestam como uma esplenomegalia nodular (diferenciar de um hematoma ou de um tumor
metastático).

As hemopatias malignas (linfomas, histiocitomas, mastocitomas) produzem uma
esplenomegalia difusa (diferenciar de um baço congestionado ou baço reacional em caso de
anemia hemolítica ou leishmaniose).

Ver ESPLENOMEGALIA (p.262).

Sintomas
– Esplenomegalia.
– Hemoperitônio.
– Anemia regenerativa.
– Metástases pulmonares em caso de hemangiossarcomas.

Diagnóstico De Esplenomegalia
• ESPLENOMEGALIA DIFUSA:
– Estase.
– Reticulose (síndrome hemolítica).
– Hemopatias malignas.
• ESPLENOMEGALIA COM MASSA ISOLADA OU NóDULOS MúLTIPLOS:
– Hematoma.
– Tumor primitivo (hemangioma, hemangiossarcoma, linfoma).
– Metástases.
• RADIOGRAFIA: abdome e tórax para relatório de acompanhamento.
• ULTRASSONOGRAFIA E CITOPUNçãO (risco hemorrágico).

Tratamento
Recomenda-se um relatório prévio da hemostasia (complicação frequente da CIVD em caso de
hemangiossarcoma).

Esplenectomia (relatório de acompanhamento periférico) complementada por uma
poliquimioterapia (vincristina [Oncovin®*], ciclofosfamida [Endoxan®*]).

Ver QUIMIOTERAPIA (p.501).



Tumores do coração
Os tumores cardíacos têm pequena incidência nos carnívoros; e são muito raros nos gatos.

Etiologia
Hemangiossarcoma do átrio direito
– 40% a 69% dos tumores cardíacos do cão; descrito no gato.
– Predisposição do Pastor-alemão e do Golden Retriever.
– Tumor único (átrio direito) ou mais raramente múltiplo. Metástases frequentes.
– Primeira causa de efusão pericárdica no cão.
– Prognóstico sombrio, mesmo com tratamento: ressecção cirúrgica difícil, pericardiectomia,
quimioterapia: eficácia duvidosa.

Tumores da base da da aorta, quemodectoma
– Tumores dos quimiorreceptores da base da aorta.
– Predisposição das raças braquicéfalas (Boxer, Boston Terrier, Buldogue Inglês) e Pastor-alemão.
– Segunda causa de efusão pericárdica; metástases raras.
– Prognóstico: favorável após pericardiectomia e tratamento sintomático.

NOTA: Tumores tireoidiaos ectópicos, em 5 a 10% dos casos de tumores da base da aorta.

Tumores diversos
– Mesoteliomas pericárdicos: tumor difuso do pericárdio, resultado de uma efusão pericárdica.
– Mixoma do átrio direito.
– Outros tumores cardíacos primitivos: linfomas, fibrossarcomas, rabdomiossarcomas, carcinomas,
fibromas…
– Metástases: o coração pode ser alvo de metástases: hemangiossarcoma (metástase de um
hemangiossarcoma esplênico), carcinomas, ou linfomas…

Expressão Clínica
– Variável.
– Sinais gerais (letargia, fraqueza); anemia (sobretudo hemangiossarcoma).
– Sinais relacionados à evolução de uma insuficiência cardíaca (direita ou global), à presença de
uma efusão pericárdica (hemopericárdio), a um tamponamento.
– Problemas no ritmo cardíaco.

Diagnóstico Dos Tumores Cardíacos
• RADIOGRAFIA TORáCICA: imagens não específicas de cardiomegalia e de deformação da silhueta
cardíaca. Sinais secundários de insuficiência cardíaca.
• ECOCARDIOGRAFIA:
– Após descoberta de uma efusão pericárdica deve-se pesquisar atentamente a presença de uma
massa cardíaca. A localização dessa massa é muito importante para o diagnóstico diferencial
(átrio direito em caso de hemangiossarcoma, base da aorta no caso de quimiodectoma,
miocárdio ventricular em caso de metástases, efusão do pericárdio em caso de mesotelioma). No
entanto, estas imagens não são específicas e podem estar presentes em caso de abcesso,



hematomas ou pericardite. Adicionalmente, a ausência de anomalias não permite excluir a
possibilidade de uma neoplasia com alto grau de certeza.
– A ultrassonografia permite de igual modo realizar um relatório de acompanhamento,
principalmente em caso de suspeita de hemangiossarcoma (baço, fígado).
• O DIAGNóSTICO CONCLUSIVO passa por uma análise histológica ou citológica (citopunção
ecoguiada em caso de massa de grande tamanho ou biópsia cirúrgica difícil; a citologia do
líquido de efusão pericárdico é decepcionante na maioria das vezes, mas uma centrifugação
pode melhorar os resultados).

Tratamento
– Tratamento da insuficiência cardíaca, dos problemas de ritmo.
– Punção da efusão pericárdica em caso de tamponamento.
– Pericardiectomia.
– Cirurgia paliativa: difícil.
– Quimioterapia em caso de hemangiossarcoma: decepcionante.



Tumores do fígado
Tumores Primitivos
– Malignos: carcinomas hepatocelulares, colangiocarcinomas, hemangiossarcomas.
– Benignos: adenomas; apresentam-se sob o formato de uma massa única.

Tumores Metastáticos
Frequentes sob forma nodular ou sob forma de infiltração difusa:
– a partir de órgãos hematolinfopoiéticos: linfomas, leucemias, mastocitomas;
– adenocarcinomas pancreáticos, gástricos, tumores esplênicos.

Sintomas
– Pode ser assintomático durante um longo período;
– Hepatomegalia;
– Surgimento progressivo dos sinais de doença hepática (apatia, emagrecimento, problemas
digestivos, PUPD, icterícia e eventualmente ascite…) e instalação progressiva da síndrome da
INSUFICIêNCIA HEPáTICA CRôNICA.

Diagnóstico
– Exames sanguíneos: citólise e colestase, (elevação das ALAT e das PAL), insuficiência
hepatocelular (hipoalbuminemia, hipoglicemia, aumento do tempo de coagulação).
– Ultrassonografia: regiões heterogêneas mais ou menos amplas, mais ou menos bem-
delimitadas, podendo deformar o fígado, regiões de hipo até anecogenicas, podendo revelar
áreas necróticas, neovascularização importante em alguns casos (ver Fig. 4). O exame permite de
igual maneira realizar um relatório de acompanhamento abdominal.
– Diagnóstico conclusivo: biópsia ecoguiada, com auxílio de uma laparoscopia ou de uma
laparotomia (relatório de hemostasia é necessário).

Tratamento
– Cirurgia para tumores localizados em somente um lobo e que não realizaram metástase.
– Quimioterapia adjuvante: adriamicina.
– Quimioterapia de acordo com protocolo específico em caso de linfoma.



Tumores do olho
Todas as estruturas oculares são suscetíveis ao desenvolvimento de um tumor. No entanto,
algumas, como a córnea, são geralmente pouco afetadas, enquanto que os tumores da conjuntiva
são mais frequentes, e aqueles da úvea não são raros (ver Tabela a seguir).
– Cão: apresentam com grande frequência melanomas oculares que muito raramente fazem
metástase. Hemangiomas benignos da conjuntiva, da membrana nictitante e do corpo ciliar.
– Gato: o melanoma faz metástase com maior facilidade. Sarcoma ocular: grande potencial
metastático.

Sinais Clínicos
Os sinais clínicos e os tipos de tumores são extremamente variáveis. Normalmente os tumores
intraoculares consistem em uma uveíte que, em geral, responde mal aos tratamentos clássicos. A
tensão intraocular tende a aumentar ao longo do tempo. No entanto é necessário mencionar que,
no gato, os tumores dos corpos ciliares têm um caráter de gravidade muito elevado, o que
implica quase sempre a ablação do olho e avaliação pós-operatória através de radiografia, devido
à frequência de melanomas metastáticos (ver Tabela a seguir).

Tratamento
• Os tumores da córnea são geralmente benignos e podem ser submetidos à exérese permitindo
a conservação do olho.
• Os tumores intraoculares são geralmente malignos e requerem enucleação. É uma decisão
séria, que pode no entanto assegurar a sobrevivência do animal doente, e parece ser preferível à
solução de aguardar.
• O exame anatomopatológico do material operado e um controle radiológico, especialmente do
tórax, permitem estimar o prognóstico.
 Tumores oculares



Tumores do osso
Epidemiologia
Representam de 2 a 4% dos tumores em carnívoros.
• TUMORES MALIGNOS: em 90% dos casos; em ordem decrescente de frequência, no cão e no gato:
– Osteossarcomas (80 a 90% dos tumores ósseos); o osteossarcoma é apendicular em 80% dos
casos (50% no membro encefálico e 25% no membro caudal no cão);
– localização metafisária: rádio distal e úmero proximal e rádio distal, fêmur distal e tíbia
proximal;
– em 20% dos casos o osteossarcoma afeta o esqueleto axial (crânio, tronco);
– Condrossarcomas: ossos planos (dos quais 30% nas cavidades nasais e 20% nas costelas no
cão);
– hemangiossarcomas; fibrossarcomas; sinoviossarcomas;
– outros: tumores de células gigantes, tumores metastáticos (epiteliomas espinocelulares no
gato, raramente tumores das tetas na cadela).
• TUMORES BENIGNOS: osteoma, condroma.
• PREDISPOSIçãO:
– cães de raça gigante ou de grande porte têm maior predisposição a osteossarcomas
apendiculares; incidência > nos machos;
– raça Boxer: osteossarcomas cranianos;
– cães de pequeno porte: sobretudo fibrossarcomas, condrossarcomas; osteossarcomas (menos
frequentes) em posição axial.

Sintomas
– DEPENDEM DA LOCALIZAçãO
– em todas as localizações: deformação visível da região envolvida (membro, face, mandíbula,
nariz…);
– dor mais ou menos pronunciada;
– andar manco (membro), pendência unilateral devido a uma localização nasossinusal;
problemas na mastigação devido a um osteossarcoma na mandíbula; possível paresia em caso de
tumor vertebral por exemplo…
– OSTEOSSARCOMA APENDICULAR
– andar manco mais intenso; tumefação do membro.
– deterioração rápida do estado geral.

Evolução
Metástases muitas vezes já presentes no momento do diagnóstico em caso de tumor primitivo
maligno.

Diagnóstico
– CLíNICO (diagnóstico diferencial da claudicação) e epidemiológico.
• RADIOGRáFICO:
– remanescentes ósseos: neoformações ósseas (osteossarcomas, osteomas), osteólise (sobretudo
hemangiossarcoma, fibrossarcoma, alguns osteossarcomas);
– osteossarcoma: associação entre uma osteólise e uma profileração periosteal;



– diferenciar tumor primitivo e metastático; tumor ósseo e osteomielite; a destruição da região
cortical é menos acentuada, e a reação periosteal é geralmente nula para as metástases.
– avaliar sistematicamente a presença de metástases pulmonares (radiografia do tórax, perfis
direito e esquerdo).
• HISTOLóGICO: em material de biópsia (obtido com auxílio de exames radiográficos para localizar
a região de retirada da amostra): diagnóstico diferencial.
• CINTILOGRAFIA: permite elaborar um relatório de acompanhamento local preciso, indispensável
para uma intervenção cirúrgica de caráter conservador; possibilita revelar metástases ósseas e
ganglionares.

Prognóstico
A dor é muito significativa.
• OSTEOSSARCOMAS E HEMANGIOSSARCOMAS: desfavorável; metástases pulmonares precoces (cão);
evolução mais lenta (gato).
• CONDROSSARCOMAS: geralmente desfavorável; prognóstico variável: de acordo com o grau
histológico, com a taxa de crescimento, com a localização (metástases mais lentas em caso de
localização nasal); metástases pulmonares e extrapulmonares, menos rápidas que os
osteossarcomas.
• FIBROSSARCOMAS: menos desfavorável: aparição mais tardia de metástases e sobrevida mais
longa.
• HEMANGIOSSARCOMAS: taxa de metástase elevada.
• SINOVIOSSARCOMA: prognóstico em função da agressividade do tumor (grau I a III dependendo
do aspecto histológico).

Tratamento
• CIRúRGICO:
– Amputação alta em caso de tumor apendicular; (exérese da escápula em caso de osteossarcoma
do úmero, por exemplo); osteotomia ampla para as outras localizações.

NOTA: A amputação contribui para melhorar o conforto do cão pois suprime sua dor. Em
contrapartida, o tempo de sobrevida não aumenta caso a cirurgia não esteja associada à quimioterapia.
– Cirurgia conservadora (“limb sparing”) em caso de tumor apendicular: exérese em monobloco do
tumor com substituição por um enxerto (aloenxerto cortical, autoenxertos ulnares,
endopróteses…), complementada por estabilização com placas parafusadas.

Destinada a animais que se encontram em bom estado geral cujo tumor invadiu menos de 50%
do comprimento do osso atingido, sem invasão das articulações, sem invasão dos tecidos moles e
sem metástases; complicações frequentes: infecções (em 70% dos casos), recidivas locais, colapso
do espaço anexo.

Preserva a função do membro, e a “estética”, suprime a dor. Deve ser complementada por
quimioterapia.
• CIRURGIA E QUIMIOTERAPIA: aumenta a sobrevida média (sobrevida média de 300 dias).

Diferentes protocolos são descritos: cisplatina, carboplatina, doxorrubicina (individualmente
ou em associação) com resultados que não diferem significativamente.

Não há benefícios em iniciar a quimioterapia sem prévia intervenção.
Iniciar no momento de remoção dos pontos.
Por exemplo:

– doxorrubicina (Adriblastina®*): 30 mg/m2 IV (3 a 6 sessões espaçadas por 3 semanas no mínimo);



– cisplatina (Cisplatyl®*) 150-300 mg/m2 IV, com um protocolo de diurese forçada;
– perfusão de NaCl: 20 a 25 mL/kg/h durante 3 a 4 horas antes da injeção;
– e perfusão de NaCl (20-25 mL/kg/h) durante 1 a 2 horas.

Radioterapia e quimioterapia
– a radioterapia é essencialmente paliativa: ela reduz a dor;
– não prevê as fraturas patológicas;
– deve ser complementada por quimioterapia.

Todos esses tratamentos são essencialmente paliativos com uma sobrevida de
aproximadamente 1 ano ou mais, em 50% dos casos.
• GESTãO DA DOR: imperativo caso o proprietário recuse as opções de cirurgia ou radioterapia.

Recorre-se aos opiáceos.



Tumores do pâncreas
Pâncreas Exócrino
Adenocarcinomas.

Metástases precoces.

Pâncreas Endócrino
– A partir de células β = insulinoma (síndrome de HIPOGLICEMIA).
– A partir de células α = glucagonoma (síndrome hepatocutânea ou eritema necrolítico
migratório e diabetes melito associado).
– A partir de células δ = gastrinoma (síndrome de ZOLLINGER-ELLISON).

Sintomas Do Adenocarcinoma
– Emagrecimento.
– Distúrbios digestivos crônicos (diarreias, vômitos).
– Icterícia (compressão do ducto colédoco).

Diagnóstico
– RADIOGRAFIA ABDOMINAL: exame pouco específico, perda de contraste e efeito massa ao nível do
quadrante abdominal cranial direito (lobo direito, corpo do pâncreas) ou esquerdo (lobo
esquerdo).
– A ULTRASSONOGRAFIA é o exame de escolha para a maioria dos tumores, mas falta-lhe tanto
sensibilidade quanto especificidade: zona heterogênea mais ou menos grande e extensa,
podendo deformar o órgão. O exame permite de igual maneira realizar um relatório de
acompanhamento da região abdominal e realizar citopunções ecoguiadas para análise citológica
(indispensável para obter um diagnóstico com alto grau de certitude). No caso dos insulinomas,
como os tumores podem ter tamanho muito reduzido, podem não ser identificáveis.
– EXAME BIOQUíMICO: exame de escolha em caso de insulinoma (ver HIPOGLICEMIA (p.328)).

Tratamento
Cirurgia: na maioria das vezes é muito tardia.



Tumores do tubo digestivo
Tumores Da Cavidade Bucal
6% do conjunto dos tumores no cão; 3% no gato.

A maioria se instala a nível de orofaringe.
NO CãO:

– Predisposição racial: Cocker, Pastor-alemão, Weimaraner, Golden retriever, Setter gordon,
Poodle anão, Chow chow, Boxer.
– Tumores benignos: epulis fibromatoso ou epulis acantomatoso, papilomas, a maioria dos
tumores da lâmina dentária (ameloblastoma).
– Tumores malignos: melanoma, epitelioma (ou carcinoma epidermoide), fibrossarcoma, e
também osteossarcoma, condrossarcomas, mastocitomas, linfomas, hemangiossarcomas…
– melanomas (40% dos tumores malignos): osteólise, metástases precoces (nodos linfáticos,

pulmão);
– epiteliomas: metástases precoces dos epiteliomas da amígdala e da língua.

NO GATO: epiteliomas, fibrossarcomas.

Sintomas
– massa bucal, ptialismo, halitose, sangramentos, disfagia…
• DIAGNóSTICO: realizar um relatório de acompanhamento (a maioria dos tumores da cavidade
bucal são malignos).
– Exame cuidadoso dos nodos linfáticos (especialmente os retrofaríngeos), citologia.
– Radiografia do maxilar, dos ossos da face (investigar a presença de lise óssea).
– Radiografia pulmonar (realizar no mínimo duas, o ideal é que sejam ventrodorsais, dos perfis
direito e esquerdo).
– Biópsia ou biópsia com exérese.
• DECISãO TERAPêUTICA:
– Cirurgia: mandibulectomia ou maxilectomia parciais para os tumores malignos; ou
– radioterapia; ou
– cirurgia + radioterapia (epitelioma); ou
– cirurgia + quimioterapia (pouco eficaz).

Tratamento
– Cirurgia: exérese ampla, mandibulectomia ou maxilectomia parcial se necessário.
– Radioterapia: epulis acantomatoso, epitelioma espinocelular e melanomas são radiossensíveis
(irradiar o sítio tumoral e nodos linfáticos).
– Quimioterapia:
– tratamento adjuvante à cirurgia em caso de melanomas, osteossarcomas (cisplatina,

carboplatina), mas produz fraca resposta,
– tratamento adjuvante à cirurgia em caso de epitelioma: cisplatina, piroxicam (Feldene®*),

mitoxantrona (Novantrone®*).
– Cirurgia + radioterapia + quimioterapia (cisplatina, carboplatina).
– Carcinoma epidermoide (gengiva): exérese cirúrgica ampla.

Tumores Das Glândulas Salivares
– Raros: são mais comuns os adenocarcinomas parotidianos com sintomas locais (massa



anormal), disfagia, halitose (em alguns casos pode-se ter exoftalmia).
– Reações periósteas das estruturas ósseas adjacentes.
– Metástases nos nodos linfáticos regionais.
• DIAGNóSTICO: citologia – biópsia.

Tratamento
– Cirurgia (pouco usada em caso de lesões amplas).
– Radioterapia adjuvante.

Tumores Do Esôfago
Muito raros. Frequentemente malignos (epitelioma, leiomiossarcoma, fibrossarcoma,
osteossarcoma), e associação com espirocercose (Spirocerca lupi) descrita.

Os tumores benignos são excepcionais (leiomiomas, plasmocitomas).
Possivel extensão ao esôfago de tumores tireoidianos, de um timoma, de tumores da base do

coração.
Grande frequência de tumores muito invasivos localmente e metástases (nodos linfáticos).

• Sintomas: disfagia esofagiana, com regurgitações, sinais de pneumonias devidos a “falsa
deglutição” (dispneia…).
• DIAGNóSTICO:
– Radiografia: alargamento local do mediastino em vista do trajeto esofagiano, deslocamento da
traqueia em direção ventral e à direita em casos onde o tumor se localiza na região do trajeto
extratorácico ou torácico proximal do esôfago.
– Fibroscopia e biópsia.

Tratamento
Raramente possível.

Tumores Do Estômago
Menos de 1% dos tumores em cães.

A maioria são malignos: adenocarcinomas (70% a 80% dos cânceres gástricos), na maioria das
vezes localizados em região pilórica, predisposição em Pastores-alemães.

Mais raramente: linfomas, fibrossarcomas, mastocitomas, plasmocitomas extramedulares, ou
tumores benignos: leiomiomas (geralmente na região da cárdia), adenomas.

Volumosas úlceras estão frequentemente associadas.
No gato: linfoma (mas a localização é bastante rara).

Sintomas
– Vômitos, (com possível hematemese), emagrecimento, melena, anemia hipocrômica;
– Metástases precoces (nodos linfáticos, fígado, pulmão).

Diagnóstico
– Radiografia (gastrografia), eventualmente com ingestão de barita.
– Ultrassonografia.
– Fibroscopia e biópsia.



Tratamento
– Cirurgia difícil (gastrectomia seguida de uma gastroduodenostomia ou gastrojejunostomia) e
geralmente inexequível devido à extensão local e às metástases precoces.
– Quimioterapia em linfomas gástricos (raros): pouco responsivo.
– Tratamento cirúrgico e quimioterápico do plasmocitoma: possível.

Tumores Do Intestino
CãO:
– linfoma, adenocarcinoma, leiomiossarcomas (leiomioma), fibrossarcomas.
– idade média dos cães acometidos: 6-9 anos.

GATO:
– linfossarcoma. Raramente: adenocarcinomas, mastocitomas, leiomiossarcomas.

Sintomas
– A palpação abdominal permite evidenciar em alguns casos uma massa e/ou dor.
– Diarreia crônica ou síndrome oclusiva (mais frequente em caso de adenocarcinoma, que
apresenta geralmente um crescimento centrípeto, que em caso de leiomiossarcoma, cujo
crescimento é centrífugo).

Diagnóstico
– RADIOGRAFIA: massa do tumor volumoso, ileus mecânico em caso de síndrome oclusiva (ver Fig.
9). “Sinal de grão de café” em caso de obstrução incompleta crônica: acúmulo de ingestas não
digeríveis quando os elementos líquidos passam pela zona de obliteração. Os elementos
acumulados adquirem então um aspecto granuloso e de densidade óssea.
– ULTRASSONOGRAFIA: exame de escolha (ver Fig. 13):
– efusão parietal mais ou menos marcada, perda da visibilidade da topografia ecográfica das

paredes da porção envolvida;
– realização de um relatório de acompanhamento: avaliação dos nodos linfáticos mesentéricos

(efusão, aspecto arredondado, hipoecógeno e heterogêneo em caso de infiltração tumoral), do
fígado e do baço;

– evidenciação de um eventual ileus mecânico secundário (dilatação dos anéis, modificação do
peristaltismo);

– realização de citopunção ecoguiada se o tamanho da massa tumoral o permitir. Biópsias
ecoguiadas raramente são possíveis (risco de perfuração intestinal).

– Fibroscopia para tumores do duodeno e tumores retocólicos.
– Laparotomia.
• TRATAMENTO: cirúrgico (exérese muito ampla).

A radioterapia é um tratamento adjuvante interessante para os adenocarcinomas da parte
terminal do reto.

Quimioterapia em caso de linfoma.



Tumores dos nervos periféricos
O tumor mais frequente no cão é o neurofibrossarcoma ou schwannoma que se desenvolve a
partir da bainha da fibra nervosa.

Invasão local, metástases muito raras.
Localização habitual: plexo braquial, muitas vezes com invasão do canal raquidiano.
Encontram-se também tumores do nervo vestibulococlear e o trigêmeo.

Sintomas
Ver PARALISIA DO NERVO RADIAL (p.449).

Diagnóstico
Eletromiografia para determinar a localização e a extensão da lesão.

Imagem. Mielografia ou tomografia, ou IRM.

Tratamento
– Exérese cirúrgica para tumores de pequeno tamanho.
– Radioterapia.
– Quimioterapia somente em caso de linfoma maligno.



Tumores dos órgãos hemolinfopoiéticos
Ver HEMOPATIAS MALIGNAS OU TUMORES DOS óRGãOS HEMOLINFOPOIéTICOS (MEDULA, TIMO, GâNGLIOS, BAçO
ETC. (p.299))



Tumores dos tecidos subcutâneos
Ver TUMORES DA PELE E DOS TECIDOS SUBCUTâNEOS (p.579)

Os tumores dos tecidos subcutâneos mais frequentes são:
– histiocitoma;
– histiocitoma fibroso maligno;
– mastocitoma;
– melanoma;
– plasmocitoma;
– micose fungoide.



Tumores malignos da próstata
Definição
Os tumores representam por volta de 5% das doenças prostáticas. Tratam-se sobretudo de
tumores malignos: principalmente adenocarcinomas, mais raramente carcinomas de células de
transição, de células indiferenciadas e leiomiossarcomas.

A próstata pode ser alvo de metástases: hemangiossarcoma, linfossarcomas.
O cão castrado jovem tem maior predisposição ao carcinoma prostático que o animal não

castrado.

Sintomas
Podem se manifestar os diferentes sintomas do “prostatismo”, frequentemente com perda de
peso; é possível observar uma síndrome febril (ver PRóSTATA [AFECçõES DA (p.482)]). Em 50% dos
casos, a próstata não está hipertrofiada.

As metástases ocorrem em primeiro lugar nos nodos linfáticos ilíacos internos e externos, em
seguida espalham-se para as regiões vizinhas (bacia, fêmur, corpos vertebrais, baço, fígado), e,
em última instância, para os pulmões.

Diagnóstico
As próstatas neoplásicas são consistentes e irregularmente nodulares. As aderências entre a
glande e a base da bacia fazem com que a próstata permaneça fixa. Há dor na palpação.

Radiografia
Evidência de prostatomegalia, sinal pouco específico. Em contrapartida, a observação de
calcificações prostáticas evoca fortemente a hipótese de um processo tumoral. A radiografia
permite de igual modo verificar a ausência de metástases pulmonares e vertebrais lombares
(lesões líticas e osteoproliferativas ao nível dos corpos vertebrais).
• Na ULTRASSONOGRAFIA é possível observar:
– Tamanho aumentado ou conservado.
– Desaparecimento ou não da cápsula e da forma da próstata.
– Um parênquima muito heterogêneo, associado ou não a lesões císticas, necróticas ou
hemorrágicas, assim como calcificações (zonas puntiformes hiperecógenas acompanhadas de
sombra em forma de cone).
– Infiltração tumoral nos nodos linfáticos ilíacos medianos (tamanho aumentado, formato muito
arredondado, parênquima heterogêneo hipoecógeno).
– Eventuais lesões metastáticas ao nível do fígado e do baço (aparecem como lesões
parenquimatosas arredondadas, mal delimitadas e heterogêneas).

O exame histológico de um fragmento de biópsia é o único método que permite diagnosticar
esta doença no animal enquanto vivo e eliminar uma hipótese de prostatite crônica cujos sinais
ecográficos são muito semelhantes (as biópsias ecoguiadas são geralmente possíveis de serem
feitas).

Tratamento
• A castração ou os tratamentos antiandrogênicos (Tardak®, Androcur®*, Chibro-Proscar®*) não têm



praticamente interesse algum na terapia anticâncer, pois determinam a atrofia do tecido
prostático não neoplásico ao passo que não modificam a progressão da doença.
• A prostatectomia total ou parcial será realizada somente em caso de complicações após a
castração ou o tratamento antiandrogênico (Tardak®, Androcur®*, Chibro-Proscar®*) (ver PRóSTATA
[AFECçõES DA (p.482)]).

Teoricamente, os tumores da próstata são a indicação maior da prostatectomia; mas
frequentemente, as aderências e as metástases ganglionares ou pulmonares levam ao seu
fracasso. De outro modo, o proprietário do animal deve ser advertido que a incontinência
urinária, devido à intricação das inervações vesical e prostática, é uma frequente complicação
consequente desta delicada intervenção. Além disto, a ruptura da anastomose vesicouretral, as
infecções urinárias e a uremia são muito observadas após esta operação.
• Triptorelina (Décapeptyl®*): agonista LH- RH leva a remissões durante 6 a 12 meses – Caro
(posologia não determinada para o cão).
• Adriamicina (Adriblastine®*).
• Cisplatina (Cisplatyl®*).
• RADIOTERAPIA: eficácia duvidosa.

O tratamento dos tumores malignos da próstata continua sendo muito decepcionante.



Tumores mamários
Estudo Anatomoclínico
• TRATAM-SE DOS TUMORES MAIS FREQUENTES NA ESPéCIE CANINA. Esses tumores são malignos em 50%
dos casos em cadelas e 90% dos casos em gatas.
– Tumores malignos:
– adenocarcinomas;
– epitelioma trabecular;
– epitelioma de células fusiformes;
– epitelioma anaplásico;
– sarcomas;
– tumores mistos malignos (carcinossarcoma).

Em caso de generalização, são observadas metástases nos nodos linfáticos e/ou nos pulmões,
no fígado, nos rins, no encéfalo, no baço e na pele.
– Tumores benignos: adenoma, papiloma, fibroadenoma etc.
– Displasia (cistos, adenomatose, hiperplasia lobular): podem evoluir a um tumor maligno

Sintomas locais em início de evolução
Os tumores múltiplos são frequentes.
• DIAGNóSTICO CLíNICO, RADIOGRáFICO (pesquisa de metástases pulmonares (radiografias torácicas
de perfil direito e perfil esquerdo), TOMOGRAFIA, IRM em caso de problemas nervosos associados)
E HISTOLóGICO (exame após exérese cirúrgica) ou aspiração com agulha fina para exame citológico
pré- operatório.
• PROGNóSTICO PóS-OPERATóRIO: depende dos critérios clínicos e histológicos, da rapidez da
evolução, do modo infiltrante ou não, do tamanho do tumor e do relatório de acompanhamento
(nodos linfáticos e metástases).

Ordem De Sobrevida Decrescente
Entre os tumores malignos: adenocarcinomas, epitelioma trabecular, sarcoma.

Tratamento
O tratamento de escolha é a exérese cirúrgica eventualmente completada por uma quimioterapia
ou radioterapia, cujos benefícios não foram, até hoje, realmente estabelecidos.

Tratamento cirúrgico
– Desaconselhado:
– metástase;
    NOTA: a exérese, no entanto, pode ser aconselhada para melhorar o conforto de vida do

animal (tumor ulcerado…)
– carcinomatose cutânea (placa eritematosa cutânea: infiltração dérmica sobre uma grande zona

ao redor do tumor): sobrevida média de 25 dias;
– exérese impossível (aderências…).
– Indicações: todos os outros casos, desde a detecção de um tumor, mesmo de pequeno tamanho.
Pode-se considerar esperar que um tumor pequeno evolua até que permita ser operado.
– Técnica operatória:



    É preciso respeitar os princípios da cirurgia oncológica:
– exérese ampla compreendendo o tumor, a pseudocápsula, a zona reacional e o tecido sadio com

1 cm de margem;
– exérese completa: ressecção regional ou total (tetas apresentando comunicações linfáticas com

aquela portadora do tumor) ver tabela a seguir.
– exérese dos nodos linfáticos se estiverem hipertrofiados.
– Esquema operatório atualmente preconizado:

Na cadela

Tetas acometidas Tetas a serem removidas
T1 T1 a T3
T2 T1 a T3
T3 Toda a cadeia mamária
T4 T3 a T5
T5 T3 a T5
(T1 ou T2 ou T3) e (T4 ou T5)Toda a cadeia mamária

No caso em que as 2 cadeias estiverem comprometidas, é preciso fazer a exérese em 2 tempos,
esperando o fim da cicatrização de uma das cadeias antes de iniciar o procedimento na outra.
Entretanto, geralmente é possível fazer uma ablação simultânea das quatro tetas caudais (T4 e
T5).

Gata: a mamectomia completa é aconselhada.

Tratamentos complementares: indicações
– Radioterapia:
– pouco documentada;
– quando a exérese completa é impossível, em caso de carcinomatose cutânea.
– Quimioterapia:
– na cadela: para tumores em alto grau de malignidade (êmbolos vasculares e linfáticos, índice

mitótico elevado…);
– na gata: em todos os casos (tumores com forte potencial metastático);
– quando o estado geral do animal o permita: toxicidade cardíaca, digestiva, hematológica das

substâncias utilizadas;
– a doxorrubicina (Adriblastina®*) é a substância mais utilizada.
– na cadela >10 kg: 30 mg/m2 por via IV estrita (em 10 minutos), 5 a 6 sessões espaçadas por 3

semanas; cadela <10 kg: (dose em mg/kg).
– na gata: (1 mg/kg, 5 sessões).
– 5-Fluorouracila (150 mg/m2) e ciclofosfamida (100 mg/m2), 4 sessões.
– Terapia hormonal: diversos ensaios (antagonistas de estrógenos, agonistas do GnRH,
antagonistas dos receptores de progesterona): resultados variáveis, pouco conclusivos.
– Outros: ensaios com desmopressina, anti-COX2, masitinib (Masivet®).

Prevenção
A ovariectomia das fêmeas antes do primeiro ciclo estral tem efeito preventivo demonstrado. Em
contrapartida, o efeito preventivo da ovariectomia simultaneamente à mamectomia sobre a
recidiva ainda está em discussão.



Tumores orbitais
Os tumores da órbita (retrobulbares) são malignos na maioria das vezes.

Tratam-se de tumores primitivos (caso mais frequente no cão), secundários à extensão de
tumores adjacentes (frequente no gato), ou de metástases a distância.

Eles têm natureza muito variada:
– fibrossarcoma, mastocitoma, osteossarcoma e linfoma são os mais comuns no cão;
– origem epitelial majoritária, no gato, sendo o carcinoma epidermoide o mais frequente.

A razão habitual da consulta é a exoftalmia.

Sintomas
Modificação das características anatômicas
– Exoftalmia (irredutível, unilateral, geralmente não dolorosa).
– Estrabismo.
– Enoftalmia (mais raro).
– Protrusão da membrana nictitante.
– Epífora, eventualmente.

Visualização direta ou indireta do tumor
– Massa visível na cavidade orbital.
– Tecido sobressalente na cavidade bucal, protrusão atrás dos molares.
– Desvitalização de um dente (tumor dos seios).
– Congestão, inflamação das pálpebras e da conjuntiva.

Acometimento do globo ocular
– Diminuição da mobilidade.
– Ceratite seca (exposição anormal).

Função visual
– Reflexo negativo de piscar sob ameaça.
– Diminuição dos reflexos fotomotores.
– Midríase.

Exames Complementares
Oftalmoscopia
– Problemas vasculares.
– Edema da carúncula lacrimal.
– Dobramento, descolamento da retina.
• PUNçãO RETROBULBAR PARA UMA CITOLOGIA: pode permitir distinguir um abcesso de uma mucocele
(acometimento da glândula zigomática) de um tumor.

Radiografia
– da região orbital: geralmente, fornece poucas informações.
– torácica: investigação de metástases.



• ULTRASSONOGRAFIA = permite delimitar o tecido anormal e também realizar uma biópsia
ecoguiada.
• TOMODENSITOMETRIA ou IRM = exame de escolha para detalhar precisamente o local de invasão
tumoral.

Diagnóstico Diferencial
Falsas exoftalmias
– Cães braquicéfalos.
– Glaucoma (tensão ocular).
– Retração da pálpebra.
– Paralisia facial.

Inflamação da órbita
– Traumatismos.
– Micoses, parasitas, infecção.
– Corpos estranhos.

Exoftalmias
 

Tratamento
O tratamento é cirúrgico (orbitotomia ou orbitectomia, em função do acometimento ósseo),
eventualmente complementado por quimioterapia ou radioterapia de acordo com a natureza
histológica do tumor (p. ex., quimioterapia em caso de linfoma; radioterapia em caso de extensão
de tumor das cavidades nasais).





U



Úlceras córneas
Definição
Perda de substância córnea, podendo afetar o epitélio, o estroma, e até mesmo a membrana de
Descemet.

Sintomas
– Dor, acompanhada de blefaroespasmo e de uma epífora.
– A córnea perde seu aspecto liso e seu brilho.
– Ela se torna opaca, devido a um EDEMA CóRNEO; e em seguida, devido a uma neovascularização:
pannus superficial, formado por grandes vasos carregados de sangue que convergem para a
região lesada.

Diagnóstico
Pode ser estabelecido graças ao emprego de um corante: a fluoresceína.
– Para isto, utiliza-se um Colírio de fluoresceína® a 2%; ou, preferencialmente para limitar os riscos
de contaminação da úlcera, podem ser utilizadas pequenas bandas impregnadas com corante
que são embebidas em solução salina isotônica e introduzidas no saco conjuntival superior.
– Após alguns instantes, lubrifica-se o olho com uma solução salina isotônica e observa-se que o
epitélio sadio não retém a fluoresceína, o que permite que ela penetre nos espaços intracelulares
e interfibrilares do estroma e evidencie em verde os limites da úlcera. Quando a úlcera tem
característica puntiforme, pode-se recorrer a uma lâmpada de Wood ou a uma fonte de luz azul
cobalto para evidenciar as pequenas úlceras.

Tratamento
• A ANTIBIOTICOTERAPIA LOCAL é indispensável e em alguns casos pode ser complementada por
uma antibioticoterapia geral: efetivamente a infecção é um obstáculo à cicatrização.
• AS SUBSTâNCIAS CICATRIZANTES promovem melhor aporte celular das neovascularizações (p. ex.,
colírio de vitamina A [Viamine A Faure®* colírio] ou acetilcisteína [Euronac®*]).
• NãO é RECOMENDADO UTILIZAR POMADAS, pois a córnea possui um metabolismo que necessita de
muito oxigênio, e o elemento gorduroso da pomada formaria uma barreira à entrada de ar.
• ESTá CONTRAINDICADO O USO DE MEDICAMENTOS à BASE DE CORTISONA pois eles antagonizam a
cicatrização e deprimem as defesas imunológicas locais. No entanto, a coexistência de uma
UVEíTE pode requerer uma corticoterapia sistêmica.

Tratamentos Especiais
• ÚLCERA SUPERFICIAL SIMPLES: colírio antibiótico de amplo espectro (Tevémvxine®, Néomycine®*).
• ÚLCERA SUPERFICIAL RECIDIVANTE (= úlcera tórpida do Boxer e do gato Persa). Uma vez que a dor
seja controlada por Atropins®* 1% colírio, pode-se:
– cauterizar as margens da úlcera com a ajuda do ácido tricloroacético a 20%, ou com a tintura de
iodo ou com a ajuda do Bétadine®* ou Vétidine®;
– realizar uma ceratectomia parcial que eliminará os fragmentos de epitélio que envolve a úlcera
e se opõem à cicatrização.
• ÚLCERAS PROFUNDAS: o tratamento médico se inicia pela eliminação das causas da úlcera.



– Instaura-se uma antibioticoterapia, eventualmente após a obtenção de um antibiograma para
os casos onde haja suspeita da presença de uma Pseudomonas. Igualmente para os
anticolagenases (Euronac® ou NAC® colírio).
– No caso onde todo o estroma córneo foi acometido, chegando até a membrana de Descemet, é
necessário recorrer ao tratamento cirúrgico: tarsorrafia, blefarorrafia, que só é removida após 20
dias. Em caso de impossibilidade, recorrer a um transplante lamelar de córnea.
• ÚLCERAS EM PRESENçA DE COLAGENASE: esta enzima pode ser encontrada em todos os casos de
úlcera que envolvam o estroma.
– O tratamento consistirá na instilação de um colírio à base de N-acetilcisteína (NAC® colírio) e
de um colírio à base de gentamicina (Gentalline®*).
– Se essas úlceras demonstrarem tendência ao agravamento, em caso de falha do tratamento
medicamentoso será necessário recorrer a um recobrimento conjuntival, a uma tarsorrafia ou a
uma tarsoblefarorrafia. O uso de corticoides é particularmente contraindicado.

Úlceras por queimaduras químicas
– Por ácidos: neutralização com solução a 3% de bicarbonato de sódio. Colírio antibiótico.
– Por bases: muito mais graves. Neutralização com ácido bórico ou acético a 0,5%. Antibióticos
de amplo espectro, anti Pseudomonas: Gentalline®*; medicamentos inibidores de colagenase
(NAC® colírio).



Úlceras da boca
Podem ser encontradas:

No Palato
Em sua parte posterior. Muito superficiais, de contornos bem delimitados, não
ocasionam nenhum sintoma. São muitas vezes associadas a lesões em dentes (cáries, início de
piorreia localizada em um ou mais dentes posteriores).

O tratamento compreende:
– uma única aplicação de ácido tricloroacético a 30%;
– espiramicina (Rovamycine®* ou Stomorgyl®) via oral durante 15 dias;
– eventualmente o tratamento das lesões dentárias.

Na Língua
Em sua borda comissural. Resultam de lesões de origem dentária: dentes mal posicionados,
resquícios de dentes cariados, fratura da coroa. Extração ou alisamento da superfície dentária
cortante.



Úlceras gástricas (Úlceras duodenais)
As úlceras gástricas são caracterizadas por uma perda de substância da mucosa gástrica. De
origem essencialmente péptica, elas se localizam principalmente na região antral e no início do
duodeno.

Principais Causas
– “Doença ulcerosa primitiva”: rara nos carnívoros.
– Intoxicações iatrogênicas (gato: salicilatos; cão: AINEs, corticoides), ou por chumbo.
– Doenças gastroduodenais (ver GASTRITE) com inflamação grave: gastrites, tumores gástricos
(carcinomas no cão, linfomas no gato, leiomiomas).
– Doenças sistêmicas (insuficiência renal, hipocorticismo…).
– Estados de choque, problemas circulatórios…
– Hipersecreção ácida por tumores: gastrinomas, mastocitomas, tumores do sistema APUD. A
incidência de úlceras parece ser significativamente maior em casos de mastocitomas devido a
uma secreção aumentada de histamina.

Sintomas
– Vômitos com hematemese contendo geralmente (coágulos de sangue ou coloração marrom-
avermelhada).
– Melena (fezes negras devido à presença de sangue “digerido”).
– Dor abdominal cranial: postura “principalmente”.
– Disorexia ou anorexia nas formas graves.
– Emagrecimento em caso de evolução crônica.
– Mal estado geral, fraqueza. Possibilidade de anemia, progressivamente não regenerativa por
carência de ferro quando o diagnóstico é tardio.
– Exacerbação da hematemese, dores abdominais e estado de choque, em caso de perfuração.

Exames Complementares
– O diagnóstico radiográfico por gastrografia de simples contraste é pouco sensível (requer
adição de imagem parietal). A gastrografia de duplo contraste permite uma melhor avaliação das
paredes gástricas (3 a 5 mL/kg de sulfato de bário + 10 a 20 mL/kg de ar, exame realizado sob
anestesia geral, sondagem gástrica).
– A ultrassonografia apresenta uma boa sensibilidade em caso de úlceras duodenais; o exame da
integralidade das paredes do estômago, por outro lado, torna-se mais difícil devido ao ar que
este órgão frequentemente contém (portanto, aconselha-se realizar esse exame com o animal em
jejum, em decúbito dorsal e em seguida em pé). No interior do estômago, as úlceras são
visualizadas como um espessamento local da parede associado a uma interrupção focal mais ou
menos estendida por uma ou por várias camadas ecográficas. As úlceras duodenais apresentam
o mesmo aspecto (interrupção da parede, visualização de ar ao seio das camadas ecográficas).
Em caso de perfuração, uma hiperecogenicidade do mesentério associada a uma efusão
abdominal ou ar no peritônio são visíveis.
– A endoscopia é o exame que apresenta a melhor sensibilidade; ela também permite realizar
uma biópsia.
– Contagem e avaliação da forma das hemácias com determinação da porcentagem de



reticulócitos. Anemia normocítica monocrômica pouco regenerativa.
– Complicações hepáticas são frequentes e pedem uma exploração bioquímica do órgão.

Tratamento
Ver GASTRITE AGUDA (p.283).
• TERAPIA ANTI EMéTICA: metoclopramida (Primpérid®): 0,5 mg/kg 2 vezes ao dia; domperidona
(Motilium Vet®): 0,5 mg/kg 2 vezes ao dia.
• O EMPREGO DE ANTIáCIDOS é indispensável em caso de úlceras gástricas ou duodenais.
– Os anti-histamínicos anti-H2 são geralmente eficazes, sob a condição de respeitar a exigência
de administrar 3 vezes ao dia. Administrar por via intravenosa enquanto persistam os vômitos, e
em seguida por via oral:
– cimetidina (Zitac®): 5-10 mg/kg, 3 vezes ao dia, PO SC a cada 6-8 horas,
– ou ranitidina (Azantac®*, Raniplex®*): 0,5- 2 mg/kg 2 a 3 vezes ao dia via oral ou (Raniplex®*

injetável): 3 mg/kg/dia em 3 injeções.
– O omeprazol, inibidor da bomba de prótons, Mopral®* (1 a 2 mg/kg/dia em dose única) é
atualmente o mais potente antissecretor disponível.
– O misoprostol: Cytotec®* (3 a 15 µg/kg/dia em 3 doses diárias por via oral) é particularmente
mais indicado para úlceras iatrogênicas decorrentes do uso de AINEs. Trata-se de um análogo da
síntese de prostaglandinas E1 que são fisiologicamente importantes nos mecanismos de
citoproteção.
• OS PROTETORES GáSTRICOS (Phosphaluvet®) podem completar o tratamento. No entanto, fazer
atenção com relação à sua tolerância (possibilidade de vômitos), aos riscos de constipação ou de
hipocalemia (com fraqueza muscular) em caso de administração prolongada. Nesta situação,
preferir as substâncias protetoras da mucosa gástrica: sucralfato (Ulcar®*): 0,5-1 g 3 vezes ao dia.



Uncinariose
Ver ANCILOSTOMOSE



Unha (Afecção das)
Ver ONIXE (PARONíQUIA, DOENçA DAS GARRAS (p.424))



Unhas (Doenças das)
Ver ONIXE (PARONíQUIA, DOENçA DAS GARRAS (p.424))



Uremia aguda
Ver INSUFICIêNCIA RENAL AGUDA (p.360)
 Doenças dos ureteres



Ureteres (Doenças dos)
A patologia ureteral tem sintomatologia extremamente variada, e geralmente associada a uma
patologia superior (rim) ou inferior (bexiga).

As principais doenças ureterais assim como suas causas, seu diagnóstico e seus tratamentos
encontram-se na tabela anterior.



Ureteres ectópicos
Trata-se de uma malformação congênita caracterizada pelo colabamento de um ou dos dois
ureteres caudalmente ao trígono vesical. Este colabamento pode ocorrer ao nível do colo vesical,
da uretra, da vagina (caso mais frequente), do corpo do útero ou de uma trompa uterina.

O trajeto do ureter ectópico pode ser intramural (ele segue então um percurso submucoso
internamente à parede vesical) ou extramural (ausência de contato entre o ureter e a bexiga).

Trata-se da causa mais frequente de incontinência urinária congênita.
Raças predispostas: Golden Retriever, Labrador Retriever, Skye Terrier, Husky Siberiano, Terra-

nova, Buldogue, Poodle, Briard, West Highland White Terrier, Fox Terrier.
As fêmeas são muito mais acometidas que os machos. Os gatos são raramente acometidos.

Sintomas
Sintomas urinários:
– Classicamente o animal apresenta uma incontinência urinária verdadeira permanente ou
intermitente presente desde o nascimento;
– Hematúria, disúria, infecção do trato urinário possíveis.

Sintomas associados:
– Dematite em região perivulvar;
– Sinais de insuficiência renal nos casos mais graves (secundariamente a uma hidronefrose ou
pielonefrite);
– Sinais de cistite, vaginite, vulvite.

Diagnóstico
• CONFIRMAR a existência de uma incontinência urinária verdadeira, congênita, permanente ou
intermitente.
• EXAME POR IMAGEM:
– Uretrografia intravenosa (ver Fig. 14):
– Nefrograma e pielograma: permite julgar para o eventual caso de hidronefrose, a agenesia ou

disgenesia renais;
– Uretrograma: permite evidenciar o trajeto dos ureteres (em caso de ectopia, a porção distal do

ureter perde a forma convencional de gancho ao nível da junção ureterovesical e adquire um
trajeto retilíneo mais distal), seu formato (grande frequência de megaureter) e seu
colabamento (observação não sistemática).

– Ultrassonografia: permite tanto diagnosticar as anomalias renais associadas (hidronefrose,
pielonefrite, disgenesia, agenesia…), quanto visualizar o trajeto do ureter acometido (posição
intra ou extramural), seu colabamento, a gravidade de sua dilatação, seu peristaltismo e realizar
uma cistocentese.
– Um megaureter pode ser visto no exame de imagem como uma estrutura tubular hipo a
anecógena que caminha do hilo renal até a bexiga dorsalmente a esta. Seu trajeto é
frequentemente tortuoso. A avaliação do exame deve ser feita por um ecografista experiente.
– É possível realizar uma uretrografia retrógrada, mas a sensibilidade desse exame é menor (60%
contra 70 a 80% da ultrassonografia e uretrografia intravenosa).
• CITOSCOPIA: excelente sensibilidade (próxima a 100%) para localizar o colabamento ureteral,
mas não permite explorar as outras anomalias associadas.



Tratamento
Unicamente cirúrgico.
– Neoureterostomia.
– Nefrectomia e ureterectomia em casos mais graves (a realização prévia de uma cintilografia
renal é fortemente aconselhada).
– Tratamento adjuvante: antibioticoterpia em caso de cistite ou de pielonefrite bacterianas
associadas (recomenda-se realizar um antibiograma da urina).



Uretra (Doenças da)
A patologia uretral dos carnívoros domésticos é dominada pelas uropatias obstrutivas (litíases e
tampões uretrais) e inflamatórias (ver a tabela a seguir).

Será necessário, frente a estas formas de uropatia obstrutiva, atentar para as repercussões
funcionais desta última sobre o aparelho urinário superior dosando sistematicamente a ureia e a
creatinina.
 Doenças da uretra

• FRENTE A SINAIS DE INSUFICIêNCIA RENAL ESTABELECIDA, convém adotar as medidas médicas de
reanimação necessárias (ver INSUFICIêNCIA RENAL AGUDA (p.360)) antes de remover o obstáculo.
    Após a intervenção, é muito importante vigiar o reinício da diurese e o equilíbrio
hidroeletrolítico do animal, assim como prever a possibilidade de uma infecção bacteriana
através de um exame citobacteriológico das urinas.
• EM CASO DE URETRITE, o procedimento diagnóstico e terapêutico é similar ao procedimento
aconselhado para as cistites (ver CISTITES (p.120)).



Urticária
Definição
Dermatose mais ou menos pruriginosa, pouco frequente no cão e rara no gato, correspondente a
uma reação de hipersensibilidade (tipo I e tipo III) deflagrada por causas não imunológicas tais
como exposição ao sol, exercício, estado de estresse ou administração de alguns medicamentos,
ou de alguns alimentos ou aditivos.

Sintomas
Não foi observada predisposição por raça, idade ou sexo.

Um edema cutâneo angioneurótico pode afetar os lábios, o nariz, as pálpebras, as orelhas, e
algumas vezes as dobras interdigitais.

As pápulas circunscritas de 1 a 6 cm de diâmetro distribuem-se principalmente sobre a
cabeça, o pescoço, o tronco. As elevações cutâneas volumosas são bem visíveis em animais de
pelos curtos.

Tipicamente, essas lesões tendem a desaparecer espontaneamente, em menos de 24 horas.
Nota-se em alguns casos onde as lesões atingem certa cronicidade que ocorre estímulo ao

crescimento de pelos sobre as regiões acometidas.
Dentre as substâncias incriminadas, citamos certos alimentos (crustáceos, ovo, casca de

banana etc.), medicamentos (antibióticos, vitamina K, amitraz etc.), vacinas, vegetais (urtigas,
flores, plantas de apartamento, bulbos etc.), venenos de himenópteros (abelha, vespa),
mosquitos, aranhas etc.

Diagnóstico
O diagnóstico é muito fácil devido ao aspecto típico, inequívoco das lesões: placas ou pápulas
edematosas, duras, em relevo, de aparição súbita. Um eritema difuso pode acompanhar as
elevações cutâneas mais ou menos pruriginosas.

Uma forte eosinofilia acompanha a urticária.
O histórico permite, na maioria das vezes, determinar a causa (iatrogênica) ou supô-la

(ingestão).
O diagnóstico diferencial deve ser feito em relação a:

– uma piodermite (foliculite bacteriana, celulite juvenil): é a causa mais comum de confusão;
– uma vasculite;
– um eritema polimórfico;
– um mastocitoma.

Tratamento Terapêutico
– Tentar eliminar aquele ou aqueles fatores que desencadeiam os sintomas, caso sejam
identificados.
– Em casos mais graves (edema de Quincke severo), serão utilizadas injeções de metilprednisolona
(Solumedrol®*): 1 a 2 mg/kg via IV.
– Como de costume, os anti-histamínicos (Polaramine®*: 0,2 mg/kg/dia via oral em 2 doses por
dia), eventualmente associados a um corticoide (Celestamine®*: 1 comprimido/10kg/dia)
proporcionam bons resultados, principalmente nas formas crônicas.



Urticária gigante
Ver EDEMA DE QUINCKE OU URTICáRIA GIGANTE (p.243)



Útero (Ruptura do)
Definição
Ruptura do órgão em estado de plenitude (piométrio, gestação) devido a uma torção ou, durante
o parto, espontaneamente ou devido à administração infeliz de ocitocinas ou de manobras
obstétricas. A ruptura do útero provoca uma hemorragia interna e leva à transferência do
conteúdo uterino para a cavidade abdominal. Disto resulta uma peritonite sobreaguda em caso
de piométrio. Em caso de gestação, os fetos morrem e são reabsorvidos ou mumificados de
acordo com o grau de avanço da gestação ou, excepcionalmente, continuam seu
desenvolvimento, caso a circulação placentária seja mantida (gestação extrauterina).

Diagnóstico
– Síndrome abdominal aguda em caso de ruptura devido ao piometra.
– Em certos casos pode ocorrer, durante uma laparotomia, a descoberta de fetos mumificados,
encapsulados em tecido uterino envelopado no omento.
– Radiografia: perda de contraste abdominal da porção caudal, visualização do esqueleto dos
fetos em caso de gestação.
– Ultrassonografia: efusão abdominal (regiões hipoecógenas com elementos ecogênicos em
suspensão ou sedimentados entre os órgãos), evidência de piométrio (ver PIOMETRA (p.467)) ou
de gestação. A ultrassonografia permite realizar uma abdominocentese mesmo em caso de baixa
quantidade de efusão.

Tratamento
Laparotomia, sutura das lesões uterinas, hemóstase. Caso a situação permita, extração (manual)
dos fetos abdominais.

Tratamento da peritonite.



Uveítes anteriores
Definição
Inflamação da íris (irite) associada àquela dos corpos ciliares (ciclite). A úvea posterior é
constituída pela coroide, cuja inflamação é geralmente acompanhada por uma inflamação da
retina.

Etiologia
As uveítes anteriores do cão e do gato são originadas por meio de mecanismos alergo-
imunológicos. A etiologia dessas doenças ainda é obscura. No entanto, sabe-se que as grandes
doenças virais e parasitárias dos carnívoros são acompanhadas por uveítes (cinomose ou doença
de Carré, hepatite infecciosa canina, ou doença de Rubarth, tuberculose, toxoplasmose,
peritonite infecciosa felina, infecção pelo vírus leucemogênico (FeLV) do gato).

Sinais Clínicos
Eles associam:
– a dor principal relacionada a um blefarospasmo e um derrame seroso com reação conjuntival
(olho vermelho), acompanhadas de uma miose fechada e de uma diminuição da pressão
intraocular;
– o aspecto do humor aquoso se modifica devido ao aumento do teor de proteínas, presença de
muitas células sujeitas ao fenômeno de Tyndall quando visualizadas em biomicroscópio. Essas
células podem se aglutinar sobre o endotélio córneo em amontoados (precipitados queratínicos);
e também podem sedimentar na câmara anterior, dando origem a um hipopion;
– pode-se também constatar a presença de um pannus ou neovascularização do estroma
profundo, corneano, a partir do limbo, por vasos de origem ciliar, finos, paralelos, com borda em
escova; a córnea pode estar edematosa;
– as modificações da íris aparecem em um estado mais avançado da doença; ela é edematosa,
congestionada, de aspecto sujo, fosco. A íris muda de cor, e, após um tempo de longa evolução,
pode se pigmentar intensamente;
– a íris pode se aderir à face anterior do cristalino, originando sinéquias posteriores que, se
completas, impedem a passagem do humor aquoso na câmara anterior, pressionando a íris para
frente: “íris bombé”.

Complicação: Glaucoma
Por obstrução do ângulo cameruçar devido à protrusão da íris ou ao acúmulo de células e de
proteínas nas vias de excreção do humor aquoso, é a complicação mais grave das uveítes
anteriores.

Tratamento
Além do tratamento etiológico, se possível, o tratamento das uveítes anteriores pede o emprego
das moléculas a seguir.
• A ATROPINA, sob a forma de colírio a 0,3, 0,5, 1 ou 2%. Visa atenuar a dor com sua ação
cicloplégica e levar a íris à midríase para evitar as sinéquias.



Corticoterapia
– Por via sistêmica na maioria das vezes (ver CORTICOTERAPIA (p.150)) e principalmente quando a
intensidade dos sintomas o requer ou quando uma uveíte posterior é constatada.
– Por via subconjuntival em fase aguda, acetato de metilprednisolona (Dépo-Médrol®*): 6 a 8 mg.
– Por via local: instilação de colírios à base de cortisona (Maxidex®*); ou à base de cortisona
associada a antibióticos (Fradexam®).
• OS ANTI-INFLAMATóRIOS NãO ESTEROIDAIS são claramente menos eficazes e seu uso é limitado para
casos onde a uveíte está associada às úlceras corneanas.
• O tratamento das uveítes deve ser mantido durante um longo período de tempo, não menos de
4 a 5 semanas.

Prognóstico
O prognóstico é grave.
– Embora os resultados imediatos do tratamento pareçam ser favoráveis, não são capazes de
assegurar que não possam surgir sequelas posteriores, como catarata, atrofia da retina, atrofia da
íris, ou simplesmente depósitos pigmentares sobre a cristaloide anterior.
– O glaucoma, já citado, tem maior caráter de complicação que de sequela.





V



Vaginalite
Ver ORQUITE (p.424)



Vaginite
Definição
A inflamação da vagina, na verdade, é mais rara que as vulvites e vestibulites com as quais ela é
geralmente confundida e que podem evoluir sem estarem acompanhadas de vaginite (mas o
inverso não é necessariamente verdade).

Ela se apresenta como um corrimento vulvar mucoso ou mucopurulento que deve ser
distinguido das perdas normais do proestro, dos lóquios e dos corrimentos de origem uterina
(ver PIOMETRA (p.467)).

Etiologia
– Insuficiência estrogênica pós-ovariectomia.
– Anomalias morfológicas da vagina (septo, estenose).
– Tumor da vagina.
– Infecção do trato urinário.
– Herpesvirose.
– Brucelose.

Diagnóstico
– Exame direto.
– Esfregaços para citologia.
– Bacteriologia.

Tratamento
• ANTIBIOTICOTERAPIA POR 3 A 4 SEMANAS EM FUNçãO DO ANTIBIOGRAMA.
• ESTROGENOTERAPIA EM BAIXAS DOSES, INICIALMENTE TODOS OS DIAS DURANTE UMA SEMANA E EM SEGUIDA
UMA VEZ POR SEMANA DURANTE 6 MESES.

Unicamente local: irrigação com antibióticos ou antissépticos duas vezes ao dia.
Mercryl laurylé®*, 4 tampas dosadoras por litro de água; Cetavlon®*, em solução de 1 para 1000;

Hydralin®*, um sachê por litro de água; Vétédine®, 50 mL/L de água; solução de sulfato de cobre a
2% ou de nitrato de prata a 1/500.

As irrigações podem ser complementadas à noite pela aplicação profunda na vagina de uma
pomada à base de antibióticos.

Em casos refratários: obtenção de amostra e realização de um antibiograma para determinar o
micro-organismo responsável e o antibiótico ativo. Como a vaginite pode provocar infertilidade,
a cópula é contraindicada, também porque ela expõe outras fêmeas à infecção com a
intermediação do macho.

Tratamento adjuvante: Distilbeno®*,: 0,1 mg/dia via oral, durante 5 dias, ou aplicação de
Estrogel®* todos os dias sobre a pele do abdome ou Incurin®: 0,5 - 2mg via oral por animal e por
dia.



Vaginite das cadelas impúberes
Definição
Vaginite de cadelas jovens podendo se manifestar desde a 8ª semana de vida.

Tratamento
Ver VAGINITE (p.606).

Frequentemente ocorre cura espontânea durante a puberdade.



Valgo-varo
Ver também CARTILAGENS DE CRESCIMENTO (ANOMALIAS DE DESENVOLVIMENTO DAS (p.110))

Valgo
Membro ou segmento de membro projetado para fora da linha média do corpo: o exemplo mais
clássico é o desvio do antebraço de um cão jovem cuja cartilagem de crescimento da ulna sofreu
um traumatismo e fechou precocemente (Radius curvus).

Varo
Membro ou segmento de membro projetado para dentro da linha média do corpo: mais raro no
cão, pois a cartilagem do rádio é mediana, portanto menos exposta a traumatismos.

Estas anomalias do desenvolvimento do esqueleto são diagnosticadas por exame radiológico e
requerem correção cirúrgica (osteotomia do segmento ósseo cujo crescimento foi interrompido).



Vasculites
Definição
Dermatoses pouco frequente no cão, raras no gato, caracterizadas por lesões como púrpuras,
necroses e ulcerações que acometem preferencialmente as extremidades.

As vasculites podem, em certos casos, ser consequência de fatores imunológicos,
Quando são originadas a partir de uma dermatose, considera-se que as vasculites pertençam

ao tipo III da classificação de Gell e Coombs (ver ALERGIA CUTâNEA (p.19)).
Elas podem coexistir com outras doenças (neoplasias, doenças infecciosas, doenças

autoimunes), serem provocadas por uma reação a um medicamento (iatrogênicas) ou, na metade
dos casos, serem idiopáticas.

Sintomas
São observadas zonas de púrpura, bolhas ou pústulas hemorrágicas e, algumas vezes, uma
cianose das extremidades (pavilhão auricular, lábios, mucosa bucal, cauda, escroto, almofadas
plantares). Pode haver hemorragia na base das unhas. Em casos mais raros, uma vasculite septal
pode levar a uma paniculite formada por nódulos subcutâneos. O eritema cutâneo não
desaparece com a vitropressão, o que confirma sua origem purpúrica.

Sinais sistêmicos podem acompanhar esses sintomas cutâneos: anorexia, adinamia, febre e,
em casos mais raros, poliartrite, miopatia e edema de membros.

O aparecimento de vasculites não está sujeito ao sexo ou a idade.
Os Teckels e os Rottweilers parecem ter maior predisposição à doença.
Algumas modalidades clínicas particulares foram descritas:

– Necrose proliferativa dos pavilhões auriculares. As lesões se iniciam no ápex da orelha e se
estendem sobre a parte côncava. Uma úlcera alongada, delimitada por uma margem espessa,
hiperpigmentada e escamosa se estende pouco a pouco, levando à deformação da orelha.
– Uma vasculite focal e alopeciante foi observada sobre o local de injeção subcutânea da vacina
antirrábica. Este tipo de lesão, mais encontrada nas raças Poodle e Yorkshire, podem se
manifestar após 3 a 6 meses da injeção.
– Uma glomerulonefrite associada a uma vasculite cutânea foi observada em indivíduos da raça
Greyhound, corredores em cinódromos. As lesões, que variam de alguns milímetros até 10
centímetros, aparecem sobretudo nas faces internas das coxas e do tarso. Sendo inicialmente
sero-hemorrágicas, ulceram-se em 1 a 2 dias até a camada subcutânea e produzem um líquido
claro e róseo. Alguns animais apresentam sintomas sistêmicos: poliuro-polidipsia, febre,
vômitos, insuficiência renal aguda.

Diagnóstico
Baseia-se na anamnese, no exame clínico e na histologia, que é capaz de mostrar os graus
variáveis das lesões de acordo com a idade da vasculite de predominância neutrofílica ou
linfocitária. O acometimento dos vasos da derme profunda sugere a existência de uma doença
sistêmica.

Uma vez que o diagnóstico de vasculite cutânea seja estabelecido, convém investigar as causas
subjacentes: queimaduras pelo frio, doença de aglutininas frias, infecções de origens diversas,
injeções de proteínas (soros, vacinas, hipersensibilização), de medicamentos (antibióticos), ou
outras doenças (lúpus eritematoso disseminado, dermatomiosite, pododermatite
linfoplasmocitária, coagulação intravascular disseminada etc.).



Tratamento
O tratamento visa corrigir a causa subjacente à lesão, quando ela puder ser identificada, e
prescrever substâncias imunomoduladoras.

Em certos casos, a corticoterapia (prednisona ou prednisolona 2 a 4 mg/kg/dia) trará uma boa
melhora.

Caso existam evidências de resistência à corticoterapia, pode-se prescrever dapsona
(Disulone®*): 2 mg/kg/dia ou azatioprina (Imurel®*): 2 mg/kg/dia.

O tratamento deverá ser adaptado para cada caso particular em função da evolução clínica.
A necrose proliferativa dos pavilhões auriculares e as lesões consecutivas à vacinação podem

ser resolvidas através de cirurgia.



Ventrículos laríngeos (Protusão dos)
Definição
Obstrução parcial do orifício da glote devido a dilatação e aspiração dos ventrículos laríngeos
durante a inspiração, o que origina uma respiração dispneica e ruidosa.

Frequentemente associada a outras malformações (ver OBSTRUçãO RESPIRATóRIA SUPERIOR DAS
RAçAS BRAQUICEFáLICAS (SíNDROME DA) (p.421)).

Sintomas
– Em raças braquicéfalas principalmente.
– Dispneia, respiração ruidosa (barulho de “corneta”).
– Anomalia visível em laringoscopia.

Diagnóstico
• LARINGOSCOPIA: Exame realizado sob anestesia geral leve (para evitar a anulação dos reflexos
laríngeos e da mobilidade das cordas vocais): a cada inspiração profunda, uma ou duas massas
formam hérnia no espaço glótico. Os ventrículos evertidos são visualizados como excrescências
arredondadas situadas anteriormente à cordas vocais posteriormente às aritenoides, causando a
obstrução do espaço glótico durante a inspiração (aspecto inicialmente edematoso, e depois
fibroso e endurecido quando a inflamação atinge o estado crônico).
• INVESTIGAçãO DE ANOMALIAS ASSOCIADAS: (ver OBSTRUçãO RESPIRATóRIA SUPERIOR DAS RAçAS
BRAQUICEFáLICAS (SíNDROME DA) (p.421)).

Tratamento
Ressecção cirúrgica.



Verrugas
Definição
Neoformações da pele geralmente benignas, frequentes no cão, mais raras no gato. Sua etiologia
é pouco conhecida. Certos casos podem ser explicados por infecção viral. Elas são encontradas
com maior frequência em animais idosos. Na espécie canina, os machos são mais acometidos
que as fêmeas. Os Cockers e os Terriers apresentam predisposição racial.

Únicas ou múltiplas, são encontradas sobretudo na cabeça, nas pálpebras, nas extremidades
podais. Pediculadas ou sésseis, mais ou menos densas, são bem individualizadas e geralmente
de diâmetro inferior a 0,5 cm. Há casos raros onde as verrugas podem se tornar malignas.

Tratamento
Observar a evolução ou realizar uma exérese cirúrgica (eletrocirurgia ou criocirurgia).

Aplicar uma solução de ácido fraco (ácido salicílico, ácido lático) em colódio.



Vesícula biliar (Processos patológicos da)
Os processos patológicos da vesícula biliar são raros no cão, mais frequentes no gato e não são
caracterizáveis clinicamente, exceto em certos casos de icterícia colestática pós-hepática.

Há pouca informação sobre o procedimento terapêutico específico.
Ver LITíASE BILIAR, COLECISTITE, COLANGIOHEPATITE.



Vestibulite
Ver VAGINITE (p.606)



Vitaminas (Carências e hipervitaminoses)
Enfocaremos apenas as carências e hipervitaminoses efetivamente encontradas na prática da
medicina nos animais de companhia.

Necessidades Vitamínicas Do Cão
Por kg de peso:

 Adulto Filhote
Vitamina A (UI) 90 180
Vitamina D (UI) 10 20
Vitamina E (mg) 1 1
Vitamina B12 (mg) 0,00060,0006
Ácido fólico (mg) 0,004 0,004
Riboflavina (mg) 0,040 0,080
Piridoxina (mg) 0,020 0,040
Ácido pantotênico (mg)0,045 0,045
Ácido nicotínico (mg) 0,220 0,360
Colina (mg) 30 60

Consequências Patológicas Das Carências E Dos Excessos
Vitamínicos
Vitamina A
– Carência:
– perda de apetite;
– crescimento insuficiente;
– secura da pele, descamação, prurido;
– ceratoconjuntivite.
– No gato: mesmos sintomas e diminuição da fecundidade com atrofia testicular no macho,
interrompimento do ciclo na fêmea.
– Excesso:
– No cão: sintomas desconhecidos na clínica.
– No gato: espondilose cervical deformante (espondilartrite anquilosante) (ver HIPERVITAMINOSE A

(p.326)).

Vitamina D
– Carência: raquitismo (associado ao déficit de Ca e/ou P).
– Excesso (associado ao excesso de Ca, mobilização excessiva de cálcio e de fósforo):
– osteodistrofia hipertrófica (ver ACROPAQUIA (p.12));
– calcificações ectópicas (coração, pulmões, rins, vasos).

Vitamina E
– Carência:
– esterilidade por ausência de nidação ou nascimento de filhotes mal desenvolvidos

(desenvolvimento muscular insuficiente);
– miopatia degenerativa [ver MIOPATIAS (CLASSIFICAçãO DAS) (p.409)].

Tiamina (Vitamina B1)
Grande importância em carnívoros. Necessidades proporcionais ao aporte glucídico da ração.



Facilmente degradável por aquecimento ou pela tiaminase contida em certos peixes.
– Carência:
– Cão: perda de apetite, emagrecimento, convulsões e paralisia.
– Gato: anorexia, vômitos, desidratação, polineurite e convulsões.

Frequência deste tipo de carência no gato anoréxico há alguns dias. Fornecer uma
suplementação.
– Tratamento: administrar 100 mg de vitamina B1 para o cão, e 50 mg para o gato durante 4
semanas, por via parenteral ou por via bucal.

Ácido nicotínico (vitamina PP)
– Carência:
– Cão: estomatite mucosa intensamente avermelhada, evoluindo para ulceração e necrose com

sialorreia e halitose (escurecimento da língua – “Black tongue”).
– Diarreia profusa.

Piridoxina (vitamina B6)
– Carência: problemas cutâneos e neurológicos. Os casos são praticamente inexistentes na clínica.
No gato, a carência de vitamina B6 leva à litíase oxálica (muito raro).

Ácido pantotênico (vitamina B5)
– Carência:
– problemas da pelagem: depigmentação e alopecia;
– problemas na reprodução: aborto;
– diminuição do crescimento;
– convulsões;
– problemas digestivos: vômitos;
– problemas hematológicos: anemia hipocrômica. Hipoplasia medular. Púrpuras.

Colina
– Fator lipotrópico.
– Carência: produz a degeneração lipídica do fígado.

Cianocobalamina (vitamina B12)
– Fator essencial para o crescimento e divisão celular.
– Carência: anemia hipercrômica macrocítica. Os casos são praticamente inexistentes na clínica.

Ácido ascórbico (vitamina C)
– Carência: muito rara em carnívonos. Ela poderia ser responsável por certas formas de
osteopatias hipertróficas do cão em crescimento (doença de Barlow).



Vitiligo
Ver PIGMENTAçãO (PROBLEMAS DE (p.458))



Vogt-Koyanagi-Harada (Síndrome de)
Ver SíNDROME UVEODERMATOLóGICA CANINA (SíNDROME DE VOIGT-KOYNAGI-HARADA (p.538))



Vômitos
Definição
Reflexo complexo que culmina com a expulsão pela boca do conteúdo gastrointestinal.

A observação das diferentes fases do vômito e particularmente das potentes contrações
diafragmáticas e abdominais permitem diferenciá-lo da regurgitação (refluxo sem esforço do
conteúdo das primeiras vias digestivas) e da tosse emetizante.

Particularmente frequentes em carnívoros, os vômitos podem resultar das doenças mais
diversas, digestórias ou extradigestórias, desde que provoquem o estímulo do centro emético
bulbar, diretamente ou indiretamente por intermediação de uma zona quimiorreceptora
(Esquema I: Organização geral).

Aspecto Fisiopatológico
É comum diferenciar os vômitos de origem periférica (relacionados à inflamação ou à distensão
das diferentes vísceras do tubo digestório) e os vômitos de origem central.

Estes últimos podem ser consequentes a perturbações do SNC, à excitação vestibulocerebelar
(particularmente, nos males de transporte) e à ação de metabólitos circulantes de natureza
humoral ou iatrogênica sobre a zona quimiorreceptora.

A origem dos vômitos, cujas principais causas estão reunidas na tabela I, só poderia ser
determinada sob a luz do histórico, do quadro clínico, e com ajuda dos exames complementares.
Tabela I

Etiologia dos vômitos

I – VôMITOS AGUDOS
I.1 – ORIGEM GASTROINTESTINAL
* Gastrite ou gastroenterite aguda
    

• Alimentos “sujos” ou contaminados
• Corpos estranhos
• Vírus: Parvovírus – Coronavírus
• Intoxicações iatrogênicas: sulfato de cobre, detergentes

* Obstrução gastrointestinal
I.2 – OUTRAS ORIGENS

* Doenças infecciosas:
    

• Cinomose, ou Doença de Carré
• Hepatite contagiosa
• Leptospirose
• Panleucopenia felina

* Diversas:
    

• Piometra
• Pancreatite
• Peritonite
• Diabetes melito ácido cetótico
• Insuficiência suprarrenal aguda
• Substâncias emetizantes “centrais”: digitálicos, alguns anestésicos, antimitóticos, eritromicina, AINEs
• Emoções fortes, medo
• Hipertensão craniana
• Mal dos transportes
• Irradiação

II – VôMITOS CRôNICOS
II.1 – ORIGEM GASTROINTESTINAL
– Gastrite crônica
– Retenção gástrica



– Úlceras gastrointestinais
– Tumores

II.2 – OUTRAS ORIGENS
– Insuficiência renal crônica
– Doenças hepáticas
– Insuficiência suprarrenal crônica
– Hipercelcemia
– Hipertensão craniana

As condutas diagnósticas e terapêuticas diferem profundamente em se tratando de um
quadro agudo (vômitos de aparecimento recente, repetidos várias vezes durante um dia e
ameaçando o equilíbrio hidroeletrolítico) ou crônico (vômitos que perduram por mais de uma
semana e estão acompanhado por uma degradação progressiva do estado geral) (Tabela II).

Tabela II
Os antieméticos



Sintomas
Além das manifestações do vômito propriamente dito (inquietude, contrações abdominais e
explusão mais ou menos violenta de vômito), é importante notar:
– a frequência das rejeições; se estão ou não relacionadas à alimentação e ao espaço de tempo
que separa a ingestão e a expulsão dos alimentos; aspecto do conteúdo do vômito;
– os eventuais sintomas associados para sustentar o diagnóstico etiológico (ver árvore
diagnóstica 34, p. LXII);
– nos casos de vômitos frequentes ou ininterruptos, a natureza e a importância das repercussões



hidroeletrolíticas (geralmente: hiponatremia com desidratação, hipocalemia com fraqueza
muscular, hipocloremia) e ácido base (embora exista a possibilidade de alcalose metabólica por
perda de íons hidrogênio, a acidose metabólica é mais frequente, particularmente em caso de
refluxo duodenal).

Exames Complementares
– Ultrassonografia abdominal: avaliação do estômago, de modificação do trânsito, de piométrio,
de eventuais modificações renais, hepáticas, pancreáticas…
– Radiografia abdominal: útil para investigar a presença de um corpo estranho.
– Fibroscopia gastroduodenal.
– Hematócrito e proteínas totais, ionograma simplificado (Na+, K+, Cl–), reserva alcalina em casos
de vômitos importantes com o objetivo de determinar o estado hidroeletrolítico e ácido base.
– Ureia e creatinina sanguíneas, ALAT, glicemia para orientar o diagnóstico etiológico.

Tratamento
O tratamento deve ser feito com base na etiologia, mas é comum haver a necessidade de
instaurar uma terapia baseada na sintomatologia visando limitar os vômitos e evitar a instalação
de desequilíbrios hidroeletrolíticos e ácido base.

Abordagens dietéticas
– Prescrever alimentação sólida durante todo período em que os vômitos sejam agudos.
– Em casos mais graves, a ingestão de apenas água pode desencadear um efeito emetizante;
consequentemente, a dieta deve ser completa durante 12 a 24 horas.
– Em seguida uma preparação à base de glicose e de eletrólitos deverá ser administrada
frequentemente em pequenas quantidades, de tal modo que o aporte de líquidos seja da ordem
de 50 mL/kg/24 horas.
– Por fim, uma alimentação, misturada e fracionada, deverá ser progressivamente reintroduzida,
24 horas após o fim dos vômitos.

Antieméticos
Existe uma grande quantidade de substâncias antieméticas (Tabela II) com mecanismos de ação
diferentes, que condicionam diretamente sua indicação.
– Os anti-histamínicos e a escopolamina exercem uma ação específica sobre os receptores
vestibulares e são portanto indicados contra o “mal dos transportes”.
– A metopimazina (Vogalene®*) é o medicamento antivômito mais utilizado. Em doses baixas, ela
bloqueia a zona quimiossensível e em doses mais elevadas, deprime o centro do vômito. Ela
substituiu o uso de clorpromazina (Largactil®*) devido aos marcados efeitos hipotensores
provocados por esta última, algumas vezes particularmente desconfortáveis para um animal já
prostrado em razão dos vômitos.
– O haloperidol (Haldol®*) é particularmente mais ativo em casos de vômitos provocados por
anestésicos ou naqueles excepcionais, devidos a radiações ionizantes.
– A metoclopramida (Primperid®), a domperidona (Motilium®*) aumentam de maneira
especialmente clara o esvaziamento gástrico.

Estas substâncias exercem efeitos periféricos sobre a motilidade gástrica, e centrais donde se
justifica a frequência de seu uso.



Von Willebrand (Doença de)
Ela associa um distúrbio de hemostasia primária por deficiência de fator VIII/fVW, necessário
para a adesão de plaquetas ao subendotélio e um distúrbio de hemostasia secundária por
redução da atividade do fator anti-hemofílico A (fator VIII C), uma vez que o fator de Von
Willebrand é necessário para o transporte do fator anti- hemofílico A.

Sua frequência é rara, a doença tem sido identificada apenas dentro da espécie canina
(transmissão autossômica dominante).

Muito pouco frequente na França.

Sintomas
Ocorrem principalmente hemorragias nas mucosas (epistaxe, melena, metrorragias) e equimoses
ou sangramentos anormais em caso de intervenção cirúrgica.

Diagnóstico Biológico
• SUSPEITA DA DOENçA DE VON WILLEBRAND:
– prolongamento do tempo de sangramento;
– contagem plaquetária normal;
– prolongamento do tempo de kaolin-cefalina;
– redução da atividade do fator VIII C.
• CONFIMAçãO DA DOENçA DE VON WILLEBRAND:
– redução da agregação plaquetária induzida por ristocetina;
– redução do cofator de agregação de ristocetina (vWF);
– redução de antígeno VIII (VIII A).

Tratamento
Ver HEMOFILIA (TRATAMENTO DA HEMOFILIA TIPO A).

A desmopressina (Minirin®* injetável): 1 a 4 µg/kg por via SC potencializa a ação dos fatores de
coagulação e exerce durante algumas horas um efeito preventivo que pode ser útil para o caso de
intervenção cirúrgica em um animal que apresenta este tipo de distúrbio de hemostasia.



Vulva (Dermatoses da)
Ver PIODERMITES (INTERTRIGO VULVAR)



Vulva e vagina (Ferimentos)
Definição
Podem resultar de diversas formas de acidentes: cortes, brigas entre animais etc., mas as causas
mais frequentes destes traumatismos são as manobras obstétricas (uso inexperiente dos
instrumentos ao longo do parto) e a separação violenta dos parceiros durante a cópula.

Sintomas
Surgimento de uma hemorragia mais ou menos abundante, associada em alguns casos a
sintomas sistêmicos: tensão abdominal, abatimento e vômitos. O exame da vagina permite
localizar o ferimento.

Tratamento
É necessário suturar a região. Em caso de ferimento na vagina, esta sutura é feita sob uma
laparotomia, com ajuda de uma sutura de protrusão. Para prevenir as peritonites, é necessário
realizar a antissepssia cuidadosa da cavidade abdominal.



Vulvite
Ver VAGINITE (p.606)





W



Wenckebach-Luciani (Síndrome de)
Ver BLOQUEIOS (p.88)



Wolf-Parkinson-White (Síndrome de)
Definição
Pseudoestreitamento do intervalo PR, e pseudoalargamento do intervalo QRS, devido à
existência de uma onda pré-excitatória que recobre o início do complexo ventricular.

Congênita ou associada a uma doença cardíaca adquirida.

Principais Sintomas
– Maioria dos casos assintomáticos, mas predispõe à taquicardia supraventricular por um
fenômeno de reentrada da excitação através da via retrógrada.
– Crise de taquiarritmia.

Diagnóstico
Unicamente eletrocardiográfico:
– Constatação de intervalo PR curto, inferior a 100 ms.
– Alargamento aparente da ventriculografia devido à existência de uma onda δ que encobre o pé
da onda R.
– Onda T geralmente negativa em DII, DIII e aVF.

Em casos de taquiarritmias: qRs supraventricular sem onda P.

Conduta Do Tratamento
Não há tratamento (monitorar o animal devido ao risco de taquiarritmia supraventricular).





Z



Zinco (Dermatoses melhoradas pelo)
Ver DERMATOSES NUTRICIONAIS (p.187)

Exceto em casos de carência de zinco, que consistem em exceções, o zinco é capaz de promover
uma sensível melhora de diversas doenças cutâneas reagrupadas, por esta razão, como
“dermatoses melhoradas pelo zinco”, ao seio das quais se distinguem classicamente dois tipos
principais.

Classificação E Descrição Clínico-Anatômica
• A DERMATOSE MELHORADA PELO ZINCO TIPO 1 é a mais característica, tanto no plano epidemiológico
quanto clínico.
– Em mais de três quartos dos casos, ela é encontrada em jovens adultos das raças nórdicas
(Husky, Malamute e Samoieda). Esta significativa predisposição racial poderia ser explicada por
um problema genético de absorção intestinal de zinco (demonstrada em linhagens de Malamute
do Alasca) que, de todo modo, não está relacionado à diminuição da zincemia.
– O aspecto clínico mais clássico é aquele de uma dermatite eritemato descamativa periorificial
(pálpebras e lábios), notavelmente bilateral e simétrica, moderadamente pruriginosa e
frequentemente complicada por piodermite.
– O exame histopatológico é o exame de escolha e possui forte caráter conclusivo (geralmente
qualificado como “muito compatível”) quando aliado a uma suspeita epidemiológica e clínica
coerente: hiperceratose paraceratótica, com extensão até o infundíbulo folicular; frequentemente
associada a uma acantose e/ou uma espongiose epidérmica.
– Em contrapartida, a dosagem de zinco não é significativa.
• A DERMATOSE MELHORADA PELO ZINCO TIPO 2 mais heterogênea, é encontrada principalmente, mas
não exclusivamente, em raças gigantes ou de grande porte (Dogue Alemão, Pastor-alemão,
Doberman etc.).
– Ela estaria relacionada com o excesso de alguns nutrientes capazes de diminuir a absorção de
zinco (fitatos em rações ricas em cereais e cálcio).
– O aspecto clínico mais comum é de placas de espessamento cutâneo, principalmente sobre os
locais de pressão, os lábios e o nariz. Geralmente, lesões podais invalidantes (fissuras) também
estão associadas.
– As características histopatológicas são similares.
• O zinco também foi responsabilizado pela gênese de acrodermatite letal no Bull terrier, ou de
síndrome hepato cutânea, que podem ser melhoradas após a oferta de zinco em grande quantidade
(embora observações controversas descrevam que o zinco, corretamente administrado,
apresentou rigorosa ineficácia em grande número de casos).

Tratamento Terapêutico
• Existem diversas formulações de zinco, geralmente bem toleradas, de diferente absorção e que
apresentam grandes variações individuais.
– O zinco metionina (Zincaderm®) é um quelato de zinco geralmente bem absorvido. Ele é bem
tolerado na dose de 4 mg/kg/dia em dose única por via oral. No entanto, seu custo é superior ao
das formulações alternativas.
– O gluconato de zinco é utilizado na posologia de 5 mg/kg/dia, geralmente em dose única, mas
eventualmente em duas doses em casos de problemas digestivos.
– O sulfato de zinco, menos custoso, frequentemente provoca vômitos.



• Geralmente, constata-se uma significativa melhora clínica após algumas semanas de
administração; no entanto a administração deve ser feita durante vários meses.



Zollinger-Ellison (Síndrome de)
Definição
Também chamada de “gastrinoma”, trata-se de um tumor pancreático das células delta
“gastrina-secretantes”. A hipersecreção de gastrina (com hipercloridria) pode originar úlceras
gastroduodenais, uma gastrite hipertrófica, uma esofagite por refluxo gastro esofágico, uma má
digestão por inativação das enzimas pancreáticas.

Mais frequente em cães idosos.

Principais Sintomas
– Problemas digestivos crônicos e geralmente severos: diarreia e, principalmente, vômitos
crônicos de material branco-amarelado, eventualmente tingido de sangue.
– Estado geral ruim (má absorção de nutrientes).
– Emagrecimento, anorexia.
– Diarreia com esteatorreia.
– Melena.

Exames Complementares
• RADIOGRAFIA (contraste) parede muito irregular e abundante presença de líquidos.
• ENDOSCOPIA idem e ulcerações (porção distal do esôfago, região pilórica).
• EXAME DO SUCO GáSTRICO marcada acidez no animal em jejum (no animal normal, tem-se pH da
ordem de 5. Inferior a 2 nesta síndrome).
• DOSAGEM DE GASTRINA BASAL e, sobretudo, testes dinâmicos por meio da injeção de substâncias
(gluconato de cálcio: 2 mg/kg ou secretina: 4 UI/kg) que provocam uma significativa elevação na
concentração de gastrina apenas em animais acometidos pelo gastrinoma. Concentração normal:
40 a 50 pg/mL. Em caso de gastrinoma, após estimulação, concentração superior a 2 vezes a
concentração basal.
• ULTRASSONOGRAFIA PANCREáTICA para tentar visualizar o tumor (difícil).
• LAPAROTOMIA EXPLORATóRIA OU LAPAROSCOPIA: tumores pancreáticos pequenos, da ordem de
centímetros. Possibilidade de metástases: nodos linfáticos regionais, fígado.

Tratamento
– Antiácidos, anti-histamínicos (ver GASTRITE CRôNICA E úLCERAS GáSTRICAS (úLCERAS DUODENAIS)).
– Ablação cirúrgica do tumor.
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Abandono de filhotes e canibalismo
Abandono De Filhotes
• Observa-se esta prática principalmente dentre coelhos, cobaias, chinchilas, camundongos,
ratos, hamsters e gerbis.
• Trata-se de uma prática frequente e algumas vezes considerada fisiológica entre os primíparos
(principalmente entre as cobaias).
• ETIOLOGIA: os motivos para o abandono de filhotes são inúmeros e variados:
– desequilíbrio nutricional: hipocalcemia da coelha, carência em cálcio, magnésio ou sódio na
cobaia;
– ausência de isolamento ou perturbação da fêmea no momento do parto ou nos dias seguintes a
ele;
– gaiola suja, ausência de ninho por falta de material.

Canibalismo Puerperal
Ocorre frequentemente entre as espécies anteriormente citadas, e sobretudo dentre os
primíparos.

Etiologia
Dentre os motivos, encontram-se aqueles responsáveis pelo abandono de filhotes. Entretanto,
outros fatores podem intervir:
– presença do pai no momento do parto: de fato, ele deve ser afastado 8 dias antes do parto do
camundongo, do rato, do hamster e da cobaia. Caso contrário o macho pode adquirir um
comportamento agressivo contra sua prole e atacá-la;
– alteração do estado geral de saúde dos filhotes por redução da alimentação e da hidratação
(inacessibilidade dos bebedouros, incapacidade de roer a ração etc.). Trata-se do principal
motivo para o canibalismo dentre cobaias;
– fêmeas muito jovens ou muito idosas dentre cobaias e chinchilas;
– gaiola muito malcheirosa (serragem). A fêmea não consegue reconhecer seus filhotes pelo
odor;
– em muitos casos associa-se o canibalismo à agalaxia.

Ver Fisiologia da reprodução em PADRõES BIOLóGICOS e Terapêutica da patologia da reprodução
em POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS.



Abscesso
Etiologia
Os abscessos podem ser ocasionados por:
– um ferimento infectado consequente a uma mordida entre congêneres;
– uma infecção geral de caráter sistêmico: pasteurelose, estafilococose, pseudomonose;
– uma infecção originalmente dentária, assim, a localização do abscesso é bucodentária. Ver
DOENçAS BUCODENTáRIAS EM ROEDORES.

Os micro-organismos isolados são, na maioria dos casos, Pasteurellamultocida, Staphylococcus
aureus, Pseudomonasaeruginosa, Corynebacterium sp., diversos anaeróbios. A amostra para o exame
bacteriológico deve ser obtida ao nível da cápsula do abscesso, e não do seu núcleo (que é
estéril).

Sintomas
– Os abscessos apresentam uma cápsula espessa e contêm um pus cremoso de consistência de
goma. Sua evolução é lenta, o estado geral de saúde continua bom e o apetite está conservado na
maioria dos casos.
– A localização é variável: abscessos bucodentários, abscesso cutâneos geralmente múltiplos
(estafilococose), abscessos subcutâneos, abscessos ganglionares, e em casos mais raros,
abscessos pulmonares ou abscessos cerebrais.

Tratamento
– Cirúrgico acima de tudo. A exérese deve incluir a cápsula do abscesso, que é reservatório para
micro-organismos patogênicos. Para isto deve ser realizada uma dissecção cuidadosa da cápsula,
buscando não lesioná-la.
– Antibioticoterapia: penicilina G para o coelho e o rato, quinolonas, metronidazol 20 mg/kg/12 h
(exceto para a chinchila devido à hepatotoxicidade). Em geral, as quinolonassão pouco eficazes
devido à presença de micro-organismos anaeróbios.



Abscessos bucodentários
Ver DOENçAS BUCODENTáRIAS DOS ROEDORES



Abscessos suborbitários
Ver DOENçAS BUCODENTáRIAS DOS ROEDORES



Afecções bucodentárias do coelho
As afecções bucodentárias dos coelhos domésticos são geralmente graves, com uma incidência
patológica direta ou indireta que pode colocar a vida do animal em perigo. É ideal que se ponha
em prática uma terapêutica médico-cirúrgica específica para cada caso.

Características Anatômicas E Fisiológicas
Características da dentição
Relativamente primitiva, pode ser classificada em:
– elodonte: todos os dentes são arradiculares. Não há diferenciação anatômica verdadeira entre a
coroa e a raiz, não sendo clínica (a coroa clínica é considerada como coroa real);
– hipsodonte: tem raiz aberta e portanto crescimento contínuo. A altura do dente é importante em
relação ao tamanho do dente;
– heterodonte: a forma dos dentes varia de acordo com a sua função;
– difiodonte: inicialmente há uma dentição láctea a qual segue uma dentição permanente.
• OS INCISIVOS têm raizes abertas (hipsodontes), o que permite um crescimento contínuo que
pode atingir 1 a 1,2 cm por mês. Somente sua face anterior possui esmalte (o que explica o
formato em bisel). Os incisivos contêm grandes raízes com um forame apical largo. Os coelhos
possuem dois pares de incisivos (Duplicidentados), o par interno (dentes na forma de pequena
clava) é vestigial e não funcional. Em repouso, os incisivos mantêm contato.
• OS MOLARES são do tipo intermediário: os PM e M superiores têm face interna muito hipsodonte
(raízes abertas) e face lateral braquiodonte (raízes fechadas). Para os PM e M inferiores, ocorre o
contrário. Disto resulta uma inclinação comparável àquela encontrada em roedores
Histricomorfos. Os dentes jugais não ficam em oclusão em repouso.
• A MASTIGAçãO é feita por meio de movimentos de vaivém de frente para trás com possibilidade
de lateralidade limitada. Consequentemente os côndilos mandibulares cilíndricos deslizam para
o interior dos canais temporais orientados de frente para trás, o que impede os movimentos de
cima para baixo da mesma maneira que para os carnívoros, tornando as possibilidades de
abertura bucal muito limitadas.

Os músculos da mastigação são potentes. Eles são representados por músculos que permitem
movimentos mandibulares:
– para frente: músculos masseter (muito desenvolvido), zigomático, pterigoides (medial e
lateral);
– para trás: músculo digástrico simples completado por um retrator da mandíbula.

Os dentes de leite

A fórmula da dentição láctea é I 2/1 C 0/0 PM 3/2 M 0/0, ou 16 dentes. Esses dentes de leite são
aparentemente não funcionais, eles desaparecem durante a vida fetal ou pouco tempo após o
nascimento. Eles são pequenos e têm coroa curta. Os incisivos são dentes definitivos, apenas os
dentes jugais são substituídos. A dentição definitiva se completa entre 3 e 5 semanas de idade.
• A FóRMULA DENTáRIA definitiva do coelho é: I 2/1 C 0/0 PM 3/2 M 3/3, ou 28 dentes.

Semiologia
– Inicia-se a análise bucodentária por meio de um exame externo com a mandíbula fechada e



lábios repuxados para cima, que permite observar o estado e a posição dos incisivos além de um
eventual abscesso bucodentário.
– O exame intrabucal a seguir é feito com ajuda de um otoscópio de cone metálico. Ele permite
diagnosticar apenas 20% das lesões.
– O exame radiográfico é realizado preferencialmente sob sedação por isoflurano: radiografias de
perfil (direito e esquedo), de frente e ¾ (para detectar principalmente uma eventual perfuração
da borda mandibular pelas raízes jugais inferiores). Trata-se de um exame complementar
indispensável pois permite analisar o estado das estruturas ósseas e principalmente das raízes
dos dentes.
– Outros exames: a ressonância magnética e a tomodensitografia fornecem informações
complementares importantes.

Afecções Bucodentárias
Deve-se suspeitar de uma doença dentária frente a todo mau estado geral acompanhado por
emagrecimento e anorexia prolongada. A expressão clínica é variável de acordo com a localização
da doença: ptialismo, piodermite de queixo, epífora, conjuntivite, corrimentonasal, abscesso
retrobulbar.

Maloclusões dentárias
Estas doenças frequentes resultam do crescimento excessivo dos dentes, uma vez que a
frequência normal de desgaste não existe mais.
Maloclusão de incisivos:  

Sinais clínicos

Na maioria dos casos, os incisivos superiores se voltam para o interior da cavidade bucal em
direção ao palato, enquanto os incisivos inferiores se projetam para frente separando-se uns dos
outros. Em outros casos, esta maloclusão apresenta característica de lateralidade.

Etiologia

A maloclusão pode ter origem:
– congênita (a maloclusão incisiva devida a um gene recessivo é frequente dentre os coelhos
anãos);
– traumática (desgaste assimétrico dos dentes);
– alimentar (as rações granuladas completas não permitem uma mastigação fisiológica. O feno
de boa qualidade e as verduras, ricas em silício e portanto com efeito abrasivo, têm um papel
preventivo muito importante);
– nutricional (excesso de cálcio fornecido pelas rações granulares completas);
– secundária a um estado de anorexia prolongado (presente há uma semana). Os incisivos
superiores e inferiores crescem respectivamente 2 e 2,4 mm por semana no coelho anão.

Tratamento



– Corte regular dos dentes
    Nunca fazer o corte do dente com um cortador de unhas ou um alicate, pois isto gera estresse
e dor. Além disso, eles podem dar origem a um corte irregular ou inestético, a uma fratura
dentária ou então expor a polpa, que fica sujeita a infecções. Pode-se utilizar um disco de
modelagem tipo Dremel, sob anestesia rápida e resfriamento da lâmina de corte com um soro
fisiológico. Tomar todas as precauções para não ferir os lábios. Uma alternativa é o uso de uma
broca odontológica adaptada. Um tratamento analgésico (morfínico), anti-inflamatório,
regulador do trânsito digestivo e eventualmente antibiótico deve completar sistematicamente
este tipo de intervenção que ainda exige ser renovado regularmente.
– A intervenção de escolha é a extração de incisivos.
    Muito bem tolerada, ela não descapacita o coelho, que faz a apreensão dos alimentos com seus
lábios e se recupera rapidamente (ao cabo de uma semana). Para tal, são necessários o uso de um
material específico (luxador de incisivos tipo Crossley) e o domínio da técnica pelo cirurgião. Os
ligamentos dentoalveolares devem ser rompidos para garantir a mobilização dos dentes.
Quando o dente se torna móvel, faz-se um movimento de “empurra-e-vira” para obter um efeito
de trepanação na área de gênese do dente. Isto permite utilizar o ápice aberto da raiz para retirar
o broto alveolar e portanto as células germinativas. A principal complicação deste procedimento
é a fratura de um dente ao longo da intervenção, mas o dente volta a crescer, o que permite
reintervir algumas semanas mais tarde. Aconselha-se realizar a sutura da gengiva.
Maloclusão molar (jugal):  

Sinais clínicos

Observa-se principalmente um ptialismo muito característico na região do queixo pela sujeira de
saliva. Uma maloclusão associada à falta de alinhamento dos dentes jugais leva a um
crescimento anormal. O esmalte e a dentina dos dentes apresentam crescimento excessivo. Suas
espículas e rugosidades:
– se projetam para fora e podem penetrar na mucosa jugal, no caso dos dentes superiores;
– crescem para dentro até provocar ferimentos algumas vezes severos sobre as faces laterais da
língua, no caso dos dentes inferiores.

Os primeiros dentes acometidos são PM3 e M3. A anomalia é unilateral ou bilateral e pode
desencadear ulcerações, uma estomatite ou abscessos bucais.

Tratamento

Consiste em desgastar o dente mantendo o animal sob anestesia geral. Tomar todas as
precauções para não lesionar a língua ou as paredes jugais. As recidivas frequentes podem
justificar a extração dos dentes responsáveis.
Fraturas dentárias: Em coelhos anãos, as fraturas ocorrem principalmente nos dentes incisivos. O
dente se quebra na maioria das vezes na altura da gengiva. Esta fratura favorece a formação de
um abscesso dentário ao nível do ápice.

Abscessos bucodentários
Ocorrem com frequência nos coelhos domésticos, sempre associados a infecções nas raízes
dentárias.
Etiopatogenia: Os abscessos bucodentários dos coelhos têm origem multifatorial e a etiologia



sempre discutida levanta fatores favorecedores e/ou desencadeadores.

Fatores alimentares e ambientais

– Ausência de feno na alimentação, e na maioria dos casos de vegetais ricos em silício (como o
capim).
– Dieta exclusivamente à base de ração granulada completa.
– Corpos estranhos (feno, serragem de má qualidade) que se alojam no ligamento periodontal.
– Desequilíbrios fosfocálcicos: carência de cálcio (geradora de osteodistrofia) e principalmente
excesso de cálcio (que dá origem a uma calcinose ou hipercalcificação dentária), hipervitaminose
D.
– Sedentarismo, confinamento, falta de luz natural. A falta de banhos de sol, principalmente
quando associada a uma carência em cálcio e em vitamina D, pode gerar uma osteodistrofia ou
uma doença metabólica óssea. Os coelhos que vivem ao ar livre com espaço considerável não
desenvolvem abscessos bucodentários.

Fatores genéticos

– Encurtamento facial das variedades anãs (principalmente em carneiros e furões).
– Maloclusão dentária incisiva ou molar. Quando a oclusão é anormal, ela fragiliza os alvéolos
dentoalveolares e em seguida desencadeia uma lise óssea perialveolar que favorece
indiscutivelmente a geração de abscessos bucodentários.

Fatores iatrogênicos

– Exposição da polpa do dente após fratura ou corte do dente com alicate.
– Não administração de antibioticoterapia profilática após o desgaste do dente.
    Estas intervenções podem representar uma porta de entrada para uma infecção bacteriana.
    Desses diferentes fatores resultam, em ordem cronológica:
– o acúmulo de alimentos compactados seguido de uma inflamação periodontal severa;
– o desgaste excessivo da parte coronal do dente associado a uma periodontite periapical;
– a migração apical do bulbo dentário, seguida pela perfuração da cotical e por uma osteíte
reacional, e finalmente por um abscesso.

A maloclusão dos dentes jugais conduz então em certos casos à osteomielite mais ou menos
extensa do osso alveolar e do osso esponjoso das mandíbulas.

Os micro-organismos mais encontrados são os germes anaeróbios (Fusobacterium nucleatum,
Actinomyces pyogenes, Actinomyces israeli, Prevotella heparinolytica, Prevotella sp., Pepstreptococcus
micros, Arcanobacterium haemolyticum) e em menor grau, os germes aeróbios (Streptococcus milleri,
Staphylococcus aureus e Pasteurella multocida). Os antibióticos utilizados deverão, então, levar em
conta esta composição bacteriológica.
Sinais clínicos:
• OS ABSCESSOS BUCODENTáRIOS NãO SãO DOLOROSOS NA MAIORIA DOS CASOS. Eles não vêm
acompanhados de anorexia pois não afetam a apreensão e a mastigação de alimentos em alto
grau, e não geram hipertermia exceto em caso de enteropatia por estase cecal associada. Na
maioria dos casos são assintomáticos e, a menos que sejam ocasionalmente descobertos, passam
desapercebidos até o surgimento de uma tumefação que preocupa o proprietário e motiva a



consulta.
• OS ABSCESSOS SãO MULTICAVITáRIOS. Eles são constituídos por uma cápsula muito dura e espessa
que nasce ao nível do tecido ósseo, e por um pus homogêneo, esbranquiçado e espesso. Têm
tamanho e formato variáveis. Os abscessos podem atingir tamanhos consideráveis, em
comparação ao tamanho do coelho. Geralmente um primeiro abscesso nasce da estrutura óssea e
envolve os tecidos de sustentação do dente, seu crescimento é limitado. Um segundo abscesso
que parte do primeiro se posiciona na região subcutânea e seu crescimento é rápido. Este último
motiva a consulta. Os abscessos, portanto, são bicavitários ou em muitos casos multicavitários.
• SUA EVOLUçãO é INICIALMENTE ASSINTOMáTICA mas os abscessos podem, em seguida, se estender de
maneira importante para os dentes adjacentes, dificultando assim o diagnóstico e a identificação
do dente causal.
    A dificuldade, portanto, está em identificar o dente que está realmente relacionado ao
abscesso. Assim, é necessário recorrer aos exames de imagem (fotografias radiográficas de perfil
e de ¾, tomodensitografia ou ressonância magnética nuclear) para localizar a infecção radicular
dentária. Exemplificando, a proximidade do ápice do incisivo inferior com o PM1 do mesmo lado
contribui para gerar esta ambiguidade, mas na prática, o PM1 é o dente mais acometido na
maioria dos casos.
    Os abscessos bucodentários não tratados evoluem para uma osteíte. Portanto, a infecção se
estende para o tecido ósseo de sustentação levando à destruição progressiva do mesmo. O
remodelamento ósseo produz um osso esponjoso não mineralizado. A solidez do osso está então
intensamente comprometida por este remodelamento e ele fica mais sujeito a fraturas. As
infecções ósseas desse tipo serão muito difíceis de tratar, a fortiori em um ambiente bucal onde a
contaminação bacteriana está permanentemente presente. Sendo assim, as osteomielites
extendidas têm sempre um prognóstico muito particular.
• A LOCALIZAçãO DOS ABSCESSOS é variável de acordo com a(s) raiz(es) infectada(s).
    Os dentes jugais estão mais sujeitos ao desenvolvimento de abscessos que os dentes incisivos.
É frequente observar então anorexia e uma modificação dos contornos da face ou uma
deformação mandibular. Em caso de fistulização ou de ruptura por necrose da pele, pode ocorrer
o esvaziamento do abscesso, que no entanto é incompleto e não gera cura espontânea.
• OS ABSCESSOS MANDIBULARES são provocados geralmente pelo elongamento das raízes na direção
do tecido ósseo cortical. Facilmente detectáveis por apalpação, eles vêm acompanhados por
sinais clínicos gerais tais como ptialismo ou anorexia, e têm 2 localizações possíveis:
– os abscessos originados pelos pré-molares mandibulares (PM1, PM2) são os mais frequentes.
Eles são caracterizados pela formação de deformações duras e aderentes sobre a borda ventral
da mandíbula;
– os abscessos originados pelos molares mandibulares (M1, M2, M3) são menos frequentes. Eles
se apresentam na forma de uma tumefação da face lateral da mandíbula provocada por um
abscesso submassetérico.
• OS ABSCESSOS DE ORIGEM INCISIVA se situam muito à frente, na região do queixo. Pode-se observar
neste caso uma descoloração, estrias horizontais ou uma deformação do incisivo acometido e um
extravasamento sulcular purulento em caso de pressão sobre a gengiva correspondente.
• OS ABSCESSOS MAXILARES são provocados pela elongação das raízes dos dentes jugais superiores
(PM1, PM2) em direção ao osso maxilar. Estes abscessos se situam em posição ântero-orbital, em
frente ao osso maxilar. Caso contrário, as raízes se localizam nas vizinhanças do canal
nasolacrimal e dos seios, para onde pode se propagar a infecção levando ao aparecimento de
sinais clínicos tais como um corrimento ocular, uma dacriocistite ou um corrimento nasal.
• OS ABSCESSOS RETROBULBARES são provocados por um crescimento excessivo e uma infecção dos
dentes jugais maxilares (PM3, M1 e M2), que podem penetrar nos bulbos alveolares. Desenvolve-



se então uma infecção ocular, uma piodermite ou uma exoftalmia.
Tratamento:
• O TRATAMENTO consiste em:
– realizar um relatório preciso das lesões bucodentárias e do estado geral de saúde do paciente;
– tratar cirurgicamente os abscessos: dissecção cuidadosa da cápsula do abscesso, curetagem
óssea profunda, deposição de uma mecha de algodão antisséptica. Em caso de perda importante
de tecido ósseo, pode ser útil preencher a cavidade com um cimento de metilmetacrilato
impregnado com antibióticos;
– remover um ou os dentes responsáveis pelo abscesso. Desaconselha-se remover mais de 4 ou 5
dentes ao longo de uma mesma intervenção;
– desaconselha-se tratar o conjunto dos problemas ao longo de uma mesma intervenção.
• A GESTãO DO ANIMAL DURANTE O PóS- OPERATóRIO é muito importante: o coelho deve ser
hospitalizado, alimentado por gavagem (seringa, sonda nasogástrica) e reidratado. O trânsito
digestivo deve ser rapidamente reestabelecido. O proprietário deve ser advertido em relação aos
riscos perioperatórios (anestesia) e pós-operatórios (parada do trânsito intestinal, anorexia,
lipidose hepática, enteropatia, septicemia).

Tratamento medicamentoso associado

Os principais micro-organismos responsáveis pelos abscessos bucodentários são anaeróbios.
Deste modo as quinolonas terão pouca eficácia. Os antibióticos de escolha são as penicilinas G
retard (20.000-30.000 UI/kg/3 dias), o metronidazol (20 mg/kg/12 h), o trimetoprim/sulfamida
(30 mg/kg/12 h).

Cáries dentárias
Raras, consistem principalmente em zonas hipocalcificadas consequentes a acidentes ocorridos
durante a formação dos dentes.

Afecções das estruturas ósseas do aparelho bucal
– Tumores: odontoma, osteossarcoma mandibular, condroma e condrossarcoma maxilar.
– Osteomielite da mandíbula ou do maxilar superior (complicação dos abscessos dentários).
– Periodontites.
– Fraturas da mandíbula e do maxilar superior (raro).

Afecções oculares de origem dentária
O aparelho lacrimal do coelho:
– existe apenas um ponto lacrimal inferior situado a aproximadamente 3 a 4 mm do canto
interno, envolto às vezes por um pequeno canudo circular, sobre a face bulbar da pálpebra
inferior;
– o canalículo lacrimal é muito curto (2 mm);
– o canal nasolacrimal desemboca em um saco lacrimal volumoso de formato alongado situado
sob a pálpebra inferior. Este saco lacrimal pode ser preenchido quando ocorre sondagem
lacrimal e dar origem a uma hipertrofia do globo ocular;
– o canal nasolacrimal apresenta 2 zonas de curvatura (portanto de retração) em face aos
primeiros dentes jugais superiores e na base da raiz dos incisivos superiores. No coelho branco
da Nova Zelândia, o canal nasolacrimal possui 2 cm de largura, mas é capaz de se retrair até



1 mm nas zonas de curvatura_
→a epífora ou corrimento ocular tem geralmente origem dentária.



Afecções bucodentárias dos roedores
As afecções bucodentárias dos roedores são geralmente graves, com uma incidência patológica
direta ou indireta que pode colocar a vida do animal em perigo. É ideal que se ponha em prática
uma terapêutica médico-cirúrgica específica para cada caso. As afecções bucodentárias mostram
caráter grave principalmente entre os roedores Caviomorfos (cobaia, chinchila, degu).

Características Anatômicas E Fisiológicas
A dentição dos roedores é relativamente primitiva.
• OS INCISIVOS têm raízes abertas (hipsodontes), o que permite um crescimento contínuo que
pode atingir 10 a 12 cm por ano. Somente sua face anterior possui esmalte (o que explica o
formato em bisel). Os incisivos contêm grandes raízes com um voluminoso orifício para
nutrição. Existe apenas um par de incisivos superiores em roedores (Simplicidentata).
• OS MOLARES são encontrados em número constante (3/3) e os pré-molares, em número variável.
Sua estrutura permite diferenciar:
– um tipo inferior (esquilo-da-sibéria, Miomorfos): cúspides pouco utilizadas. O crescimento é
limitado, pois as raízes são fechadas (dentes braquiodontes);
– um tipo superior (Caviomorfos): estrutura do esmalte, dentina central e cemento periférico. O
crescimento é contínuo (raízes abertas), o que obriga estas espécies a roer permanentemente
para garantir o desgaste dos seus dentes jugais. Nos Caviomorfos os PM e M superiores se
originam no centro da superfície palatina e se inclinam para fora, os PM e M inferiores se
inserem sobre a arcada mandibular e se inclinam para o interior da cavidade bucal;
– um tipo intermediário (cão-de-pradaria): os dentes PM e M superiores têm a face interna muito
hipsodonte (raízes abertas) e a face lateral braquidonte (raízes fechadas). Para os dentes PM e M
inferiores ocorre o inverso. A inclinação resultante é comparável àquela observada nos
Caviomorfos. No cão-de- pradaria, o dente PM1 superior é pequeno, pontudo e cortante e se
assemelha a um canino.
• A MASTIGAçãO é feita por meio de movimentos de vaivém de frente para trás com possibilidade
de lateralidade limitada. Consequentemente os côndilos mandibulares cilíndricos deslizam para
o interior dos canais temporais orientados de frente para trás, o que impede os movimentos de
cima para baixo da mesma maneira que para os carnívoros tornando as possibilidades de
abertura bucal muito limitada.
    Os músculos da mastigação são potentes. Eles permitem movimentos mandibulares:
– para frente: músculos masseter (muito desenvolvido), zigomático, pterigoides (medial e
lateral);
– para trás: músculo digástrico simples.

As arcadas zigomáticas são fracas (Ciuromorfos, Miomorfos) ou fortes (Caviomorfos).

Afecções Bucodentárias
Afecções dentárias
Deve-se suspeitar de uma doença dentária frente a todo mau estado geral acompanhado por
emagrecimento e anorexia prolongada. A expressão clínica é variável de acordo com a localização
da doença: ptialismo, epífora, conjuntivite, descarga nasal, abscesso retrobulbar.

Maloclusão dentária
Esta doença frequente resulta de um crescimento excessivo dos dentes, uma vez que a frequência



normal de desgaste não existe mais.
• MALOCLUSãO DE INCISIVOS (rato, hamster, gerbil)

Sinais clínicos
Os incisivos inferiores se acomodam atrás dos incisivos superiores em direção ao palato e

acabam por penetrar na região palatina. Deste modo, a apreensão dos alimentos fica prejudicada
ou até mesmo impossibilitada em casos avançados.

Tratamento
– Os dentes podem ser seccionados regularmente.
– A intervenção de escolha é a extração dos incisivos.
• MALOCLUSãO JUGAL (acometimento dos dentes molares e sobretudo dos pré-molares) observada
em Caviomorfos.
    Sinais clínicos
– Observa-se principalmente um ptialismo muito característico e sujeira da região do queixo com
saliva.

Na cobaia: tem evolução mais rápida e grave que em coelhos. Além do ptialismo observam-se
outros sinais característicos: incisivos alongados, braquignatismo inferior importante, cavidade
bucal semiaberta sendo impossível fechá-la.

Um exame mais minucioso da cavidade bucal pode revelar:
– uma ponte dentária acima da língua provocada pelo crescimento excessivo dos primeiros pré-
molares inferiores em direção ao centro;
– a diminuição e alargamento da mandíbula relacionadas a uma redução dos espaços
interdentais e estreitamento do côndilo mandibular. A consequência disto é um desconforto ou
impossibilidade de realizar os movimentos normais da mastigação;
– um crescimento anormal dos dentes jugais superiores em direção ao exterior.

Etiologia
– Fator genético, hipovitaminose C, anorexia prolongada: em chinchilas.
– O braquignatismo mandibular pode ser complicado por uma hipertrofia gengival, algumas
vezes considerável, ao nível dos dentes jugais superiores. A ponte dentária não está presente,
mas as pontas dentária provocam lesões na base da língua ou nas paredes jugais.

Fraturas dentárias
Ocorrem principalmente fraturas dos dentes incisivos em cobaias. Na maioria das vezes, o dente
se quebra a nível da gengiva. Esta fratura pode levar à formação de um abscesso dentário ao
nível do ápice.

Abscessos bucodentários
Ocorrem frequentemente em cobaias, chinchilas, degus, ratos e hamsters, sempre associados a
infecções das raízes dos dentes.

Patogenesia

Os micro-organismos mais encontrados são os anaeróbios.
Os abscessos são multicavitários. Sua localização é variável de acordo com a(s) raiz(es)

infectada(s):
– incisivos inferiores: abscesso mandibular. O pus pode escapar pelo alvéolo dentário;
– PM e M inferiores: abscesso mandibular;



– incisivos superiores: epífora, conjuntivite, rinite purulenta;
– PM e M superiores: celulite orbitária, abscesso retrobulbar, abscesso maxilar. A exoftalmia é
geralmente o primeiro sinal visível.

Tratamento

Se baseia em:
– realizar um relatório preciso das lesões bucodentárias e do estado geral de saúde do paciente;
– tratar cirurgicamente os abscessos: dissecção cuidadosa da cápsula do abscesso, curetagem
óssea profunda, deposição de uma mecha de algodão com iodofórmio;
– remover o(s) dente(s) responsável(is) pelo abscesso.

A gestão do animal durante o pós-operatório é muito importante: o roedor deve ser
hospitalizado, alimentado e reidratado. O trânsito digestivo deve ser rapidamente
reestabelecido. O proprietário deve ser advertido em relação aos riscos perioperatórios
(anestesia) e pós-operatórios (parada do trânsito intestinal, anorexia, lipidose hepática,
enteropatia, septicemia).

Tratamento medicamentoso associado: os principais micro-organismos responsáveis pelos
abscessos bucodentários são anaeróbios. Deste modo, as quinolonas terão pouca eficácia. Os
antibióticos de escolha são as penicilinas G (rato), o metronidazol (20 mg/kg/12 h exceto em
chinchila), o trimetoprim/sulfamida (30 mg/kg/12 h).

Afecções das estruturas ósseas do aparelho bucal
– Osteomielite da mandíbula ou do maxilar superior (complicação dos abscessos dentários).
– Periodontites (rato e hamster idosos).
– Fraturas da mandíbula e do maxilar superior (raro).
– Odontoma do cão-de-pradaria, ver ODONTOMA.

Afecções das estruturas bucais não ósseas
– Obstrução das bolsas jugais: hamster (ver BOLSAS GUTURAIS DO HAMSTER)
– Lesões inflamatórias da cavidade bucal (bochechas, língua, genvivas).
– Dacriosialoadenite do rato: doença causada por um Coronavirus responsável por um grave
acometimento das glândulas salivares, glândulas lacrimais e nodos linfáticos. Ela se diferencia
da cromodacriorreia ou lágrima marrom em razão das secreções de porfirinas pelas glândulas de
Harder. Ver CROMODACRIORREIA DO RATO.
 Características da dentição das diferentes espécies





Aleitamento artificial
A composição do leite das coelhas e roedores domésticos se aproxima muito mais daquela da
cadela que daquela da vaca, exceto para a cobaia (ver a Tabela Composição média do leite em
PADRõES BIOLóGICOS). O leite da vaca contém, no entanto, muito mais lactose (4 vezes mais, em
média), o que pode ser prejudicial para o recém-nascido.

Um filhote de coelho ou um roedor órfão (exceto a cobaia) deve ser alimentado com leite
produzido por carnívoros domésticos, na razão aproximada de 1 mL/30 g de peso a cada
mamada, a cada 2 ou 3 horas durante os seus 15 primeiros dias de vida.

Esta situação aparece principalmente entre as chinchilas, espécie onde frequentemente se
observam distocias e mortalidade materna. Administra-se uma mamada de 1 a 3 mL a cada 2 ou
3 horas durante os 15 primeiros dias e em seguida a cada 3 ou 4 horas, diminuindo
progressivamente a quantidade e o ritmo de administração até o desmame total ao cabo de 6
semanas. Pode-se começar a introduzir feno e ração em pellets na dieta dos filhotes a partir dos 4
ou 5 primeiros dias de vida.

Para a cobaia: o leite da cobaia é muito diferente daquele dos outros roedores domésticos. Ele é
pobre em minerais, proteínas, carboidratos e sobretudo lipídios; e no entanto ele é mais rico em
água (Tabela). Na prática utiliza-se uma mistura constituída por 80% de leite de vaca integral e
não pasteurizado e 20% de água, que é aquecida a 30 °C e enriquecida com vitamina C
(60 mg/kg/dia). As quantidades administradas são inicialmente de 2 a 3 mL por refeição a cada 3
horas e depois aumentam-se, progressivamente, as doses e os intervalos entre as mamadas.
Pode-se começar a introduzir feno, legumes frescos e ração granulada na dieta dos filhotes desde
os primeiros dias de vida e o desmame completo deve ocorrer ao cabo de quinze dias.
 Condutas frente  a  uma doença bucodentária  no coelho



Alopecia/prurido (Conduta frente a uma)
As dermatoses acompanhadas por perda de pelos/prurido representam uma razão muito
frequente de consulta dentre os roedores e coelhos domésticos. Os ectoparasitos são os agentes
causadores mais frequentes, longe à frente das bactérias e de outros agentes causadores.

Coleta De Dados
A dermatose deve ser colocada em seu contexto ambiental:
– data de aquisição do animal;
– grau de contágio caso muitos animais (da mesma espécie ou de outra espécie) coabitem no
mesmo ambiente;
– existência de uma dermatose nos arredores;
– avaliação do estado geral do animal: bom ou degradado (sarna, piodermite);
– presença ou não de prurido.

Exame Clínico
Prurido, alopecias difusas ou localizadas, descamação representam os sinais clínicos que devem
orientar o médico em direção ao diagnóstico de dermatose parasitária. Os ectoparasitos
acometem frequentemente certas espécies (cobaia, coelho, hamster, chinchila), e mais raramente
outras (rato, camundongo, esquilo).

Como alguns desses parasitos são transmissíveis ao homem, é importante conhecê-los, uma
vez que o risco zoonótico é real e exacerbado pela manipulação frequente desses animais.
Infecções bacterianas secundárias e poliparasitismo são frequentemente encontrados. A cobaia,
particularmente, está sujeita a dermatoses parasitárias.

Exames Complementares
O exame a olho nu ou com lupa deve ser sistematicamente complementado por um exame ao
microscópio do raspado da pele, com diluição em lactofenol. Este último representa um exame
de base e pode eventualmente ser complementado por:
– um exame das escamas recolhidas por escovação;
– um exame dos pelos (tricograma);
– um teste com fita adesiva (teste da fita adesiva ).

Esses exames permitem eventualmente evidenciar ectoparasitos, principalmente os insetos e
os ácaros, mas também os dermatófitos.

Investigação Prioritária De Agentes Parasitários
Parasitoses causadas por insetos
Lembrar: 3 pares de patas.

Pulgas

– Demonstração: exame a olho nu ou com lupa, escovação das escamas.
– Prurido, perda de pelos, crostas, escoriações com tendência a infecção secundária, risco de



anemia em filhotes.
– Pulgas em coelhos: principalmente em filhotes e fêmeas prenhes, sobretudo na cabeça (face,
base das orelhas). Spilopsyllus cuniculi (agente transmissor de mixomatose) e Ctenocephalides sp.
em coelho anão.
– Pulgas em roedores: principalmente em cobaia (Pulvexirritans, Ctenocephalidesfelis,
Ctenocephalides canis, Rhopalopsyllaclavicola). A DAPP foi estudada e demonstrada na cobaia:
alopecia, eritema abdominal e dorsolombar, prurido, estado ceratosseborreico, demonstração
por intradermorreação (skin-test). As pulgas também são observadas em outros roedores, com
parasitismo de caráter passageiro e poucas lesões (Ctenocephalidesfelis em chinchila,
Xenopsyllacheopis em rato, camundongo, hamster).

Piolhos

– Demonstração dos parasitos e lêndeas: exame a olho nu ou com lupa, raspado da pele, tricograma,
teste da fita adesiva.
– Prurido verdadeiro, descamação, no entanto o parasitismo é bem tolerado em animais sadios.
Lesões alopécicas formando crostas sobre o tronco, cabeça e pescoço de indivíduos debilitados.
– Principalmente em cobaias: piolhos mordedores ou malófagos (Gliricolaporcelli muito alongada,
Gyropulusovalis ovalado, Trimenopon hispidum muito mais raro). Trimenopon sp. em chinchila.
– Piolhos sugadores (anopluros, hematófagos) em miomorfos (Polyplaxserrata no camundongo,
Polyplaxspinulosa no rato) e os Ciurídeos (Neohaematopinus sp.).

Dípteros

– Em coelhos, especialmente os selvagens, lesões muito pruriginosas.
– Dípteros hematófagos: simulídeos, moscas-de-estábulo (Stomoxys), Ceratopogonídeos.

Parasitoses causadas por ácaros
Lembrar: 4 pares de patas.

O diagnóstico de acarioses é geralmente fácil quando a demonstração de parasitos é realizada
através do exame microscópico do material de raspagem cutânea. As sarnas causam lesões
cutâneas severas devido à presença intracutânea de parasitos. Inversamente, as pseudossarnas
são caracterizadas por lesões menos importantes e geralmente mais localizadas, em relação à
presença superficial dos parasitos (base dos pelos ou em contato com o estrato córneo).
• SARNAS: lesões geralmente extensas da cabeça em direção ao corpo, prurido intenso,
comprometimento do estado geral.
Otocaríase do coelho por Psoroptes cuniculi:
Sinais clínicos:
– Prurido intenso com movimentos incessantes da cabeça, orelhas caídas e malcheirosas.
– Formação crostosa exsudativa laminada em cones concêntricos ao nível dos pavilhões
auriculares e dos canais auditivos externos, com escoriações possíveis que atingem a face, o
pescoço ou o resto do corpo.
– Possíveis complicações de otite média ou meningo encefalite (porte anormal da cabeça,
síndrome vestibular).
Diagnóstico:
– Clínico: demonstração fácil dos parasitos por exame microscópico do cerume.
– Diferencial: otites bacterianas (Pasteurella sp., Staphylococcus sp.) com comportamento de andar



em círculos, cabeça pendida para o lado da orelha atingida e lesões de coceira da orelha,
nosemose por Encephalitozoon (Nosema) cuniculi em filhotes de coelho e adultos.

Sarnas do corpo em coelhos: muito raras.
– Sarna sarcóptica (Sarcoptes scabiei cuniculi): prurido, crostas e lesões de infecção secundária sobre
a cabeça com possível extensão ao pescoço e às regiões perigenitais.
– Sarna notoédrica (Notoedrescuniculi): lesões similares.
Sarna da cobaia por Trixacaruscaviae:
– Pequeno ácaro (150 µ) frequente na cobaia.
– Suspeitar frente a todo caso de prurido (inicialmente intenso e depois moderado) associado a
lesões alopécicas e eritematosas, que se desenvolvem para lesões escamo-crostosas ou
supurativas sobre a cabeça, o pescoço e o tronco em seguida. A evolução tem caráter
desfavorável.

NOTA: Os parasitos podem estar presentes durante muito tempo sem desencadearem sinais
clínicos, mas eles se multiplicam em favor de um estado de menor resistência imunológica. A
contaminação humana é frequente (prurigo sarnento).

Outras sarnas: mais raras, com um quadro clínico comparável.
– Suspeitar frente a um prurido, a lesões crostosas com tendência a infecção secundária,
localizadas principalmente sobre a cabeça e o pescoço com possível extensão para o corpo.
– O raspado cutâneo permite demonstrar:
– Sarcoptes scabiei: coelho, cobaia, hamster, camundongo, gerbil;
– Notoedres muris: rato, camundongo, cobaia, hamster (?). Lesões muito crostosas e hiperplásicas

sobre as orelhas e a cauda;
– Trixacarus diversus: rato, hamster. Lesões crostosas que se tornam hiperceratósicas sobre a

cabeça;
– Notoedres cati (com muitas subespécies): coelho, cobaia, hamster.

Pseudossarnas

Lesões geralmente localizadas principalmente sobre o corpo, prurido verdadeiro, conservação do
estado geral.
Pseudossarnas do coelho:
– Cheyletiella parasitivorax
– Prurido severo com lesões alopécicas eritematosas e principalmente escamosas de localização

dorsolombar. Raramente observado em cobaias.
– Parasito agressivo em contato com o estrato córneo. Ele se alimenta de queratina, de restos

cutâneos ou de outros parasitos que ele mata com suas peças bucais em forma de garras.
– Leporacarus (Listrophorus) gibbus
– Fraco prurido, frequentemente assintomático, lesões alopécicas e eritematosas principalmente

nas costas.
– Demonstração por: escovação de escamas, raspados, tricograma, teste da fita adesiva.
Pseudossarnas dos roedores: Estes parasitos aderem à base dos pelos por órgãos especializados (sobre
as mandíbulas ou as patas).
– Chirodiscoidescaviae: cobaia.
– Lesões localizadas, pruriginosas, alopécicas e escamo crostosas sobre o corpo, principalmente
em região lombossacral.
– Myocoptes musculinus e Myobia musculi: camundongo, outros miomorfos, cobaia.
– Lesões pruriginosas, alopécicas, eritematosas e crostosas localizadas inicialmente sobre a



cabeça (M. musculi) ou no tronco (M. musculinus) e depois extensivamente.
– Rhadfortia ensifera (rato) e Rhadfortia affinis (camundongo). Lesões sobre a cabeça.

Esses parasitos são mais facilmente demonstráveis sobre os animais mortos, pois eles atingem
então o cume dos pelos.

Demodécias

– Há muitos demodex que parasitam roedores e coelhos, eles são específicos para cada espécie.
– Suspeitar frente a lesões pouco ou não pruriginosas, alopécicas difusas ou localizadas (cabeça,
tronco) algumas vezes eritemato escamosas. É fácil demonstrar os parasitos através da análise
do raspado cutâneo.
– Frequentes nos hamsters, principalmente nos mais idosos, com 2 parasitos possíveis:
– Demodex aurati: mais frequente. Parasito dos folículos pilosos, de formato alongado. Lesões

alopécicas difusas com seborreia, descamação e hiperpigmentação;
– Demodex criceti. Na superfície da epiderme, abdome.

A demodécia clínica revela muitas vezes um estado de hipercorticismo (tumor da suprarrenal).
– Menor frequência dentre as outras espécies:
– Demodex cuniculi: coelho (raro). Queda de pelos, descamação;
– Demodex caviae: cobaia. Prurido, eritema e descamação sobre o tronco;
– Demodex merioni: gerbil. Alopecias e crostas sobre a cabeça e o tronco;
– Demodex ratti (rato) e Demodex musculi (camundongo). Sem efeito patogênico.

Parasitoses causadas por helmintos
– Suspeitar frente a lesões perianais, alopécicas e pruriginosas.
– Os oxiúros são os principais agentes causadores: Aspicularis tetraptera (camundongo), Siphacia
obvelata (camundongo, gerbil, hamster), Paraspidoder auncinata (cobaia), Passalurusambigus
(coelho).
– Demonstração dos parasitos por coproscopia (ovos em forma de banana) ou teste com fita
adesiva.

Parasitoses causadas por dermatófitos
As dermatofitoses (tíneas) são frequentes em roedores e em lagomorfos. Investigar
sistematicamente caso a investigação de ectoparasitos dê resultado negativo. A dermatofitose
pode ser associada a ácaros ou a insetos.

Demonstração: por exame direto dos pelos ao microscópio (macroconídios), exame sob a
lâmpada de Wood, cultura (em meio Sabouraud) ou biópsia.

Clínica

– Prurido variável, geralmente escasso. Em geral, possui caráter altamente inflamatório.
– Grande polimorfismo lesional: lesões numulares ou difusas, únicas ou multicêntricas, secas ou
supurativas (infecção microbiana secundária), algumas vezes eritematoescamosas.

Dermatófitos responsáveis



– Trichophyton mentagrophytes: cobaia, rato, camundongo, coelho, chinchila, principalmente em
filhotes.
– Cobaia: queda de pelo difusa com descamação e eritema sobre a face, o tronco ou os membros;

em alguns casos há lesões circulares, quérions ou foliculites.
– Rato, camundongo, hamster: lesões sobre o pescoço, as costas, a base da cauda.
– Chinchila: frequentemente localizado sobre o nariz.
– Cão-de-pradaria: frequência bastante grande. Lesões alopécicas difusas não pruriginosas com

pústulas e hiperpigmentação.
– Microsporum canis: hamster, cobaia, coelho, (rato, camundongo).
– Microsporum gypseum: coelho, cobaia, esquilo-da-sibéria, cão-de-pradaria.
– Trichophyton quinckeatum: agente causador da tíneafavosa do camundongo e do coelho (raro).

Em Caso De Resultado Negativo Para Parasitos
Outras causas de alopecia/prurido devem ser consideradas e investigadas: bacteriana, viral,
alérgica, endócrina, nutricional, ambiental, comportamental, genética ou fisiológica. Portanto as
causas são múltiplas e o problema nem sempre tem uma solução simples.

Origem bacteriana
– Deve ser investigada diante de lesões cutâneas supurativas, inflamatórias, alopécicas,
pruriginosas e extensas associadas ou não a abscessos ganglionares.
    NOTA:As pododermatites não serão abordadas aqui.
– Para isto:
– obter uma amostra de pele para realizar o exame bacteriológico (depositá-la em um meio de

transporte ou em Portagerm®);
– obter um decalque para investigar a presença de cocos Gram-positivos em cadeias ao

microscópio;
– realizar uma nova pesquisa de parasitos em um raspado cutâneo (geralmente, as piodermites

são infecções secundárias);
– investigar a presença de uma infecção interna.

Os principais micro-organismos responsáveis pela piodermite são: Streptococcus spp.,
Pasteurella spp., Fusobacterium necrophorum (coelho), Staphylococcus aureus e Pseudomonas
aeruginosa.

Micro-organismos responsáveis pelas piodermites e sinais associados:

Piodermite por estreptococos

– Estreptococos hemolíticos (hamster), Streptococcus moniliformis (hamster, cobaia),Streptococcus
zooepidermicus (cobaia). Piodermites também em ratos, camundongos, coelhos.
– Linfadenite cervical ou submaxilar (cobaia), artrite, otite, abscesso oftálmico (hamster),
abscessos subcutâneos, infecção respiratória.

Piodermite por pasteurelas

– Pasteurella multocida e P. hemolytica (coelho), Pasteurella pneumotropica (hamster, cobaia).
– Piodermite crostosa nasal e palpebral associada a uma coriza crônica no coelho.



Piodermite por pseudomonas aeruginosa

– Coelho, cobaia, chinchila, rato, camundongo.
– Lesões eritematosas, edemaciadas, ulcerativas, supurativas difusas com pelagem cinza
esverdeada sobre a face e os flancos.
– Dispneia, enterite, sinais septicêmicos.

Piodermite por streptobacillus moniliformis

– Micro-organismo comensal da nasofaringe no rato.
– Rato, cobaia, camundongo: artrite, pericardite, abscesso e fístulas, edemas.

Necrobacilose por fusobacterium necrophorum (bacilo de schmorl)

– Principalmente em coelhos.
– Lesões necróticas e abscessos sobre a face, o pescoço, a cavidade bucal, a extremidade das
patas.

Treponematose do coelho

– Treponema cuniculi ou sífilis do coelho. Transmissão através do coito favorecida pelo frio.
– Lesões sobre a face (lábios, narinas etc.), órgãos genitais, região anal ou inguinal. Pápulas e
lesões nodulares de 1 a 5 mm, que se tornam ulcerativas e crostosas, sempre dolorosas.
– Diagnóstico: histologia, demonstração de espiroquetas em raspados examinados ao
microscópio de fundo escuro (organismos espiralados).
• PIODERMITE POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS: camundongo, hamster, cobaia com dermatite esfoliativa
neste último.
• DERMATOFILOSE POR DERMATOPHILUS CONGOLENSIS: piodermite seca crostosa com quedas de pelos e
ulcerações que podem atingir todo o corpo do coelho (e dos esquilos).
• PIODERMITES POR IRRITAçãO: ocorrem secundariamente a corrimentos dos orifícios, acometendo a
região vizinha: dermatite nasal (coriza), blefarite (conjuntivite), queilite (maloclusão bucal),
dermatite do períneo, da cauda e dos membros posteriores (diarreia).

Piodermites específicas das espécies

– Piodermite nasal do gerbil: ver adiante (origem comportamental).
– Seborreia e piodermite perianal do cobaia macho adulto.
– Piodermite dos camundongos carecas com seborreia e infecção secundária.

Origem viral

Em coelhos



Mixomatose. Não há alopecia/prurido, mas sim lesões nodulares (exceto para a forma aguda da
mixomatose): edema, lesões eritematosas, alopécicas e nodulares do nariz, das pálpebras, das
orelhas e do períneo.

Em roedores

– Coriomeningite linfocitária. Porte frequentemente sadio. Blefarite associada a sinais nervosos no
camundongo e no hamster.
– Poxvirose murina (varíola, ectromelia) em camundongos de laboratório e ratos (principalmente
os brancos). Edema facial seguido por, nas formas crônicas, eritema generalizado, erupção
papulocrostosa sobre os dedos, orelhas e cauda com necrose e queda de apêndices. O
diagnóstico é histológico: inclusões intracitoplasmáticas eosinofílicas em células epidérmicas e
epiteliais, visíveis ao microscópio eletrônico. A doença é zoonótica.
– Rheovirose do camundongo. Indivíduos jovens; seborreia gordurosa e alopecias.
– Sialodacrioadenite viral do rato (SDA):blefarite, dermatite facial.

Origem alérgica
– DAPP da cobaia: ver anteriormente.
– Dermatite atópica do coelho (alergia ao pólen): blefarite acompanhada por conjuntivite e prurido
sazonal.

Origem endócrina

Hipercorticismo

– No hamster idoso, relacionado a uma hiperplasia da suprarrenal. Descrito também em cobaias
de pelo longo.
– Alopecia bilateral simétrica, melanodermia, ventre aumentado de volume, frequentemente há
demodécia associada.

Diabetes melito

– Em hamsters (principalmente em hamster chinês) e em cobaias roseta.
– Alopecia associada a uma pelagem opaca, conjuntivite, emagrecimento, poliúria.

Hiperandrogenismo da cobaia macho

– Estado ceratosseborreico generalizado com hiperceratose dos coxins plantares.
– Tratamento: castração cirúrgica ou química (cloridrato de delmadinona 10 mg/kg), caixa de
areia para banho, tópicos ceratomoduladores (Sebolytic®, Paxcutol®).
• SEBORREIA DAS GLâNDULAS DOS FLANCOS DO HAMSTER. Estas glândulas sebáceas que participam da
marcação de território são bastante desenvolvidas e hiperpigmentadas em machos.

Seborreia da glândula abdominal no gerbil



• ALOPECIA NEUROENDóCRINA DA FêMEA COBAIA associada a cistos ovarianos: alopecias simétricas dos
flancos.

Origem nutricional
– Hipovitaminose C da cobaia: dermatite nasal, queilite, pododermatite, feridas e úlceras cutâneas
com tendência à infecção secundária.
– Alopecia associada a uma dieta hipoproteica (hamster, rato, cobaia).
– Carência em ácidos graxos essenciais:dermatite eritematosa com alopecia, paraceratose e
descamação (chinchila), otite eritematosa (cobaia, hamster, rato, camundongo).
– Dermatite herpetiforme por alergia ao glúten do camundongo: prurido associado a lesões
vesiculopapulosas que se tornam crostosas, muito inflamatórias, pruriginosas, eritematosas e
rapidamente erosivas, que se originam nas orelhas, e em seguida se estendem para trás até a
região torácica. A cauda é igualmente afetada.

Origem ambiental
– Pica: frequente em cobaias e coelhos jovens e em grupo (“fur-chewing”). Suplementar a ração
com feno e separar os indivíduos acometidos.
– Dermatite exsudativa por excesso de umidade no gerbil: mudança de cor, pelo agrupado em
mechas, emagrecimento.

Origem comportamental

Grooming

– Rato e camundongo, gerbil.
– Comportamento de mordedura entre indivíduos podendo provocar depilação e ulcerações
sobre a cabeça e as costas (camundongo), a face e a região perínea (rato), a base da cauda
(gerbil).

Autodepilação

– Comportamento de arrancar pelos em todas as áreas acessíveis (a cabeça e as costas são
poupadas em cobaias e coelhos).
– Eflúvio consequente a um estresse em cobaias com queda parcial dos pelos ou depilação
localizada.
– Depilação frontal de marcação em coelhos machos.
– Tricofagia de desmame dos jovens que consomem os pelos de sua mãe (cobaia, coelho).
– Tricofagia de hierarquia dos jovens cobaias que perdem a pelagem da cabeça, abdome e períneo.
– Dermatite nasal do gerbil provocada por um estresse ansiogênico. As porfirinas componentes
das secreções da glândula de Harder induzem uma dermatite de irritação com extensão possível
para as patas e o tronco.

Origem genética
– Alopecia universalis: alopecia hereditária generalizada de certas raças de camundongos (Nudes,
Hairless), de coelhos angorás, de hamsters e de cobaias.



– Hipotricose hereditária do coelho angorá e do gerbil.

Alopecias fisiológicas
– Muda do início do verão (coelho).
– Alopecia das fêmeas gestantes que preparam o ninho arrancando os pelos do ventre e dos flancos
(eflúvio telógeno da cobaia).
– Alopecia de pseudogestação das coelhas: arrancamento dos pelos do ventre.
– As causas de alopecia/prurido são, portanto, múltiplas em roedores e coelhos domésticos. É
necessário conhecer bem a biologia dessas espécies e considerar os sinais clínicos de acordo com
seu contexto ambiental. As lesões acompanhadas de prurido mais ou menos marcado devem
induzir, antes de tudo, à investigação de uma causa parasitária.
 Orientação diagnóstica  de acordo com a intensidade do

prurido
INTENSIDADE
DO PRURIDO ORIENTAçãO DIAGNóSTICA

PRURIDO INTENSO Pulgas, piolhos, sarnas, pseudossarnas, helmintoses, DAPP(cobaia), atopia (coelho), otocariose do coelho
PRURIDO MÉDIO A
MODERADO

Cheyletiella parasitivorax, micoses, dermatites bacterianas, fotossensibilização, dermatites de irritação, dermatite nasal do gerbil,
grooming (camundongo, rato, gerbil)

PRURIDO FRACO OU
AUSENTE

Demodécias
Hipersseborreiado cobaia macho
Dermatoses endócrinas, nutricionais, ambientais, comportamentais, genéticas e f isiológicas

(de acordo com D. Boussarie, 1999)

 Exames complementares que podem ser colocados em
prática  frente  a  uma depilação/prurido





(de acordo com D. Boussarie, 1999)



Bolsas guturais do hamster
Relações Anatômicas
– A cavidade bucal dos hamsters possui dois divertículos ou bolsas guturais profundas de
diversos centímetros (1 cm de largura por 3,5 cm de comprimento no hamster da Síria). Estas
bolsas têm a função de acumular e transportar alimentos e diversos materiais, mas também de
transportar os filhotes em caso de perigo. O hamster esvazia suas bolsas guturais com seus
membros anteriores, e para isto também recebe ajuda da língua.
– As bolsas guturais correspondem a uma invaginação muito extensível do epitélio bucal lateral,
que se estende da cavidade bucal à região escapular dorsocaudal. Elas são envolvidas por uma
musculatura longitudinal, o que lhes permite uma considerável dilatação. A mucosa de coloração
rosa pálido é ricamente vascularizada e revestida por grande número de glândulas mucosas que
secretam amilases salivares e diversas enzimas proteolíticas.

Exame Clínico
As bolsas guturais devem ser sistematicamente examinadas em consultas. Para isto, faz-se uma
inspeção externa, uma apalpação (que permite constatar a presença de materiais alimentares) e
um revolvimento com ajuda do indicador. Este revolvimento deve ser completo. Ele pode ser
feito sem uma sedação especial em hamsters dóceis ou sob anestesia (isoflurano) em hamsters
menos cooperativos.

Doenças Das Bolsas Guturais
As bolsas guturais podem sitiar diversas doenças.
• RETENçãO ALIMENTAR: consiste em uma deformação facial e jugal considerável em certos casos e
unilateral na maior parte deles. Neste caso pode-se encontrar uma mistura de diversos grãos de
forte odor ou uma mistura alimentar pastosa. O chocolate também produz retenção alimentar
pois ele derrete no interior da bolsa da bochecha e a obstrui. O revolvimento da bochecha com o
indicador permite eliminar os aglomerados alimentares.
• LESõES: são provocadas por alimentos duros com arestas salientes e volumosos ou por mordidas
entre congêneres. As lesões são tratadas através de reparo cirúrgico caso sejam recentes
(debridamento, reconstrução e sutura de acordo com o caso) e também por antibioticoterapia
por via geral. O cloranfenicol (Mycolicine® 100 mg/kg/12 h) é o antibiótico de escolha.
• FORMAçãO DE ABSCESSO: complicam as feridas ou as lesões infectadas. O debridamento cirúrgico
está associado a uma antibioticoterapia massiva e sustentada: cloranfenicol, enrofloxacino
10 mg/kg/12 h, marbofloxacino 10 mg/kg/12 h.

Diversos tumores
• HIPERPLASIA CíSTICA: a lesão hiperplásica se projeta para fora da cavidade bucal. A massa
pediculada algumas vezes muito volumosa provém do forro da bolsa gutural.
– As hiperplasias da bolsa jugal são desencadeadas na maioria das vezes por uma lesão na
mucosa. Elas se tornam em seguida o sítio de focos inflamatórios que podem culminar em
infiltração piogranulomatosa supurativa, que se organiza ao redor da bochecha cujo epitélio de
revestimento se apresenta hiperplásico. Esses focos inflamatórios podem se estender e atingir o
plano muscular estriado e estar acompanhados de um material fibrinoleucocitário geralmente
abundante em profundidade na luz cística da bochecha.



Tratamento
Consiste em exérese cirúrgica. Para isto anestesia-se o hamster com isoflurano ou com uma
injeção IP ou IM de um anestésico fixo. A ressecção é feita com bisturi elétrico bipolar a fim de
evitar sangramentos rapidamente perigosos para esta espécie. As bordas da mucosa ressectada
são suturadas com Vicryl déc 1,5®e a bochecha readquire um aspecto normal após a intervenção.
Uma antibioticoterapia pós-operatória (Mycociline®) permite assegurar a cicatrização.



Bordetelose
Etiologia
– A Bordetella bronchiseptica é considerada um hospedeiro normal das cavidades nasais do coelho
e dos roedores.
– A bordetelose clínica é especialmente frequente em cobaias, coelhos e cães de pradaria. Ela é
favorecida por más condições ambientais.
– Ela constitui uma zoonose: são conhecidos casos de transmissão de coelhos a indivíduos idosos
ou imunodeprimidos.

Sinais Clínicos
– Existem formas agudas ou subcrônicas de bordetelose.
– Principais sinais clínicos: corrimento seroso, conjuntivite, algumas vezes otite supurativa, em
seguida pneumonia, pleurisia e problemas na reprodução.

Tratamento
– Antibioticoterapia sustentada por via sistêmica: fluoroquinolonas, doxiciclina, sulfamidas
potencializadas.
– Vitamina C em cobaias.



Calcinose
Em Coelhos
Esta síndrome é frequente em criações industriais ou consiste em uma descoberta de autópsia.
Também é frequentemente observada em coelhos domésticos no momento da análise de
fotografias radiográficas.

Etiologia
– Excesso de cálcio na dieta (complementos minerais, granulados completos, alfafa).
– Excesso de vitamina D3 na dieta (complementos vitaminados, dieta mal equilibrada).

Sinais clínicos
– Na maioria das vezes, a calcinose passa despercebida em exames clínicos.
– Os sinais podem se revelar quando o coelho apresenta outros problemas: sinais urinários,
emagrecimento, perturbações comportamentais (dificuldade de deslocamento), problemas da
reprodução (abandono de filhotes, agalaxia).

Diagnóstico
– Radiológico: calcificação dos rins, dos ureteres, da aorta, das junções condrocostais. Lesões de
encondrose vertebral e osteoartrite das grandes articulações podem estar associadas.
– Necrópsico: calcificações aórticas, valvulares e renais.

Prevenção
– Dieta bem regulada, não ultrapassar 1.000 UI de vitamina D3 por quilo de alimento.
– Evitar a aproximação das ninhadas às coelhas reprodutoras.

Em Cobaias
• ETIOLOGIA. Sua origem é nutricional: excesso de cálcio na dieta (granulados e misturas
completas, alfafa, água calcária), hipervitaminose D, carência em Mg, desequilíbrio Ca/P.

Sinais clínicos
– Observada principalmente em indivíduos idosos.
– Dificuldade em se locomover, emagrecimento, rigidez, bloqueios articulares, mortalidade.
– Radiografias: depósitos de cálcio (junções condrocostais, esterno, grandes articulações, corpos
vertebrais…).
– Na autópsia: calcificações de numerosos órgãos.

Prevenção
– Mesmas recomendações que para os coelhos.
– Os tratamentos são ilusórios. Anti-inflamatórios se houver dificuldade de locomoção:
meloxicam 0,3 mg/kg/dia.



Cardiopatias
Análise Geral

As cardiopatias devem ser investigadas
– Em coelho, cobaia, chinchila, hamster, cão- de-pradaria.
– Frente a um quadro clínico de astenia, imobilidade, dispneia, cianose, anorexia e perda de
peso.

Métodos de diagnóstico
– Auscultação, com um estetoscópio pediátrico equipado com um pequeno diafragma.
– Radiografias de rosto e perfil sob sedação com isoflurano: de acordo com o tipo e o estágio da
cardiopatia, se pode observar uma dilatação cardíaca localizada ou global (a silhueta cardíaca
ocupa entre 3 e 4 espaços intercostais em condições fisiológicas), efusões pleuropulmonares, um
edema cardiogênico.
– Eletrocardiografia: possível, e bem codificada, em coelho e roedores caviomorfos.
– Ecocardiografia: requer uma sonda preferencialmente linear de pequeno tamanho, com uma
superfície emissora reduzida, de 10 ou 13 MHz, assim como um aparelho em modo
bidimensional, tempo-movimento e se possível um efeito Doppler.

Coelho
Particularidades anatomofisiológicas
– A válvula atrioventricular direita está composta por 2 cúspides.
– A inervação aórtica está associada a barorreceptores, e não a quimiorreceptores.
– O miocárdio possui uma circulação colateral limitada, que o predispõe a isquemia média por
vasoconstrição coronariana.
– Frequência cardíaca: 180 a 250 batimentos/min, frequência respiratória: 30 a 60 mov./min.

NOTA: Nas fotografias radiográficas, o brônquio de primeira ordem está deslocado pela
dilatação atrial esquerda.

Muitas cardiopatias podem ser observadas.

Insuficiência cardíaca congestiva
– Sinais clínicos: dispneia, cianose, edema pulmonar, efusão pleural, hepatomegalia.
– Tratamento de urgência:oxigenoterapia, pleurocentese, furosemida 1 a 4 mg/4 a 12h IM, IV.
– Tratamento de manutenção: furosemida, enalapril (Enacard®, Prilenal®) 0,25 a 0,5 mg/kg/24horas,
digoxina 0,005 a 0,01 mg/kg/24 a 48 horas se houver refluxo valvar, cardiomiopatia dilatada ou
arritmia supraventricular.
• CARDIOPATIAS CONGêNITAS: principalmente nos coelhos brancos da Nova Zelândia.

Arritmias cardíacas
– Sinais clínicos: síncopes, auscultação de arritmia, taquicardia supraventricular em ECG.
– Tratamento: lidocaína 1 a 2 mg/kg IV bolus, verapamil (Isoptine®*) 0,2 mg/kg/8 h SC, glicopirrolato
(Robinul-V®) 0,001 a 0,002 mg/kg SC.

Cardiomiopatias



– Podem ter origem infecciosa (Pasteurella multocida, Salmonella sp., Encephalitozoon cuniculi,
Coronavirus) ou iatrogênica (medetomidina em coelhos brancos da Nova Zelândia,
cetamina/xilazina).
– As cardiomiopatias são do tipo hipertrófica ou dilatada.
– Tratamento: IECA, associado ou não ao pimobendano (Vetmedin®)0,5 mg/kg/dia em 2 doses.

Endocardites
– As endocardites têm origem bacteriana frequente (Pasteurella multocida, Staphylococcus sp.,
Streptococccus sp.).
– Tratamento: IECA, associado ou não ao pimobendano

Arteriosclerose aórtica
– Etiologia: calcinose por excesso de oferta de cálcio ou hipervitaminose D.
– Sinais clínicos: astenia, perda de peso, calcificação aórtica.

Cobaia
Os casos mais frequentes são de pericardites exsudativas de origem cardiogênica, secundárias a
uma cardiomiopatia dilatada. A etiologia ainda é pouco conhecida.
• SINAIS CLíNICOS: astenia, polipneia, cianose, anorexia, edemas de declive.
• ECOCARDIOGRAFIA: dilatação atrial esquerda, descolamento epicardopericárdico, insuficiência
mitral funcional secundária à cardiomiopatia dilatada, dilatação do ventrículo esquerdo.
• TRATAMENTO: punção cuidadosa ecoguiada das efusões pericárdicas, IECA como o imidapril
(Prilium®) 0,25 mg/kg/24 horas. Os diuréticos são contraindicados.

Chinchila
As cardiomiopatias dilatadas são mais frequentes após a idade de 5 anos. No exame de auscultação
escuta-se um sopro mitral ou tricúspide que se faz muito importante em alguns casos. As lesões
correspondentes são malformações valvares e anomalias do septo intraventricular. O tratamento
pede IECA (enalapril, imidapril).

Cão-De-Pradaria
– As cardiomiopatias dilatadas são mais frequentes após a idade de 3 a 4 anos.
• SINAIS CLíNICOS: dispneia, astenia, anorexia. O diagnóstico diferencial deve ser feito em relação a
um odontoma ou a uma infecção respiratória primária. As fotografias radiográficas demonstram
efusões torácicas.
• TRATAMENTO: IECA como o enalapril (Enacard®, Prilenal®) 0,25 a 0,5 mg/kg/12 h VO ou imidapril
(Prilium®) 0,25 mg/kg/24 horas. A resposta é variável de acordo com o estágio de avanço da
doença.

Hamster Sírio
A trombose atrial é secundária a uma cardiopatia dilatada. Ela é observada em indivíduos de 1 ano
a 1 ano e meio, a incidência aumenta com a idade e ela é observada com maior frequência em
fêmeas que em machos. A castração dos machos favorece a prevalência de trombose atrial.
• SINAIS CLíNICOS: taquipneia, cianose, taquicardia, anorexia, emagrecimento, astenia.



• LESõES: trombose atrial principalmente esquerda, fibrose valvar, degenerescência miocárdica.
• TRATAMENTO: IECA, digoxina (0,05 a 0,1 mg/ kg/12 a 24 horas VO), diuréticos, anticoagulantes.
Os inibidores de canais de cálcio, tais como o verapamil (0,25 a 0,50 mg/kg SC durante 4
semanas), são capazes de prevenir lesões miocárdicas.



Cetose
Ver COBAIA ANORéXICA, COELHO ANORéXICO, TOXEMIA DA GESTAçãO.

A cetose pode ser observada em todo coelho ou roedor obeso e anoréxico.

Etiologia
– Todo estado de anorexia prolongada leva a uma rápida hipoglicemia, que induz à mobilização
de gorduras, principalmente em cobaias e coelhos muito obesos.
– A mobilização das gorduras induz à gliconeogênese por lipólise, onde há produção de corpos
cetônicos seguido de uma cetonúria.
– A cetose está associada a uma lipidose hepática. Ela explica o não reaparecimento do apetite e a
degradação destes animais.

Sinais Clínicos
– Inicialmente: anorexia, prostração, dispneia.
– Em seguida: ataxia, incoordenação motora, contrações musculares, convulsões e morte.
– Os sinais urinários são muito incidativos: notável diminuição de pH, proteinúria, elevação da
densidade urinária, presença de corpos cetônicos.

Tratamento
– O tratamento em caso de cetose já bem instalada é ilusório.
– Alimentação forçada (Critical Care®*), mistura de granulados, sopas, compotas, sucos de frutas,
hidratação abundante, xarope de açúcar (10 a 20 mL/dia).
– Protetores hepáticos: Ornipural®, Bykahépar®, Zentonil®.
– A prevenção é muito importante: evitar o aumento de peso provocado pelo sedentarismo e
uma alimentação excessiva ou hipercalórica distribuída ad libitum.



Cistos ovarianos da cobaia
Eles são muito frequentes: identificados em 75% das fêmeas com idade entre 18 meses e 5 anos.
– Os cistos ovarianos se desenvolvem espontaneamente, seu tamanho varia de 0,5 a 0,7 cm.
– Eles são únicos ou plurilobulados e encerram um líquido claro.
– Os dois ovários são afetados na maioria dos casos, mas um acometimento unilateral é possível
(mais comum sobre o ovário direito).

Sinais Clínicos
– Depilação simétrica não pruriginosa dos flancos e da face externa das coxas.
– Distensão abdominal, astenia, em alguns casos parada do trânsito digestivo.

Diagnóstico
– Radiografia: presença de massas líquidas císticas nas regiões laterais do abdome.
– Ultrassonografia: sonda setorial de 10 MHz em plano sagital.
– Os cistos ovarianos podem estar associados a outras doenças genitais: leiomioma uterino,
hiperplasia cística endometrial, endometrite.

Tratamento
– A administração de hCG (1.000 UI) é apenas paliativa.
– A ovário-histerectomia é o tratamento de escolha. Aconselha-se remover o líquido cístico por
punção antes de realizá-la.



Cobaia anoréxica (Manejo da)
Fisiologia Digestiva
Ver DIARREIA AGUDA (CONDUTA FRENTE A UMA).

A flora intestinal compreende:
– uma flora dominante de Lactobacillus (aeróbios, Gram-positivos) e de Bacteroides(anaeróbios,
Gram-negativos) em quantidade menor e mais variável;
– uma flora anaeróbia em pequena quantidade constituída por Escherichia coli e facultativamente
por Clostridium e Streptococcus.

Avaliação Da Cobaia Anoréxica
Ela está condicionada principalmente por três pontos:
– Análise do trânsito digestivo: uma parada completa do trânsito é um mau prognóstico, assim
como uma diarreia rebelde às medidas terapêuticas;
– O exame das urinas demonstrando a presença de uma cetose: pH ácido, proteínas ++, densidade
aumentada, corpos cetônicos. O prognóstico é reservado quando há cetose importante.
– O exame bucodentário: o prognóstico é reservado quando há recuo mandibular importante e/ou
uma ponte dentária dos PM superiores sobre a língua, bem como uma candidose bucal.

É preferível aconselhar eutanásia diante de um caso grave estabelecido de acordo com os
critérios a seguir, a lançar-se em cuidados inúteis e ineficazes e dar falsas esperanças aos
proprietários.

Tratamento
O tratamento visa:
– garantir uma alimentação forçada (Critical Care®*);
– reidratar para promover a movimentação do trânsito digestivo e a filtração renal: solução de
manutenção 100 mL/kg/24 horas;
– tratar a hipovitaminose C: 100 mg/kg/dia;
– tratar e acima de tudo prevenir a lipidose hepática e a cetose consecutiva: coleréticos,
colagogos, oferta de xarope de açúcar, Ornipural®, EPS Desmodium®, Chardon Marie®, Olivier®*;
– oferecer fermentos láticos Lactobacillus (Rongeurs Digest®);
– estimular o esvaziamento gástrico e a motilidade cecal: metoclopramida 0,5 a 1 mg/kg/8 h;
– tratar as enteropatites: sulfatrimetoprim, metronidazol, 20 mg/kg/12 h;
– efetuar uma aparação dentária se necessário.



Coccidioses
A coccidiose intestinal representa, de longe, a parasitose digestiva mais frequente em coelhos.

Etiologia
– As coccidioses intestinais e cecais do coelho se devem a 15 espécies descritas até hoje e
repartidas de modo específico do duodeno ao cólon distal. Algumas espécies são muito
patogênicas (Eimeria intestinalis, E. flavescens), outras apenas patogênicas (E. magna, E. piriformis,
E. irresidua), outras pouco patogênicas (E. perforans, E. media) ou não patogênicas (E. coecicola). Os
coccídios se desenvolvem em um meio fecal alcalino. Seu ciclo de vida compreende uma fase
externa (lançamento de oocistos imaturos no meio externo, transformação em oocistos
esporulados) e uma fase interna (ingestão de oocistos esporulados, liberação de trofozoítos,
esquizogonia, fase sexuada ou gametogonia).
– A coccidiose hepática do coelho se deve a Eimeria caviae, mas sua incidência é cada vez mais
rara.
– As coccidioses também são observadas na cobaia (Eimeria caviae), na chinchila (Eimeria
chinchillae), no degu, no rato e no camundongo (Eimeria falciformis).

Sinais Clínicos
– A coccidiose ou doença do ventre grande apresenta uma evolução aguda. Ela é observada
principalmente no momento do desmame ou após o mesmo.
– Ela se traduz por diarreia aquosa algumas vezes hemorrágica, polidipsia, timpanismo, ranger
dos dentes, fenômemos convulsivos e morte. Algumas vezes a evolução é superaguda e não há
tempo suficiente para que a diarreia se instale.

Diagnóstico
Coccidiose hepática
– É muito difícil de suspeitar de sua presença na prática clínica, e constitui principalmente uma
descoberta da autópsia.
– Os oocistos coccidianos podem ser observados a partir da obtenção de amostras da vesícula
biliar, dos canais biliares ou das lesões do parênquima hepático.

Coccidiose intestinal
– A coccidiose deve ser diferenciada da VHD.
– Diagnóstico experimental: repousa sobre a observação ao microscópio de numerosos oocistos
coccidianos nas fezes após o enriquecimento. Considera-se para o coelho que a taxa de infestação
de 5.000 oocistos/g de material fecal de uma amostra intestinal seja um limiar de patogenicidade.
O ideal é que o laboratório possa tipar os coccídios, a fim de poder julgar objetivamente sua
característica patogênica.

Prevenção E Tratamento
– Sulfadimetoxina (Corylap®, Biaprim®, Mucoxid®) 50 mg/kg no primeiro dia, seguido de
25 mg/kg/dia por 10 a 20 dias, sulfadimetoxina/pirimetamina (Ocecoxil®).
– Toltrazuril (Baycox®) 2,5 mg/kg durante 2 dias, renovar depois de 5 dias.



– Acidificar a água potável para impedir o desenvolvimento de coccídios.
– Controlar as perdas de líquidos e de eletrólitos.
– Os melhores meios de desinfecção são representados pelo amoníaco, a água fervente, o vapor
d’água e a chama uma vez que seja possível utilizá-la.



Coelho anoréxico (Manejo do)
Recordações Sobre A Fisiologia Digestiva
Ver DIARREIA AGUDA (CONDUTA FRENTE A UMA).

Padrões Fisiológicos A Saber
– Consumo de alimentos (granulados): …………………………………………… 50 g/kg/dia
– Consumo de água: ……… 50 a 100 mL/kg/dia
– Tempo de duração do trânsito intestinal (excrementos duros): ………………………. 4 a 5 horas
– Tempo de duração do trânsito intestinal (cecotrofia): …………………………………. 8 a 9 horas
– Quantidade de fezes duras excretadas: ……………………………………………….. 5 a 18 g/kg/dia
– Quantidade de urinas emitidas: ……………………………………….. 10 a 35 mL/kg/dia
– Volume gástrico: …………………… 30 a 50 mL
– Número de refeições/dia: …………………… 40

A formação de fezes duras ocorre em sincronia com o ato de alimentar-se.

Os Efeitos Do Estresse E Da Dor
O coelho é hiperssensível ao estresse e à dor. A adrenalina secretada:
– estimula a redução da filtração renal;
– provoca a formação de úlceras gástricas.
    A ativação inibitória do sistema simpático provoca uma diminuição ou até mesmo a parada do
trânsito gastrointestinal. Resulta então:
– o acúmulo e a desidratação do conteúdo gástrico;
– uma estase cecal e intestinal com produção de gás.
    A redução na oferta de alimentos resulta rapidamente em consequências graves,
principalmente em indivíduos obesos:
– diarreia: a diminuição da oferta de fluidos e nutrientes leva a perturbações na microflora cecal;
– cetose: a diminuição da glicemia leva a uma lipose hepática → produção de ácidos graxos
voláteis → oxidação →ácidocetose → depressão, anorexia e morte.

As Causas Da Anorexia
Todas aquelas que desencadeiam estresse ou dor.
– Doenças bucodentárias:
– maloclusão incisiva avançada
– maloclusão molar grave com lesão da língua ou da parede jugal;
– abscesso bucodentário com estase intestinal.
– Hipomotilidade gastrointestinal (estase intestinal, iíeus) consecutiva à dor e ao estresse.
– Dilatação gástrica devido à ingestão de pelos (tricobezoar) ou de corpos estranhos (papel,
gesso, fibras vegetais etc.).
– Paresia cecal associada a uma enterite mucoide.
– Obstrução intestinal por corpos estranhos.
– Enterite mucoide: disautonomia com diarreia e muco.
– Enterotoxemia por clostrídios.
– Doença renal aguda ou crônica.
– Cetose em coelhos gordos.



– Coriza aguda (pasteurelose) com hipertermia.
– Neoplasia.
– Infecção sistêmica: mixomatose, VHD.
– Intoxicação.

Conduta Frente A Uma Anorexia
• COLETA DE INFORMAçõES: idade, data de compra, condições de vida, condições do aparecimento,
tempo da doença.

Avaliação do estado clínico do paciente
– Peso, cálculo do emagrecimento: torna-se crítico quando um terço do peso do corpo tiver sido
perdido.
– Temperatura retal: a hipo ou hipertermia são preocupantes.
– Avaliação do tônus global do coelho: decúbito esterno ou lateral, torpor, imobilidade, fixação
ocular.
– Persistência ou não do trânsito digestivo: excrementos do dia normais, pequenos e secos ou
ausentes; presença ou não de cecotrofos aderidos ao ânus ou encontrados na gaiola.
– Avaliação do estado de inchaço abdominal.
– Nível de desidratação através do sinal da dobra de pele (uma desidratação superior a 7% exige
cuidados urgentes).
• HOSPITALIZAçãO caso o estado do paciente seja considerado grave.

Exames complementares
– de base:
– radiografia bucodentária,
– radiografia abdominal: investigação de uma estase gástrica (dilatação gástrica ou retenção

gástrica), estase cecal (gás ou retenção cecal), estase intestinal,
– exames de urinas: medida do pH, proteínas, densidade, corpos cetônicos, açúcar. Este simples

exame permite constatar a presença de um eventual estado de cetose,
– relatório sanguíneo de urgência: glicose, ureia, hematócrito, proteínas totais;
– mais específicos:
– fibroscopia gástrica;
– trânsito baritado;
– ultrassonografia abdominal e torácica,
– relatório hematobioquímico completo.

Determinação de um prognóstico
– Um estado de cetose, uma insuficiência renal grave têm um prognóstico muito desfavorável.
– Uma cetose avançada é irreversível.
– Uma parada no trânsito é tão mais grave quanto maior for seu tempo de duração.

Tratamento da causa
– Cuidados bucodentários: ver DOENçAS BUCODENTáRIAS DOS ROEDORES.
– Tratamento da estage digestiva: ver ESTASE GáSTRICA.
– Prevenção ou tratamento da proliferação de clostrídios.
    Para isto é necessário ou até indispensável fazer a inserção de:



– uma sonda nasogástrica para a administração de água, de alimento líquidos, de medicamentos
VO, de Micropaque® (trânsito baritado).
– uma via venosa ou em sua ausência uma via óssea ou intraperitoneal para promover a
reposição hídrica.



Colibacilose
Em Coelhos

Etiologia
A colibacilose é causada por sorotipos patógenos de Escherichia coli (O103, O2, O15) ramnose-,
que produzem uma excreção massiva e têm uma ampla difusão.
• SINAIS CLíNICOS: Ela é observada em fêmeas reprodutoras (enterite violenta por volta do tempo
do parto), nos coelhos filhotes do ninho entre os 10 primeiros dias de nascimento e nos jovens
em crescimento.
• DIAGNóSTICO. Pode ser:
– bacteriológico: isolamento de cepas patogênicas a partir da mucosa intestinal e cecal;
– necroscópico: congestão generalizada do intestino e do ceco com traços hemorrágicos, necrose
hepática em jovens em crescimento.
• TRATAMENTO: enrofloxacino 10 mg/kg/12 h, marbofloxacino 5 mg/kg/12 h, trimetoprim/sulfamida
30 mg/kg/12h, colistina 60.000 UI/kg SC.

Em Roedores
As colibaciloses são igualmente frequentes em cobaias, chinchilas e hamster. O tratamento é
idêntico, exceto pela colistina.



Conjuntivite
Ver OLHO VERMELHO



Convulsões
Coleta De Informações E Exame Clínico
O distúrbio neurológico deve sempre estar de acordo com seu contexto ambiental:
– estilo de vida do coelho (em gaiola, livre na casa, exterior);
– potencial contagioso eventual em caso de vários animais;
– realização ou não de tratamentos antiparasitários (coccidiose);
– coelha reprodutora ou não;
– estação do ano.

A análise do estado geral do coelho (bom ou degradado) tem valor diagnóstico muito
importante.

Em muitos casos é necessário haver hospitalização para por em obra exames complementares,
assegurar cuidados eficazes (inserção de cateter, injeções IV, sondagens urinárias etc.) e garantir
um monitoramento correto do coelho.

A eficácia do tratamento medicamentoso estará condicionada pela importância e a qualidade
dos cuidados higiênicos: hidratação, alimentação forçada, troca de forragem, monitoramento dos
cecotrofos, boas condições ambientais etc.

Ver Terapêutica dos problemas neurológicos do coelho doméstico em POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS
MEDICAMENTOS.



Coriza
Características Anatômicas E Fisiológicas
– Os coelhos e os roedores possuem uma predisposição anatômica às infecções respiratórias:
vias respiratórias superiores estreitas, cavidade torácica pequena, timo persistente.
– A primeira fase respiratória (inspiração) resulta de uma contração diafragmática e a frequência
respiratória é de 30 a 60 bat/min (coelho) e de 50 a 200 bat/min (roedores).
– A flora nasorrespiratória normal é representada por Moraxella sp., Micrococcus sp., Neisseria sp.

Etiologia
– Toda perturbação ambiental irá favorecer a ocorrência de infecções respiratórias: variação
térmica brusca, temperatura excessiva (superior a 25 °C), ventilação insuficiente, correntes de ar,
transportes, fermentações amoniacais (forragem não renovada).
– Os micro-organismos patogênicos mais encontrados são: Pasteurella multocida (coelho, cobaia,
chinchila, cão-de-pradaria), Pasteurellapneumotropica (outros roedores), Bordetella bronchiseptica
(coelhos e roedores), Corynebacterium pyogenes (rato, camundongo, hamster), Klebsiella
pneumoniae (cobaia, coelho), Staphylococcus aureus (coelho), Pseudomonas sp., Escherichia coli,
Streptococcus pneumoniae (rato), Mycoplasmapulmonis (rato).
– Estas bactérias atuam geralmente em associação e existem cepas mais ou menos virulentas. É
frequente a presença do vírus Sendai: ele não é patogênico sozinho, mas pode levar a formas
graves de rinite se estiver associado a outros micro-organismos. A coriza por Pasteurella é a mais
grave e a mais rebelde aos tratamentos.
– Uma coriza recidivante acompanhada por uma respiração ruidosa é geralmente associada a
uma infecção dentária no coelho.

Sintomas
– Corrimento nasal inicialmente seroso e depois purulento, conjuntivite, espirros, incômodo
respiratório, congestionamento das primeiras vias respiratórias.
– As úlceras e os abscessos cutâneos (pálpebras, lábios etc.) estão associados em alguns casos.
– O prognóstico é sempre reservado em vista dos riscos rápidos de complicações pulmonares.

Diagnóstico
Bacteriologia e antibiograma a partir da coleta de material nasal sob anestesia flash com
isoflurano ou a partir de uma lavagem nasolacrimal do orifício lacrimal.

Tratamento
TRATAMENTO GERAL preferencialmente por via injetável:
– enrofloxacino (10 a 15 mg/kg/12 h), marbofloxacino (7 mg/kg/12 h);
– imunoestimulantes (vacinoterapia com Rhiniffa®, Viscumalbum®*) e anti-inflamatórios: o
meloxicam, o ácido tolfênâmico, o acetilsalicilato de lisina, a fluixidina são úteis no início da
infecção. Ver Anti-inflamatórios Coelho/Roedores em POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS.
• TRATAMENTO LOCAL: sessões com aerossol na posologia de 2 vezes por 15 min/dia durante 10
dias. A mistura para o aerossol deve associar um antibiótico (cloranfenicol, gentamicina), um
mucolítico (aceticisteína) e um antisséptico respiratório (PulPhyton®).



É indispensável rever as condições ambientais e realizar um exame bucodentário completo.
 Condutas frente  a  distúrbios convulsivos no coelho

SUSPEITA DIAGNóSTICA EXAMES COMPLEMENTARES TRATAMENTO
Origem metabólica
Hipocalcemia 2-3 semanas após o parto
Toxemia gravídica
Uremia
Déficit em magnésio

Análise da dieta
NF/bioquímica
Análise das urinas

Gluconato de cálcio 100 mg/kg SC, IM,
VO
Ilusório
Fluidoterapia, diurético

Golpes de calor
Sinais associados: taquipneia, tremores
musculares, decúbito, fases de excitação

Rever o contexto (viagem em veículo, exposição ao sol, local mal
ventilado etc.)

Local fresco e ventilado
Mergulhar os membros em água,
molhar as orelhas
Evitar o resfriamento violento
Corticoides

Traumatismo cerebral Radiografia, Tomodensitometria, IRM
NF/bioquímica

Corticoides
Analgésicos
Anticonvulsivantes
Soluções de perfusão

Otite média ou interna
Sinais associados: torcicolo, nistagmo, andarem
círculos
Otite bacteriana (Pasteurella, Staphylococcus)
Encefalitozoonose

Radiografia da cabeça (bolhas timpânicas), tomodensitografia, IRM
Sorologia para Pasteurella
Sorologia e PCR para encefalitozoonoses

Antibioticoterapia específ ica
(quinolonas, penicilina G)
Antivertiginosos: meclizina, ciclizina
Febendazol: 20 mg/kg por 30 dias

Abscesso cerebral, encefalite
Pasteurella
Encephalitozoon cunieuli

Radiografia do crânio, tomodensitografia, IRM
NF/bioquímica
Serologia específ ica
Serologia para E. cuniculi, pesquisa de esporos nas urinas, PCR
das urinas, LCR, secreções respiratórias
Histologia: pesquisa de E. cuniculi nos rins e no encéfalo

Quinolonas
Sulfamidas
AINEs
Febendazol: 20 mg/kg por 4 semanas
Ausência de eficácia demonstrada
para as formas encistadas

Intoxicações
Raticidas
Metaldeído (substância utilizada para acender a
churrasqueira)
Crimidina
Organoclorados: tremores, blefarospasmo,
hiperexcitabilidade, ptialismo
Organofosforados: angústia respiratória
Chumbo, Zinco
Ionóforos anticoccidianos: edema cerebral,
problemas digestivos

Relatório de hemostasia
NF/bioquímica
Dosagem de plumbemia e zincemia

Vit K1 5-10 mg/kg IV, SC
Valium®* 10 mg/kg IV
Vit B6: 30 mg/kg IV
Pentobarbital sódico 20 mg/kg Perf.
NaCl/manitol
Atropina 10 mg/kg/20 min IV
EDTA 100 mg/kg PV 5 dias
Rever a dieta

Epilepsia essencial Eliminação de outras causas
Sua ocorrência não está demonstrada para o coelho

Valium®* 1-2 mg/kg/12 h IV, IM
Fenobarbital-brometo de potássio
(Crisax®)
1/10 a 1/5 de comprimido/dia

Colapso cardiovascular Auscultação, ECG Etilefrina 1-2 mg/kg SC, IM, IV
Perfusões NaCl/glicose

Neoplasia do SNC Tomodensitometria, IRM, punção do LCR Cirurgia quando possível
Obstrução intestinal GI Radiografia abdominal

Trânsito baritado
NF/bioquímica

Cirurgia
Perfusões Ringer/glicose

Coccidiose intestinal Coprologia parasitária Sulfadimetoxina
Toltrazuril

Dor severa  Analgésicos
Estresse, estado de choque  Valium®*

Flunitrazepam, carazolol
Estado de agonia   



Corrimento ocular
O corrimento ocular pode ser seroso, seromucoso, mucopurulento ou hemorrágico.

Etiologia
– Corrimento seroso (epífora): compressão do canal nasolacrimal pelas raízes apicais dos incisivos
superiores, conjuntivite (coriza aguda, irritação pela terra de banho na chinchila).
– Abscesso retro-orbital em formação, início de obstrução lacrimal, abscesso do estroma corniano,
mixoma palpebral, úlcera corniana.
– Corrimento seromucoso: abscesso retro-orbitário, acometimento da raiz dos incisivos (ou dos
dentes jugais) superiores, ceratoconjuntivite seca.
– Corrimento mucopurulento: infecção dentária, dacriocistite, traumatismo, pasteurelose.
– Corrimento hemorrágico: traumatismo, abscesso, cromodacriorreia do rato, sialodacriorreia do
rato.

Investigação Dos Sinais Clínicos Associados
– Gerais: hipertermia, abatimento, sinais respiratórios.
– Lesões bucodentárias: toda epífora mucopurulenta deve sistematicamente evocar uma origem
dentária.
– Lesões cornianas: são frequentes nos roedores e coelhos devido à sua exorbitação fisiológica. As
úlceras estão relacionadas a uma hipossecreção lacrimal ou de origem traumática.

Exames Complementares
– Exames por imagem: radiografias bucodentárias de rosto e de perfil sem preparação,
dacriocistografia (para localizar o dente responsável pela compressão nasolacrimal),
tomodensitometria, IRM.
– Teste com fluoresceína: estimativa da permeabilidade das vias lacrimais, presença de úlceras
cornianas. Este teste permite eliminar as opacidades cornianas não ulcerativas: distrofias
cornianas cálcicas (algumas raças de ratos e de camundongos), distrofias lipídicas (coelho,
cobaia, rato).

Tratamento
– O tratamento está globalmente baseado naquele dos carnívoros domésticos, com algumas
especificidades.
– Úlceras cornianas: a atropina é pouco eficaz (presença de atropinases no coelho e no rato).
– Abscesso do estroma: queratectomia superficial. Evitar a tarsorrafia (presença de músculo
estriado no coelho), preferir a blefarorrafia de curta duração.
– Dacriocistite do coelho: irrigação do canal lacrimal a partir do ponto lacrimal com uma solução
fisiológica salina acrescida de antibióticos (gentamicina, quinolonas etc.).
– Sempre considerar uma origem dentária frente a um corrimento ocular no coelho. Os incisivos
superiores ou os primeiros pré- molares superiores podem estar envolvidos na causa. A extração
de um ou dos dentes envolvidos é o único tratamento eficaz.



Cromodacriorreia do rato
Definição
A cromodacriorreia do rato, também chamada de doença da lágrima marrom, se deve a uma
secreção anormalmente elevada de pigmentos porfirínicos (protoporfirinas IX e coproporfirina
III) pela glândula de Harder. Clinicamente, observam-se crostas vermelhas a marrons nos cantos
dos olhos assim como nas narinas.

Os hamsters, camundongos e gerbis podem igualmente apresentar cromodacriorreia. Nestes
últimos, a cromodacriorreia pode favorecer o surgimento de uma dermatite nasal (ver DERMATITE
NASAL DO GERBIL).

A cromodacriorreia não deve ser confundida com uma epistaxe, que é geralmente encontrada
em doenças pulmonares graves (tumores, doença respiratória crônica avançada). Um esfregaço
sanguíneo permite fazer a diferenciação assim como a observação de fluorescência de porfirinas
sob a lâmpada de Wood.

Particularidades Anatômicas Do Olho Do Rato
– O sistema lacrimal do rato é composto de quatro partes: uma glândula intraorbitária, uma
glândula extraorbitária, uma glândula de Harder e os canais lacrimais.
– A glândula de Harder secreta uma substância lipídica que contém feromônios, melatonina e
pigmentos porfirínicos. Os feromônios interviriam no comportamento de toalete facial dos ratos.

Etiologia
A hipersecreção da glândula de Harder é observada em duas situações distintas: um estado de
estresse e uma irritação da glândula (primitiva ou secundária a outra doença).
• ESTADO DE ESTRESSE. Pode ser:
– fisiológico: desmame, gestação, lactação;
– psicológico: perda de um companheiro, mudança de ambiente, mudança de proprietário. Devido
à sua natureza muito sociável, os ratos necessitam de parâmetros territoriais, marcados por
depósitos de feromônios presentes nas urinas, nas fezes e nas secreções cutâneas;
– patológico: dor, doenças sistêmicas, doença respiratória crônica.

Irritação da glândula de harder
Secundária:
– Conjuntivites:
– de origem ambiental: acúmulo de amoníacos, correntezas de ar, forragem não adaptada

(maravalha de pinus, cedro vermelho, forragem perfumada etc.) são os mais frequentes;
– de origem infecciosa: pasteurelose (Pasteurella pneumotropica), Streptococcus pneumoniae,

sialodacrioadenite viral (descrita a seguir);
– de origem traumática.
– Tumor ocular ou periocular de origem óssea, muscular ou relacionado ao tecido conjuntivo.
– Abscesso ocular ou periocular.
– Granuloma inflamatório secundário a uma mordida nas proximidades, a um traumatismo ou a
uma infecção dentária radicular (muito mais raro que em coelhos e cobaias devido ao tamanho
reduzido das raízes dentárias).
Primitiva:
– Dacrioadenite, muitas vezes de origem viral nos ratos:



– a sialodacrioadenite viral do rato (SDA) se deve a um Coronavirus. Ela é muito contagiosa e sua
transmissão é feita por aerossóis ou simples contato. Trata-se de uma doença das glândulas
salivares, das glândulas lacrimais e dos nodos linfáticos;

– sinais clínicos: rinite e corrimento, seguido de blefarospasmo, fotofobia, cromodacriorreia,
ceratoconjuntivite, exoftalmia. Hipertrofia dos nodos linfáticos retromandibulares e das
glândulas salivares (cabeça de hipipótamo). A evolução se faz em poucos dias, em direção à
cura ou ao secamento da córnea seguida de panoftalmia;

– tratamento:antibioticoterapia para evitar infecções bacterianas secundárias (marbofloxacino ou
enrofloxacino 10 mg/kg/12 h), anti-inflamatórios, colírio ou pomada antibiótica oftálmica
(Ophtalon®), substituto para lágrimas (Regefluid®), nursing.

– Tumor da glândula de Harder: cistoadenoma.
– Cistos do sistema lacrimal: responsáveis na maioria das vezes por uma exoftalmia.

Tratamento
• EM RELAçãO AO AMBIENTE:
– Colocar a gaiola em lugar calmo, protegido da exposição a correntes de ar. Atenção às gaiolas
colocadas ao chão.
– Evitar utilizar forragem de maravalha de pinus, de cedro vermelho ou forragem perfumada.
Preferir utilizar cânhamo, milho esmagado (exceto se houver a presença de pododermatite ou
animal obeso) ou sopalin. A forragem deve ser renovada 2 vezes/semana.

Nursing: alimentação forçada
 

Tratamento etiológico
– Anti-infecciosos para profilaxia ou terapêutica: marbofloxacino ou enrofloxacino. Associa-se a
doxociclina em caso de suspeita de micoplasmose (MRC) durante 1 mês.
– Anti-inflamatórios esteroides (dexametasona Dexadreson® injetável ou, alternativamente,
betametasona Celestene®* gotas orais) ou não esteroides (meloxicam, Metacam®) durante um curto
período de tempo (3 a 5 dias) caso o rato apresente um desconforto respiratório e/ou dor.
– Tratamento cirúrgico: enucleação em caso de panoftalmia, abscesso recidivante ou tumor
intraocular ou retrobulbar.



Dacriocistite
Ver EPíFORA



Demodicose
Vários demodex são parasitos de roedores e lagomorfos; eles são específicos para cada espécie.

Diagnóstico
• Suspeitar diante de lesões pouco ou não pruriginosas, alopécicas difusas ou localizadas (cabeça,
tronco) algumas vezes eritematoescamosas.
• A demonstração dos parasitos é fácil por meio da análise do raspado cutâneo.

MUITO FREQUENTE NO HAMSTER principalmente em indivíduos idosos; há 2 parasitos possíveis.
– Demodex aurati: aquele de causa mais frequente. Parasito dos folículos pilosos, de formato
alongado, patas atrofiadas. Lesões alopécicas difusas com seborreia, descamações e
hiperpigmentação.
– Demodex criceti: parasito da superfície da pele, presente no extrato córneo da epiderme, abdome
troncado. Ação patogênica discreta e discutida.

A demodicose clínica aponta geralmente o indício de um estado de hipercorticismo (tumor da
suprarrenal).

Menos frequente em outras espécies
– Demodex cuniculi: coelho (raro). Depilação, descamação.
– Demodex caviae: cobaia. Prurido, eritema e descamação sobre o tronco.
– Demodex merioni: gerbil. Alopecias e crostas sobre a cabeça e o tronco.
– Demodex ratti(rato) e Demodexmusculi(camundongo). Não há efeito patogênico.

Tratamento
– O amitraz (Ectodex®) é eficaz em solução a 0,05% sendo administrado em 2 aplicações por
semana. No entanto, este produto não é aconselhado, pois exibe reconhecida toxicidade sobre a
coelha gestante, os hamsters anãos e os outros miomorfos.
– A milbemicina (Interceptor®) é eficaz a 1 mg/kg/dia até a obtenção de resultado negativo através
da análise de raspados cutâneos. Entretanto, sua utilização estritamente diária e seu elevado
custo dificultam sua utilização.
– A moxidectina (Advocate®) 1 mg/kg/semana em spot-on é a molécula mais interessante
atualmente.



Dermatite nasal do gerbil
Esta doença também é chamada de sore nose, piodermite facial, dermatite nasal ou eczema facial.

Etiologia
– A origem desta doença polifactorial é pouco conhecida: estresse ansiogênico associado ao
superpovoamento, problemas hierárquicos ou falta de cuidados. Ela é observada principalmente
em filhotes durante o período que segue o desmame.
– As porfirinas presentes nas secreções da glândula de Harder induzem uma dermatite de
irritação, algumas vezes acompanhada por uma infecção secundária por Staphylococcus aureus.

Sintomas
– A região perinasal é o local das lesões eritematosas e crostosas que evoluem para uma
dermatite exsudativa extensiva sobre a face, os membros e o corpo.
– Os animais acometidos apresentam uma marca fluorescência sob luz UV (lâmpada de Wood)
na região nasal.

Tratamento
– A ablação cirúrgica da glândula de Harder interrompe a secreção de porfirinas.
– Antibioticoterapia: marbofloxacino ou enrofloxacino 10/mg/kg/12 h durante 2 ou 3 semanas.



Dermatite exsudativa do gerbil
Etiologia
– Excesso de umidade no ambiente (higrometria superior a 50%).
– Esta doença é encontrada em gerbis alocados em gaiolas tipo aquário com aeração inadequada,
em contato com uma forragem úmida devido a bebedouros ou mamadeiras que pingam, e que
não possuem areia para banho.

Sintomas
– Os gerbis ficam agitados, emagrecem e apresentam uma pelagem úmida anormal com pelos
eriçados e rugosos.
– Uma exposição prolongada à umidade excessiva pode levar à morte de alguns animais.

Tratamento
Restabelecer as condições ambientais corretas: higrometria obrigatoriamente entre 30 e 50%,
temperatura ambiente em torno de 20 °C, caixa de areia para eliminar o excesso de sebo cutâneo
(mistura de 50% de talco + 50% de areia fina ou terra de banho para chinchila), forragem de
palha de cânhamo lascado (Aubiose®*).



Dermatite ulcerativa do camundongo
Etiologia
A dermatite ulcerativa, também chamada herpetiforme, é uma alergia alimentar ao glúten,
caracterizada pela formação de depósitos de IgA na membrana basal das células acometidas.

Sinais Clínicos
– Dermatite alopécica extensiva muito pruriginosa, inflamatória e ulcerativa, inicialmente
localizada ao nível das regiões escapular e cervical, acompanhada de um prurido intenso, e
depois se estendendo rapidamente e de característica dramática.
– O estado geral do camundongo de degrada e a morte ocorre em algumas semanas.

Diagnóstico
Diagnóstico diferencial
– Pseudossarna (Myocoptes musculinus, Myobia musculi…).
– Dermatite espontânea NC/Nga Mice: superprodução de IgE, associada a uma alimentação ad
libitum.
– DS-Nh: alopecia provocada por uma superprodução de histamina no soro e nos tecidos
afetados.
– Dermatite proliferativa crônica: infiltração por células gigantes, macrófagos e eosinófilos.
– Flakyskin: caracterizada por uma dermatite crostosa.
– ACD: edema da zona de contato, prurido, crostas e hiperpigmentação.
• O MELHOR DIAGNóSTICO é obtido através de biópsias cutâneas.
• RASPADOS CUTâNEOS para a pesquisa de ácaros. Esta pesquisa geralmente resulta negativa devido
aos tratamentos anteriores com antiparasitários.
• BACTERIOLOGIA a partir de amostras por esfregaço, cultura em ágar de Sabouraud.

Tratamento
– Um regime de restrição ao glúten, à base de leite de soja, iogurtes de soja e frutas, queijo de
massa cozida, biscoitos sem glúten e presunto branco.
– Ácidos graxos essenciais da série Omega 3 e com um creme anti-H1.
– Este tratamento permite uma notável diminuição das lesões em 2 a 5 semanas, de acordo com a
gravidade das mesmas.
– Os tratamentos locais, os antibióticos e os corticoides são geralmente ineficazes.



Diabetes melito
O diabetes melito é raro em coelhos e roedores domésticos. Ele pode ser encontrado em coelhos,
cobaias (abissínios), chinchilas, degus, hamsters. Ele é não insulinodependente.

Etiologia
– Origem orgânica: diabetes melito associado a uma glomerulonefrite severa (cobaia) ou
relacionado a uma amiloidose das ilhotas de Langerhans pancreáticas (degu).
– Origem nutricional: dieta hiperglicídica (frutas frescas ou geleias, doces, misturas completas),
principalmente para o degu.
– Origem infecciosa: infiltração celular das ilhotas de Langerhans induzidas por vírus
(Citomegalovírus, Herpesvírus) no degu.
– Origem genética: deficiência congênita em manganês, após a idade de 6 meses (cobaia).

Sinais Clínicos
– Poliúria-polidipsia (algumas vezes mais de um litro na cobaia), perda de peso, letargia, catarata
(cobaia, chinchila, degu).
– Sinais urinários característicos na cobaia: hipertrofia vesical, polaquiúria, estrangúria.
– Sinais cutâneos: no hamster (principalmente no hamster chinês) e nos cobaios rosetas.
Alopecia associada a uma pelagem opaca, conjuntivite, emagrecimento e poliúria.

Diagnóstico
– Hiperglicemia: deve ser superior a 3 g/L para ser significativa.
– Urinas: glicosúria, cetonúria.
– Dosagem de lípides sanguíneos (hiperlipidemia).
– Teste de tolerância à glicose por via oral. Este teste é conclusivo em cobaias. Após um jejum de
18 horas e uma administração oral de glicose 1,75 g/kg, a glicemia dosada 4 horas mais tarde é
mais que o dobro do valor basal na cobaia diabética, enquanto que ela não excede 1,5 vez o valor
basal na cobaia sadia.

Tratamento
– Estes tipos de diabetes melito são em geral não insulinodependentes, portanto a insulina é
geralmente ineficaz. A insulina NPH pode dar resultados favoráveis no início do tratamento (2
UI no hamster, 2 a 12 UI na cobaia e na chinchila), mas a hiperglicemia se reestabelece
rapidamente.
– Fitoterapia hipoglicemiante: EPS olivier®*, carbono Marie®*.
– Rever a dieta: regime hipocalórico pobre em açúcar e em gordura e rico em fibras.



Diarreia aguda (Conduta frente a uma)
Recordações Sobre A Fisiologia Do Sistema Digestório

Coelho anão
– O sistema digestório do coelho está adaptado a uma dieta rica em fibras.
– O alimento é separado em 2 frações no cólon:
– as partículas grandes (> 0,3 mm) passam para o cólon distal e depois são excretadas sob a

forma de pequenas bolas fecais;
– as partículas pequenas (< 0,1 mm) passam para a parte proximal do ceco onde sofrem uma

degradação por fermentação bacteriana.
– O conteúdo do ceco forma uma fina massa contendo micro-organismos e os produtos da
fermentação microbiana: ácidos aminados, ácidos graxos voláteis (AGV), vitaminas. Formam-se
então cecotrofos ou excrementos moles noturnos.

Papel dos 2 cólons

– O cólon proximal mistura e separa os alimentos ingeridos:
– as grandes partículas se acumulam no centro e são eliminadas distalmente após a passagem

pelo cólon (reabsorção de água na parte distal) para formar excrementos secos;
– as pequenas partículas se acumulam na periferia e são reprimidas no ceco onde são

misturadas.
– A formação dos excrementos duros coincide com a atividade de ingerir o alimento.
– O ceco tem um papel crucial. Seu pH é próximo de 6 e os AGV resultantes das fermentações
regulam o seu bom funcionamento. Ele representa um verdadeiro reator de fermentação graças
à sua flora microbiana específica que, quando se multiplica rapidamente e de maneira anormal,
pode dar origem a graves diarreias. Em condições fisiológicas, a flora cecal permite, a partir dos
dejetos da digestão do intestino delgado, fabricar novos nutrientes ricos e indispensáveis para o
coelho: proteínas, vitamina C, vitaminas do grupo B. Ela permite também a digestão de celulose.
Todas essas substâncias são recuperadas por meio da cecotrofia.
• A FLORA INTESTINAL DO COELHO compreende: uma flora dominante do gênero Bacteroides
(anaeróbia, Gram-negativa, 108 a 109 micro- organismos/g) assim como alguns Lactobacillus
(aeróbios, Gram-positiva);
– uma flora anaeróbia em pequena quantidade constituída por micro-organismos Gram-
negativos (Escherichia coli na quantidade de 102 a 103 micro-organismos/g de conteúdo estomacal)
ou Gram-positivos (Clostridium perfrigens em adultos, ausente nos indivíduos muito jovens, com
pico no momento do desmame).

O intestino também contém pequenas quantidades de coccídios: menos de 5.000 oocistos
coccidianos/g de fezes retiradas diretamente do intestino. Algumas espécies não são ou são
pouco patológicas (Eimeria coecicola, E. perforans, E. exigua, E. vejdovsky). Os coccídios podem se
multiplicar de maneira fulminante, principalmente em filhotes em desmame, o que leva a
mortes muito rápidas.

Roedores
• A COBAIA é herbívoro estrito, ele pratica a coprofagia verdadeira (excrementos de origem cecal),
o que lhe permite cobrir suas necessidades em vitaminas do grupo B e de manter uma flora



intestinal aproximadamente constante. A capacidade estomacal é de 15 a 25 mL. O ceco é
volumoso, com capacidade de 8 a 10 vezes superior àquela do estômago. A cobaia está
predisposto a doenças digestivas devido ao comprimento do seu intestino (2,5 m) e à lentidão do
seu trânsito digestivo que pode durar uma semana, com os alimentos se sobrepondo em
camadas sucessivas.
    Uma oferta suficiente de celulose na ração é indispensável para obter um trânsito normal. A
digestão da celulose é feita ao nível da junção íleo-ceco-cólica graças às secreções biliares e íleas.
Todo desequilíbrio da flora intestinal leva à multiplicação de micro- organismos coliformes.
• A CHINCHILA apresenta características anatomofisiológicas comparáveis àquelas da cobaia.
    O seu intestino é muito longo (2,5-3 m) e comporta um ceco igualmente volumoso. O trânsito
digestivo é muito lento e adaptado à digestão de alimentos grosseiros pouco energéticos, ricos
em celulose.A chinchila possui uma predisposição ao meteorismo, às autointoxicações e às
estases alimentares.
• O HAMSTER apresenta um aparelho digestório particular. O estômago está dividido em 2 porções
por uma constrição e compreende:
– uma porção proximal ou pré-estomacal de estrutura escamosa, sítio de uma fermentação
bacteriana ácida.
– uma porção distal ou estômago propriamente dito de estrutura glandular.
    O teor da dieta em proteínas deve ser moderado. O hamster pratica coprofagia e a digestão
bacteriana da celulose é realizada em seu ceco volumoso.
• A FLORA INTESTINAL DOS ROEDORES compreende:
– uma flora dominante de Lactobacillus (aeróbia, Gram-positiva) e de Bacteroides (anaeróbia,
Gram-negativa) em quantidade bem menor (principalmente presentes no hamster);
– uma flora anaeróbia em pequena quantidade constituída de Escherichia coli e de modo
facultativo de Clostridium e de Streptococcus (no hamster).

Sinais Clínicos De Uma Diarreia Aguda
A grande maioria das enterites agudas observadas na clientela corresponde a enteropatias não
específicas sobre as quais será difícil ou não interessante pesquisar agentes patógenos precisos.

A síndrome da diarreia aguda é caracterizada geralmente por abatimento, anorexia, polidipsia,
dor abdominal, sujeira da região anal e caudal e por dejetos líquidos e muitas vezes
nauseabundos. A desidratação se instala rapidamente e ocorre morte após alguns dias ou
algumas horas (coelhos) se nenhum tratamento for posto em prática.

Toda alteração da função intestinal leva à modificação da população microbiana, no sentido da
multiplicação dos cocobacilos, (ou) dos clostrídios e dos coccídios no coelho, dos cocobacilos
e/ou dos clostrídios nos roedores. As diarreias agudas apresentam principalmente um caráter de
gravidade no coelho, no hamster e na cobaia.

Etiologia Da Diarreia Aguda
Fatores ambientais
– Modificação alimentar brusca: alimentos pouco variados, excesso de proteínas, déficit em
celulose.
– Estado de estresse: calor excessivo (o coelho tem dificuldade em regular sua temperatura acima
de 25 °C), transportes, má ventilação, falta de hidratação, superpopulação.
– Desmame inadequado.

Disto resultam modificações do pH e do trânsito, um desequilíbrio da flora intestinal com



proliferação dos clostrídios e/ou dos colibacilos.

Fatores iatrogênicos
Trata-se da administração inadequada de antibióticos que vão levar a uma perturbação da flora
intestinal, principalmente anaeróbia. Disto resulta a proliferação dos clostrídios presentes com
liberação de toxinas que provocam a necrose da mucosa intestinal e a enterotoxemia induzida.

A toxicidade digestiva de um antibiótico se manifesta geralmente através de uma enterite,
uma tiflite e morte de 3 a 6 dias após o início do tratamento. A maioria dos betalactâmicos é
tóxica para os coelhos e roedores assim como os macrolídeos (exceto a espiramicina para o
coelho) e certos aminosídeos. Ver Anti-infecciosos Coelhos/Roedores em POSOLOGIA DOS
PRINCIPAIS MEDICAMENTOS.

Conduta Diante De Uma Diarreia Aguda
Coleta de informações
Idade, data de compra, condições ambientais, condições do aparecimento.

Avaliação do estado clínico do animal
– Nível de desidratação: pelo sinal da dobra da pele (uma desidratação superior a 7% exige
cuidados urgentes).
– Temperatura corporal: hipo ou hipertermia são preocupantes.
– Análise do estado de inchaço abdominal: gases intestinais, estase cecal.
– Análise do tônus global: decúbito esterno ou lateral, torpor, imobilidade, fixação ocular.

Hospitalização caso o estado do paciente seja considerado grave
 

Cuidados de urgência
• COMBATER O HIPERPERISTALTISMO através da dieta, de antispasmódicos injetáveis com efeito
parassimpatolítico (brometo de prifínio, butibrometo de escopolamina), de loperamida
(Imodium®*). Estes atropínicos não devem ser renovados durante muitos dias seguidos pois eles
podem dar origem a uma estase gastrointestinal perigosa ou até mortal (principalmente para o
coelho e a chinchila).
• COMBATER A PERDA DE áGUA E ELETRóLITOS por meio de:
– uma reidratação parenteral: em casos graves, inserção de um cateter intravenoso (coelho: veia
cefálica, veia da orelha), intraperitonial ou intraósseo (tíbia, fêmur) quando não for possível
através da via venosa (roedores, coelhos muito desidratados). Na ausência de informações
bioquímicas precisas, a solução de escolha é a mistura de 2/3 de Ringer lactato e 1/3 de glicose
isotônica na razão de 80 a 100 mL/kg/24 horas administrado por perfusão ou com a ajuda de uma
bomba perfusora (o que permite regular corretamente o débito dos líquidos de perfusão e evitar
uma hiper-hidratação, que pode rapidamente se instalar). Deve-se adicionar cloreto de potássio
(0,5 mEq/kg/h);
– uma reidratação oral: com seringa, com ajuda de uma sonda esofagogástrica introduzida por
via oral ou então com ajuda de uma sonda nasogástrica cuja inserção é relativamente fácil em
coelhos e grandes roedores (diâmetro de 2 a 3 mm). Pode-se assim administrar água, infusões,
sopas prontas (cremes, Critical Care®), reidratantes orais em massas (Diarsanyl®), em pó solúvel



(Biodiet®, Waltham Feline/Canine Rehydratation Support®), em solução (Hydratech®).

Exames complementares
É muito útil realizar esses exames uma vez que os cuidados de urgência tenham sido postos em
prática para avaliar o estado do animal, estabelecer um diagnóstico e um prognóstico, pôr em
obra um tratamento apropriado.
• RELATóRIO SANGUíNEO DE URGêNCIA: glicose, ureia, hematócrito, proteínas totais.
• ANáLISE DE URINAS: proteínas, pH, densidade.
• RADIOGRAFIA ABDOMINAL: investigação de uma estase cecal muitas vezes associada a uma
enterotoxemia por Clostridium. Deve-se então restabelecer o trânsito e aumentar a secreção
digestiva com metoclopramida (Primperid®), suprimir os gases intestinais (Siligaz®*), prevenir
uma enterotoxemia (Questran®*).
• EXAME COPROLóGICO PARASITáRIO na pesquisa de:
– coccídios do gênero Eimeria (coelho, cobaia, chinchila): uma contagem superior a
5.000 oocistos/g de fezes é patológica mas a identificação das diferentes espécies por esporulação
é útil pois os diferentes coccídios não possuem o mesmo poder patogênico;
– outros protozoários: Flagelados (Giardia sp., G. muris, G. duodenalis, Thichomonas muris) ou
Ciliados (Balantidium coli, Entamoeba muris). Esses protozoários são fatais para a cobaia e a
chinchila;
– criptosporídios pela técnica de Ziehl modificada (camundongo).

NOTA: O exame bacteriológico das fezes tem um baixo interesse dentro do contexto de uma
consulta de urgência para um roedor ou coelho doméstico motivada por uma diarreia aguda. No
entanto, é interessante para o contexto de locais de criação de animais ou de pet shops, onde as
enterites apresentadas possuem um caráter de contagiosidade.

Cuidados complementares
• REALIZAR UM TRATAMENTO ANTICOCCIDIANO E ANTI-INFECCIOSO. As sulfamidas (sulfametoprim,
sulfadimetoxina, sulfadiazina) são preferenciais pois possuem uma dupla ação muito útil para os
coelhos. A neomicina VO é o antibiótico de escolha em caso de proliferação microbiana,
principalmente em enterines pós-medicamentosas.
• ADMINISTRAR UM ADSORVENTE E UM PROTETOR GASTROINTESTINAL (à base de kaolin, carbono ou
esmectita) para neutralizar as toxinas e bactérias e prevenir as lesões ulcerativas ou necróticas.
• REEQUILIBRAR A FLORA INTESTINAL através de probióticos e fermentos lácteos de Lactobacillus
(Rongeur Digest®, Lactositsa®). Estes fermentos láticos deverão ser administrados durante todo o
período de duração do tratamento antibiótico e após uma semana do fim deste. No entanto, para
que sejam eficazes, devem ser administrados 2 horas antes e depois do antibiótico para evitar
sua inativação.



Dificuldades no coito
Caráter Agressivo Do Parceiro
– A chinchila e o coelho anão são, em alguns casos, exigentes na escolha do parceiro.
– Uma fêmea multípara pode recusar os avanços de um macho inexperiente; inversamente um
macho de caráter belicoso pode machucar severamente uma fêmea. Deste modo é aconselhável
manter atenção quando houver a formação de um casal de chinchilas ou de coelhos e observar os
parceiros.

Más Condições De Criação
– Há certo número de fatores ambientais que podem perturbar a avidez do macho: temperatura
ambiente muito elevada (superior a 20 °C), iluminação com tempo de duração insuficiente, nível
de amônia ambiental muito elevada, forragem muito espessa, ambiente ruidoso.
– Isto é particularmente verdadeiro para chinchilas e coelhos anãos.

Parafimose
– Observado principalmente em chinchila.
– Geralmente se apresentado após uma cópula: um anel de pelos provenientes da fêmea se
forma ao redor do pênis. Resulta disto uma incapacidade em copular ou um prolapso peniano
permanente. Os machos jovens e sem experiência são os mais afetados. Em casos severos, ocorre
inchaço do pênis, seguido de uma parafimose, acompanhada por uma infecção e em alguns
casos por uma necrose peniana.
– O tratamento da parafimose consiste em remover o pênis do seu envelope e retirar o anel de
pelos. O pênis pode então ser reinserido, após a aplicação de um lubrificante ou de uma pomada
antibiótica. Na presença de necrose do pênis, o tratamento é cirúrgico e consiste em amputação.

Persistência Da Membrana Vaginal
– Observa-se principalmente em chinchila.
– Uma leve pressão sobre a membrana vaginal é geralmente suficiente para liberar a abertura
vaginal.



Dispneia
Etiologia

Dispneias obstrutivas

 

Doença das vias respiratórias superiores
– Obstrução das narinas: coriza, papilomatose, tumores das cavidades nasais ou dos seios nasais.
– Obstrução traqueobrônquica por uma secreção hemorrágica (VHD), purulenta (pasteurelose),
um abscesso (pasteurelose), um corpo estranho, um tumor.

Doença das vias respiratórias profundas
– Pneumonia (pasteurelas, micoplasmas, Klebsiella pneumoniae, estafilococos, vírus Sendai etc.).
– Hemorragia pulmonar: VHD, intoxicação por anticoagulantes, golpes de calor.
– Tumores pulmonares, linfoma, gordura intratorácica.
– Enfisema de origem traumática.

Dispneias restritivas

 

Doenças pleuríticas
– Efusão pleural: tumor, hemotórax, piotórax (Pasteurella multocida, Klebsiella pneumoniae,
Streptococcus sp., Corynebacterium sp.).
– Hérnia diafragmática, pneumotórax.
– Tumor do mediastino ou da pleura.

Distensão abdominal
levando à compressão do diafragma.
– Meteorização: coccidiose, estase gástrica, estase cecal, enteropatia, enterotoxemia.
– Tumor abdominal: fígado, ovário, útero, rins etc.
– Gordura intra-abdominal, obesidade.

Outras causas

• GOLPE DE CALOR: os coelhos e roedores não conseguem garantir corretamente sua
termorregulação acima de 25 °C.
• CARDIOPATIAS: edema pulmonar, hidrotórax cardiogênico.
• HEMOPATIAS: anemias, metemoglobinemia, coagulopatia.
• DOENçAS NEUROMUSCULARES.
• HIPERTERMIA, ALERGIA.
• DOENçAS METABóLICAS: uremia, insuficiência renal, alcalose respiratória, cetose.



• ESTRESSE, DOR, MEDO.

Diagnóstico
• RADIOGRAFIA TORáCICA: demonstração de efusões, presença anormal de ar, broncograma,
visualização dos lobos pulmonares.
• ULTRASSONOGRAFIA: diagnóstico de cardiopatia.
• BACTERIOLOGIA: a partir de uma amostra de secreção nasal ou de um lavado broncoalveolar.

Tratamento
– Oxigenoterapia: em caso de hipóxia ou de cianose.
– Processo infeccioso: antibioticoterapia massiva e sustentada utilizando uma molécula que
apresente boa difusão pulmonar (quinolonas, espiramicina, cloranfenicol, sulfamidas
potencializadas, tetraciclinas), bromexina (0,3 mg/kg/12 a 24 horas), AINEs (doenças agudas).
– Cardiopatia: diuréticos.
– Rever as condições ambientais.



Distocias
As distocias são muito frequentes na cobaia e na chinchila.

Etiologia
Na cobaia
– Fêmea tardiamente colocada em reprodução, isto é, após 8 meses. A fusão e a ossificação da
sínfise púbica impedem então a separação da mesma.
– Fêmea obesa.
– Duração da gestação superior a 72 dias, com feto muito grande (peso que ultrapassa 100g).
– Atonia uterina por esgotamento ou por ação de toxinas bacterianas.
– Torsão uterina após 30 dias de gestação.

Na chinchila
– Volume dos fetos muito importante.
– Fêmea cujo coito foi muito precoce.
– Mau posicionamento do feto no canal pélvico.
– Número muito elevdo de gestações. O breed-back praticado por alguns criadores (indução de
cópula na noite do mesmo dia que ocorreu o parto) contribui para provocar o esgotamento das
fêmeas, que devem assegurar uma lactação durante o decorrer da nova gestação.

Tratamento
– É necessário fazer a intervenção quando o parto ultrapassar 3 horas, ou caso a fêmea se mostre
esgotada.
– Em um primeiro momento, pode-se ajudar a fêmea rasgando o âmnio e cortando o cordão
umbilical.
– Injeção de ocitocina (1 a 2 UI/fêmea SC ou IM).
– Caso não ocorra expulsão fetal em 15 minutos, é necessário realizar uma intervenção por meio
de cesariana.



Doença de tyzzer
Etiologia
– A doença de Tyzzer se deve ao desenvolvimento e à multiplicação de clostrídios Clostridium
spiroforme (antigo Clostridium piliformis), uma vez que o equilíbrio da forma intestinal é
perturbado (tratamentos antibióticos mal conduzidos, más condições ambientais). Os colibacilos
também estão regularmente presentes.
– Cl. spiroforme é um micro-organismo Gram-positivo esporulado muito resistente no meio
externo (um ano), destruído por formol ou hipoclorito de sódio (água sanitária).

Sinais Clínicos
– São comparáveis àqueles das colibaciloses.
– Cl. Spiroforme é responsável por uma tiflocolite hemorrágica aguda, de surgimento violento no
coelho. Os indivíduos em crescimento são os mais acometidos e a mortalidade é elevada.
– A doença de Tyzzer também é observada em cobaias, chinchilas, camundongos, gerbis e
hamsters, com formas agudas (diarreias profundas) ou subagudas. O potencial de contágio é
alto.

Diagnóstico
Necroscópico
– Lesões não patognomônicas de enterotiflite congestiva ou hemorrágica.
– Nódulos necróticos amarelados de 1 a 2 mm sobre o coração, fígado e válvula ileocecal, assim
como abrasões das vilosidades intestinais.
– Os nódulos devem ser diferenciados das lesões desencadeadas pela coccidiose hepática
(Eimeria stidae) e pela cisticercose hepatoperitoneal (Cysticercus pisiformis).
• BACTERIOLóGICO: isolamento do micro-organismo a partir dos intestinos.

Tratamento
– Espiramicina: 30 mg/kg/dia por 5 a 7 dias.
– Quinolonas: enrofloxacino ou marbofloxacino 10 mg/kg/12 h por 10 dias.
– Cloranfenicol (Mycolocine®) 30 mg/kg/12 h.
– Metronidazol (Flagyl®*) 20 mg/kg/12 h. Evitar na chinchila (neurotoxicidade).



Doença respiratória crônica do rato
Etiologia
– A doença respiratória crônica (DRC) do rato é frequente.
– Ela se deve ao Mycoplasma pulmonis e se desenvolve entre 12 e 18 meses.
– Alguns fatores podem intervir, favorecendo o papel patogênico do Mycoplasma pulmonis:
presença concomitante de vírus respiratórios (vírus Sendai, coronavírus da sialodacrioadenite),
fatores genéticos e carência de vitamina A ou E.
– A doença respiratória crônica também é observada em camundongos.

Sinais Clínicos
Os sinais clínicos característicos são dispneia intensa agravada pelo esforço, ortopneia, algumas
vezes epistaxe mais ou menos severa e episódios de cromodacriorreia (ver verbete).

Tratamento
– O tratamento da DRC é pouco eficiente e muitas vezes não faz mais que apaziguar a infecção.
– Para o rato, associa-se a penicilina G (60.000 a 80.000 UI/kg) ou a doxiciclina (5 mg/kg/12 h) a
uma fluoroquinolona em alta dose (enrofloxacino 20 mg/kg/12 h, marbofloxacino 10 mg/kg/12 h),
o que é renovado durante várias semanas ou até mesmo vários meses, com janelas terapêuticas.



Doença viral hemorrágica (VHD)
A doença viral hemorrágica, ou VHD, fez sua primeira aparição na China, em 1984. Em seguida,
chegou ao oeste da Europa e atingiu a França em 1988. Ela é observada em coelhos domésticos e
em criadouros situados em fazendas ou industriais.

Epidemiologia
– A VHD se deve a um Calicivírus.
– Os coelhos de criadouro e os selvagens parecem ser muito mais sensíveis ao vírus da VHD que
os coelhos domésticos, mas talvez isto se deva ao modo de vida destes últimos. A cobaia é
insensível. A lebre pode ser acometida por um calicivírus muito próximo, o vírus EBHS.
– A doença se desenvolve principalmente em coelhos adultos e pré-adultos, mas bem mais
raramente em jovens. Nenhum caso foi descrito antes da idade de 10 semanas.
– A transmissão experimental pode ser feita através de qualquer via injetável, por via oral ou
intranasal.
– A transmissão natural é feita das seguintes maneiras:
– Direta: os primeiros sinais surgem 48 horas mais tarde;
– Indireta:

– por via oral (pela intermediação de cadáveres, forragens ou verduras contaminadas) ou por cães
que, após consumirem cadáveres contaminados, se tornam agentes de contaminação através de
suas fezes ou do contato direto com coelhos;

– por intermédio de insetos que são vetores passivos do vírus.

Sinais Clínicos
– A evolução é extremamente rápida. As mortes ocorrem, na maioria das vezes, sem que os
sintomas tenham tido tempo de se manifestar.
– Uma observação atenta mostra a existência de um pico térmico seguido, 24 horas depois, por
uma dispneia acompanhada de hipotermia e, algumas vezes, epistaxe e melena.

Diagnóstico
Clínico
• NECROSCóPICO: lesões congestivas e hemorrágicas localizadas nos pulmões, na traqueia,
algumas vezes nos rins, no baço, nos intestinos e no timo. Estas lesões devem ser diferenciadas
de uma pasteurelose aguda ou de um golpe de calor. O fígado apresenta um aspecto cozido,
descolorido e hipertrófico, algumas vezes ictérico.
• EXPERIMENTAL: teste de Elisa, microscopia eletrônica.

Prevenção
• SANITáRIA: evitar o contato com cães, não oferecer verduras em período de epizootia e evitar a
introdução do vírus (através de insetos, palha ou forragens retiradas de campos onde há coelhos
selvagens).

Medicamentoso
– Duas vacinas com uma AMM estão atualmente disponíveis (Cunical®, Lapimmune®). Ver Anti-



infecciosos Coelhos/Roedores em POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS.
– Elas garantem uma boa imunidade, que se inicia 5 a 7 dias após a injeção e se prolonga por 6 a
9 meses. Na prática, faz-se uma injeção por volta da idade de 8 semanas, com uma dose de
reforço a cada 6 meses.



Doenças respiratórias do rato jovem
Infecção Das Vias Respiratórias Superiores
• AGENTES PATOGêNICOS RESPONSáVEIS: principalmente Streptococcus pneumoniae e Pasteurella
pneumotropica. O Corynebacterium kutscheri, encontrado com maior raridade, significa um mau
prognóstico, pois desencadeia rapidamente uma infecção respiratória profunda.
• SINAIS CLíNICOS: espirros frequentes e repetidos, corrimento nasal seroso ou seromucoso e
epistaxe em alguns casos. O estado geral e o apetite são mais constantemente preservados.
• TRATAMENTO: quinolonas de maneira massiva e prolongada (enrofloxacino ou marbofloxacino
10 mg/kg/12 h por 3 semanas, ou até mais tempo), para prevenir um acometimento das vias
respiratórias profundas.

Infecção Respiratória Profunda
Esta condição se traduz por uma pneumonia bacteriana de mau prognóstico.
• AGENTES PATOGêNICOS RESPONSáVEIS: Streptococcus pneumoniae, vírus Sendai e bacilo CAR. O
Corynebacterium kutscheri se desenvolve nos indivíduos debilitados ou imunodeprimidos
(parasitismo, deficiência nutricional).
• SINAIS CLíNICOS: dispneia, ortopneia, corrimento nasal purulento, epistaxe, cromodacriorreia e
alta mortalidade.
• TRATAMENTO: em muitos casos, é ilusório. As penicilinas G betalactamases resistentes são
recomendadas, assim como a cloxacilina.



Ectoparasitoses
 Principais ectoparasitos dos roedores e  coelhos domésticos



Ver também ALOPéCIA/PRURIDO (CONDUTA FRENTE A) E PRINCIPAIS ANTIPARASITáRIOS EXTERNOS

(D. Boussarie, 1999, 2006)



Edema cardiogênico
Ver CARDIOPATIAS



Encefalitozoonose
Muitos coelhos são portadores de Encephalitozoon cuniculi mas a expressão clínica da parasitose é
bem mais rara. A doença é muitas vezes desconhecida.

Etiologia
– O Encephalitozoon (Nosema) cuniculi é um microsporídeo. Ver Terapêutica dos problemas
neurológicos no coelho doméstico em POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS.
– Ele pode ser encontrado principalmente em coelhos, e mais raramente em roedores (cobaia,
rato), gato e alguns raros casos de transmissão ao homem foram demonstrados. Existem 4
espécies de Encefalitozoon: E. cuniculi, E. intestinalis, E. hellem, Enterocyton bieneus.
– A contaminação dos coelhos é feita via transplacentária, por ingestão dos esporos eliminados
nas urinas, por inalação dos esporos presentes nas secreções respiratórias.

Sinais Clínicos
A encefalitozoonose pode se apresentar sob três formas clínicas (que podem coexistir):
– uma forma ocular com uveíte, presença de um abscesso faco-iriano no quadrante anteroexterno,
e nos casos graves de presença de uma panoftalmia com infecção das estruturas internas do
olho;
– uma forma nervosa com sintomas de encefalite, tremores, problemas de equilíbrio. Geralmente
se observa torcicolo assim como crises de epilepsia;
– uma forma renal com sinais clínicos de insuficiência renal (poliuro-polidipsia, emagrecimento,
albuminemia etc.). Lesões vesiculosas se desenvolvem na superfície dos rins, dando-lhes um
aspecto “corcunda”.

Diagnóstico
• O DIAGNóSTICO se baseia nos sinais clínicos.
• MéTODOS SOROLóGICOS: os anticorpos são detectáveis 4 semanas após o início da infecção, com
pico por volta de 9 semanas.
• IMUNOFLUORESCêNCIA INDIRETA: o título superior a 1/20 é considerado positivo.

Elisa ou elisa modificado (dot-ELISA)
 

Métodos tissulares
– Coloração específica com violeta de metila dos esporos (1,5 x 2,5 µm) nas fezes, urinas,
secreções respiratórias.
– A histologia permite demonstrar parasitas no encéfalo e nos rins, com uma dificuldade muito
mais marcante nas formas crônicas.
• MéTODOS DE ANáLISE DO DNA: PCR a partir das fezes, da urina, do LCR, das secreções
respiratórias.

Tratamento
– Não existe nenhum tratamento reconhecido como verdadeiramente eficaz até os dias de hoje.



Os medicamentos só parecem agir sobre as formas reativadas dos parasitas, mas não exercem
efeito sobre as formas esporuladas.
– Albendazol (Valbazen®): 30 mg/kg durante 2 semanas seguido de 15 mg/kg durante as 2
semanas seguintes.
– Fenbendazol (Panacur®): 20 mg/kg/dia durante 30 dias.
– Corticoides ou AINEs no início do tratamento sobre as formas neurológicas agudas ou
oculares.
– Meclizina ou ciclizina sobre as formas nervosas com torcicolo.



Enterite colibacilar de desmame no coelho
Esta síndrome é encontrada muito frequentemente nos criadouros e em pet shops.

Etiologia
– Os colibacilos fazem parte da flora intestinal normal. Sob o efeito de um estresse ou de uma
mudança radical na alimentação, modificações cecais serão produzidas (elevação do pH,
desequilíbrio dos ácidos graxos voláteis) e provocarão a multiplicação dos colibacilos (109 micro-
organismos/g de fezes em vez de 103). Disto resulta uma enterite colibacilar de adaptação
secundária ao mau funcionamento do ceco.
– Más condições de higiene (ventilação insuficiente, água contaminada), uma má alimentação
(desmame brutal, alimentos inapropriados), transportes e mudanças de ambiente são os
principais responsáveis por esse tipo de enterite.

Sinais Clínicos
– Enterite muito líquida, acompanhada por emagrecimento e desidratação, em jovens coelhos
nos primeiros 20 dias seguintes ao desmame.
– O coelho jovem pode se curar, mas ele permanece magro e seu crescimento é reduzido. A taxa
de mortalidade é variável.

Diagnóstico
O diagnóstico se baseia:
– no período e na idade dos animais;
– nas lesões: conteúdo gástrico e cecal líquido;
– na ausência de qualquer micro-organismo patogênico ou no isolamento de colibacilos de
sorotipo não patogênico.

Tratamento
– Antibioticoterapia moderada e não agressiva: sulfato de neomicina, tetraciclinas.
– Fermentos láticos, repositores líquidos, acidificantes.

Prevenção
– Não perturbar a flora digestiva por medicação excessiva.
– Evitas as dietas alimentares muito ricas em proteínas e pobres em celulose (granulados
completos).



Enterite mucoide
É mais adequado referir-se como síndrome da enterite mucoide do coelho ou síndrome da colite
mucoide do coelho. Esta doença pouco conhecida parece ser uma das maiores causas de
morbidade e mortalidade de filhotes de coelhos de 7 a 14 semanas em criadouros.

Etiologia
– Não é conhecida com exatidão. É possível reproduzir experimentalmente a doença e transmiti-
la por via oral. Encontra-se sistematicamente Clostridium cocleatum.
– A enterite mucoide corresponde a uma perturbação do trânsito cecal associada a uma
hiperprodução de muco e a uma estase cecal. Todo estado de estresse, perturbações ambientais e
desordens alimentares favorecem esse bloqueio cecal. A acidificação do pH cecal resulta de
modificações na produção e na absorção de ácidos graxos voláteis; ela leva a um dismicrobismo
que é encontrado constantemente nesta doença. O pH intestinal fisiológico é de 5,9 no coelho
filhote e de 6,5 no coelho adulto; quando ele desce abaixo de 5,5 as colônias de Clostridium
cocleatum aparecem.

Sinais Clínicos
– Anorexia, letargia, perda de peso, diarreia, estase cecal.
– Produção abundante de muco intestinal.

Diagnóstico
– Necrópsico: estômago fragilizado, ceco compactado com conteúdo irregular, parte granuloso e
parte liquidificado, cólon preenchido de muco translúcido.
– Bacteriologia: nenhuma bactéria patogênica é demonstrada.

Tratamento
– Rever a alimentação e as condições ambientais.
– Antibióticos de amplo espectro: sulfamidas, tetraciclinas, espiramicina.



Enterites bacterianas
Estas enterites são muito observadas no contexto de criadouros e de pet shops, mais que naquele
de coelhos e roedores domésticos.
– Colibacilose, ver COLIBACILOSE VERDADEIRA E ENTERITE COLIBACILAR DE DESMAME.
– Doença de Tyzzer, ver verbete.
– Enterotoxemia, ver verbete.
– Salmoneloses, ver verbete.
– Ileíte proliferativa do hamster por Lawsonia intracellularis, ver IELíTE PROLIFERATIVA DO HAMSTER.
– Yersinose, ver verbete.
– Listeriose: a Listeria monocytogenes é responsável por uma doença de rápida evolução (2 a 3
dias), com anorexia, diarreia, prolapso retal precoce. Existem formas septicêmicas. A cobaia e
sobretudo a chinchila são os roedores mais propensos.
– As outras enterites bacterianas são:
– Pseudomonas aeruginosa, responsável por enterites no coelho, cobaia e chinchila;
– Pseudomonas mirabilis observada na chinchila.



Enterites não específicas
A síndrome da diarreia dos roedores e coelhos domésticos não é muito diferente daquela dos
outros mamíferos.

A presença de leves distúrbios digestivos pode ser considerada como fisiológica,
principalmente na cobaia. O intestino deste último é muito longo e seu trânsito digestivo pode
durar uma semana, com os alimentos se sobrepondo em camadas sucessivas. A digestão da
celulose é feita ao nível da junção cecocólica (secreção biliar, secreção ileal rica em bicarbonatos
e ureia). No coelho, a digestão da celulose é feita no ceco (muito volumoso).

As enteropatias são observadas principalmente no coelho, cobaia, chinchila; elas são mais
raras em Miomorfos. A flora intestinal compreende:
– no coelho: uma flora dominante de Bacteroides anaeróbia Gram-negativa (e alguns Lactobacillus
aeróbios Gram-positivos) e uma flora anaeróbia em pequena quantidade: E. coli Gram-negativo e
facultativamente Clostridium e Streptococcus;
– em roedores: uma flora dominante aeróbia de Lactobacillus, ± Bacteroides e uma flora anaeróbia
em pequena quantidade constituída por E. coli e facultativamente por Clostridium e Streptococcus.

Etiologia
Trata-se de uma alteração da função intestinal que leva a uma modificação da população
microbiana (multiplicação dos colibacilos e/ou dos clostrídios assim como dos coccídios). Esta
alteração pode ser:
– ambiental:
– desmame mal realizado;
– estresse;
– modificação alimentar radical por:

– deficiência em celulose devido às modificações da flora intestinal e diarreias osmóticas,
– dieta pouco variada,
– excesso de proteínas;

– iatrogênica devido a administração de antibióticos que modificam a flora intestinal:
– bactérias Gram-positivas: colites hemorrágicas;
– bactérias Gram-negativas: enterotoxemias.

Um exemplo é a ileíte proliferativa do hamster provocada experimentalmente pelo lincocina e
tratada pelo sulfato de neomicina VO.

Sinais Clínicos
– Regiões anal e caudal sujas por dejeções líquidas e geralmente nauseabundas.
– Diarreia (ou constipação) que evolui em uma semana.
– Sinais associados: apatia, anorexia, polidipsia, dor abdominal, arreganhar dos dentes, inchaços,
em alguns casos convulsões.

Um caso frequente é representado pela enterite mucoide do coelho acompanhada da
multiplicação de coccídios.

Tratamento
É extremamente importante:
– combater o hiperperistaltismo (dieta, atropínicos no primeiro dia apenas);



– combater a perda hídrica e iônica (reposição hídrica por via parenteral e sobretudo via oral,
Hydratech®);
– administrar anticoccidianos (ver Antiparasitários Coelhos/Roedores em POSOLOGIA DOS
PRINCIPAIS MEDICAMENTOS);
– reequilibrar a flora intestinal por meio da administração de fermentos láticos.

Ver também DIARREIA AGUDA (CONDUTA FRENTE A UMA).



Enterites virais
São observadas principalmente no camundongo, e mais precisamente nos indivíduos recém-
nascidos: Rotavirus, virus MHV. Os Reovirus, por outro lado, acometem indivíduos adultos.



Enterotoxemia
É preferível falar de complexo enterotoxêmico. O coelho, a cobaia, a chinchila, o hamster, o gerbil e
o cão-de-pradaria são particularmente sensíveis.

Etiologia
Antibioticoterapia inadequada
Ela induz uma perturbação da flora intestinal anaeróbia com proliferação de clostrídios. As
toxinas produzidas levam a uma necrose do epitélio intestinal e a uma enterotiflite aguda. Para
que uma colite seja induzida, os clostrídios devem estar presentes antes do início da
antibioticoterapia. Os clostrídios são, desta maneira, responsáveis por uma enterite fatal na
maioria das vezes.

Os micro-organismos responsáveis são:
– no coelho: Clostridium spiroforme (após a administração de penicilinas de síntese, clindamicina,
lincomicina). Diarreia e morte podem ocorrer várias semanas após interromper o tratamento. O
Clostridium difficile e o Clostridium perfrigens também são agentes responsáveis por colites;
– na cobaia: Clostridium difficile (após a administração de penicilinas, bacitracina, clindamicina,
lincomicina, clortetraciclina);
– no hamster: Clostridium difícile (após a administração de penicilinas, clindamicina,
lincomicina). Todos os antibióticos devem ser considerados potencialmente perigosos para o
hamster, exceto pelo cloranfenicol (no entanto, posologia < 300 mg/kg/dia).

Outros fatores favorecedores ou desencadeadores da doença
– Erros alimentares: rações hiperproteicas, desmame brutal.
– Perturbações ambientais: intervalos térmicos dia/noite, umidade excessiva, estresses diversos
originário por consumos alimentares irregulares e desregulação cecal com proliferação de
clostrídios.

Sinais Clínicos
– Enterite muito líquida de aparição violenta, inchaço associado a fermentações do conteúdo
cecal, hipertermia, anorexia.
– A morte ocorre geralmente em 2 ou 3 dias.

Diagnóstico
– Necroscópico: conteúdo cecal líquido na autópsia, lesões degenerativas do fígado e dos rins.
– Bacteriologia: o resultado pode não ser satisfatório.

Tratamento
– Acidificar a água potável: ácido acético para obter um pH de 5,5 a 6,5.
– Espiramicina: 30 a 50 mg/kg/dia em coelhos, enrofloxacino 10 mg/kg/12 h, cloranfenicol,
metronidazol 20 mg/kg/12 h, sulfato de neomicina 30 mg/kg/12 h VO.

Prevenção



– Sanitária: eliminar os fatores favorecedores e desencadeantes da doença descritos
anteriormente.
– Medicinal: existem vacinas utilizáveis para o coelho e que contêm a valência Clostridium
perfringens (Coglavax®, Tasvac®, Seranamix®). Na maioria das vezes elas não são satisfatórias em
razão do polimorfismo etiológico. As medidas sanitárias devem ser privilegiadas.





Estase cecal
Etiologia
– Origina-se pelos mesmos fatores que provocam estase gástrica ou enterite mucoide:
perturbação ambiental, desordem alimentar.
– A estase cecal é observada principalmente no coelho, mas também na cobaia, na chinchila, no
degu, no cão-de-pradaria ou no hamster.

Sinais Clínicos
– São os mesmos sinais clínicos observados na estase gástrica, com um estado geral mais
alterado.
– Prostração, ranger dos dentes, inchaço, dor abdominal, parada do trânsito digestivo.

Diagnóstico
Aumento de volume do ceco, presença de gás algumas vezes muito importante.

Tratamento
O tratamento visa:
– Apaziguar a dor abdominal: AINEs, analgésicos, simeticona (Siligaz®*);
– Reduzir a inflamação da mucosa intestinal: sulfassalazina (Salazopirine®*);
– Estimular o reinício da motilidade cecal: metoclopramida 0,5 a 1 mg/kg/6 a 12 h, sulfato de
eserina (Feligastryl®), coleréticos (Bykahepar®, Ornipural®). Prostigmina®* 0,01 mg/kg SC em casos
resistentes. O cisapride (Prepulsid®) que rendia excelentes resultados está fora de
comercialização;
– Prevenir a ocorrência de uma enteropatia: sulfato de neomicina 30 mg/kg/12 h VO,
metronidazol 20 mg/kg/12 h, trimetoprim sulfamida 30 mg/kg/12 h, colestriamina (Questran®*).

Em casos graves, inserir uma sonda nasogástrica, alimentação forçada (Critical Care®, sopas,
compotas, sucos de frutas), hidratação forçada (água, infusões, Hydratech®, Biodiet®).



Estase gástrica
Etiologia
– A absorção de pelos pelas lambidas representa a causa mais frequente de estase gástrica. A
presença de pelos misturados ao conteúdo do estômago é fisiológica no coelho. No entanto, sob
o efeito da falta de hidratação, ou de um regime pobre em celulose e em verduras frescas, o
esvaziamento gástrico se torna mais lento e o conteúdo estomacal se desidrata. Resulta disto a
formação de tricobezoares.
– A estase gástrica pode estar associada à absorção de diversos materiais não atacados pelos
sucos gástricos quando os coelhos são deixados em liberdade sem observação: fibras de tapetes
ou de carpetes, espuma, papéis, cartunados (papelão, cartolina), poliestireno etc.
 Tratamento medicamentoso da estase  gástrica  e  dos

tricobezoares do coelho doméstico



Sinais Clínicos
– Diminuição do apetite e anorexia, polidipsia.
– Emissão de fezes “de camundongo”, pequenas, duras e secas ou parada do trânsito digestivo.
– Palpação de um estômago tenso e não compressível.

Diagnóstico
– De acordo com as informações coletadas e os sinais clínicos.
– Radiografia: aumento do volume do estômago e presença de um halo aéreo ao redor de um
importante conteúdo gástrico heterogêneo.
– Fibroscopia gástrica com uma sonda flexível de 3,5 mm.

A estase gástrica deve ser diferenciada da obstrução mecânica que ocorre na maioria das vezes ao nível
do piloro ou do duodeno. Esta obstrução pode ser provocada por uma bola de pelos, cartunados
(papelão), forragem, fibras de tecidos, fragmentos de carpete. Ela vem acompanhada de uma
rápida degradação do estado geral, com prostração, anorexia, parada completa do trânsito, dor
abdominal, um estômago anormalmente dilatado nas fotografias radiográficas. O tratamento é
cirúrgico.



Exoftalmia
Principais Causas Da Exoftalmia

Coelho
– Abscesso retrobulbar relacionado a uma infecção radicular dos dentes jugais superiores,
luxação traumática do globo ocular.
– Abscesso intraorbitário (encefalitozoonose).
– Luxação traumática do globo ocular.
– Mucocele zigomática
– Cisto parasitário (Taenia serialis).
– Tumor orbitário (linfoma), glaucoma.
– Síndrome da veia cava cranial (timoma mediastinal).
– Efeito teratogênico: com ciclofosfamida.

Roedores
– Exoftalmia traumática (hamster, esquilo da Mongólia).
– Abscesso intraorbitário (hamster) ou retro-orbitário ligado a uma infecção bucodentária
(cobaia, chinchila, cão-de-pradaria, rato, hamster).
– Tumor maxilofacial (hamster, rato).
– Glaucoma (rato da raça SHR), hipertensão (rato).
– Cariopatia com hipertensão venosa do seio retro-orbitário (rato).

Sinais Clínicos
A exoftalmia pode ser unilateral (abscesso) ou bilateral (glaucoma).

Abscesso retro-orbitário
– Exoftalmia unilateral, epífora seromucosa ou mucopurulenta, dor sob pressão do globo ocular,
abatimento, prostração, anorexia.
– Uma ceratoconjuntivite seca é frequente, devida a uma ceratite de exposição.

Abscesso intra-ocular
– Exoftalmia unilateral, abatimento, fotofobia, dor ocular.
– Opacidade localizada (encefalitozoonose) ou importante, hipópion, panoftalmia rápida.

Glaucoma
– Exoftalmia uni ou bilateral, estado geral conservado.
– Pressão intraocular aumentada com córnea geralmente intacta.

Tratamento
Abscesso
– A enucleação precoce é o único tratamento eficaz para abscessos intraoculares.
– Uma extração dos dentes jugais infectados com curetagem e drenagem alveolar maxilar
permite em certos casos de abscessos retro-orbitários de evitar a enucleação.



– Antibioticoterapia massiva por via geral: metronidazol, trimetoprim/sulfamide, penicilinas
(coelho, rato).
• GLAUCOMA: timoptol 0,25% ou 0,5% 2 vezes/dia (coelho), betaxolol 0,5%, dorzolamida,
pilocarpina.



Fibroma de shope
O fibroma de Shope também é chamado de fibromatose.

Epidemiologia
– Agente responsável: o vírus do fibroma de Shope. Este Poxvirus infesta Leporídeos.
– O vírus de Shope apresenta uma antigenicidade cruzada com o vírus agente da mixomatose, o
que é aproveitado na vacinação contra esta última. Ver MIXOMATOSE.

Sinais Clínicos
– Lesões nodulares cutâneas únicas ou múltiplas que podem se desenvolver em diversas partes
do corpo. A localização sobre o nariz é frequente. Estes nódulos não pruriginosos são geralmente
recobertos por uma crosta espessa e cinzenta.
– O surgimento de lesões de fibromatose é muitas vezes precedido de um episódio febril
discreto com anorexia, corrimento nasal seguido de uma erupção eritematosa e maculopapulosa
ao nível da face e do períneo. Os casos de surgimento espontâneo parecem limitados ao
Cottontail.

Diagnóstico
– Estabelecido por meio de biópsia ou da peça de exérese.
– Grandes células arredondadas ou estelares associadas a um contingente de células
inflamatórias de aparência fibroblástica.

Tratamento
Exérese cirúrgica. Geralmente, nenhuma recidiva é constatada.



Fratura vertebral
Ver PARALISIA



Ftiríase
• DEMONSTRAçãO DOS PARASITOS E DAS LêNDEAS: exame a olho nu ou com lupa, raspado cutâneo,
tricograma, teste da fita adesiva.
• SINTOMAS: prurido verdadeiro e descamação, porém o parasitismo é bem tolerado por animais
sadios.
• LESõES: alopécicas crostosas sobre o tronco, a cabeça e o pescoço em indivíduos debilitados.
• PRINCIPALMENTE NA COBAIA: piolhos mordedores ou malófagos (Gliricola porcelli, muito alongado,
Gyropulus ovalis ovalado, Trimenopon hispidum muito mais raro). Trimenopon sp. na chinchila.
• PIOLHOS SUGADORES (anopluros, hematófagos) em miomorfos (Polyplax serrata no camundongo,
Polyplax spinulosa no rato) e os Ciurídeos (Neohaematopinus sp.).

Tratamento Das Ftiríases
– O tratamento é o mesmo das pulicoses.
– A ivermectina e a selamectina são mais eficazes em piolhos mordedores que em piolhos
sugadores.



Grooming (Ato de morder)
Aspectos Clínicos
Observado principalmente em ratos e camundongos black, assim como no gerbil.

O grooming consiste em um comportamento no qual os indivíduos se mordem, podendo
provocar a perda de pelos e ulcerações sobre a cabeça e as costas (camundongo), a face e a região
perínea (rato), a base da cauda (gerbil).

Tratamento
– O primeiro tratamento consiste em separar os indivíduos envolvidos.
– Antibioticoterapia por via geral: marbofloxacino, enrofloxacino (ver Antibioticoterapia Anti-
infecciosa Coelhos/Roedores em POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS).
– Tratamentos locais com pulverizações de Cothivet® ou aplicações de Dermaflon®.



Helmintoses digestivas
As helmintoses têm baixa incidência patológica em roedores e coelhos domésticos. Os anti-
helmínticos usados em vermifugação sistemática terão, portanto, um interesse limitado. O poder
patogênico será real somente em caso de infestação importante, significando assim uma
helmintose.

Sinais Clínicos
Helmintos
– Os oxiúros são muito frequentes no camundongo (Syphacia obvelata, Aspicularis tetraptera), no
rato e no gerbil (Dentostomella translucida). Esses oxiúros dão origem a diarreias, emagrecimento,
prurido anal, e até mesmo invaginação intestinal. Os oxiúros também podem provocar, em caso
de grave infestação, uma diarreia em coelho (Passalurus ambigus).
– O Paraspidodera uncinata (Heterakidae) pode provocar diarreia na cobaia e no hamster.

Cestoides
– O Hymenolepis nana merece ser mencionado em relação ao camundongo, rato, gerbil e hamster.
Este parasito causa enterites, oclusões intestinais e mortalidade. Ele é transmissível ao homem
por ingestão dos ovos infestantes ou do hospedeiro intermediário (pulga, coleóptero).
– O Hymenolepis diminuta é observada em hamster.
– Os cestoides intestinais do coelho (Cittotaenia pectinata e C. variabilis da família
Anoplocephalidae) não parecem ser patogênicos.

Tratamento
Helmintos
– Derivados do imidazol: fenbendazol 5 a 10 mg/kg a renovar 15 dias depois, piperazina 100 a
200 mg/kg a renovar 2 semanas depois, palmoato de pirantel 5 a 10 mg/kg a renovar 1 a 10 dias
depois, tiabendazol 50 a 100 mg/kg/dia durante 5 dias.
– Produtos spot-on:ivermectina (Ivomec®) 200 a 500 µg/kg, selamectina (Stronghold®) 10 a
15 mg/kg, moxidectina (Advocate®) 1 mg/kg, emodepside (Profender®) 3 mg/kg.
• CESTOIDES: praziquantel 10 a 12 mg/kg VO, spot-on (Profender®).



Hematúria
Etiologia

Hematúria verdadeira
Origem urinária:
– Cistite hemorrágica (frequente na cobaia).
– Urolitíase (coelho, cobaia, rato, esquilo da Mongólia) com a presença de cálculos renais,
vesicais ou uretrais.
– Pólipos vesicais (coelho/raro).
– Pielonefrite (coelho, cobaia, rato/raro).
– Infarto renal (coelho/raro)
Origem não urinária:
– CIVD (coelho/raro).
– Leptospirose (raro).

Falsa hematúria
Origem genital:
– Metrorragia, hiperplasia endometrial, adenocarcinoma uterino (coelha).
– Tumor ovariano ou uterino (cobaia).
– Metrite (hamster)
– Aborto (coelho, cobaia, chinchila, hamster).
– Ruptura do aneurisma endometrial ou do hemangioma endometrial (coelha/raro).
Porfirinúria (coelha, não patológico):  

Tratamento
– É delineado em função da causa.
– As hematúrias de origem genital devem ser tratadas por meio de uma ovário-histerectomia.



Hipercalciúria
Ver UROLITíASE



Hipocalcemia
Hipocalcemia Da Coelha
• ETIOLOGIA: ela se dá antes e sobretudo após o parto, mais precisamente 2 a 3 semanas após este,
quando a secreção de leite é máxima, na maioria das vezes em coelhas bem nutridas com uma
ninhada numerosa.
• SINAIS CLíNICOS: são indicadores: abatimento, anorexia, abandono de filhotes. Nos casos mais
graves: hipotermia, cianose dos olhos, do nariz e da boca, até mesmo estado de coma. Existem
formas agudas (1 a 5 dias) com meteorização, problemas convulsivos e paralisia dos membros
posteriores.
• TRATAMENTO: o tratamento é geralmente eficaz: gluconato de cálcio (100 mg/kg de peso, SC ou
IV). O restabelecimento completo se dá ao cabo de algumas horas. A prevenção consiste em
complementar a ração em cálcio até o fim da lactação.

Hipocalcemia Do Esquilo Da Mongólia
• ETIOLOGIA: ocorre frequentemente após o parto e no início da lactação, mas também em jovens
machos.
• SINAIS CLíNICOS: paralisia posterior, contrações musculares, tenesmo, incoordenação motora,
astenia progressiva e finalmente perda de consciência.
• TRATAMENTO: solução de gluconato de cálcio a 10% 0,5 mL SC seguido de cálcio VO. Rever a
alimentação.



Hipovitaminose C da cobaia
Etiologia
A cobaia é incapaz de sintetizar vitamina C devido a uma deficiência natural em L-
gluconolactona oxidase, enzima hepática necessária para sua síntese. A cobaia é o único roedor
que apresenta esta característica particular que também é encontrada no homem, em primatas
superiores, em morcegos frugívoros asiáticos, no pássaro bule-bule, em peixes e em insetos.

O aporte alimentar, portanto, é indispensável, ainda mais porque o turn over é rápido e a
estocagem tissular é pequena. Os sintomas aparecem rapidamente em caso de carência (por
volta de 15 dias).

É difícil analisar objetivamente as necessidades em vitamina C. Geralmente estima-se em:
20 mg/kg para manutenção, 60 mg/kg para filhotes em crescimento, fêmeas gestantes ou
lactentes. O nível sérico necessário para combater infecções é de 6,4 mg/100 mL.

Sinais Clínicos
A hipovitaminose C deve ser suspeitada em:

Jovens apresentando
– Dificuldades locomotoras e atitudes anormais devido a acometimentos:
– musculares: miosites, hemorragias dos crurais, psoas;
– articulares: efusões e deformações condrocostais, perturbações dos centros de crescimento

epifisários;
– podais: pododermatites eritematosas.
– Dificuldades para se alimentar:
– sangramentos gengivais, gengivites, dilacerações gengivais, alterações da dentina, dores

dentárias;
– disfagia, anorexia.
– Uma degradação do estado geral:
– retardo no crescimento, emagrecimento;
– hipotermia, morte em 3 ou 4 semanas.

Adultos apresentando
– Sinais oculares: um corrimento ocular mucopurulento relacionado a uma ceratoconjuntivite
seca.
– Sinais cutâneos: pelo picado, lesões cutâneas, má cicatrização das lesões, pododermatite
eritematosa que se torna ulcerativa, dermatite da dobra labial.
– Sinais bucodentários: Maloclusão bucodentária, malformações incisivas, dentes de má qualidade.
– Sinais digestivos: fezes moles e malcheirosas não modificadas por tratamentos digestivos.

Patogenia
– Os sinais clínicos observados se devem a problemas na síntese do colágeno e dos ossos, mais
precisamente, problemas na síntese de hidroxiprolina e de hidroxilisina. Esses problemas
provocam alterações ósseas e dentárias, mas também anomalias no crescimento e na
manutenção do tecido conjuntivo, assim como uma má cicatrização das feridas.
– As dores articulares e ósseas ocorrem devido a lesões hemorrágicas relacionadas à má síntese



de colágeno, e também devido a problemas da coagulação (elevação do nível de protrombina por
deficiência em fator VII).

Tratamento
– Vitamina C: 100 mg/kg/dia na primeira semana seguido de 60 mg/kg/dia na segunda semana,
depois 20 a 30 mg/kg/dia.
– A vitamina C é o tratamento de escolha para os retardos no crescimento, a anorexia, as
pododermatites e as poliartrites da cobaia. Ela deve ser oferecida sistematicamente em caso de
doença e durante o tratamento pós--operatório.
– Frutas e legumes frescos devem ser oferecidos na dieta todos os dias.



Ileíte proliferativa do hamster
Esta doença, também chamada de enterite enzoótica do hamster, doença da cauda molhada ou
wet tail, é frequente e particularmente mortal em criadouros e em pet shops.

Etiologia
– O agente responsável é a Lawsonia intracelularis.
– Outros agentes patogênicos podem ser responsáveis: Campylobacter spp., Chlamydophila spp.,
Desulfovibrio sp., protozoários flagelados ou ciliados.
– A doença é favorecida ou desencadeada por todos os tipos de perturbação ambiental:
transporte, superpopulação, falta de hidratação, mudanças na alimentação, calor excessivo,
ausência de ventilação.

Sinais Clínicos
– Mortalidade particularmente elevada (90%) em filhotes de hamsters desmamados de 3 a 10
semanas de idade, alguns dias após a chegada no pet shop.
– Existem duas formas agudas (anorexia, diarreia aquosa, morte em 48 horas) e formas
subagudas (diarreia transitória recidivante, retardo no crescimento).

Diagnóstico
Necrópsico: considerável hiperplasia da mucosa ileal, algumas vezes considerada como um
adenocarcinoma.

Tratamento
– Antibioticoterapia: é ilusória nas formas agudas, sua administração seria preventiva.
– Enrofloxacino 20 mg/kg/12 h VO ou SC por 5 a 7 dias.



Incontinência urinária
Etiologia
A incontinência pode ser (em ordem de importância):
– metabólica: urolitíase, calciúria;
– compressiva: lesões lombrossacrais medulares e/ou raquidianas, tumor;
– pós-cirúrgica: esterilização da coelha;
– infecciosa: encefalitozoonose.

Sinais Clínicos
– Períneo e membros posteriores sujos pelas urinas.
– A urina provoca inflamação e uma maceração da pele do períneo, criando assim uma
piodermite muito rebelde aos medicamentos terapêuticos.

Tratamento
– Muitas vezes insatisfatório, longo e fastidioso.
– A incontinência ligada à castração é tratada com dietiestilbestrol 0,5 mg VO 1 a 2 vezes por
semana, estriol (Incurin®) extrapolando a partir das posologias caninas. A fenilpropanolamina
(Propalin®) é contraindicada devido aos seus efeitos simpatomiméticos.
– Tratar a piodermite e a urolitíase.



Infecção respiratória profunda
Etiologia
A infecção das vias respiratórias inferiores segue, geralmente, uma rinite associada a uma
modificação do ambiente e de uma diminuição da resistência do aparelho respiratório profundo.

Sinais Clínicos
– A infecção respiratória profunda provoca pneumonia, broncopneumonia e algumas vezes
pleuropneumonia (principalmente na chinchila).
– Os sinais clínicos são representados por dispneia, hipertermia, abatimento, tosse e corrimento.
– A evolução, em geral, é rapidamente mortal.

Tratamento
– Antibioticoterapia massiva e sustentada: marbofloxacino, enrofloxacino, doxiciclina.
– Anti-inflamatórios não esteroidais: ácido acetilsalicílico, meloxicam, ácido tolfenâmico,
carprofeno.
– Anti-inflamatórios para o pulmão: Pneumorel®* xarope 1 mL/kg/12 a 24 horas.
– Eupneicos, fluidificantes das secreções brônquicas: bromexina (Flubron®) 0,5 a 1 mg/ kg/12 a
24 horas x 5-10 dias.



Infecundidade
É necessário realizar um estudo epidemiológico sério pois há muitos fatores que podem intervir.

Condições De Criação
– Idade dos reprodutores (a via sexual é curta em relação à expectativa de vida dos roedores e
dos coelhos domésticos).
– Má repartição dos sexos.
– Fatores sazonais: algumas espécies se reproduzem durante o ano todo (coelho de criadouro,
cobaia, rato, camundongo) enquanto outras têm uma reprodução sazonal: a chinchila (novembro
a maio), o hamster (abril a agosto), o esquilo da Mongólia (primavera), as raças anãs de coelho
(principalmente primavera e verão), o cão-de-pradaria (fevereiro a março).
– Ciclo nictemeral incorreto: alguns roedores têm atividade principalmente diurna (coelho anão,
esquilo da Mongólia, cobaia, degu), enquanto outros principalmente crepuscular (rato,
camundongo, gerbil, chinchila), ou noturna (hamster).
– Dieta desbalanceada. Uma dieta muito abundante provoca obesidade e infertilidade, tanto no
macho quanto na fêmea. As carências alimentares (proteínas, lipídios, vitaminas E e K, zinco
etc.) também provocam problemas de infecundidade.
– Estresse ambiental: provocado por parâmetros ambientais inadequados.

Cruzamentos Genéticos Letais
Este problema é encontrado principalmente em chinchilas. Os mutantes Black Velvet e Wilson
White são heterozigotos dominantes de fator letal. O gene que eles carregam (velvet ou wilson)
tem a particularidade de ser letal nos indivíduos homozigotos. Em prática, não se pode cruzar
duas chinchilas que têm em comum o gene velvet (chinchilas black, bege, saphir, charcoal) ou o
gene wilson (wilson white, starlite).

Causas Infecciosas
Muitos agentes bacterianos podem ser causadores da infecundidade, provocando metrites,
vaginites, algumas vezes piometra (coelha, chinchila, hamster) mas também orquites e
epididimites (coelho), infecções das glândulas prepuciais (cobaia, camundongo). Estas infecções,
na prática, provocam na fêmea perdas vaginais purulentas; elas comprometem as aderências ao
nível das trompas uterinas e podem ser responsáveis pela esterilidade definitiva. Os micro-
organismos causadores mais comuns são: Pasteurella multocida (coelho, cobaia), Pseudomonas
aeruginosa (chinchila), Bordetella bronchiseptica (cobaia), Streptococcus zooepidemicus (cobaia),
Mycoplasma pulmonis (camundongo, rato), Listeria monocytogenes (coelho), Brucella abortus
(cobaia).



Insuficiência renal
Os problemas de insuficiência renal são encontrados principalmente no coelho, na cobaia
(nefrite instersticial) e no rato (nefrose crônica progressiva).

Etiologia

No coelho

 
Insuficiência renal aguda
– Piúria, pielonefrite (Escherichia coli, Staphylococcus aureus etc.).
– Foco infeccioso importante (abscesso bucodentário, piométrio) com depósitos de
imunocomplexos nos rins.
– Intoxicação acidental (glicol, carbamatos).
– Intoxicação medicamentosa (AINEs, aminosídeos, tetraciclina, gentamicina, tiletilamina-
zolazepam).
– Golpe de calor, desidratação.
– Lipidose hepática complicada por um estado acidocetósico.

Insuficiência renal crônica
– Calcinose renal relacionada a um excesso de vitamina D de origem alimentar.
– Degenerescência gordurosa em indivíduos obesos.
– Encefalitozoonose por Encephalitozoon cuniculi.
– Nefrite intersticial relacionada a cálculos renais ou a uma microlitíase renal.

Na cobaia

– Urolitíase complicada por uma obstrução uretral ou vesical.
– Cistite por Escherichia coli ou Streptococcus pyogenes complicado por uma pielonefrite.

No rato

– Fator sexual: nefrose progressiva com maior frequencia em machos.
– Fator alimentar: excesso calórico, sobrecarga ponderal, excesso de proteínas na ração.
– Fatores infecciosos: Encephalitozoon cuniculi, Corynebacterium kutscheri.

Sinais Clínicos
– Apatia, emagrecimento, falta de apetite, poliuro-polidipsia.
– Urinas: proteinúria (≥ 10 mg/dias no rato).
– Sangue: elevação de ureia e de creatinina.

Tratamento



Medicamentoso
– Em caso de insuficiência renal aguda: hospitalização, reiidratação por via IV, IP ou intraóssea
seguido de repositores líquidos orais (Biodiet®, Hydratech®).
– Quelantes de fósforo e de toxinas urêmicas (Ipakitine®), quelantes de fósforo (Renalzin®*),
nefroprotetor (Rubenal®).
– Diuréticos vegetais: Lespedezia®, EPS Pissenlit®*, Echinacée®*.
– Limitar a oferta de alimentos, evitar o excesso calórico, limitar a oferta em proteínas (< 14 % no
coelho, < 7 % no rato).
– Privilegiar a hidratação (água filtrada, água de fonte leve tipo Mont Roucous®) e os alimentos
ricos em água (verduras, legumes frescos, frutas frescas). Evitar alimentos desidratados.

Cirúrgico
No caso da presença de cálculos: nefrotomia, nefrectomia, pielotomia, uretrostomia,
ureterotomia ou cistostomia de acordo com o caso.



Maloclusão dentária incisiva
Ver DOENçAS BUCODENTáRIAS DOS ROEDORES



Maloclusão molar
VerDOENçAS BUCODENTáRIAS DOS ROEDORES



Mal da pata do coelho
Ver PODODERMATITE DO COELHO



Mamites
São observadas principalmente na coelha, na fêmea da cobaia e da chinchila. Surgem em plena
lactação e apresentam uma evolução aguda (cobaia) ou subaguda, com extensão difusa ao
conjunto do tecido mamário (coelha).

Etiologia
– O Staphylococcus aureus é o principal micro-organismo responsável. No entanto, outros micro-
organismos também podem intervir: Pseudomonas sp., Klebsiella sp., Streptococcus sp.,
Staphylococcus sp. e Pasteurella sp.
– A ocorrência de mamites é favorecida por certo número de fatores, como os seguintes:
– más condições sanitárias (forragem suja, fundo com grade);
– desmame muito precoce ou muito rápido;
– ninhada muito grande;
– pseudogestação;
– mordida dos filhotes.

Sintomas
– As tetas acometidas são hipertrofiadas, dolorosas, hiperemiadas e, algumas vezes, cianóticas.
– As fêmeas afastam sua prole e a impedem de mamar. A própria fêmea pode morrer de
septicemia ou de toxemia.

Tratamento
– Afastar os filhotes da mãe e alimentá-los artificialmente (ver ALEITAMENTO ARTIFICIAL).
– Administrar uma antibioticoterapia sustentada, por via geral (fluoroquinolonas, cloranfenicol,
espiramicina na coelha).



Meteorismo
O meteorismo é particularmente frequente no coelho, na cobaia, na chinchila, no cão-de-pradaria
e no hamster.

Particularidades Anatomofisiológicas
A parede estomacal possui uma musculatura fina, o que explica o frequente meteorismo nas
espécies mencionadas. A motilidade gástrica está sob controle autônomo; ela exige fibras
alimentares digestíveis de boa qualidade nutritiva. Uma alimentação à base de fibras estimula o
apetite e a cecotrofia no coelho.

Etiologia
A falta de fibras é um fator muito predisponente.
• OS TRICOBEZOARES, devidos à absorção de pelos (grooming), são a causa mais frequente no
coelho. Geralmente, eles não interferem na digestão e sua descoberta ocorre por acaso. No
entanto, em caso de obstrução estomacal, são responsáveis por uma anorexia acompanhada de
timpanismo agudo ou crônico.

Todas as situações de estresse
– Más condições de vida:
– calor excessivo, frio;
– má ventilação, transportes;
– companheiro dominante, morte recente do companheiro.
– Estado de medo:
– ataque por um predador (carnívoro doméstico);
– fogos de artifício, estouros, barulhos estridentes.
– Causa alimentar:
– ingestão de alimento fresco fermentado (verduras, cenouras, gramíneas);
– absorção de quantidade excessiva de alimento seco após um período de jejum.

Toda situação dolorosa
– Cirurgia:
– laparotomia, cirurgia abdominal;
– cirurgia bucodentária.
– Pododermatite ulcerativa.
– Inflamação cutânea:
– penetração de corpos estranhos;
– piodermite perineal e abdominal provocada pelas urinas.
– Traumatismo.
– Dor abdominal, oral ou esquelética (artrite, neoplasia, osteomielite).

Patogenia
O coelho e os roedores são hiperssensíveis ao estresse e à dor. A consequente secreção de adrenalina
reduz a filtração renal e favorece a formação de úlcera gástrica. O estresse exerce efeitos
negativos sobre a função digestiva: ele estimula o sistema simpático e inibe, por outro lado, a



motilidade digestiva.
A atonia gástrica resulta, portanto, de uma ativação inibitória do sistema simpático.

Consequentemente, ocorre um acúmulo e uma desidratação do conteúdo gástrico. Durante o
grooming, os pelos ingeridos são incorporados ao conteúdo gástrico, o que leva à formação dos
tricobezoares.

E, em geral, o meteorismo vem associado a uma dilatação do intestino delgado e, neste caso, a doença
se desenvolve rapidamente. A fraca motilidade intestinal é consequência, assim, do acúmulo de
gás no estômago e no ceco, e também de uma alteração nas secreções digestivas e na absorção de
água e de eletrólitos pelo tubo digestivo.

Sinais Clínicos
– Anorexia, depressão, imobilidade.
– Inchaço abdominal, algumas vezes considerável.
– Estômago palpável, sensação timpânica à percussão.
– Em casos graves (evolução aguda): desenvolvimento rápido de um estado de choque com
taquicardia, hipotensão, hipotermia, pulso fraco, respiração curta e rápida, mucosas cianóticas.
– Ausência de excrementos ou presença de excrementos secos, de pequeno tamanho e em
pequena quantidade.
– O meteorismo é confirmado por meio de radiografia abdominal, interessante também para
mostrar eventualmente uma paresia cecal e uma estase intestinal (presença de gás em
quantidade anormal).

Tratamento

Timpanismo agudo

Este timpanismo remete a um caráter de urgência.
Tratamento de choque
– Inserção de cateter IV ou IO.
– Dexametasona (Celestene®*, Dexadreson®): 0,5 a 2 mg/kg IV, IM; succinato sódico de
metilprednisolona (Solumedrol®*): 10 mg/kg IV.
– Perfusão de solução de Ringer lactato: 20 a 30 mL/kg/h.

Tratamento do timpanismo
– Punção estomacal à direita com agulha.
– Inserção de uma sonda gástrica por via oral ou então de uma sonda nasogástrica. Esta sonda
deve ser mantida fixa no nariz e com a tampa aberta.

Prevenção das enteropatias
Uma estase gástrica pode rapidamente se complicar através de uma enterite mucoide ou de uma
enterotoxemia.
– Sulfato de neomicina 30 mg/kg/12 h VO, durante 5 dias.
– Sulfatrimetoprim 30 mg/kg/12 h, por 7 dias.
– Quinolonas: enrofloxacino 10 mg/kg/12 h, no período de 7 dias; marbofloxacino
5 mg/kg/24 horas, por 7 dias.



Timpanismo subagudo ou crônico

O tratamento medicamentoso está indicado na tabela sobre tratamento medicamentoso da
ESTASE GáSTRICA. Em caso de complicação deste tratamento, é necessário remover cirurgicamente
o tricobezoar por meio de uma gastrostomia. Em seguida ao procedimento, uma sonda
nasogástrica é inserida, permitindo realimentar rapidamente o paciente (na noite da
intervenção) para evitar uma estase gastrointestinal.



Mixomatose
A mixomatose está muito presente em coelhos de criadouros, enquanto os coelhos de raças anãs
parecem menos sensíveis. Antes sazonal, ela hoje pode se expressar em qualquer período do ano
e apresentar formas atípicas, mais difíceis de diagnosticar.

Epidemiologia
– O agente causal é um Poxvírus da família dos Leporipoxvirus, também chamado de vírus de
Sanarelli.
– Os roedores são resistentes, assim como a lebre (ainda que alguns casos tenham sido
descritos).
– A transmissão é feita da seguinte maneira:
– direta, pelo contato dos coelhos entre si;
– indireta, por meio de insetos sugadores (pulgas, moscas), manipulação dos criadores ou

agulhas de injeção.
– O vírus é muito resistente no meio externo (2 anos), ao frio e à dessecação (10 meses sobre a
pele de um coelho morto).
– A forma nodular clássica, provocada pelos insetos sugadores, é observada em período estival,
ao passo que a forma respiratória não tem predominância sazonal.

Sinas Clínicos
O prognóstico da doença, anteriormente gravíssimo, é hoje considerado variável, de acordo com
o poder patogênico de diversas cepas. Enquanto as formas clínicas são diversificadas, as
atenuadas são frequentes.

Forma aguda típica
– A incubação é de 8 a 12 dias, ou até 3 semanas.
– Hipertermia, anorexia, blefaroconjuntivite.
– Edema da face, do períneo e dos órgãos genitais.
– Lesões nodulares típicas (mixomas) esféricas (1 a 5 mm de diâmetro), com coloração rosa-
violácea, sobre a cabeça (orelhas, lábios, pálpebras), região dorsolombar e extremidade dos
membros.
– Esta forma aguda é muitas vezes mortal em 1 a 2 semanas.

Formas atenuadas
– Incubação mais longa, menor nível de mortalidade, evolução dos casos de morte em 20 a 30
dias.
– Nódulos pequenos e secos, que regridem em algumas semanas.

Caso do coelho angorá
– Aparecimento em 7 a 8 dias após a depilação.
– Lesões mixomatosas localizadas nas zonas depiladas: numulares, avermelhadas e finalmente
necróticas (doença das manchas vermelhas e pretas). Elas cicatrizam em algumas semanas em
indivíduos vacinados contra a mixomatose com uma vacina heteróloga. A evolução é favorável.



Forma respiratória
– Incubação por 1 a 3 semanas, evolução para a forma crônica.
– Lesões cutâneas maculosas congestivas discretas, sem mixomas, nas orelhas e na região
genital.
– Tumefação das pálpebras, conjuntivite mucopurulenta, coriza.

Diagnóstico
• CLíNICO: fácil para as formas nodulares e mais difícil para as formas respiratórias (possíveis
confusões com a pasteurelose). Os mixomas genitais também podem ser confundidos com a
treponematose.
• HISTOLóGICO: demonstração de corpúsculos de Splendore a partir de um mixoma.
• VIROLóGICO: demonstração do vírus em microscopia eletrônica.

Profilaxia Medicamentosa
Recomenda-se vacinar os coelhos anãos com permissão de sair para o exterior durante a
primavera antes do início da atividade dos mosquitos, isto é, por volta de maio e junho.
– As vacinas homólogas (Dervaximyxo) são reservadas para os indivíduos perfeitamente sãos ou
em recuperação. Existem riscos de contração de mixomatose vacinal em indivíduos
enfraquecidos ou que vivam em um ambiente de risco.
– As vacinas heterólogas do vírus do fibroma de Shope (Dermyxovax, Lyomyxovax) devem ser
utilizadas rotineiramente. Elas provocam um nódulo fibromatoso no local da injeção. A injeção
intradérmica com dermojet (sem agulha) confere uma imunidade mais sólida e suprime os
riscos de contaminação.
– Modalidades de vacinação:
– Primeira injeção a partir dos 30 dias, com renovação 2 a 3 meses mais tarde e, depois, a cada 4 a

6 meses (criadouros) ou uma vez por ano durante a primavera (coelhos domésticos);
– Não vacinar animais doentes, fêmeas gestantes ou lactentes.



Mortinatalidade – abortos
Abortos
As más condições de vida podem ser as responsáveis. Outras causas devem ser investigadas.
• INFECçõES BACTERIANAS (ver INFECUNDIDADE)
    São encontrados os mesmos agentes infecciosos relacionados aos problemas de
infecundidade. No entanto, todo mau estado geral causado por agentes bacterianos (Salmonella
sp., Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Bordetella bronchiseptica, Escherichia coli) pode provocar
aborto ou mortinatalidade. A Listeria monocytogenes e a Brucella abortus também podem causar
abortos, assim como diversas salmonelas e Chlamydophila psittaci em coelhas.

Ver Toxemia gravídica
 

Desequilíbrio alimentar
– Toda restrição alimentar pode provocar aborto na coelha gestante. Uma redução alimentar de
50 g por dia durante a gestação aumenta significativamente o número de reabsorções
embriofetais e provoca, ainda, uma redução do peso fetal ao nascimento.
– Uma hipervitaminose D (10.000 UI) provoca abortos e hidrocefalia.
– Um déficit de vitamina K ou de zinco (redução do nível de esteroides circulantes) também
provoca abortos.

Mortalidade Pós-Natal
Ela acomete aproximadamente 20% das ninhadas, durante a lactação.

Etiologia
– Infecção puerperal da mãe (mamite, metrite, septicemia).
– Ninho impróprio.
– Temperatura insuficiente (o ideal é 30 a 34 °C).
– Presença do macho durante e após o parto.
– Lactação insuficiente provocada por uma alimentação defeituosa.
– Abandono da ninhada: fêmeas primíparas carentes de cálcio e magnésio ou sob estresse no
momento do parto.



Nistagmo
Ver OTITES



Obesidade
A obesidade é um problema encontrado com grande frequência em coelhos e roedores
domésticos, principalmente cobaias, degus, cães-de-pradaria, ratos e hamsters. As outras
espécies de roedores domésticos são capazes de regular seu consumo alimentar de melhor
forma (camundongo, gerbil, esquilo da Mongólia, chinchila).
• O CONSUMO DE ALIMENTOS é REGULADO POR DIVERSOS FATORES. Existe uma regulação natural em
função do gasto energético: um alimento muito rico será menos consumido que um alimento
pobre em energia. O teor de proteínas também influencia no consumo: uma ração pobre em
proteínas será a priori mais consumida que uma ração bem equilibrada, para nivelar a deficiência
em proteínas ou o inverso. A forma de apresentação também influencia a alimentação: diante de
uma mistura de grãos, não é raro observar um ou vários tipos de grãos negligenciados e a ração
desequilibrada.
• OS GRANULADOS COMPLETOS DEVEM SEMPRE SER PREFERIDOS EM RELAçãO àS MISTURAS COMPLETAS E
SEMPRE DEVEM SER OFERECIDOS EM QUANTIDADE LIMITADA. De fato, não é possível realizar uma triagem
seletiva com os granulados, pois sua composição é constante e, desta maneira, garantem a oferta
de uma alimentação balanceada. Se, em situação inversa, fossem oferecidas as misturas, em
geral seriam consumidos preferencialmente os componentes mais ricos e calóricos (os grãos).
Resultam disso riscos reais de obesidade, de sobrecarga lipídica do fígado, de diminuição do
trânsito digestivo. A temível consequência é a cetose, que rapidamente provoca problemas
irreversíveis. Ver também Cetose.



Odontoma do cão-de-pradaria
Definição
O odontoma é um tumor benigno do tecido epitelial odontogênico que atinge essencialmente os
incisivos superiores. A consequente invasão das cavidades nasais provoca uma obstrução
mecânica acompanhada de problemas respiratórios. O odontoma também pode ser observado
em coelhos.

Etiologia
– Traumatismos repetidos dos incisivos quando o cão-de-pradaria ataca as barras da sua jaula.
Este problema característico está diretamente relacionado ao cativeiro (inaceitação da gaiola,
ausência de território, impossibilidade de cavar buracos com os dentes).
– Fraturas recorrentes devido a quedas das paredes ou do teto da gaiola.

Sinais Clínicos
– Dispneia respiratória intensa consequente a uma obstrução nasal. Esta dispneia obriga o cão-
de-pradaria a respirar de boca aberta quando estiver sob esforço físico ou em caso de excitação.
Ela vem acompanhada por uma respiração ruidosa, relacionada a um congestionamento nasal, e
um corrimento seroso que se torna mucopurulento.
– Anorexia, emagrecimento, degradação do estado geral. O esforço respiratório leva a uma
distensão aérea do estômago que impede uma alimentação correta. Devido à anatomia
característica da orofaringe, a deglutição provoca estufamento.
– O exame da cavidade bucal evidencia um inchaço marcado do palato na região dos incisivos
superiores.

Diagnóstico
• CLíNICO: o odontoma é a principal causa de dispneia e de obstrução respiratória no cão-de-
pradaria. Em muitas situações ele é subdiagnosticado.

Radiológico
– Exame de perfil: aspecto crenado e irregular dos incisivos superiores, de incidência marcada
principalmente na porção anterior. Hipertrofia geral e densificação da porção basal destes
mesmos incisivos.
– Exame de rosto: engrossamento e densificação anormal da base dos incisivos superiores,
provocando uma retração do espaço sinusal nasal entre as regiões bulbares radiculares.

Tratamento
Essencialmente cirúrgico e deve ser posto em prática o mais rápido possível. Existem duas
possibilidades cirúrgicas:
– Extração dos dentes odontomizados. O sucesso da intervenção depende da sua precocidade. Existe
um importante fator de risco relacionado ao choque operatório e ao fato de que a extração não
permite a exérese do tecido conjuntivo tumoral neoformado peridentário. Uma via inicialmente
palatina é necessária em alguns casos avançados;
– Rinotomia da cavidade nasal: intervenção na região posterior ao tumor. Um catéter flexível com



função de cânula respiratória é introduzido por trás das raízes dos incisivos e suturado. Irrigar
as cavidades rinossinusais com auxílio de um soro fisiológico.



Olhos vermelhos
Abordagem Diagnóstica
O olho vermelho pode estar relacionado aos seguintes processos patológicos.

Blefarite

A maioria das blefarites está associada a uma doença geral (com congestão ocular):
– piodermite (pasteurelose, pseudomonose, estafilococose);
– dermatofitose (Tricophyton mentagrophytes no coelho jovem);
– sarna notoédrica (coelho, hamster), carrapatos, pulicose;
– mixomatose, ver MIXOMATOSE. As formas agudas são caracterizadas por uma blefaroconjuntivite
congestiva e edematosa.

Algumas blefarites são traumáticas (mordidas de congêneres).

Conjuntivite

 

Cobaia
Conjuntivites de origem infecciosa
– Conjuntivite de inclusão causada por Chlamydophila:
– Chlamydophila psittaci, Chlamydophila caviae;
– 50% das formas são imperceptíveis;
– transmissão por contato direto ou contaminação de uma ninhada pela mãe devido ao contato

genital (acomete os filhotes com idade entre uma semana e 2 meses);
– conjuntivite com quimose, corrimento seroso ou seromucoso e hiperplasia dos folículos

linfoides. Regressão ou desaparecimento espontâneo dos sintomas em 3 ou 4semanas;
– diagnóstico através de um esfregaço de material conjuntival por escova citológica que permite

observar, na fase aguda da doença e após a coloração de Giemsa, inclusões clamidianas típicas
no citoplasma das células epiteliais. O diagnóstico também pode ser feito através de PCR
(laboratório Scanelis);

– tratamento voltado para as cobaias em mau estado: colírio a base de tetraciclina (Vitabact®*,
Posicycline®*), doxiciclina (5 a 10 mg/kg/12 h durante 20 dias).

– Conjuntivites por micro-organismos respiratórios: Bordetella bronchiseptica, Streptococcus
pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Pasteurella multocida, Mycobacterium sp., Staphylococcus sp.
    Conjuntivites de origem nutricional
– Carência em vitamina C primária ou secundária a uma infecção intercorrente. Pelos
mastigados, dores articulares, fezes moles, hemorragias, corrimentos oculares.
– Tratamento: vitamina C (100 mg/kg/dia), lavagem dos olhos (Ocryl®), manutenção fisiológica do
olho (Ocrygel®).

Chinchila
– Irritação mecânica pela terra de banho.
– Origem infecciosa: Chlamydophila psittaci (filhotes de uma semana a 2 meses, hiperplasia dos



folículos linfoides, sumiço em um mês), Bordetella bronchiseptica, Pseudomonas aeruginosa.
– Origem nutricional: carência em vitamina A.
– Origem bucodentária: corrimentos serosos ou mucopurulentos;
– Tratamento: colírios e pomadas oftálmicas contendo antibióticos (tetraciclina, gentalina,
cloranfenicol) e vitamina A (Lacrybiotic®). Em caso de carência: vitamina A 2.000 UI/dia durante
10 dias seguido por 1-2 vezes/semana.

NOTA: É importante remover a terra de banho durante o período do tratamento oftálmico.

Octodon
Origem bacteriana: acompanham uma infecção das vias respiratórias superiores.

Hamster
Pasteurella pneumotropica, Streptococcus sp. muitas vezes associados a uma infecção das vias
respiratórias.

Camundongo
Relacionado a uma infecção respiratória (Pasteurella pneumotropica, Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella sp., Streptobacillus moniliformis, Streptococcus sp., Mycoplasma pulmonis,
Corynebacterium kutscheri, vírus Sendaï).

Cão-de-pradaria
Origem infecciosa, relacionada a uma infecção das vias respiratórias superiores (Pasteurella
multocida, Streptococcus sp., Bordetella bronchiseptica, Mycoplasma pulmonis, etc.).

Uveíte

– Mordida (hamster, esquilo da Mongólia).
– Luxação da glândula de Harder (coelho).
– Anomalia da membrana nictitante.
– Ectrópio (rato, coelho).

Exames Complementares
– Colírio de neosinefrina a 10%: permite diferenciar conjuntivite e uveíte.
– Teste de Schirmer: 5 a 12 mm/min no coelho.
– Teste com fluoresceína.
– Citologia conjuntival, raspados palpebrais.

Tratamento
• ETIOLóGICO: mixomatose, dermatofitose, sarna.

Caso das conjuntivites infecciosas
– Antibióticos locais: os colírios passam parcialmente para a circulação geral através do seio
venoso retrobulbar. Portanto é importante utilizar moléculas não tóxicas para estas espécies, Ver
Anti-infecciosos Coelhos/Roedores em POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS. Por exemplo:



cloranfenicol (Ophtalon®), ácido fusídico (Fucithalmic®), gentamicina (Soligental®).
– Anti-inflamatórios: preferir utilizar os AINEs (Indicid colírio®) a utilizar corticoides locais.



Osteossarcoma mandibular
Ver DOENçAS BUCODENTáRIAS DOS ROEDORES



Otite
As otites podem ser externas, médias ou internas. Elas são frequentes no coelho, em menor grau
na cobaia, no rato e no cão-de-pradaria.

Ver OTOACARíASE, PASTEURELOSE, TORCICOLO.
As otites médias são frequentes no coelho e também são observadas em cobaias. Apresentam

sempre uma característica de gravidade e têm um prognóstico muito reservado.

Sinais Clínicos
– Decúbito esternoabdominal, membros recolhidos sob o corpo.
– Em casos leves: a cabeça se mantém para baixo, pode tocar a mesa de consulta e permanece
pendida para um lado a 30° aproximadamente. Dificuldade em levantá-la, paralisia espástica dos
membros anteriores.
– Em casos graves: a cabeça está pendida para o lado, mas também para trás. Quando
estimulado ou manipulado, o coelho se torce completamente sobre seu eixo longitudinal.
Nistagmo bilateral frequentemente vertical, estrabismo para cima do olho oposto ao lado que a
cabeça se inclina.
– Em alguns casos paralisia facial com desvio labial (acometimento do nervo facial que passa
próximo à bula timpânica).

Etiologia
As otites médias são geralmente relacionadas a uma coriza infecciosa ou secundária a uma otite
externa (bacteriana, ou parasitária no coelho). Os principais micro-organismos causadores são:
– Pasteurella multocida. Estas otites representam uma complicação de coriza infecciosa, elas se
desenvolvem consequentemente a uma infecção respiratória alta. Elas podem complicar uma
otite externa ou podem se desenvolver sem acometimento primário do canal auditivo externo;
– Staphylococcus aureus, principalmente no coelho;
– Bordetella bronchiseptica.

As otites médias podem evoluir para uma otite interna ou uma meningoencefalite.

Diagnóstico
• A PARTIR DA OBTENçãO DE UMA AMOSTRA DE EXSUDATO DO CANAL AUDITIVO EXTERNO: pesquisa de
Psoroptes cuniculi, pesquisa de cocos e polimorfonucleares, cultura para bacteriologia.
• RADIOGRAFIA DAS BULAS TIMPâNICAS: pesquisa de uma opacidade uni- ou bilateral que sinaliza a
presença de secreções purulentas.
• DIAGNóSTICO DIFERENCIAL: as diversas causas dos torcicolos:
– encefalitozoonose por Encephalitozoon cuniculi;
– otites externas de origem parasitária (Psoroptes cuniculi) ou bacteriana (Pasteurella multocida,
Bordetella bronchiseptica, Staphylococcus aureus);
– meningoencefalites bacterianas;
– traumatismo facial do nervo VIII;
– intoxicação (chumbo, zinco, inseticidas, plantas tóxicas);
– micose sistêmica.

Tratamento



• CURETAGEM CUIDADOSA DOS CANAIS AUDITIVOS, de preferência sob sedação com isoflurano. Uma
grande quantidade de pus bege claro pode ser removido. Evitar a introdução de medicamentos
tópicos nos canais auditivos, eles muitas vezes são mal tolerados, exceto pela preparação
Aurizon®*.

Tratamento medicamentoso
– Antibioticoterapia: quinolonas tais como o marbofloxacino 7 mg/kg/dia ou enrofloxacino 10
mg/kg/12 h durante 15 dias, em associação com uma penicilina G para o coelho (Duphapen LA®

0,3 mL/kg a cada 3 dias).
– Anti-inflamatórios AINEs: meloxicam (Metacam®) 0,2 a 0,3 mg/kg/dia por 5 a 7 dias.
– Antivertiginosos, corretores do porte da cabeça: meclizina (Agyrax®) 12,5 a 25 mg/kg/12 h por 5
dias, parar 5 dias, retomar por 5 dias. Este tratamento possui um excelente valor prognóstico.
Outras moléculas semelhantes são propostas por autores anglo-saxões: ciclizina, procloperazina.
• TRATAMENTO CIRúRGICO: a trepanação da bula timpânica deve ser reservada para os casos
rebeldes aos tratamentos medicamentosos e sob condição de certeza do diagnóstico de otite
média bacteriana (a encefalitozoonose pode ocasionar os mesmo sinais clínicos). Ela é
tecnicamente fácil de realizar através do acesso lateral, mas compreende um fator de risco per- e
pós-operatório muito importante.



Otoacaríase
Otoacaríase do coelho por Psoroptes cuniculi.

Sinais Clínicos
– Prurido intenso com movimentos incessantes da cabeça, orelhas caídas e malcheirosas.
– Exsudato crostoso laminado em cones concêntricos nos canais auditivos externos e nos
pavilhões auditivos, com possíveis escoriações acometendo o rosto, o pescoço ou o resto do
corpo.
– Complicações possíveis mas raras de otite média ou até meningoencefalite (porte anormal da
cabeça, síndrome vestibular).

Diagnóstico
– Clínico: demonstração fácil dos parasitos através de exame microscópico do cerume.
– Diferencial: otites bacterianas (Pasteurella sp., Staphylococcus sp.) com andar em círculos,
cabeça pendida para o lado da orelha acometida e lesões por coceira da orelha, nosemose por
Encephalitozoon (Nosema) cuniculi. Ver ENCEFALITOZOONOSE.

Tratamento
– Os tratamentos locais são inúteis e algumas vezes prejudiciais (reações inflamatórias
importantes, riscos de surdez).
– Ivermectina 500 µg/kg 2 vezes com 15 dias de intervalo, selamectina 15 mg/kg 2 vezes com 15
dias de intervalo, imidacloprida 10 mg/kg, moxidectina 1 mg/kg (Advocate®) 2 vezes com 1 mês de
intervalo.



Paralisias dos quartos traseiros
Origem Traumática
É de longe a mais frequente. Pode-se tratar de um:
– traumatismo medular simples;
– traumatismo medular associado a um traumatismo vertebral, sobretudo ao nível de L5-L6 ou de
L6-L7: fratura, luxação, trauma dos tecidos moles adjacentes.

Etiologia
– Contenção coerciva seguida de movimentos de defesa.
– Coices inesperados, saltos dentro e fora da gaiola.

Exames complementares
– Exame neurológico completo.
– Radiografias vertebrais (face e perfil) sob anestesia flash com isoflurano.
– Mielografia baixa ao nível de L5-L6 ou L6-L7 (riscos de choque).
– Tomodensitografia ou IRM.

Tratamento
– Dexametasona 1 a 2 mg/kg IV, IP, IM por 3 dias seguido de prednisolona 1 mg/kg VO. Antever
uma antibioticoterapia profilática de amplo espectro (quinolonas, cloranfenicol).
– Analgésicos.
– Sondagem urinária, oxigenoterapia, alimentação forçada se necessário.
– Oxigenadores medulares (Candilat®).
– Estimulantes do trânsito digestivo: metoclopramida 0,5 a 1,5 mg/kg/8 h.

Origem Metabólica
Hipocalcemia da coelha
– Ela surge antes ou após o parto, na maioria das vezes 2 ou 3 semanas depois. As coelhas
grandes com ninhadas numerosas são as mais expostas.
– Sinais associados: apatia, anorexia, cianose, hipotermia das orelhas, atonia digestiva, tetania.
– Tratamento: gluconato de cálcio 100 mg/kg SC, IP ou IV, seguido de VO.

Toxemia gravídica
– Sinais associados: fim de gestação, apatia, anorexia.
– Lesões: degeneração gordurosa do fígado.
– Tratamento: ilusório.

Origem Digestiva

Coccidiose intestinal

 



Sinais clínicos
– Os distúrbios nervosos consistem sobretudo em uma paresia associada ao decúbito lateral.
– Eles se devem a problemas hidroeletrolíticos ou acidobásicos, ou a um colapso cardiovascular.
– Sinais associados: ventre grande, ranger dos dentes, convulsões, diarreia aquosa ±
hemorrágica, perdas eletrolíticas, morte geralmente rápida.
• DIAGNóSTICO: oocistos nas fezes.
• TRATAMENTO: trimetoprim, sulfadimetoxina, ver COCCIDIOSE.
• Outras enteropatias de evolução rápida: colibacilose, doença de Tyzzer, enterotoxemia por
clostrídios etc.

Paralisias Espásticas Hereditárias

Paralisia raquidiana espástica

– Principalmente raças inglesas multicoloridas.
– Suspeitar diante de um decúbito com posteriores separados ou uma paralisia dos dois
posteriores independentemente um do outro.
– Sinais associados: paralisia do reto e da bexiga.

Siringomielia

– Em coelhos adultos.
– Sinais clínicos: rotação e anquilose de um membro posterior.

Degeneração Muscular
Ela pode ter origem:
– nutricional: carência em vitamina E/selênio;
– genética;
– infecciosa: Sarcocystis spp. em caso de acometimento muscular importante;
– tóxica: plantas, metais pesados.

Ver Terapêutica dos problemas neurológicos dos coelhos domésticos em POSOLOGIA DOS
PRINCIPAIS MEDICAMENTOS.



Pasteurelose
Etiologia
– A pasteurelose é uma doença frequente e de mau prognóstico.
– Sua transmissão é feita através de contato direto e sua gravidade varia de acordo com os fatores
de virulência.

Sintomas
– A Pasteurella multocida é observada em coelhos, roedores caviomorfos e no cão-de- pradaria.
Apresenta dois sorotipos. O sorotipo A é responsável por uma doença respiratória e o sorotipo B
por septicemia. Há um acometimento inicial das vias respiratórias superiores (rinite,
conjuntivite). Segue uma pneumonia, algumas vezes acompanhada de pleurisia (coelho,
chinchila) ou até de abscessos pulmonares (coelho, cobaia).
– Pasteurella pneumotropica: observada em roedores miomorfos (hamster, rato, camundongo,
gerbil). A doença é subaguda e traduz-se por sinais de coriza seguidos por uma pneumonia
acompanhada, em alguns casos, por abscesso pulmonar de prognóstico muito ruim.

Tratamento
– Antibioticoterapia massiva e prolongada: várias semanas, ou mesmo vários meses nos casos
crônicos da doença. Para o coelho, utiliza-se a penicilina G (60.000 UI/kg) associada a uma
fluoroquinolona por via injetável e em seguida oral: enrofloxacino 15 a 20 mg/kg/12 h,
marbofloxacino 7 mg/kg/12 h, difloxacino 10 mg/kg/24 h.
– Associam-se a este tratamento geral os anti-inflamatórios, gomenol (2 ampolas injetáveis/dia),
aerossóis e um colírio à base de cloranfenicol e de gentamicina.
– Existe uma vacina específica contra a pasteurelose do coelho: o Pabac® (ver Vacinação em
POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS), e vacinas não específicas empregáveis fora de AMM1: o
Lysopat® (P. multocida, P. icterohemoragiae), e principalmente o Rhiniffa® (particularmente
interessante, pois ele é composto pelas valências P. multocida e Bordetella bronchiseptica).



Perda da visão
Diagnóstico
– O exame comportamental permite avaliar a persistência ou não da visão: acompanhamento dos
objetos, reflexos de posicionamento visual, reflexos fotomotores, comportamento geral sobre a
mesa de consulta.
– O hamster não tem medo de cair: um salto para fora da mesa de consulta não deve ser
interpretado como um problema visual.
– O emprego de uma lâmpada de fenda é possível, a tonometria tem uso aleatório, pois tem
prática e interpretação delicadas.
– O globo ocular é pouco móvel: uma instilação de tropicamida de 0,5% permite uma
midríase de aproximadamente 1 hora após 5 minutos.

Etiologia
Glaucoma
– Coelho: pode ser encontrado em todas as raças e variedades. O glaucoma é hereditário no
coelho branco da Nova Zelândia (gene recessivo), que apresenta uma buftalmia progressiva
desde a idade de 3 a 6 meses. Outros efeitos subletais são possíveis: ninhadas de pequeno
tamanho, mortalidade neonatal. Nas outras variedades, ele aparece à idade adulta, muitas vezes
associado a um tumor na base da íris ou sobre os corpos ciliares. Ele evolui de modo lento e
progressivo, sem buftalmia na maioria das vezes. Em estágio avançado, um edema difuso da
córnea, pouco doloroso, está associado a uma perda de visão.
– Roedores: sistemático nas raças de ratos ditas SHR (hipertensos).

Catarata
Uma origem nutricional foi descrita para a cobaia alimentada com alimentos industriais. É
necessária uma quantidade mínima de 0,1% de triptofano.

Abscesso intraocular
 

Ceratite bilateral massiva
 

Doença do fundo do olho
 

Tratamento
O tratamento é etiológico, baseado nos sinais clínicos e nos exames complementares.



Pleuropneumonia
Ver INFECçãO RESPIRATóRIA PROFUNDA



Pneumonia
Ver INFECçãO RESPIRATóRIA PROFUNDA



Pododermatite da cobaia
Etiologia
Causas predisponentes: indivíduos obesos, carência em vitamina C, solo abrasivo ou com grade,
forragem úmida ou suja, sedentarismo.

Sinais Clínicos
– No início, inflamação dos coxins plantares com lesões eritematosas e dolorosas.
– Infecção secundária frequente por diversos micro-organismos (sendo o Staphylococcus aureus o
principal). Surge uma tumefação quente e dolorosa de um dedo, geralmente do membro
anterior, com deformação algumas vezes considerável. Paralelamente, desenvolve-se uma
ulceração do coxim plantar.
– Nos casos mais antigos, a infecção atinge os tecidos articulares, ósseos e tendinosos. É
importante então realizar um relatório radiográfico.
– A ulceração pode atingir dimensões muito importantes, ela se mostra então particularmente
rebelde aos procedimentos terapêuticos.

Tratamento
– O tratamento deve ser o mais precoce possível, uma vez que as lesões ulcerativas são
irreversíveis.
– Antibioticoterapia massiva e sustentada: marbofloxacino, enrofloxacino, doxiciclina.
– Vitamina C 60 mg/kg/dia, AINEs (meloxicam 0,2 a 0,3 mg/kg/dia).
– A amputação do dedo doente, por desarticulação interfalangiana ou metacarpofalangiana,
mostra ser o único método eficaz na maioria dos casos.



Pododermatite do coelho
As pododermatites ou dores nas patas são frequentes no coelho.

Etiologia
As pododermatites são sempre provocadas pelo estado de revestimento do solo.

Causas favorecedoras do desenvolvimento de pododermatites:
– forragem insuficientemente absorvente (palha, maravalha) ou úmida e suja (por fezes, restos
alimentares ou urinas);
– utilização de algodão;
– obesidade, sedentarismo, imobilidade.

Sinais Clínicos
Foram descritas quatro formas da doença:
– A forma eczematosa: benigna, eczema exsudativo do arco plantar;
– A forma eritematosa: seca, dolorosa.
– Se não cuidadas, essas duas formas evoluem para: (sem traço anterior)
– A forma abscedativa: Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Pasteurella sp., Corynebacterium sp.,
abscedação das patas, com linfadenopatia e septicemia fatal;
– A forma necrobacilar (Fusobacterium necrophorum): rara e grave, essencialmente crônica e não
curável.

Tratamento
Profilático
– Recomendar que o piso da gaiola não seja de grade.
– Dispor ao animal uma forragem limpa, abundante e frequentemente renovada. A forragem
vegetal (milho ou preferencialmente palha de cânhamo cortado) é a que apresenta mais
vantagens.

Medicamentoso
– Tópicos: água de Dalibour, ácido pícrico, taco, ácido bórico, Dermaflon®, Orospray®.
– Banhos com antissépticos em caso de abscedação (clorexidina diluída, Betadine®).
– Antibióticos: quinolonas (marbofloxacino, enrofloxacino), cloranfenicol 50 mg/kg,
sulfametoprim 30 mg/kg.



Principais antiparasitários externos para coelhos e
roedores domésticos



NOTA: Todas essas moléculas são utilizadas sem AMM (exceto a imidacloprida para o coelho no Reino Unido).
[1]Utilizar com precaução.
[2]Potencialmente tóxico.
[3]Evitar a prescrição.



Prolapso vaginal e/ou uterino
Etiologia
– Observado principalmente em consequência de um parto difícil, principalmente na chinchila,
coelha anã e camundongo fêmea.
– O prognóstico é sempre reservado, tendo em vista a gravidade das lesões, principalmente se
elas são antigas e de natureza gangrenosa.
– A existência de uma atonia uterina pós- parto predispõe fortemente as fêmeas a esse acidente,
assim como a obesidade, fator de enfraquecimento dos ligamentos uterinos.

Tratamento
– O tratamento cirúrgico consiste em realizar um rápido reposicionamento do órgão prolapsado
e uma sutura em bolsa da vulva. A fêmea deve ser isolada, as suturas são removidas 5 dias mais
tarde.
– Caso haja problema para realizar o reposicionamento, é preciso realizar um reposicionamento
intra-abdominal do útero através de uma laparotomia mediana seguida de uma ovário-
histerectomia.



Protozooses digestivas
Raras e muitas vezes pouco conhecidas, elas são observadas principalmente em roedores, e
acima de tudo, aparentam ser mortíferas para chinchilas, cobaias e hamsters em caso de forte
infestação.

Etiologia
• FLAGELADOS: Giardia intestinalis (chinchila, hamster), Giardia muris (rato, camundongo, cobaia),
Giardia duodenalis, Trichomonas microti e Trichomonas caviae (cobaia), Trichomonas cricetus e
Trichomonas minuta (hamster).
• CILIADOS: Entamoeba caviae (cobaia), Entamoeba muris (cobaia, miomorfos), Balantidium sp.
(cobaia), Hexamita muris (hamster).
• CRIPTOSPORíDIOS: Cryptosporidium muris (cobaia, chinchila).

Tratamento
Metronidazol 20 a 50 mg/kg/12 h por 7 dias. Evitar o uso em chinchilas, nas quais utiliza-se
preferencialmente fenbendazol 50 mg/kg/dia por 3 dias.



Pseudogestação da coelha
A pseudogestação é um distúrbio que ocorre frequentemente em coelhas domésticas e tem uma
duração habitual de 15 a 19 dias.

Etiopatogenia
Na coelha, a ovulação provocada pela cópula ocorre entre 10 e 12 horas após a mesma. O reflexo
ovulatório complexo estimula uma via aferente (que transmite os estímulos do coito ao
hipotálamo) e uma via eferente (que transmite a ordem de ovulação do hipotálamo ao ovário).

Em caso de pseudogestação, os óvulos liberados não se desenvolvem, por ausência de
fecundação (cópula entre fêmeas). Os folículos De Graaf se transformam em corpos amarelos
progestativos que se mantêm funcionais por 15 a 19 dias e inibem toda nova liberação ovular. A
secreção resultante de progesterona provoca modificações uterinas e mamárias idênticas àquelas
das coelhas gestantes. Ela diminui a partir do 12° dia para atingir seu nível mais baixo entre o 16°
e o 21° dia.

A gravidez nervosa evolui então espontaneamente para a cura em aproximadamente 20 dias.
Ela pode se complicar por uma mastite policística e problemas comportamentais, o que motiva a
consulta.

Tratamento
• O TRATAMENTO MEDICAMENTOSO inclui:
– um análogo da PFG2α com poder luteolítico elevado, tal como o luprostiol (Prosolvin®) 0,5
mg/kg IM (ou 0,06 mL/kg);
– na falta, um antilactante à base de carbegolina (Galastop®) 5 µg/kg VO por 6 dias;
– um sedativo:
– diazepam (Valium®*) 1 mg/kg/12 h,
– flunitrazepam (Rohypnol®*, utilizado em psiquiatria, requer a solicitação de uma autorização de

uso, 0,5 a 1 mg/kg/24 h),
– o carazolol (Suacron®) 1 mL/5 kg VO está fora de comércio.
– A PREVENÇÃO é feita com o uso da proligestona (Delvosteron®) 30 mg/kg a cada 3 a 4 meses,

ou então por meio da esterilização (ovário-histerectomia).



Pseudossarnas
As pseudossarnas dão origem a lesões geralmente localizadas sobre o corpo, acompanhadas de
um prurido verdadeiro, com um estado geral conservado.

Pseudossarnas Do Coelho
Cheyletiella parasitivorax
– Prurido severo com lesões alopécicas, eritematosas e principalmente descamativas, de
localização dorsolombar. Raramente observado em cobaias.
– Parasito agressivo ao contato com o estrato córneo. Ele se alimenta de queratina, de restos
cutâneos e de outros parasitos que ele mata com suas peças bucais em forma de garras.

Leporacarus gibbus
– Prurido fraco, frequente porte assintomático, lesões alopécicas e eritematosas principalmente
sobre as costas.
– Demonstração por escovação de escamas, raspados, tricograma, teste da fita adesiva.

Pseudossarnas De Roedores
Estes parasitos ficam aderidos à base dos pelos por órgãos especializados (mandíbulas ou
patas).
• CHIRODISCOïDES CAVIAE: cobaia.
    Lesões localizadas, pruriginosas, alopécicas e crostodescamativas sobre o corpo e
principalmente em região lombossacral.
• MYOCOPTES MUSCULINUS E MYOBIA MUSCULI: camundongos, outros miomorfos, cobaia.
    Lesões pruriginosas, alopécicas, eritematosas e crostosas localizadas inicialmente sobre a
cabeça (M. musculi) ou tronco (M. musculinus) e depois sobre todo o corpo.
• RHADFORTIA ENSIFERA (RATO) E RHADFORTIA AFFINIS (CAMUNDONGO). Lesões sobre a cabeça.

Esses parasitos são demonstrados com maior facilidade em animais mortos, pois eles atingem
então o ápice dos pelos.

Tratamento Das Pseudossarnas
O mesmo das pulicoses e de outras ectoparasitoses devidas a ácaros ou a insetos.



Pulicose
– Demonstração: exame a olho nu ou com lupa, escovação das escamas.
– Prurido, perda de pelos, crostas, escoriações com tendência a infecção secundária, riscos de
anemia em filhotes.

Pulgas Do Coelho
– Principalmente em filhotes e nas fêmeas gestantes, geralmente na cabeça (rosto, base das
orelhas).
– Spilopsyllus cuniculi (agente transmissor de mixomatose), Ctenocephalides felis e Ctenocephalides
canis.

Pulgas Dos Roedores
– Principalmente na cobaia (Pulex irritans, Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis,
Rhopalopsylla clavicola). A DAPP foi estudada e demonstrada em cobaias: alopecia, eritema
abdominal e dorsolombar, prurido, estado ceratosseborreico, demonstração por skin-test.
– As pulgas também acometem outros roedores, com um parasitismo geralmente passageiro e
com poucas lesões (Ctenocephalides felis na chinchila, Xenopsylla cheopis no rato, camundongo,
hamster).

Tratamento Das Pulicoses
– Tratar também os outros animais do mesmo ambiente.
– O fipronil não deverá ser prescrito (problemas nervosos mortais foram relatados em coelhos).
– Outros antiparasitários externos podem ser utilizados:
– selamectina (Stronghold®, 6 a 12 mg/kg);
– imidacloprida (Advantage® 40 para gato, 10 mg/kg, único pulicida que possui uma AMM no

Reino Unido para o coelho);
– imidacloprida 10 mg/kg/moxidectina 1 mg/kg (Advocate® para gatos ≤ 4 kg): 1 pipeta/coelho e 1

gota/200 g de peso do roedor a cada 3 semanas.



Queiletielose
A queiletielose é observada principalmente em coelho, ela é mais rara em cobaia.

Epidemiologia
– Agente responsável: Cheyletiella parasitivorax. Trata-se de um ácaro prostigmata (subordem
dos Trombidiformes) da família dos Cheyletidae.
– Este parasito agressivo está em contato com o estrato córneo. Ele se alimenta de queratina, de
restos cutâneos e se desafiado, de outros parasitos que ele mata com suas peças bucais em forma
de garras.
– Ele realiza seu ciclo de 5 semanas sobre o hospedeiro. Ele põe seus ovos na base dos pelos, mas
eles também podem ser encontrados livres na pelagem ou sobre a pele.

Sintomas
– Prurido severo com lesões alopécicas, eritematosas e acima de tudo descamativas ao nível da
região dorsolombar e do pescoço. As escamas estão situadas sobre a pele e na base dos pelos.
– As lesões são sempre descamativas, algumas vezes alopécicas e eritematosas. O prurido é
menos marcado que em outras sarnas (Psoroptes cuniculi, Sarcoptes scabiei).

Diagnóstico
– Demonstração fácil de parasitos ao microscópio a partir das escamas recolhidas por escovação
ou de raspados cutâneos.
– Teste da fita adesiva.

Tratamento
– Ivermectina 500 µg/kg SC ou spot-on, aplicar 2 vezes com 15 dias de intervalo, selamectina 10
mg/kg spot-on, 3 vezes com 15 dias de intervalo, imidacloprida-moxidectina 10 mg/kg-1 mg/kg 3
vezes com 1 mês de intervalo.
– Deve-se privilegiar o uso destes produtos em relação aos outros tratamentos que se tornaram
obsoletos e fastidiosos, e até mesmo perigosos (aplicações de carbaril 5% 2 vezes por semana
durante 6 semanas, loção de amitraz etc.).



Salmonelose
Epidemiologia
– As salmoneloses são observadas em indivíduos imunodeprimidos (filhotes ao desmame,
fêmeas gestantes).
– A falta de higiene, a ausência de uma dispensa sanitária, os transportes favorecem seu
desenvolvimento.
– As salmoneloses são mais frequentes em roedores que em coelhos.

Sinais Clínicos
– Hipertermia, apatia, dispneia, lacrimejamento, congestão das mucosas que evoluem de
maneira aguda ou superaguda.
– A mortalidade é severa para fêmeas ao final de gestação ou no momento do parto e para os
filhotes até o final da primeira semana de vida.
– Observam-se as formas mortais principalmente na cobaia (mas também em todos os outros
roedores) e as formas genitais crônicas no coelho (aborto).

Diagnóstico
– Necrópsico: esplenomegalia, necroses hepáticas e cecais.
– Bacteriológico: isolamento dos micro-organismos a partir da bile, dos órgãos genitais das
fêmeas.

Tratamento
Cloranfenicol (Mycolicine®) 50 mg/kg/12 h, enrofloxacino (10 mg/kg/dia) por 20 dias.



Sarna da cobaia
Epidemiologia
– Agente responsável: Trixicarus caviae. É a sarna mais frequente em cobaia.
– Trata-se de um ácaro de pequeno tamanho globuloso (fêmea 170 x 125 µm; macho 130 x 110
µm), frequente em cobaia.

Sintomas
– Suspeitar diante de todo prurido (inicialmente intenso e depois moderado) associado a lesões
alopécicas e eritematosas seguidas de escamocrostosas ou até mesmo supurativas sobre a
cabeça, o pescoço e o tronco.
– A evolução é desfavorável.
– Os parasitos podem estar presentes durante um longo período de tempo sem apresentar sinais
clínicos mas eles se multiplicam em favor de um estresse.
– A contaminação humana ocorre frequentemente (prurigo sarnento).

Tratamento
– Ivermectina 500 µg/kg SC ou spot-on, 2 vezes com 15 dias de intervalo, selamectina 15 mg/kg
spot-on, 2 vezes com 15 dias de intervalo, moxidectina (Advocate®) 1 mg/kg spot-on 2 vezes com 15
dias de intervalo.
– Aplicações de amitraz em solução a 0,05% 2 vezes com 15 dias de intervalo. Hoje, este
tratamento é obsoleto.



Seborreia
Os estados seborreicos têm origem endócrina em roedores e coelhos domésticos. Eles podem ser
generalizados ou localizados.

Seborreia Generalizada
Hiperandrogenismo da cobaia macho:
– Trata-se de um estado ceratosseborreico generalizado acompanhado pela hiperceratose dos
coxins plantares e por uma otite externa seborreica descamocrostosa;
– Tratamento: castração cirúrgica ou química (cloridrato de delmadinona Tardak® 10 mg/kg), caixa
de areia, tópicos ceratomoduladores (Sebolytic®, Paxcutol®).

Seborreias Localizadas
A hipersecreção das glândulas sebáceas, de localização variável de acordo com as espécies,
interfere na marcação de território. Esta hipersecreção, dependente dos esteroides sexuais, é
observada principalmente em indivíduos machos.
– Seborreia das glândulas dos flancos no hamster. Estas glândulas sebáceas, situadas de cada lado
dos flancos, apresentam-se essencialmente desenvolvidas e hiperpigmentadas em machos.
– Seborreia da glândula abdominal no gerbil.

Estas seborreias localizadas devem ser consideradas como fisiológicas e são atenuadas por
castração. Apenas devem ser tratadas as piodermites secundárias ou os adenomas sebáceos
(exérese cirúrgica).



Tíneas
As dermatofitoses (tíneas) são frequentes em roedores e coelhos. Sua presença deve
sistematicamente ser investigada caso a pesquisa de ectoparasitas dê resultado negativo. A
dermatofitose pode ser associada a ácaros (sarna da cobaia por Trixacarus caviae) ou a insetos
(pulgas).

Diagnóstico
Demonstração através de exame direto de pelos ao microscópio (macroconídios), exame sob
lâmpada de Wood, cultura (meio Sabouraud) ou biópsia.

Sinais Clínicos
– Prurido variável, geralmente fraco.
– Característica geralmente muito inflamatória.
– Grande polimorfismo lesional: lesões numulares ou difusas, únicas ou multicêntricas, secas ou
supurativas (infecção microbiana secundária), algumas vezes eritematodescamativas.

Dermatófitos Responsáveis
– Trichophyton mentagrophytes:
– cobaia, rato, camundongo, coelho, chinchila, em filhotes;
– cobaia: depilações difusas com descamações e eritema sobre a face, o tronco ou os membros;

algumas vezes há lesões circulares, quérions ou foliculites;
– rato, camundongo, hamster: lesões sobre o pescoço, as costas, a base da cauda;
– chinchila: localização frequente sobre o nariz;
– cão–de-pradaria: grande frequência. Lesões alopécicas difusas não pruriginosas com pústulas e

hiperpigmentação.
– Microsporum canis: hamster, cobaia, coelho (rato, camundongo).
– Microsporum gypseum: coelho, cobaia, esquilo da Mongólia, cão-de-pradaria.
– Trichophyton quinckeatum: agente responsável pela tínea favosa do camundongo e do coelho
(raro).

Tratamento
– Aplicações de enilconazol (Imaveral®) solução 0,2% a cada 4 dias.
– O lufenuron (Program F® 60 mg/kg VO 3 vezes com 15 dias de intervalo) apresenta uma
indiscutível eficácia nos roedores e coelhos domésticos.
– A griseofulvina e o cetoconazol são indicados apenas para os casos graves estendidos ou para
tratamento coletivo a título preventivo.



Torcicolo
O coelho é apresentado em consulta com a cabeça caída ou o pescoço torcido. Esta torção pode
atingir 150°. Assustado ou estimulado, o coelho pode torcer-se completamente ao redor do seu
eixo longitudinal.

O torcicolo corresponde a um acometimento do sistema vestibular. A lesão pode estar situada
em três níveis:
– nervo estato acústico ou vestibular cranial;
– núcleo vestibular na medula rostral;
– lobo floculonodular do cerebelo.

Ver ENCEFALITOZOONOSE, TORCICOLO, OTITE, Terapêutica dos problemas neurológicos no coelho
doméstico em POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS.
 Torcicolo –  Condutas



Toxemia gravídica
Ver também CETOSE, COBAIA ANORéXICA (MANEJO DO), COELHO ANORéXICO (MANEJO DO)

Etiologia
– Esta doença é frequente na cobaia e na coelha, mas também na chinchila e no cão-de- pradaria.
– Ela acomete fêmeas obesas durante as duas últimas semanas de gestação ou, na cobaia e no
coelho, durante a primeira semana de lactação e, na maioria das vezes, na chinchila, logo após o
parto ou durante a lactação.
– Sua etiologia é pouco conhecida: o estado de gestação se traduz por uma hipoglicemia
fisiológica que leva à mobilização da gordura hepática, mas esta gliconeogênese por lipólise
também leva à formação de corpos cetônicos tóxicos para o organismo.

Diagnóstico
• OS SINAIS CLíNICOS SãO CARACTERíSTICOS: aparição violenta de uma anorexia e adipsia e, em
seguida, a doente se torna prostrada e dispneica (principalmente a cobaia), característico de um
estado acidocetósico. Observa-se então o abandono dos filhotes, interrompimento da lactação,
aborto (se a fêmea for gestante) e problemas nervosos, principalmente na cobaia: incoordenação
motora, contrações crônicas dos membros, espasmos musculares, crises convulsivas, paraplegia
e estado de coma.
• OBSERVAM-SE TAMBéM SINTOMAS URINáRIOS: urinas claras, pH ácido (entre 5 e 6 em vez de 9), odor
de acetona, presença de proteínas e de corpos cetônicos.
• OS SINTOMAS SANGUíNEOS TAMBéM SãO CARACTERíSTICOS: hipocalcemia, hipoglicemia,
hiperfosforemia e hiperazotemia. A morte pode ocorrer de 4 a 5 dias após o início dos sinais
clínicos.
• A AUTóPSIA demonstra um estômago vazio, fígado e rins com esteatose, uma abundante gordura
visceral, glândulas suprarrenais hipertrofiadas e hemorrágicas.

Tratamento
– O prognóstico é gravíssimo e o tratamento é muitas vezes fadado ao fracasso.
– Gluconato de cálcio 100 mg/kg, sulfato de magnésio (C calcium®, Oligocalcium®), soluções
isotônicas (soro glicosado e cloreto de sódio).
– Hepatoprotetores: Ornipural®, Zentonil®.
– Fitoterapia: EPS Desmodium®*, Chardon Marie®*.
– Deve-se tentar uma alimentação forçada (sucos de frutas, legumes ensopados, Critical Care®), com
administração de xaropes de açúcar (10 a 20 mL/dia).



Traumatismo vertebral
Ver PARALISIAS DOS QUARTOS POSTERIORES



Treponematose
Epidemiologia
– A treponematose ou sífilis do coelho ocorre devido a um espiroqueta, Treponema cuniculi. Ela é
uma doença específica do coelho.
– A transmissão do agente infeccioso é feita no momento da cópula. Tanto machos quanto
fêmeas podem ser acometidos. Os filhotes podem apresentar uma infecção de origem neonatal
ou contraída durante o período de criação.
– A treponematose é favorecida por más condições ambientais: má higiene, superpopulação, frio.

Sintomas
– As lesões se localizam principalmente sobre a face (lábios, focinho, orelhas, pálpebras), a
região genital (prepúcio, escroto, pênis, vulva), a região anal ou inguinal.
– As lesões consistem em pápulas e nódulos secundariamente eritematosos e edematosos.
Lesões ulcerativas e crostosas se desenvolvem em seguida, dando um aspecto de couve-flor.

Diagnóstico
Repousa sobre:
– a localização das lesões, o exame histológico (dermatite liquenoide linfoplasmocitária e erosiva
associada à presença de vesículas epiteliais heterófilas);
– a demonstração de espiroquetas nos raspados examinados ao microscópio de fundo escuro.

Tratamento
– O tratamento de escolha é a penicilina G: 60.000 ou 80.000 UI/kg SC, IM 5 injeções com 4 dias
de intervalo.
– As quinolonas são igualmente eficazes: enrofloxacino ou marbofloxacino 10 mg/kg/12 h por 3
semanas.



Tricobezoar
Ver ESTASE GáSTRICA



Tricofagia ou automutilação
Definição
Esta doença, chamada de barbering pelos anglo-saxões, diz respeito ao comportamento de
arrancar os pelos, o que pode conduzir a uma verdadeira automutilação. Ela é observada
principalmente no coelho e na cobaia e sua origem é comportamental, hormonal ou nutricional.

Etiologia
Comportamental
– Tricofagia de hierarquia: observada em coelhos ou cobaias adultos dominantes sobre os
indivíduos dominados, mas também nas jovens cobaias (fur chewing). Resultam perdas de pelos
ao nível da cabeça, do abdome e do períneo.
– Tricofagia de desmame: os coelhos jovens consomem o pelo da mãe no momento do desmame.
– Más condições de criação: um ambiente estressante (exposição excessiva à luz artificial,
intensidade luminosa muito forte, superpopulação, ausência de esconderijos, ambiente ruidoso)
favorece a tricofagia. Pode resultar até mesmo do aborrecimento ou desinteresse do proprietário
com o seu animal.

Hormonal
– Gestação: o parto é precedido, na coelha e na fêmea cobaia, pela preparação de um ninho. Para
isto, a fêmea arranca seus próprios pelos ao nível do abdome e dos flancos, o que gera depilações
algumas vezes importantes nestas zonas.
– Pseudogestação: ela conduz ao mesmo tipo de depilações. Ver PSEUDOGESTAçãO.

Nutricional
Falta de fibras: observada principalmente em animais que não consomem feno.

Tratamento
O tratamento é determinado em função da causa:
– os neurolépticos utilizados na medicina canina, não adaptados e ineficazes para estas espécies,
não devem ser prescritos;
– separar os indivíduos dominados e dominantes, privilegiar uma boa gestão das condições
ambientais;
– suplementar a ração com feno.



Trombiculose
Epidemiologia
– A trombiculose se deve às larvas de Trombicula autumnalis. Ela é observada principalmente em
coelhos.
– A infestação é sazonal (segunda metade do verão e durante o outono) e localizada (jardins,
gramados etc.). Ela indica que o coelho deve viver em ambiente externo.
– A trombiculose é uma pseudozoonose: não há possibilidade de transmissão do coelho ao
homem visto que o agente patogênico vai continuar sua evolução no meio externo.

Sintomas
– Prurido intenso localizado principalmente nos espaços interdigitais.
– Lesões alopécicas muito eritematosas e pruriginosas agravadas pelo ato de lamber.

Diagnóstico
O diagnóstico se baseia nas informações:
– epidemiológicas: vida em ambiente externo, período estival;
– clínicas: prurido violento de aparecimento brutal, no coelho e em seu proprietário;
– parasitológicas: demonstração do parasito a olho nu, observação ao microscópio (pequeno
aumento x 10): larva hexápode vermelha, inchada de sangue, com bico curto.

Tratamento
– Retirar o coelho do gramado infestado.
– Ivermectina 200 a 500 µg/kg SC, spot-on 2 vezes com intervalo de 15 dias.
– Aplicações de amitraz diluído (Ectodex®) em loções 0,025% uma vez por semana por 3 a 4
semanas ou de imidacloprida/moxidectina (Advocate chat ≤ 4 kg®) 1 pipeta a cada 15 dias.
– Tratamento complementar antisséptico e cicatrizante: Cothivet® pulverizante ou Dermaflon®

loção 2 a 3 vezes/dia.
NOTA: Os piretoides devem ser utilizados com precaução no coelho, assim como as loções

dérmicas à base de corticoides.



Tumores da cobaia
Os tumores são pouco frequentes, eles são encontrados principalmente nas fêmeas e após a
idade de 3 anos.

Os tumores mais frequentemente encontrados são os linfossarcomas, os tumores cutâneos e
os adenomas pulmonares.

Sistema Hematopoiético
Os linfossarcomas são os mais frequentes tumores da cobaia. Eles se devem a um Retrovirus tipo
C, um RNA vírus do grupo dos Oncornavirus. A doença se caracteriza, após uma apatia pouco
característica, por uma hipertrofia dos gânglios superficiais e mesentéricos, assim como por uma
esplenomegalia e uma hepatomegalia.

Os sinais hematológicos e biológicos são característicos:
– anemia hipocrômica e principalmente uma hiperleucocitose algumas vezes considerável (de
250 até 500 x 103/mm3);
– a punção ganglionar demonstra populações linfocitárias importantes (na maioria das vezes
90% são leucócitos), células gigantes indiferenciadas e algumas vezes a presença de corpos de
Kürloff em certos linfócitos;
– uma infiltração linfoblástica é encontrada na zona perivascular de diversos tecidos (baço,
gânglios cervicais e mesentéricos, placas de Peyer).

A evolução é fatal em 2 a 5 semanas.

Trato Respiratório
O adenoma pulmonar ou adenoma papilar brônquico representa 35% dos tumores espontâneos da
cobaia. Sua origem é discutida: para alguns autores ele corresponderia a uma neoplasia
primitiva, enquanto para outros seria secundário a corpos estranhos ou a agentes infecciosos.

Pele E Anexos
Os tumores cutâneos são bastante frequentes e volumosos em muitos casos.

São identificados três tipos de tumores principais:
– os adenomas sebáceos;
– os tricoepiteliomas ou epiteliomas espinocelulares da orelha em cobaias de orelhas brancas;
– os tricofoliculomas ao longo da linha mediana lombossacral.

O tratamento é a exérese cirúrgica (geralmente fácil).

Aparelho Urogenital
– Os tumores mamários podem ser observados tanto no macho quanto na fêmea. Na maioria das
vezes, eles correspondem a fibroadenomas benignos. Em alguns casos, faz- -se a observação de
adenocarcinomas com um desenvolvimento invasivo local, mas raramente uma extensão
metastática.
– Os tumores uterinos são geralmente leiomiomas ou uma simples hiperplasia cística do
endométrio; eles estão muitas vezes associados a cistos ovarianos.
– Os ovários são raramente um sítio de localização dos tumores, mas os cistos ovarianos são muito
frequentes e geralmente volumosos.



Outros Tumores
Diversos tumores digestivos podem dar origem a constipação ou vômitos.

Lesões pseudotumorais podem igualmente ser observadas: rabdomiomatose cardíaca,
placentoma embrionário, teratoma ovariano.



Tumores do coelho
Os tumores mais frequentes são os tumores cutâneos, os linfossarcomas e os nefroblastomas em
indivíduos jovens e o adenoma uterino.

Aparelho Genital

Útero

 
Adenocarcinoma uterino
O adenocarcinoma uterino é o tumor mais frequente nos EUA. Ocorre principalmente em
coelhas de mais de 3 anos e resulta da evolução de uma hiperplasia uterina em adenocarcinoma
uterino, com uma incidência que pode atingir 80% após a idade de 5 anos. Algumas raças
americanas são particularmente suscetíveis (Tan, Dutch, Havane, French, Silver,), enquanto a
incidência é moderada no coelho californiano e no branco da Nova Zelândia. Estas raças são
representadas na França por algumas linhagens, mas elas não apresentam o mesmo risco de ter
este tipo de tumor. Inversamente, as raças Rex e Lebre belga podem apresentar na França
tumores uterinos, o que não é o caso nos EUA.
– Patogenia. O endométrio da coelha se modifica com o avanço da idade, ele perde células e
enriquece-se de colágeno. Sua atrofia senil pode vir acompanhada por modificações contínuas e
sucessivas, desde hiperplasia adenomatosa até pólipos uterinos, hiperplasia cística endometrial
e adenocarcinoma uterino, de acordo com uma evolução comparável àquela que existe na
mulher. Os tumores metastáticos se desenvolvem em último estágio, nos pulmões, vísceras
abdominais e peritônio.
– Sinais clínicos. São representados inicialmente por uma esterilidade ou produção de uma
ninhada pequena, retenções fetais e abortos. A coelha apresenta perdas vaginais
serossanguíneas e uma hiperplasia glandulocística mamária está geralmente associada. Em
seguida, a coelha se torna anoréxica e dispneica devido a metástases pulmonares e a morte
ocorre dentro de 5 a 20 meses.
– Diagnóstico. As perdas vaginais serossanguíneas podem indicar a presença de um
adenocarcinoma uterino, no entanto convém estabelecer um diagnóstico diferencial.
Caracterizam-se pela palpação das massas uterinas e ovoides, multicêntricas, com
aproximadamente 1 cm de diâmetro no inicío mas que podem atingir 5 cm após 6 meses de
evolução. Uma radiografia ou uma ultrassonografia uterina permitem confirmar o diagnóstico
de tumor uterino. Deve-se fazer um relatório de acompanhamento radiográfico ou ecográfico
devido à possibilidade de lesões metastáticas.
– Tratamento. Consiste em uma ovário-histerectomia a ser realizada o mais cedo possível, à
medida que o relatório radiológico seja satisfatório. A coelha deve ser acompanhada
regularmente durante o pós-operatório devido ao risco de metástases. Uma boa medida
preventiva consiste em realizar uma ovário-histerectomia de conveniência entre 6 meses e 1 ano
de idade e sempre antes da idade de 2 anos.

Hiperplasia do endométrio e pólipos uterinos
Estes sinais correspondem ao início da involução uterina, sob ação das secreções estrogênicas.

Os sinais clínicos são comparáveis àqueles do adenocarcinoma uterino. Observam-se perdas



vaginais hemorrágicas, hematúria intermitente, diminuição da atividade e hiperplasia cística
mamária associada a cistos ovarianos. O tratamento de escolha é a ovário-histerectomia. O
diagnóstico é confirmado através de um exame histológico.

Tetas

Os tumores mamários correspondem geralmente a uma hiperplasia epitelial ou a um fibroadenoma. Na
maioria das vezes, eles são associados a uma hiperplasia uterina. Deste modo, as lesões são
císticas, têm tendência a progredir e a fusionar para gerar um tecido fibroso que se acumula ao
redor dos cistos preenchidos de líquido. A ocorrência de cistos ovariaros está muitas vezes
associada.

Também podem ser observados carcinomas mamários associados a um adenocarcinoma uterino. As
glândulas mamárias podem sofrer uma infecção secundária.

Os tumores mamários não devem ser confundidos com as mamites infecciosas (Pasteurella
multocida, Staphilococcus aureus) e a presença de um tumor mamário deve sistematicamente
induzir à investigação de um tumor uterino ou de cistos ovarianos.

O tratamento de escolha dos tumores mamários císticos não infecciosos é a ovário-
histerectomia, pois esses tumores são hormônio-dependentes benignos (assim como o
fibroadenomatoma na gata). Os sinais clínicos desaparecem habitualmente entre 3 e 4 semanas
após a intervenção.

Aparelho genital masculino

Podem ser observados tumores testiculares algumas vezes volumosos, muitas vezes unilaterais.
Na maioria dos casos, consistem em seminomas algumas vezes desenvolvidos sobre um
testículo ectópico.

Trato digestório

 

Papilomatose bucal
A papilomatose bucal do coelho se deve ao vírus papilomatoso. O coelho doméstico é o
hospedeiro natural desse vírus. As lesões consistem em pequenos papilomas brancos de alguns
milímetros de diâmetro sobre a face ventral da língua. Elas se desenvolvem em coelhas de 2 a 18
meses de idade e regridem espontaneamente em algumas semanas.

Tumores do trato digestório e anexos
Os tumores gastrointestinais são inúmeros e variados, eles constituem na maioria das vezes uma
descoberta ocasional no decorrer de uma intervenção cirúrgica, de uma radiografia ou de uma
ecografia. Eles são primitivos ou secundários (na maioria das vezes a um adenocarcinoma
uterino). Os principais são os tumores da vesícula biliar (adenomas, algumas vezes
adenocarcinomas), os papilomas anorretais, os tumores gástricos (adenocarcinomas,
leiomiossarcomas) e os tumores intestinais (leiomiomas, leiomiossarcomas).



Trato Respiratório
Os timomas podem ser observados em jovens e em adultos e têm origem linfoide ou epitelial.
Eles ocasionam uma dispneia mais ou menos severa acompanhada, em alguns casos, por uma
exoftalmia bilateral relacionada a um obstáculo que impede o retorno venoso. A radiografia
permite demonstrar uma massa tumoral arredondada diante do coração.

Os tumores pulmonares são geralmente metástases originárias de um adenocarcinoma uterino.
O vírus da mixomatose também pode dar origem a mixomas pulmonares.

Sistema Hematopoiético
Os linfossarcomas representam o tumor mais frequente dos coelhos filhotes. Em alguns casos, a
lesão adquire um comportamento enzoótico. Ela é observada em jovens de 8 a 18 meses e um
fator genético intervém em seu desenvolvimento (gene autossômico recessivo homozigoto). As
lesões consistem em massas nodulares estendidas sobre a camada cortical renal, o fígado, o baço
e os gânglios mesentéricos. Esta doença não deve ser confundida com uma doeça de Tyzzer, uma
coccidiose hepática (Eimeria stidae) ou uma cisticercose hepatoperitonial (Cysticercus pisiformus).
Existem formas cutâneas e subcutâneas.

Trato Urinário
Os nefroblastomas (também chamados de tumores de Wilms) se desenvolvem em coelhos jovens.
Sua presença deve ser suspeitada frente a uma nefromegalia, uma hematúriaou uma
insuficiência renal crônica. O diagnóstico pode ser confirmado por ultrassonografia renal,
seguida ou não de uma biópsia ecoguiada, mas somente o exame histológico permite confirmar
a natureza do tumor. O tratamento de escolha, para o caso de um acometimento unilateral, é a
exérese cirúrgica do rim acometido. O prognóstico estará muito mais reservado se o tumor se
desenvolver sobre os dois rins.

Há outros tumores do trato urinário que podem ser observados. Eles também levam à
hematúria e à polaquiúria e um diagnóstico diferencial deve ser realizado em relação a muitos
outros fatores causadores de hematúrias.

Pele E Anexos
Os tumores da pele e dos anexos são bastante frequentes. Alguns se destinam a um diagnóstico
citológico por punção com agulha fina (lipoma, linfomas subcutâneos), enquanto outros são
diagnosticados por exérese-biópsia (fibromas, papilomas, epitelioma basocelular, carcinoma
sebáceo).
• A PAPILOMATOSE assolou os EUA através de Sylvilagus floridanus. Transmitida por artrópodes
sugadores, ela se traduz pela presença de verrugas ou papilomas sobre o corpo.
• O VíRUS DO FIBROMA DE SHOPE é endêmico em Sylvilagus floridanus e provoca fibromas na espécie
europeia Oryctolagus cuniculus. Esta fibromatose é disseminada no filhote, ao passo que no
adulto ela vem acompanhada de indurações musculotendinosas.
• O VíRUS DA MIXOMATOSE induz uma proliferação generalizada das células reticuloendoteliais,
ocorrendo a produção de mixomas ou pseudotumores nodulares, mucinosos, irregulares,
subcutâneos e gelatinosos.

Ossos



Os osteossarcomas mandibulares podem desenvolver-se em coelhos acometidos por abscessos
bucodentários com muito tempo de evolução e que vêm acompanhados de infecções radiculares
dos dentes jugais inferiores associados a uma osteomielite mandibular.



Tumores do hamster
Existem diversos tipos de tumores, com uma incidência variável de acordo com a idade e a
linhagem dos sujeitos. Muitos são exclusivos por não haver equivalentes em outros roedores
domésticos, ocorrendo frequentemente em hamsters idosos, do sexo masculino e a incidência
global é mais importante nas espécies anãs do tipo Phodopus sungorus.

Os órgãos mais frequentemente acometidos são as glândulas suprarrenais, o sistema
hematopoiético, a pele e o trato digestório.

Glândulas Endócrinas
Os tumores das suprarrenais são frequentes em hamsters idosos. Eles consistem em uma simples
hiperplasia ou em um adenoma, que dão origem à síndrome de Cushing. Esta última é
clinicamente observada através de uma alopecia bilateral simétrica mais ou menos difusa sobre
todo o corpo, uma hiperpigmentação cutânea, uma ptose abdominal, uma poliuropolidipsia e
uma polifagia, estando frequentemente associada a uma demodicose (Demodex aurati de abdome
longo no folículo piloso, Demodex criceti de abdome troncado na superfície da epiderme). Ocorre
uma elevação dos níveis de cortisol plasmático (normal 0,5 a 1 µg/dL).

As pesquisas sugerem que quando um hipercorticismo é suspeitado, a causa pode ser um
tumor da suprarrenal ou um simples excesso de secreção de hormônios por esta glândula.
Dentre os diversos tratamentos propostos a Metopirona®* (8 mg/dia VO durante um mês) parece
dar resultados favoráveis.

Sistema Hematopoiético
• LINFOSSARCOMAS: eles são observados nos hamsters da Síria e suspeita-se de uma etiologia viral,
pois pode-se transmitir a doença através de células doentes.
• LINFOMA T EPITELIOTRóPICO. Os dados clínicos e histopatológicos são altamente característicos de
micose fungoide do homem. Clinicamente, são observados sintomas gerais (letargia,
emagrecimento, fraqueza muscular) e sinais locais característicos: alopecia extensiva, eritema
cutâneo, nódulos cutâneos multicêntricos rapidamente ulcerados, linfadenopatia generalizada.
A progressão é rápida e a evolução é fatal. O diagnóstico é concluído através de marcações
imuno-histoquímicas positivas do antígeno CD3.

Trato Digestório E Glândulas Anexas
Os tumores hepáticos (colangiomas) devem ser diferenciados das cirroses e principalmente dos
cistos hepáticos dos canais biliares, estes frequentes, que são capazes de deformar a cavidade
abdominal de maneira considerável.

Outros Tumores
Outros tumores podem ser observados com mais rara frequência:
– tumores cutâneos: papilomas, melanomas;
– adenoma da glândula do flanco;
– fibroadenomas benignos das tetas.



Tumores do rato
A incidência de tumores espontâneos varia muito de acordo com a idade, o sexo, a alimentação, o
excesso de peso, o estado endócrino e o ambiente. Os tumores mais frequentes são os
fibroadenomas das tetas, seguidos pelos adenomas hipofisários e pelos adenomas testiculares.
Eles são observados com maior frequência em fêmeas do que em machos.

Tumores Frequentes Em Machos
Principalmente os tumores das glândulas endócrinas: ante-hipófise, tireoide, glândulas
suprarrenais (feocromocitomas). Os tumores das células de Leydig também são particularmente
frequentes e conferem ao testículo um aspecto hipertrofiado. Os tumores mamários são
idênticos àqueles observados em fêmeas.

Tumores Frequentes Em Fêmeas
• OS TUMORES MAMáRIOS são frequentes e podem ser de três tipos:
– as lesões pseudotumorais de hiperplasia lobular são frequentes e muitas vezes volumosas;
– os tumores fibroepiteliais ou fibroadenomas também são frequentes, principalmente em algumas
linhagens. Eles são bem delimitados, consistentes e ovoides;
– os adenocarcinomas são mais raros (10% dos casos). Algumas vezes geradores de toxemia e
septicemia, também originam frequentemente metástases cutâneas, viscerais ou ósseas.
    A frequência dos tumores mamários varia de acordo com a linhagem, condições de criação e
nutrição (uma dieta rica em gorduras favorece a carcinogênese).
    A prevalência de tumores mamários é significativamente menor em fêmeas ovariectomizadas.
    As recidivas de fibroadenomas são frequentes e geralmente é necessário praticar outras
exéreses cirúrgicas.
• OS PóLIPOS UTERINOS podem dar origem a hemorragias vaginais.
• OS ADENOMAS HIPOFISáRIOS são observados principalmente em fêmeas alimentadas com uma
dieta rica em proteínas. Sendo não secretantes, bem circunscritos e podem provocar por
compressão uma hidrocefalia, uma hipertensão intracraniana ou outros problemas. Observa-se
clinicamente a ocorrência de anorexia, perda de peso, algumas vezes sustentação anormal da
cabeça, dispneia e corrimento nasal.

Tumores Comuns A Ambos Os Sexos
Estes tumores podem ser muito variados e sua lista é impressionante. Podem ser citados os
tumores da pele (fibromas, fibrossarcomas, linfomas), do sistema hematopoiético, da tireoide e
do sistema nervoso.



Tumores mamários
Ver TUMORES



Tumores uterinos
Ver TUMORES



Urolitíase
Urolitíase No Coelho Anão
A urina do coelho é alcalina e rica em cristais, principalmente em carbonato de cálcio ou calcita
(anidra ou monoidrato), mas também de oxalato de cálcio, fosfato tricálcico e fosfato amoníaco
de magnésio.

Etiologia
– Fatores predisponentes: desordens metabólicas, infecções bacterianas (Escherichia coli,
Staphylococcus aureus sp.), sexo masculino, fatores genéticos.
– Fatores desencadeantes: insuficiente ingestão de água, excesso de cálcio na dieta.

O metabolismo cálcico é particular no coelho e não depende diretamente de vitamina D.
Enquanto a fração urinária da excreção de cálcio é de menos de 2% na maioria dos mamíferos,
ela corresponde de 45 a 60% no coelho. A grande maioria do cálcio proveniente da alimentação
passa a barreira intestinal: o coelho, então, é incapaz de regular a absorção intestinal do cálcio,
cuja concentração sérica se deve ao aporte alimentar. Em seguida, o cálcio é excretado pelos rins,
o que explica a presença de cristais urinários em estado fisiológico, com riscos de precipitação se
o pH se tornar muito alcalino. O pH normal é de 8,2; se ele subir a 8,5 ou a 9,5 ocorre a
precipitação dos cristais urinários.

Sinais clínicos
– Os sinais clínicos são, geralmente, pouco característicos: anorexia, adinamia, imobilidade, inchaço
abdominal, perda de peso, costas arqueadas, paresia posterior, diarreia.
– a observação clínica permite em muitos casos demonstrar sinais mais precisos: bexiga dolorosa
à palpação, hematúria, lambida do meato urinário, polaciúria, inflamação perineal, edema do
prepúcio.
– O tenesmo e o prolapso retal geram em alguns casos a suspeita de uma coprostase.
– Uma piodermite perineal severa pode ser observada em alguns casos, principalmente em fêmeas
obesas e nos casos antigos.

Diagnóstico
Os cálculos urinários podem apresentar-se sob dois aspectos:
– uma litíase vesical e uretral comparável à síndrome urológica do felino;
– a presença de um ou vários cálculos às vezes muito volumosos na bexiga, nos rins, na uretra
pelviana ou na uretra peniana. Esses cálculos são facilmente demonstrados por palpação ou
radiografia.

Em casos avançados, podem ser observadas modificações bioquímicas: elevação da calcemia e da
creatininemia, diminuição da fosforemia, diminuição ou elevação do nível de ureia.

A autópsia revela em muitos casos uma hidronefrose com nefrite intersticial e pielonefrite, com
a pelve repleta de materiais sólidos.

Tratamento
– É preciso extrair cirurgicamente os cálculos através de uma cistostomia ou de uma
uretrostomia.
– A infecção urinária deve ser tratada, preferencialmente com uma quinolona, durante no
mínimo 3 semanas. Devem ser efetuados controles urinários regulares.



– A litíase vesical é tratada por antiespasmódicos (iodeto de tiemônio, floroglucinol) associados a
uma ingestão abundante de água e a uma restrição na oferta de cálcio alimentar.
– Podem ser obtidos resultados decepcionantes no tratamento da piodermite associada.

Prevenção das recidivas
Os vários cristais de calcita evoluem para uma urolitíase por meio de uma calciúria importante
associada a um pH urinário muito alcalino. Consequentemente, a profilaxia visa limitar a oferta
alimentar de cálcio e de carbonatos, portanto de granulados completos e de alfafa em quantidade
geralmente importante na dieta dos coelhos anões. O teor de alfafa na dieta não deve ultrapassar
40% e a relação Ca/P deve ser da ordem de 1,25. A maioria dos granulados completos comerciais
para coelhos contém 0,90 a 1,60 g de cálcio por 100 g de alimento, enquanto as necessidades do
coelho em crescimento são de apenas 0,22 g de cálcio por 100 g de alimento. Alguns granulados
completos são vendidos indistintamente para coelhos anões ou cobaias, o que não é lógico uma
vez que as necessidades não são as mesmas. Alguns fabricantes não indicam a composição
qualitativa e quantitativa do seu alimento. Também é necessário evitar a precipitação dos
carbonatos de Ca aumentando a oferta de líquidos (no mínimo 100 mL de água por kg de peso e por dia)
e a oferta alimentar de sódio e magnésio.

Urolitíase Na Cobaia
Etiologia
– A presença de cristais de oxalato, de calcita ou de fosfatos amoníacos de magnésio é fisiológica.
Os cálculos podem se formar em caso de ingestão de líquidos insuficiente ou de excesso de
cálcio na dieta (na prática, excesso de alfafa ou de complemento minerovitaminados).
– Os cálculos são frequentes principalmente nas fêmeas com mais de 3 anos.

Sinais clínicos
– Apatia, estrangúria, posição contraída (em forma de bola), anorexia, hematúria.
– As obstruções uretrais muito dolorosas são as responsáveis pelos gemidos a cada micção.

Tratamento
– É indispensável estabelecer um relatório de saúde geral antes de fazer uma intervenção
cirúrgica: radiografias (presença ou não de uma parada no trânsito digestivo), exame das urinas
(análise de corpos cetônicos, pH, densidade, proteinúria, hemáceas), exame sanguíneo (ureia,
creatinina, proteínas totais, hematócrito).
– Tratamento cirúrgico: cistostomia ou uretrostomia.
– Tratamento medicamentoso: antibioticoterapia (quinolonas), anti-inflamatórios, analgésicos,
vitamina C.



Uveíte
Ver ENCEFALITOZOONOSE



Yersiniose
Etiologia
– A yersiniose ou pseudotuberculose (Yersinia pseudotuberculosis) é observada em cobaia,
chinchila e cão-de-pradaria. Ela é consequência da ingestão de vegetais frescos contaminados por
dejetos de pássaros.
– A Yersinia enterolitica foi responsável por epizootias mortais em criadouros de chinchilas.

Sinais Clínicos
– Evolução principalmente crônica com diarreia e emagrecimento.
– Existem igualmente formas ganglionares (linfadenite cervical e mesentérica).

Diagnóstico
– Necrópsico: enterocolite generalizada, assim como lesões ulcerativas e necróticas.
– Exame bacteriológico.

Tratamento
Doxicilina 10 mg/kg/12 h por 20 dias.



Padrões biológicos
Principais Parâmetros Fisiológicos Do Coelho Doméstico
Peso médio 900-1.200 g
Temperatura 38,8 (± 0,6 °C)
Frequência respiratória 53 (38-66)/min
Frequência cardíaca 270 (120-330)/min
Volume sanguíneo total 70 mL para cada 1.000 g de peso
Idade da maturidade sexual
 Macho
 Fêmea

5-7 meses
4-8 meses

Consumo de alimentos 50-60 g/1.000 g de peso/dia
Consumo de água 50-100 mL/1.000 g de peso/dia
Tempo de duração do trânsito intestinal4-5 horas
Tempo de vida médio 10 anos

Principais Parâmetros Fisiológicos Dos Roedores Domésticos



Valores De Ambientação Para Roedores E Coelhos Domésticos

Parâmetros Hematológicos Do Coelho Anão



Eritrócitos (106/mm3) 5,1-7,9
Hemoglobina (g/dL) 10-17,4
VCM (μm3) 57,8-66,5
HCM (pg) 17,1-23,5
CHCM (%) 29-37
Hematócrito (%) 33-50
Reticulócitos (%) 1,5-4
Diâmetro do GV (μm) 5,8-6,7
Volume do GV (μm3) 60
Tempo de vida do GV (dias) 45-70
Leucócitos (103/mm3) 2-15
Neutrófilos (%) 20-75
Eosinófilos (%) 1-4
Basófilos (%) 0-7
Linfócitos (%) 30-85
Monócitos (%) 1-4
Plaquetas (103/mm3) 125-650
Volume sanguíneo (mL/kg) 57-65
Velocidade de sedimentação (mm/h)1-3

NOTA: Existem importantes variações de acordo com os indivíduos e com os autores. Estes valores médios consideram aqueles
disponíveis na literatura e os de nossa experiência pessoal.

Parâmetros Hematológicos Dos Roedores Miomorfos

Principais Parâmetros Hematológicos Dos Roedores
Caviomorfos E Ciuromorfos



Principais Parâmetros Bioquímicos Do Coelho Doméstico
Glicose 0,75-1,55 g/L
Ureia 0,13-0,30 g/L
Creatinina 5-25 mg/L
Bilirrubina total 0-77 mg/L
Cálcio 55-125 mg/L
Fósforo 23-69 mg/L
Colesterol 0,1-0,8 g/L
Triglicérides 1,24-1,56 g/L
Lipídios totais 2,4-3,9 g/L
Proteínas totais 54-83 g/L
Albumina 24-46 g/L
Globulina 1,5-2,8 g/L
ALAT 48-80 UI/L
ASAT 13-113 UI/L
PAL 4-16 U/L
LDH 34-129 U/L
Amilase 166-314 U/L
Bicarbonatos 16,2-31,8 mEq/L
Cloro 92-112 mEq/L
Potássio 3,7-6,8 mEq/L
Sódio 131-155 mEq/L

Principais Parâmetros Bioquímicos Dos Roedores Caviomorfos



PARâMETRO COBAIA CHINCHILA
Proteínas totais (g/L) 4,2–6,8 –
Albumina (g/L) 21–39 –
Globulina (g/L) 2,1–3,9 –
Glicose (g/L) 0,6–1,25 0,6–1,2
Ureia (g/L) 0,1–0,3 0,1–0,25
Creatinina (mg/L) 6–22 –
ALAT (U/L) 25–59 10–35
ASAT (U/L) 26–68 15–45
PAL (U/L) 55–108 3–12
Bilirrubina (mg/L) 0–9 –
Colesterol (g/L) 0,16–0,43 0,4–1
Sódio (mmol/L) 120–152 30–155
Potássio (mmol/L) 3,8–7,9 5–6,5
Cloro (mmol/L) 90–115 105–115
Cálcio (mg/L) 82–120 100–115
Fósforo (mg/L) 30–76 40–80

Principais Parâmetros Bioquímicos Dos Roedores Miomorfos

Parâmetros Urinários
Coelho doméstico



Volume das urinas  
 Limites: 20-350 mL/kg/dia
 Média: 130 mL/kg/dia
Densidade: 1,003-1,036
ph: 8,2
Cristais: CaCo3, monoidrato,
CaCo3: anidra, PO4NH3Mg
Células epiteliais: ausentes ou raras
Bactérias: ausentes ou raras
Leucócitos e hemáricas:ocasionais
Albumina: ocasionais em filhotes

Roedores domésticos

Principais Locais De Obtenção De Amostras De Sangue Em
Roedores E Coelhos Domésticos



*Perigosa, com riscos de parada cardíaca.
**Após a punção, exercer uma pressão moderada sobre o olho fechado para evitar hemorragia.

Fisiologia Da Reprodução

A reprodução no coelho anão é feita por volta da idade de 7 a 8 meses.
Na coelha, a ovulação é provocada pelo coito (12 horas após a cópula). Na cobaia, a ovulação

ocorre 10 horas após o início do estro e existe um estro pós-parto 12 a 15 horas após o parto com



fecundação possível em 75% dos casos; o tempo de duração do parto varia entre 10 e 30 minutos
com um intervalo médio de 7 minutos entre as expulsões.

As Glândulas Mamárias Dos Roedores E Dos Lagomorfos
Domésticos
O nome e a localização topográfica das glândulas mamárias variam muito de uma espécie a
outra. No rato e no camundongo, elas se estendem desde a nuca até a região inguinal e sobem
de cada lado em direção à região dorsal. No camundongo, o crescimento mamário é hormônio-
dependente, com um desenvolvimento crescente ao longo de vários ciclos seguido de uma
involução senil a partir do segundo ano de vida.

No entanto, o tecido mamário está localizado sobre o tórax ventral e o abdome no hamster e
no gerbil. A cobaia possui apenas um par de tetas inguinais, que parecem não ter comunicação
sanguínea ou linfática entre si.

ESPéCIE NúMERO DE PARES DE TETAS LOCALIZAçãO
Coelho 4 1 p. inguinal, 3 p. peitorais
Cobaia 1 Inguinal
Chinchila 3 1 p. inguinal, 2 p. peitorais
Degu 7 1 p. inguinal, 6 p. anteriores sobre o f lanco dorsal
Gerbil 4 2 p. inguinais, 2 p. torácicos
Rato 6 Da região cervical à região inguinal
Camundongo 5 Da região cervical à região inguinal
Hamster 7-11 Inguinais e peitorais
Esquilo da Mongólia 4 1 p. inguinal, 3 p. peitorais
Cão-de-pradaria 4 (6) 1 p. inguinal, 3 p. peitorais

Composição Média Do Leite Da Coelha E Dos Principais
Roedores Domésticos (%)

Parâmetros Relacionados À Digestão Do Coelho
– Consumo de alimentos (granulados): 50 g/kg/dia
– Consumo de água: 50 a 100 mL/kg/dia
– Tempo de duração do trânsito intestinal (fezes duras): 4 a 5 horas
– Tempo de duração do trânsito intestinal (cecotrofia): 8 a 9 horas
– Quantidade de fezes duras excretadas: 5 a 18 g/kg/dia
– Quantidade de urinas emitidas: 10 a 35 mL/ kg/dia
– Volume gástrico: 30 a 50 mL
– Número de refeições/dia: 40

A formação de fezes duras é sincrônica à ingestão de alimentos.



Flora Fecal Do Coelho
– Bacteroides;
– Eubactérias e Lactobacillus anaeróbios;
– Cocci anaeróbios Gram + ;
– Bifidobactérias;
– Streptococcus;
– Enterobactérias;
– Clostrídios;
– Spirillaceae;
– Staphylococcus;
– Corinebactérias;
– Leveduras.

Conteúdo Estomacal E Valores De PH No Coelho
CONTEúDO ESTOMACAL pH DA REGIãO MUCOSApH DA REGIãO CENTRAL

50-100 mL de suspensão alimentar semilíquida a espessa 1-4 1-4
80-150 mL de alimento consistente a pastoso 1-5 3-7

Composição Das Fezes Duras E Dos Cecotrofos Do Coelho
COMPOSIçãO CECOTROFOSFEZES DURAS

Matéria seca (MS) % 29,3 58,9
Proteínas brutas (% MS) 32,3 10,7
Gordura (% MS) 2,2 2,7
Celulose (% MS) 28,5 51,1
Minerais (% MS) 7,9 5,2
Extrato não azotado (% MS) 29,5 30,2

ECG Do Coelho
Frequência cardíaca:………………….198-330/min

Onda P
– Duração:…………………………….0,01-0,05 s
– Amplitude: …………………….0,04-0,12 mV

Intervalo PR
– Duração:……………………………0,04-0,08 s

Complexo QRS
– Duração:…………………………..0,02-0,06 s
– Amplitude da onda R:…….0,03-0,04 mV

Intervalo QT
– Duração: …………………………0,08-0,16 s

Onda T
– Amplitude:…………………..0,05-0,17 mV
    Eixo elétrico (plano frontal): ………….43/ + 80°

Líquido Cerebroespinal Do Coelho
Glicose:…………………………………….75 mg/dL

Ureia:……………………………………….20 mg/dL



Creatinina:………………………………..17 mg/dL
Colesterol:…………………………………33 mg/dL
Proteínas totais:………………………….59 mg/dL
PAL:………………………………………..5,0 U/dL
Dióxido de carbono:…………..41,2-48,5 %/mL
Sódio:……………………………………..149 mEq/l
Potássio:…………………………………..3,0 mEq/l
Cloro:………………………………………127 mEq/l
Cálcio:………………………………………5,4 mg/dL
Magnésio:………………………………….2,2 mEq/l
Fosfato:……………………………………..2,3 mg/dL
Ácido lático:………………………….1,4-4,0 mg/dL
Azoto não proteico:………………5,6-16,8 mg/dL



Radiografia dos coelhos e roedores domésticos
Regulação Dos Parâmetros
Um bom aparelho radiográfico deve possuir um gerador capaz de produzir uma forte
intensidade por um tempo de exposição o mais curto possível. Na prática:
– Tensão fraca: 40 a 70 kV (uma baixa voltagem é capaz de melhorar o contraste);
– Tempo de exposição curto (pois a frequência respiratória é elevada);
– Elevado débito: 100 a 300 mA (ou 2 a 6 mAS).

Escolha Do Material
– Cassetes especiais de alta definição (do tipo Kodak Min. R cassetes®) associados a telas
reforçadoras apropriadas (do tipo Kodak Min. R screen®).
– Filmes monocamadas de alta definição para obter o máximo de detalhes anatômicos (ossos,
pulmões) com um mínimo de tempo de exposição. A maior fineza de detalhes é obtida com
filmes de mamografia. No entanto, os filmes com emulsão simples (do tipo T. MATS/RA®)
também dão bons resultados para o coelho e os grandes roedores, com um contraste superior
àquele que se pode conseguir com um filme de mamografia para as vias toracoabdominais.
– Não utilizar grade, pequeno espaço.
– Distância focal entre o tubo de raios X e o filme: 90 cm a 1 m.
– Aparelho numérico equipado com captores ou placas de fósforo.

Contenção, Posicionamento E Incidências
Anestesia
– Roedores: a anestesia geral é indispensável (isoflurano).
– Coelhos: a anestesia geral é indispensável em alguns casos (fotografias bucodentárias, das
bulas timpânicas, dos membros anteriores etc.). As fotografias toracoabdominais podem ser
feitas sem anestesia em indivíduos calmos e posicionados corretamente. Nunca segurar a
extremidade das patas. Garantir contenção nas regiões anterior aos membros posteriores e
posterior aos membros anteriores. Segurar o corpo do coelho entre o polegar e os outros dedos.

Posicionamento
– Diretamente sobre o cassete (indivíduos com menos de 10 cm) ou sobre a mesa de radiografia,
mantendo o cassete sob esta última (indivíduos com mais de 10 cm).
– Recomenda-se a realização de duas projeções com ângulos de 90° para todos os exames.

Incidências
As incidências descritas para os carnívoros domésticos convêm também para os pequenos
mamíferos:
– Incidência lateral: o paciente é posicionado em decúbito lateral, com membros e pescoço
estendidos. A coluna vertebral deve estar bem paralela à cassete para não provocar uma rotação
do animal. Centralizar no meio do corpo.
– Incidência dorsoventral: análise do tórax e das bulas timpânicas. O paciente é posicionado em
decúbito ventral sobre a cassete. Centralizar em relação à curvatura toracolombar.
– Incidência ventrodorsal: análise do abdome, bacia, coluna vertebral e crânio. O paciente deve



ser posicionado em decúbito dorsal sobre a cassete.
– Incidências especiais: incidências laterais oblíquas e ventrodorsal de boca aberta para o coelho
e a cobaia principalmente, para explorar as cavidades nasais, as arcadas dentárias e as bulas
timpânicas.

Particularidades Da Anatomia Radiográfica
Tórax
– Caixa torácica pequena, poucos detalhes revelados. Distinguem-se o coração, a traqueia e
algumas vezes a aorta e a veia cava (coelho).
– Mediastino cranial significativamente largo, coração em posição cranial e mais volumoso que
em carnívoros domésticos.
– Detalhes do parênquima pulmonar e de sua vascularização difíceis de observar, exceto para os
lobos caudais.

Abdome
– Trato digestivo volumoso, frequente falta de contraste.
– Fígado: órgão mais denso do abdome, localizado sob a área do hipocôndrio; bordas ventrais
pouco visíveis, borda caudal delimitada pelo estômago.
– Intestinos: alças intestinais visíveis uma vez que contenham gás. O intestino grosso é volumoso
(roedores herbívoros), mas suas diferentes partes são pouco distinguíveis. Ele ocupa a região
média e caudal do abdome.
– Ceco volumoso, algumas vezes distendido por gases na porção ventral e direita do abdome.
– Gordura abdominal mostrando-se algumas vezes muito importante (região sublombar,
mesentério, principalmente no coelho e na cobaia).
– Aparelho urinário: no coelho é comum observar rins bastante flutuantes, projetados na parte
dorsocranial do abdome (sob T13L1 para o rim D e sob L3L4 para o rim E). O tamanho normal
representa de 1,25 vez a 1,75 o comprimento de L2. No coelho, notam-se algumas vezes uma
opacificação parcial ou completa da bexiga, sem sinais aparentes de distúrbios urinários. Ela
indica uma importante concentração urinária de cristais de calcita.
– Aparelho genital:
– o útero pode ser visto em indivíduos com sobrepeso, como uma estrutura tubular localizada

dorsocranialmente à bexiga. Os ovários são visíveis cranialmente à bexiga próximos à parede
abdominal, quando estão calcificados ou encistados;

– os testículos intra-abdominais são vistos como duas massas ovoides de densidade líquida sob a
bexiga.

Esqueleto
– Crânio:
– Bulas timpânicas muito desenvolvidas, principalmente em chinchilas e coelhos; paredes mais

espessas que em carnívoros; osso pétreo grande e bem desenvolvido.
– Articulações temporomandibulares não visíveis.
– Fórmula dentária do coelho: I 2/2 C 0/0 pm 3/2 m 3/3 28 dentes.
– Crânio da cobaia: I 1/1 C 0/0 pm 1/1 M 3/3 20 dentes.
– Coluna vertebral:
– Fórmula vertebral do coelho: 7C/12-13-T/7 L/3 S/17-18 C0.
– Vértebras cervicais e torácicas do coelho similares àquelas do gato.



– Processos transversos muito desenvolvidos e angulados cranialmente.
– Grau de mineralização vertebral variável.





Posologia dos principais medicamentos
Principais Medicamentos Indicados Para Coelhos
Domésticos









*Provoca coloração amarela dos dentes em recém-nascidos e riscos de nefrotoxicidade em animais idosos.



**As fluoroquinolonas não devem ser administradas em filhotes em crescimento (risco de erosão das cartilagens articulares).
***Garantir uma boa hidratação para evitar efeito nefrotóxico.
(! )Riscos de necroses cutâneas com injeções subcutâneas repetidas.
*Aditivo.
**Garantir uma boa hidratação para evitar efeito nefrotóxico.

Terapêutica Em Oftalmologia Do Coelho Doméstico

Terapêutica Dos Problemas Neurológicos No Coelho Doméstico



Terapêutica Em Patologia Da Reprodução Nos Coelhos
Domésticos



MOLéCULA POSOLOGIA INDICAçõES
Proligestona* (Delvosteron®) 30 mg/kg (coelha) SC Progestativo, permite 3 a 4 meses de prevenção ao estro
Ocitocina 0,2-3 UI/kg SC, IM, IV (geralmente 1 UI/kg) Inércia uterina no momento do parto

Agalaxia
Delmadinona* (Tardak®) 5-10 mg/kg Antiandrogênico
Cálcio (Gluconato de) 100 mg/kg SC, IP, IV Hipocalcemia da coelha

Eclâmpsia
PMSG (Folligon®) 35-40 UI IM 48h antes de ser apresentada ao macho Indução da receptividade

Evitar superdosagens (bloqueio do ovário)
HCG* (Chorulon®) 20-25 UI IM Indução da ovulação (pouco utilizado)
GnRH (Fertagyl®, Cystoreline®) 20 μg IM no instante da cópula ou 10 dias após o partoIndução da ovulação
Prostaglandinas análogas PGF2*

Luprostiol (Prosolvin®)
Cloprostenol (Estrumate®)
Etiproston (Prostavet®)

0,5 mg/kg IM
1,5 μg/kg IM
50 μg

Efeito luteolítico
Pseudogestação da coelha
Aborto de conveniência na coelha
Piométrio, retenção fetal na coelha

*Molécula que não possui AMM para as espécies.

Principais Tranquilizantes E Agentes Pré-Anestésicos Para Os
Coelhos Domésticos



*Requer uma autorização para sua utilização.
**Não comercializado na França.

Locais De Injeção No Coelho E Nos Roedores Domésticos



*Locais preferenciais.

Principais Anestésicos Para Os Coelhos Domésticos



Nível De Anestesia No Coelho Doméstico
NíVEL CARACTERíSTICAS

Leve Nistagmo
Mastigação
Elevações da cabeça
Rigidez muscular

VerdadeiraRespiração ampla e bem ritmada, porém mais profunda e lenta que aquela de um coelho no estado de vigilância
Movimentos abdominais mais pronunciados
Frequência respiratória > 40 mov./min
Ausência de reflexo de retração das patas ou da orelha quando estimuladas

Profunda Respiração superficial e intermitente
Perigosa Exoftalmia

Forte protrusão da membrana nictitante
Midríase
Ausência do reflexo córneo
Ausência do reflexo anal
Frequência cardíaca < 150/min
Aumento do tempo de recoloração da muscosa labiar > 2 s

Antídotos De Anestésicos Analépticos Respiratórios De Coelhos
E Roedores Domésticos

Principais Analgésicos Indicados Para Coelhos Domésticos



*Medicina humana.

Substâncias Consideradas Tóxicas Para O Coelho Doméstico
Amoxicilina Enterotoxemia
Amoxicilina – ácido clavulânicoidem
Ampicilina idem
Cefalosporinas VO idem
Clindamicina idem
Lincomicina idem
Kanamicina idem
Procaína Risco de morte com 0,4 mg/kg em coelhos f ilhotes com menos de 8 semanas
Fipronil Distúrbios nervoso convulsivos, morte
Tiletamina Nefrotóxico

Roedores Domésticos



Precauções na administração
Um antibiótico pode perder a atividade por ação da luz e de substâncias presentes nas fezes ou
nas urinas, quando administrado em recipiente transparente ou em bebedouro. Algumas
substâncias têm gosto amargo (metronidazol) e podem ser rejeitadas.

Quando um animal recebe tratamento por via oral, é indicado limpar sua região bucal para
remover qualquer resíduo de medicamento. Muitas vezes utilizada para melhorar o gosto, a
sacarose favorece a proliferação de bactérias.

Aconselha-se retirar a forragem ou a terra de banho do contato com os animais que estejam
recebendo colírios ou pomadas oftálmicas (risco de ceratite ou conjuntivite).



NOTA: Um tratamento com antibiótico pode provocar enterite em roedores, mais precisamente uma enterotoxemia iatrogênica na
presença de clostrídios. O risco é importante com o uso de antibióticos especificamente ativos sobre micro-organismos Gram-
positivos; a cobaia, a chinchila e o hamster são particularmente sensíveis.

A tocixidade dos antibióticos intervém em diferentes níveis:
– Toxicidade direta: estreptomicina e diidroestreptomicina em cobaia, gerbil, hamster e rato;
– Neurotoxicidade: a procaína e as preparações de penicilina que a contenham como excipiente
em cobaia e camundongo;
– Ototoxicidade: cloranfenicol e aminoglicosídeos em cobaia e chinchila;
– Enterotoxemia devido ao desenvolvimento de clostrídios (Clostridium difficile, C. spiroforme



etc.):
– Cobaia: penicilinas dos grupos G e A, cefalosporinas (exceto cefalexina, cefaloridina e ceftiofur),
estreptomicina, diidroestreptomicina, eritromicina, lincocina, bacitracina,
– Chinchila: penicilinas dos grupos G e A, cefalosporinas, eritromicina, clindamicina,
lincomicina,
– Hamster: penicilinas dos grupos G e A, cefalosporinas, eritromicina, clindamicina, lincomicina,
estreptomicina, diidroestreptomicina, bacitracina, gentamicina VO, tilosina.
*Provoca uma coloração amarela nos dentes de recém-nascidos; risco de toxicidade em animais idosos.
**As fluoroquinolonas não devem ser administradas em filhotes em fase de crescimento (risco de erosão das cartilagens articulares).
***Garantir uma boa hidratação para evitar os efeitos nefrotóxicos.
(! )Risco de necrose cutânea com injeções subcutâneas repetidas.

Antibióticos A Serem Usados Com Precaução Em Roedores
Clortetraciclina:cobaia
Bacitracina: todas as espécies/ via local
Gentamicina: todas as espécies/ nefrotóxico
Metronidazol: chinchila
Oxitetraciclina: cobaia
Tetraciclina: cobaia
Tilosina: hamster, cobaia

Antibióticos Tóxicos Que Não Devem Ser Prescritos
Ampicilina: todos os roedores, exceto rato, camundongo, gerbil
Outras penicilinas: todos os roedores, exceto carbenicilina (camundongo, rato)
Cefalosporinas: todos os roedores, exceto ceftiofur (cobaia) e cefaloridina (cobaia)
Aminosídeos todos, exceto gentamicina (dose moderada)
Macrolídeos e similares:todos











Principais Tranquilizantes E Agentes Pré-Anestésicos Indicados
Para Roedores Domésticos (Mg/Kg)

NR: não recomendado, efeitos muito variáveis de um animal a outro.
*Antídotos: ioimbina (0,2 mg/kg IV), atipamezol (1 mg/kg).
**Antídoto: naloxona (0,04 mg/kg IV ou IM).
!Pode provocar excitação no hamster e automutilação na cobaia no local da injeção.

Principais Anestésicos Indicados Para Roedores Domésticos



Principais Analgésicos Indicados Para Roedores Domésticos



Princípios Gerais Do Uso De Anestésicos Injetáveis Em
Roedores E Coelhos Domésticos
 – Pesar o animal com precisão.

– Calcular a dose com precaução, quando for necessário diluir a apresentação
comercial a 1/10.
– Utilizar uma seringa de 1 mL ou uma seringa de insulina para administrar o
anestésico.
– Verificar a profundidade da anestesia: pinçar a cauda, observar a retração da pata,
pinçar a orelha. O reflexo consequente ao ato de pinçar a cauda é o primeiro que
desaparece, seguido pelo reflexo de retração da pata. A ausência da retração da cauda
assinala a instalação de uma anestesia cirúrgica.
– Não considerar os reflexos oculares, inconstantes e pouco confiáveis. O olho
exorbitado e fixo é um sinal de morte iminente.
– Em caso de anestesia muito superficial, administrar preferencialmente 0,5 a 1% de
halotano ou isoflurano. Ter cuidado com as reinjeções de anestésicos fixos.
– Administrar oxigênio durante a intervenção.



Vacinação
Coelho

Mixomatose

A primeira vacina pode ser administrada a partir da idade de 28 dias. Tira-se proveito de uma
imunidade cruzada com o vírus do fibroma de Shope para utilizar uma vacina heteróloga por via
subcutânea (Lyomyxovax®) ou intradérmica (Dermyxovax®, Vacciderm®).

As injeções de reforço são administradas de 6 a 8 semanas depois e, em seguida, a cada 4
meses, com a mesma vacina heteróloga ou com uma vacina homóloga (Dervaxymyxo SG 33
Rappel®) sob condição de ser em um meio perfeitamente sadio.

Doença viral hemorrágica (VHD)

Utiliza-se uma vacina inativada adjuvada.
Primeira vacina:

– Em ambiente sadio, uma injeção única à idade de 8 semanas (Cunical®) ou 10 semanas
(Lapinject®);
– Em ambiente contaminado: injeção por volta das 5 a 6 semanas de vida, com um reforço dentro
de 4 a 6 semanas mais tarde. Reforço a cada 6 meses ((Cunical®) ou uma vez por ano (Lapinject®).

Pasteurelose

O Pabac (valência Pasteurella multocida) possui uma AMM para o coelho na França. Administra-
se a partir da quinta semana, com reforço 4 meses depois e, em seguida, a cada 6 meses.

Outras vacinas poderiam ser utilizadas, mas sem AMM: Rhiniffa® (P. multocida + Bordetella
bronchiseptica), por via IM, e Lysopast® (P. multocida + P. haemolytica), por via SC, de acordo com
um protocolo similar e na posologia de 0,5 mL por injeção.

Enterotoxemia

Há duas vacinas que possuem AMM para o coelho: Coglavax® e Tasvax®. A primeira vacinação é
realizada na idade de 2 semanas para filhotes cujas mães não foram vacinadas e, para aqueles
com mães vacinadas, a partir das 8 semanas de vida. O reforço é realizado entre 4 a 6 semanas
depois e, a partir de então, uma vez ao ano.

Roedores
As cobaias, as chinchilas e os cães-de-pradaria são particularmente sensíveis a infecções
respiratórias e a infecções ORL (Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica). Recomenda-se
vaciná-los, a título preventivo, ou devido a uma infeção já instalada no criadouro.

Nenhuma vacina possui AMM para os roedores, mas podem ser utilizadas, sem AMM, aquelas
já descritas para o coelho. Indica-se Pabac® para o cão-de-pradaria (a P. multocida é muito
constante e possui mau prognóstico) e Rhiniffa® para a cobaia e a chinchila (a Bordetella



bronchiseptica é causa frequente). Aconselha-se dividir pela metade a dose administrada para o
coelho.
 Protocolos de vacinação para  o coelho:  recapitulação

Contenção
Sempre evitar a contenção pelas orelhas e pela extremidade da cauda.
– Coelho anão: nunca contê-lo pelas orelhas (reflexo otocardíaco). Evitar as contenções drásticas
(risco de morte súbita).
– Cobaia e chinchila: o cobaia raramente se defende por mordidas e é fácil de ser manipulado.
Segurar os quartos traseiros dos indivíduos maiores. Para a chinchila, evitar a contenção pela
ponta da cauda e pela pele (risco de queda de pelo ou fur slip devido à vasoconstrição reflexa).
– Hamster: difícil de segurar, pois morde facilmente. Prender o abdome entre o polegar e o
indicador. Evitar segurar a pele ao nível da cabeça. Os indivíduos de comportamento difícil
devem ser manipulados com uma toalha.
– Rato e camundongo: manter o animal com uma mão sobre a pele entre as orelhas e a outra mão
na base da cauda. Evitar a extremidade da cauda, que corre o risco de se posicionar entre os
dedos. Outro método consiste em segurar a região cervical entre o polegar e o indicador.
– Gerbil, degu: pela base da cauda ou pela região cervical, mantendo-o entre o indicador e o dedo
médio.
– Esquilo da Mongólia: morde com facilidade. Evitar contato com a cauda (fur slip). Utilizar uma
toalha, um bocal ou uma rede de borboleta. A melhor solução consiste em posicionar sobre ele
uma câmara de anestesia transparente, a partir da sua gaiola, e sedá-lo com gás.
– Cão-de-pradaria: colocar uma das mãos ao redor do seu tórax, enquanto a outra segura os
quartos traseiros. Cuidado com os arranhões. Os roedores de comportamento difícil devem ser
envolvidos em uma toalha.



Administração De Medicamentos
Oral
– Difícil (reduzida abertura da boca).
– Misturado ao alimento: modo aleatório. Um coelho ou um roedor doente não se alimenta.
– Misturado à água: melhor, mas também aleatório (um roedor doente se recusa a ingerir
líquidos).
– Por via bucal:
– Com uma seringa de 1 mL ou uma sonda de gavagem de diâmetro 3 a 5 mm (coelho), ou 3 mm

(cobaia), contendo o animal pela nuca;
– Com uma sonda nasogástrica.

Parenteral
– Subcutânea: sob a pele do abdome (macho, fêmea não reprodutora), ao nível do flanco (fêmea
reprodutora).
– Intramuscular: dolorosa, com riscos de necrose (chinchila); coxa, lombares (coelho).
– Intraperitoneal: a melhor via. Sobre a linha mediana caudalmente ao umbigo, com o animal na
posição vertical. Em fêmeas gestantes, aplicar cranialmente ao umbigo.
– Intravenosa: raramente praticada.
– Veia da orelha (coelho);
– Veia safena (cobaia, chinchila, hamster);
– Veia caudal (rato, camundongo);
– Veia peniana (cobaia, chinchila).

1Nota da Revisão Científica: AMM significa a Autorização de Inclusão no Mercado, e indica “o acordo dado a um titular dos direitos
de exploração de um medicamento para que ele possa comercializá-lo”.



Furão sumário das doenças e sinais clínicos
agrupados por especialidades





Introdução

 Furão sumário das doençase sinais clínicos
agrupados por especialidades
Aparelho locomotor
Paralisia posterior, paresia e ataxia

Cardiologia
Cardiomiopatias

Doença valvar
Filariose

Dermatologia
Alopecia (Conduta frente a uma)

Alopecia por resquício de ovário
Alopecia por tumor de adrenal
Alopecias sazonais
Dermatoses parasitárias
Dermatoses virais e bacterianas
Tumores cutâneos

Metabolismo e nutrição
Afecções nutricionais

Alimentação
Diabetes melito
Hipoglicemia, ver também Insulinoma

Gastroenterologia
Afecções bucodentárias

Afecções hepáticas
Campilobacteriose, ver Enterites bacterianas
Colite inflamatória
Colite proliferativa, ver também Enterites bacterianas
Coronavírus, ver Enterite catarral epizoótica
Corpos estranhos alimentares
Diarreia (Conduta frente a uma)
ECE, ver Enterite catarral epizoótica
Enterite catarral epizoótica
Enterites bacterianas
Enterites virais
Gastrites e úlceras gastroduodenais
Gastroenterite eosinofílica
Lawsonia intracellularis, ver Colite proliferativa e Enterites bacterianas
Megaesôfago
Mucocele salivar



Parasitoses digestivas
Salmonelose
Esplenomegalia
Vômitos

Doenças infecciosas e sistêmicas
ADV, ver Doença aleutiana

Botulismo
Enterite catarral epizoótica
Gripe por Influenza
Doença aleutiana
Cinomose (Doença de Carré)
Micobacteriose
Raiva
Tuberculose, ver Micobacteriose

Nefrologia – urologia
Afecções vesicais

Insuficiência renal
Cistos renais
Urolitíase

Neurologia – comportamento
Agressividade

Coma, ver também Hipoglicemia, insulinoma
Convulsões
Meningites, ver Paralisia posterior, paresia e ataxia
Paralisia posterior, paresia e ataxia
Terapêutica de afecções neurológicas

Oncologia
Insulinoma

Linfoma
Doença da adrenal, ver também Alopecia por tumor de adrenal
Tumores cutâneos

Oftalmologia
Catarata

Conjuntivite
Linfoma ocular
Micobacteriose ocular

ORL – pneumologia
Dispneia (Conduta frente a uma), ver também Pneumopatias, Cardiomiopatias, Doença
valvular, Dirofilariose

Otite
Parasitoses respiratórias
Pneumopatias
Rinite



Tosse, ver Rinite e Dispneia

Patologia da reprodução
Afecções neonatais

Gestão de órfãos
Hiperestrogenismo
Hiperestrogenismo secundário, ver Alopecia por resquício de ovário
Hipocalcemia de lactação, ver Convulsões
Mastite
Metrite
Pseudociese
Piometra
Toxemia da prenhez
Vaginite
Padrões biológicos
Posologia dos principais medicamentos
Contenção, coletas e modalidades de administração de medicamentos





Furão



Particularidades a serem conhecidas
Flutuação De Peso
O furão é um pequeno carnívoro da família dos Mustelídeos. Ele atinge seu tamanho adulto com
cerca de quatro meses de idade. O peso do macho adulto varia mais comumente entre 1 e 1,5 kg
e é objeto de grandes variações sazonais: pode aumentar de 30 a 45% no outono para voltar ao
normal na primavera. O peso da fêmea adulta oscila entre 0,6 e 0,9 kg e está sujeito às mesmas
variações sazonais. O ganho de peso corresponde a um acúmulo de gordura no tecido
subcutâneo. Esta flutuação é bem marcada no furão não estéril, mas é menos importante no
furão estéril jovem. Deve ser diferenciada da obesidade, visto que na última a gordura se
acumula principalmente na cavidade abdominal.

Sistema Digestivo
Dentição
O furão adulto possui 34 dentes. O filhote não tem dentes ao nascimento. Os dentes decíduos
aparecem entre 15 e 28 dias e os dentes adultos entre 50 e 74 dias.

Intestino
O intestino do furão é curto e pouco desenvolvido (o intestino delgado mede de 180 a 200 cm e o
grosso, 10 cm), pode-se considerar um tubo indiferenciado. Isto resulta num trânsito digestivo
rápido de 2 a 3 horas. O furão tem necessidade de uma nutrição de excelente qualidade
nutricional visto que não há ceco para digerir as fibras. Ele passa muito tempo a mastigar os
objetos e é propenso a engolir diversos corpos estranhos. Isto resulta numa oclusão intestinal
frequente, principalmente no filhote, em que o diâmetro intestinal é muito reduzido e todo
corpo estranho de mais de 1 cm corre o risco de provocar uma oclusão.

Sacos anais
São presentes tanto no furão como nos outros Mustelídeos. Estas glândulas volumosas de
estrutura epitelial conduzem à junção anorretal, em 4 e 8 horas. Elas contêm um líquido amarelo
e viscoso de odor forte. Ao contrário do cangambá (outro Mustelídeo), o furão é incapaz de
impulsionar o conteúdo de seus sacos anais. No entanto, ele pode esvaziar o conteúdo em casos
de excitação, de pânico ou dor; o líquido se espalha então pela pelagem ao redor do ânus,
ocasionando um odor forte característico.

Dermatologia
A pele do furão é relativamente espessa e resistente, principalmente nas regiões da nuca e
escapular.
• AS GLâNDULAS SUDORíPARAS são ausentes no corpo. Estão presentes, unicamente, nos coxins
plantares e perto do focinho. Isto faz com que o furão não transpire e o torna particularmente
sensível à exposição ao calor.
• AS GLâNDULAS SEBáCEAS são, pelo contrário, numerosas no corpo. Sua secreção constitui o sebo
responsável pelo odor corporal almiscarado do furão. Há uma seborreia fisiológica. Essas
glândulas são muito ativas no furão não estéril visto que são dependentes de hormônios sexuais.
A esterilização elimina uma parte do odor corporal dos furões.
• O SEBO é de cor acastanhada. Pode se acumular sobre a pele e formar placas marrons ao secar



que se eliminam facilmente com lavagem. O sebo também é responsável pelo amarelamento dos
pelos brancos (desta maneira os adultos albinos não são brancos, mas sim amarelos) e pelos
comedos encontrados na cauda. Às vezes, esta secreção excessiva pode provocar uma queda de
pelos na base da cauda. A secreção de sebo pode ser controlada por lavagem com xampus a base
de peróxido de benzoíla ou lactato de etila.
• A MUDA fisiológica ocorre duas vezes por ano, no outono e na primavera. Ela é dependente
do fotoperíodo, ou seja, conforme a duração do período luminoso. Ela pode ser gradual e se
espalhar por algumas semanas ou intensa e não durar mais do que poucos dias. Em condições
fisiológicas, uma muda não pode durar mais do que 2 a 4 semanas e ela não pode deixar zonas
alopécicas. A muda coincide geralmente com as variações sazonais de peso.



Afecções bucodentárias
São comparáveis àquelas do cão e do gato. As abordagens terapêutica e preventiva são
igualmente comparáveis.

Tártaro Dentário
• Ele é favorecido por uma alimentação enlatada.
• Acomete, principalmente, os segundos e terceiros pré-molares superiores.
• É frequentemente associado a uma gengivite, doença periodontal e, por vezes, a abscesso
bucodentário.
• O tratamento consiste em:
– uma retirada de tártaro ou um tratamento cirúrgico (debridamento periodontal, extração de
dentes moles ou infeccionados);
– um tratamento médico a base de amoxicilina ou de espiramicina associada a metronidazol
(Stomorgyl®, Spiraphar®);
– a proibição de alimentos enlatados.

Fraturas Dentárias
• Elas são frequentes e de natureza traumática.
• As zonas de dentina expostas devem ser tratadas para diminuir a sensibilidade, através da
aplicação de um cimento dentário de ionômero de vidro ou de uma resina dentária, de
preferência fotopolimerizável.
• Um prejuízo da polpa dentária requer um tratamento endodôntico ou, mais simplesmente,
uma extração dentária.



Afecções hepáticas
Recapitulação Anatômica
• O fígado do furão pesa de 35 a 49 g, o que corresponde a 4,3% de seu peso corporal. Possui seis
lobos.
• A veia cava caudal é profundamente ancorada no lobo caudal. A cisura portal localizada na
convergência dos lobos caudal e lateral direito comporta: a artéria hepática, a veia porta e o canal
biliar.

Etiologia
Afecções tumorais
– Linfomas: de longe, os tumores hepáticos mais frequentes.
– Carcinomas hepáticos primários.
– Metástases hepáticas de carcinoma pancreático ou adrenal. Insulinoma e tumor de adrenal devem
ser pesquisados sistematicamente.
– Outros tumores mais raros: hemangiossarcoma, adenocarcinoma hepático e de vias biliares,
adenoma hepatocelular.

Afecções não tumorais
– Colângio-hepatite: colonização das vias biliares por bactérias intestinais.
– Abscessos hepáticos: da mesma origem.
– Lipidose hepática: relacionada à anorexia prolongada ou à doença crônica intestinal.
– Shunt porto-cava.
– Hepatite crônica ativa linfocítica.
– Infiltração linfocítica periportal: pode ser normal, mas também se observa em quantidade
importante na doença aleutiana.
– Hepatopatia por esteroides devido à administração prolongada de corticoides.
– Intoxicação por cobre: uma predisposição genética é possível.

Diagnóstico
• EXAME CLíNICO: uma abordagem hepática deve ser feita sistematicamente frente a
emagrecimento, anorexia, vômitos, episódios de diarreia, icterícia, aumento de volume
abdominal.
• EXPLORAçãO BIOLóGICA: ALT e FA, modificações eletroforéticas (albumina, α-globulinas e
principalmente β-globulinas).
• RADIOGRAFIA: evidência de uma massa hepática ou de uma efusão abdominal.
• ULTRASSOM: evidência de uma heterogenicidade ou de massas policísticas, citopunção
ecoguiada.
• BIóPSIA HEPáTICA: por punch ou transfixação do bordo do lobo hepático.

Tratamento
– Reidratação, alimentação forçada (gavagem, sonda nasogástrica).
– Antibioticoterapia ativa contra as bactérias anaerobias: amoxicilina 20-40 mg/kg/12 horas
associada a metronidazol 20 mg/kg/12 horas durante 10 a 20 dias.



– Corticoides: prednisolona 1 mg/kg/dia.
– Hepatoprotetores (Ornipural®, Bykahepar®).



Afecções neonatais
Recapitulação Fisiológica

Gestação
– A nidação ocorre 12 a 13 dias após a cópula e a placenta é endocorial.
– A gestação é detectável por palpação em 14 dias (feto do tamanho de uma noz) e ela fica
evidente com 30 dias. A duração da gestação é de 42 ± 2 dias.
– A fêmea gestante deve ser colocada numa jaula individual ou com outras fêmeas gestantes,
mas ela deve ser isolada duas semanas antes do parto para evitar o canibalismo. Ela fica irritável
e difícil de manipular uma semana antes do parto.
– A fêmea parturiente constrói um ninho com o material que ela tem disponível ou com sua
própria pelagem. Ela apresenta frequentemente zonas alopécicas antes do parto.
– A duração da gestação diminui com o aumento do fotoperíodo, enquanto ela tem uma
tendência a aumentar com a idade da fêmea ou com a importância da massa fetal (se mais de
três fetos).

Parto
– As ninhadas contêm em média oito filhotes, com os extremos de 1 a 17. Os recém-nascidos são
de tipo nidícola. Eles nascem nus, surdos e cegos e são muito vulneráveis durante os primeiros
dias.
– A fêmea pode mostrar-se agressiva na primeira semana após o parto e é importante não
pertubá-la neste período para evitar o canibalismo.

Lactação
– A duração da lactação é de 6 a 8 semanas e a composição do leite é parecida com a do gato:
7,8% de proteínas, 10,4% de gordura, 2,9% de lactose.
– O retorno ao estro ocorre duas semanas após o desmame da ninhada. Observa-se por vezes um
estro dito “de lactação”, com retorno ao estro 2 a 3 semanas após o parto. A fêmea lactante deve
ser colocada em cruzamento durante este estro para manter a lactação.

Crescimento e desenvolvimento de filhotes
– Crescimento
– Os furões recém-nascidos pesam entre 6 a 12 g com os extremos de 5 a 20 g e uma média de

10 g. Uma massa de gordura na nuca, subcutânea, oferece uma fonte energética de urgência
nas 24 a 48 horas que seguem o nascimento.

– O ganho de peso é moderado até 4 ou 5 semanas, depois ele é acelerado.
– Não há diferença significativa entre machos e fêmeas até sete semanas, quanto ao peso e até

nove semanas, quanto ao comprimento do corpo.
– As fêmeas atingem seu peso adulto mais cedo do que os machos (16 semanas contra 20

semanas).
– Desenvolvimento
– Os furões recém-nascidos são recobertos por um fino pelo branco. A partir do terceiro dia, os

albinos apresentam um manto de pelos brancos e os não albinos um manto de pelos cinza. As
marcas de sombras características da pelagem aparecem entre a terceira e a quarta semana
para tornarem-se evidentes após cinco semanas.



– A abertura dos olhos acontece com 28 dias, o desmame entre 45 e 56 dias.
– A socialização dos filhotes se efetua entre 6 e 12 semanas. Durante este período, é primordial

manipulá-lo todos os dias e colocá-lo em diversas situações.

As Afecções Neonatais
Mortalidade neonatal
– A mortalidade neonatal é um problema real no furão, pode corresponder a 10% nos dias que
sucedem o nascimento. Os furões recém-nascidos são muito sensíveis à hipoglicemia e à
desidratação.
– Diversos fatores podem interferir: o canibalismo, a falta de cuidados maternos, a agalaxia da
mãe, ninhos sujos e superaquecimento, doenças infecciosas (Rotavirus, Escherichia coli,
Streptococcus sp., Staphylococcus sp.), má-formações congênitas (do sistema nervoso, ocular,
ausência de membros etc.).

Diarreias neonatais
– Rapidamente mortais, são provocadas pelo Rotavirus e diversos agentes bacterianos
secundários.
– A diarreia por Rotavirus acomete os jovens furões com 1 a 7 dias; ela se manifesta como uma
enterite severa acompanhada por desidratação rápida. O tratamento mais frequente consiste em
reidratar (0,5 a 1 mL de Ringer lactato/glicose diversas vezes/dia) e tratar as infecções bacterianas
secundárias (trimetoprim/sulfamida, amoxicilina, espectinomicina).
– As mastites da mãe são originadas em enterites bacterianas (sobretudo Escherichia coli).

Afecções umbilicais
– Estrangulamento pelo cordão umbilical

Provoca a ligação de diversos fetos entre si e leva à morte.
– Onfalite

A infecção ascendente do cordão umbilical por Escherichia coli ou por outros agentes
patógenos provoca uma septicemia. Os sinais clínicos incluem desidratação, hipotermia,
anorexia e crises de angústia. O tratamento consiste em aquecer os filhotes, administrar soluções
de reidratação e antibióticos de amplo espectro por via oral (ver anteriormente).



Afecções nutricionais
São raras em razão da generalização dos alimentos secos específicos.

Osteodistrofia
• ETIOLOGIA: trata-se de uma osteoporose de ocorrência em furões em crescimento e provocada
por um excesso de fósforo alimentar associado a um regime carnívoro exclusivo.
• SINTOMAS: apoio ruim (abdução típica dos anteriores) e ossos fragilizados e deformados. O
destacamento epifisário femoral proximal parece ser uma forma de osteodistrofia.

Tratamento
– Gluconato de cálcio, anti-inflamatórios. Ver POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS.
– Corrigir a alimentação. Ver ALIMENTAçãO.

Carência De Vitamina B1
• ETIOLOGIA: ingestão de alimentos ricos em tiaminases (ovos crus, alguns peixes crus).
• SINTOMAS: anorexia, letargia e convulsões nos casos avançados.

Tratamento
– Vitamina B1 5 mg/dia durante 3 dias.
– Corrigir a alimentação, restringir peixes (mal digeridos no furão), principalmente os que são
ricos em tiaminases (peixes vermelhos, carpas, peixe-gato, sculpin, eperlanos, harenque,
sardinha, alosa etc.).

Intoxicação Por Zinco
O furão é particularmente sensível à toxicidade do zinco. A intoxicação produzida a partir de
recipientes ou de barras da gaiola se manifesta como: letargia, anemia, paresia de posteriores e
hipertrofia renal.

Esteatose Nutricional
Trata-se de doença da gordura amarela, devido a um déficit de vitamina E ou a um excesso de
ácidos graxos poliinsaturados (peixes gordurosos marinhos).

Litíase Urinária
Ver UROLITíASE.



Afecções vesicais
Cistites
• ETIOLOGIA: Staphylococcus sp., Proteus sp., Escherichia coli.

Sintomas
– Estrangúria, polaquiúria, presença de urina de odor fétido na extremidade uretral.
– Por vezes, retenção vesical por obstrução uretral, principalmente no macho.

Tratamento
– Antibioticoterapia (quinolonas, betalactâmicos), antiespasmódicos.
– Cistostomia ou uretrostomia se houver retenção vesical.

Cálculos Vesicais
Ver UROLITíASE

Tumores Vesicais
• Carcinomas vesicais, infiltração linfomatosa da parede vesical.
• Hematúria, disúria, polaquiúria, incontinência urinária.

Atonia Vesical
Ela é observada nos furões acometidos pela doença aleutiana ou infectados experimentalmente
pelo vírus da raiva.



Agressividade*

Comportamento Agonístico Ou Agressividade
• O FURãO EXPRIME SUA AGRESSIVIDADE PELA MORDIDA.

Essa mordida é normalmente direta e sem fase de ameaça. Ela pode ocorrer de três maneiras:
– segura e não solta;
– única e solta;
– solta e repetida.
• A AMEAçA consiste em um chiado, muito mais discreto que no gato. Ela é excepcionalmente
seguida por mordida.
• OS DIFERENTES TIPOS DE AGRESSãO são (por ordem de frequência):
– a agressão por medo: observa-se quando o furão está surpreso ou estressado. É franca e sem
apaziguamento;
– a agressão por irritação: é desencadeada por uma dor, contato físico ou estado de frustração. Ela
é breve e se repete caso a causa persista.
– a agressão por atração corporal: o furão, mesmo quando perfeitamente educado, é atraído por
algumas zonas corporais do ser humano (as mãos, os pés e as articulações). A mordida é
sustentada e não solta. Este comportamento seria motivado pela presença de feromônios, uma
vez que a composição é próxima da encontrada na região cervical do furão;
– a agressão territorial: trata-se de um comportamento de proteção. O furão, que agride neste
contexto, pega seu congênere pela pele do pescoço e o sacode energeticamente. Essa agressão é
acompanhada por gritos estridentes, liberação das glândulas anais, eriçamento dos pelos da
cauda, emissão de urina e fezes;
– a agressão maternal: para proteger os filhotes de um perigo eventual, o furão fêmea vai adotar
um comportamento de agressão comparável ao anterior;
– a agressão predatória: o furão é e continua sendo um predador. Esta predação vai se manifestar
particularmente cara a cara com coelhos, roedores e pássaros que se aproximem. Ele os pega,
prende e morde na altura do pescoço. A mordida é geralmente instantânea e mortal;
– a agressão hierárquica: ela ocorre num grupo de furões para o acesso ao alimento, posse de
fêmeas, gestão do espaço disponível e de seus componentes. Os dados são, entretanto,
sugestivos e incompletos, visto que os furões são geralmente esterilizados. De outra maneira, as
observações feitas em diversas espécies de Mustelídeos selvagens não são necessariamente
transponíveis, pois a domesticação do furão é antiga.

A Manipulação
• UM TESTE INICIAL pode ser efetuado em qualquer idade do furão para julgar sua estabilidade
emocional. Para isto, ele é erguido com uma mão sobre a escápula. Um furão confiante
permanece relaxado, os membros flácidos e balançando. Um furão ansioso ou na defensiva
contrai seus músculos, os membros anteriores encolhidos sob si e os membros posteriores
enrijecidos para frente.

Todos os cuidados necessitam de uma boa manipulação, de bons métodos de contenção. A
maioria dos furões não gosta de ser manipulada ou mantida de maneira muito coerciva, muito
apertada ou muito prolongada.
• OS MéTODOS GENTIS DEVEM SER PRIVILEGIADOS.

Para isto, uma mão é passada sobre o tórax e o furão é erguido docemente e depois carregado
e colocado contra si mesmo para estabilizar a contenção.



• OS FURõES AGRESSIVOS devem ser embrulhados com uma toalha absorvente ou contidos pela pele
do pescoço, o que os coloca em estado de submissão. Nesta posição, o furão boceja por reflexo, o
que permite examinar a cavidade oral (dentes, língua, mucosas). Esta contenção permite também
efetuar as intervenções para quando o furão é pouco cooperativo, como para cuidar das orelhas
ou corte das unhas.
• UM FURãO QUE SOFRE NãO SE DEIXARá SER MANIPULADO E PODE MORDER FACILMENTE. A dor pode ser de
origem abdominal (gastrite, enterite, massa ganglionar, corpo estranho intestinal, tumor, cálculo
urinário etc.) ou traumática (choque ou queda). Um furão em estado de estresse respiratório
(pneumonia, edema pulmonar, doença cardíaca) é também particularmente agressivo.



Alimentação
Fisiologia Digestiva
O furão é um carnívoro estrito, de tipo extremo. Seu aparelho digestivo é especialmente
adaptado à digestão de produtos cárneos; ele está, ao contrário, mal adaptado à digestão de
fibras (efeito laxativo), carboidratos e proteínas vegetais.

O furão possui um tubo digestivo curto e muito indiferenciado. Ele não possui ceco, nem
válvula ceco-cólica. Isto resulta num trânsito digestivo rápido, 3 horas em média e muito menos
no filhote. Isto gera importantes consequências: o furão deve comer frequentemente, deve
efetuar pequenas refeições, uma dezena em média por dia, visto que há uma tendência natural a
hipoglicemia. O jejum prolongado é um fator de agressividade. Uma outra consequência é que
uma dieta curta será suficiente antes de uma intervenção cirúrgica, 2 a 3 horas em média e não
12 horas como no cão. Enfim, o trânsito curto implica pouco tempo para a digestão enzimática, a
síntese bacteriana e a síntese de elementos nutritivos. Interessa uma alimentação rica em
proteínas e lipídeos, mas pobre em fibras.

O furão consome em média 140 a 190 g por dia de alimento semiúmido.

Necessidades Nutricionais
Necessidade de água
O furão bebe em média 75 a 100 mL de água por dia.

As necessidades de água dependem de muitos fatores, principalmente o teor de matéria seca
de alimento assim como seu valor energético e seu teor de proteína. Os experimentos
americanos mostram que o furão deve beber 2,8 g de água/g de alimento seco consumido, sendo
que a água pode estar, de modo indiferente, misturada ao alimento ou fornecida separadamente.
A estação também é importante: o furão bebe em média 14 a 27 vezes por dia no verão, e 7 a 12
vezes por dia no inverno. Ele só bebe de bom grado água limpa e fresca, ou o consumo será
limitado. A falta de bebida é perigosa e pode originar problemas renais (defeito de filtração
renal, elevação da taxa de ureia) e urolitíase (cálculos urinários).
• DURAçãO DO TRâNSITO DIGESTIVO: 2-3 horas, mais curto nos filhotes.
• NECESSIDADES NUTRICIONAIS: parecidas com as das martas e dos gatos:
– proteínas: 34 a 47%;
– gorduras: 10 a 28%;
– glicídeos: 22 a 24%;
– energia a ingerir: 200-300 kcal/kg de PV/dia;
– energia em fase de crescimento e reprodução: 5.000 kcal/kg de alimento;
– 42g de MS/kg de PV no macho;
– 49g de MS/kg de PV na fêmea.
• CARêNCIAS: em arginina e tiamina.
• AMINOáCIDOS ESSENCIAIS: arginina, metionina e taurina.
• ALIMENTOS NãO RECOMENDADOS: leite de vaca, sorvetes, chocolate, açúcar.
• ALIMENTOS ACEITáVEIS: certos legumes (abobrinha sem grãos), carne cozida, ovos, frutas
(bananas, melão, maçã, frutas secas).

Adaptação Da Alimentação De Acordo Com O Estado Fisiológico
• DURANTE A GESTAçãO E A LACTAçãO. É preferível fornecer os alimentos de gatos em crescimento



(contém 35 a 45% de proteínas) ou associar leite à alimentação tradicional (mas com um risco de
diarreia). As fêmeas em lactação possuem necessidades hídricas importantes: sensíveis à
desidratação, elas devem receber quantidades de água suficientes.
• OS FILHOTES. Eles só recebem o leite materno durante as três primeiras semanas de vida. Depois
disso, e com o aparecimento dos dentes de leite (entre 2 a 4 semanas), eles começam a comer
alimento sólido. É aconselhado umedecer os alimentos secos com água morna ou com leite para
filhotes de gato, ou associar a alimento úmido (caixas para gatos). A partir de 12 semanas, o
furão pode receber uma alimentação adulta.
• CASOS DE FURõES óRFãOS. Eles podem ser alimentados com mamadeira com leite para filhote de
gato ou, como padrão, com leite de vaca integral enriquecido com gema de ovo e xarope de
milho. Pode-se utilizar, eventualmente, leite para cães adicionado de creme de leite para obter
uma taxa de matéria gordurosa superior a 20%. Outra solução consiste na utilização de uma
fêmea adotiva em lactação. O desmame começa na terceira semana para terminar entre a sexta e
a sétima semanas.
• OS FURõES IDOSOS. Eles necessitam de uma alimentação equilibrada, rica em proteínas
hiperdigeríveis e em matéria gordurosa. Um alimento comercial para gatos idosos se adequa
bem. A partir de 7 ou 8 anos, é útil adicionar meia colher de café de óleo vegetal rico em ácidos
graxos insaturados (p. ex., óleo de girassol) com a finalidade de facilitar o trânsito digestivo e
melhorar o estado da pele.
• AS VARIAçõES SAZONAIS. O furão ganha peso no outono. Isto é normal, seu organismo acumula as
gorduras com a proximidade do inverno. Ao contrário, um ganho de peso fora do período
outonal não é normal, significa um excesso de fornecimento de alimento. Deve-se, então,
restringir a quantidade, dentro da demanda do furão, sem ceder à tentação de oferecer
suplementos, ou, pior ainda, não ceder à tentação de deixar alimento à vontade sem racionar.



Alopecia (Conduta frente a uma)
A alopecia é um motivo muito frequente de consulta no furão. Muitos parâmetros devem ser
levados em consideração:
– animal macho ou fêmea;
– alopecia sazonal ou não sazonal;
– alopecia simétrica bilateral ou alopecia localizada.

Este último parâmetro é aquele que deve ser considerado como base para avaliar uma
alopecia.

Alopecia Simétrica Bilateral
Característica sazonal
– Muda.
– Alopecia estral de fêmeas no cio.
– Alopecia da cauda.

Característica não sazonal
– Tumor de adrenal.
– Remanescente de ovário ou hiperestrogenismo secundário.

Alopecia Localizada Não Simétrica
• PARASITISMO EXTERNO: pulgas, piolhos, dermatófitos, sarna sarcóptica.
• TUMORES: mastocitoma, linfoma cutâneo.



Alopecia por resquício de ovário
Etiologia
Esta entidade, chamada também de remanescente ovariano, é provocada por um (ou mais)
resquícios de ovários secretórios não retirados no decorrer da esterilização.

Sintomas
Alopecia que atinge bilateral e simetricamente, inchaço vulvar, aumento da libido.

Diagnóstico
• CLíNICO: forte suspeita nos casos em que os sintomas aparecem no ano que segue a
esterilização.
• DOSAGEM HORMONAL: aumento isolado da taxa de estradiol (≥ 20 pmol/L). Ver PARâMETROS
HORMONAIS em PADRõES BIOLóGICOS.
• INJEçãO DE 100 UI DE HCG: o reaparecimento dos pelos acompanha uma diminuição do inchaço
vulvar nos 15 dias que se seguem.
• ULTRASSONOGRAFIA: visualização do (ou dos) resquícios ovarianos. Tratam-se de massas císticas
com líquido, por vezes volumosas, situadas na topografia de ovário ou no nível do toco uterino.

Tratamento
Cirúrgico: exérese do (ou dos) resquício(s) de ovário e de útero, se estiver presente.

NOTA: Os resquícios ovarianos podem coexistir com um tumor de adrenal (frequentemente
um adenocarcinoma), o que complica o diagnóstico por dosagens hormonais.



Alopecia por tumor de adrenal
A Doença Da Adrenal
A doença da adrenal é causada por uma hipersecreção de esteroides de origem suprarrenal. Não
é comparável à síndrome de Cushing do cão; na medição não há hipersecreção de cortisol
plasmático.

Etiologia
– Observa-se, principalmente, nos furões adultos machos ou fêmeas, esterilizados precocemente,
e com idade entre 3 e 5 anos.
– O efeito da precocidade da esterilização é atualmente reconhecido por todos.
– Parece que o aumento do fotoperíodo devido à claridade artificial desempenha um papel na redução
da produção de melatonina.
– Os fatores genéticos parecem também intervir e as linhagens americanas são mais predispostas.

Sintomas
– Alopecia simétrica bilateral começando pela cauda e região lombossacra depois estendendo-se
para a região da nuca, poupando a cabeça e os membros.
– Hipertrofia vulvar em mais de 90% das fêmeas observadas, retorno do comportamento sexual.
– Prurido frequente, seborreia, emagrecimento.
– Prostatomegalia (acompanhada de disúria, anúria) no macho.
– Palpação das glândulas adrenais raramente possível (a adrenal esquerda é mais
frequentemente observada).

Diagnóstico
Exames não interessantes
– Hematobioquímico: nos limites normais.
– Testes de estimulação por ACTH e supressão por dexametasona: sem interesse.
– Radiografia: sem interesse, raramente visível.

Exames para privilegiar (por ordem de preferência)
– Ultrassonografia: o diagnóstico é estabelecido na maioria dos casos com um aparelho
adequado, um examinador experiente e um bom conhecimento anatômico. As adrenais podem
ser confundidas com linfonodos.
– Injeção de 100 UI de HCG: não há repilação.
– Dosagens hormonais: aumento da taxa da totalidade dos esteroides sexuais sanguíneos
(estradiol, 17-α-hidroxiprogesterona, androstenediona), elevação da relação cortisol
urinário/creatinina urinária (interesse limitado). Ver Parâmetros hormonais nos PADRõES
BIOLóGICOS.
– Biópsia cutânea: permite fazer o diagnóstico diferencial com outras dermatoses endócrinas
(hipeceratose).

Tratamento



Cirúrgico
– Adrenelectomia de forma unilateral.
– A adrenal direita é mais delicada para o procedimento (a glândula está acoplada na face dorsal
da veia cava posterior).
– A adrenenelectomia bilateral é possível, com bons resultados, mas um tratamento substitutivo
com desoxicorticosterona (Syncortyl *® 2mg/kg/21 dias) é indispensável. Risco de insuficiência
renal pós-operatória.

Clínico
– Análogos da síntese de GnRH: acetato de leuprolida (Lupron*® 100 µg/kg/mês), decapeptil
(Enantone*®, mesma posologia). Os implantes de acetato de deslorelina (Suprelorin 4,7 mg) exibem
eficácia no tratamento paliativo da doença da adrenal. Os sinais clínicos diminuem de modo
significativo em duas semanas e o crescimento do pelo é efetivo em 4 a 6 semanas. Convém
especificar que o implante garante uma diminuição ao desaparecimento dos sinais clínicos
(alopecia, hipertrofia vulvar, hipertrofia prostática…), mas que não modifica o tamanho dos
tumores e não inibe o seu crescimento.
– O trilostano (Vetoryl *®) 6 µg/kg/24 h mostra resultados mais decepcionantes.
• MANEJO: diminuir o fotoperíodo (8 a 11 horas de exposição à luz por dia, no máximo).

Prognóstico
Em função:
– da histologia: bom se hiperplasia ou adenoma, reservado se adenocarcinoma (risco de
metástase);
– da atitude terapêutica: bom com adrenelectomia se hiperplasia ou adenoma, reservado em caso
de tratamento clínico.



Alopecias sazonais
Muda

Recapitulação de fisiologia
As glândulas sebáceas são numerosas no corpo do furão. Sua secreção constitui o sebo
responsável pelo odor corporal almiscarado. A secreção excessiva de sebo pode provocar uma
queda de pelos, principalmente na base da cauda, ou uma coloração amarelada dos pelos nos
indivíduos albinos.

Sinais clínicos
A muda fisiológica ocorre duas vezes por ano, no outono e na primavera, com, por vezes, um
deslocamento para o inverno e o verão. Ela ocorre na dependência do fotoperíodo. Pode ser
gradual e se espalhar por algumas semanas, ou intensa e não durar mais do que alguns dias. Sob
condições fisiológicas, uma muda não dura mais do que 2 a 4 semanas, mas por vezes ela dura
muito mais tempo (1 a 2 meses) e pode dar origem a zonas alopécicas nos flancos e na cauda.

Alopecia Estral Das Fêmeas No Cio
A secreção de estrógenos numa fêmea no cio pode bloquear o desenvolvimento do pelo em fase
telógena. Isto resulta numa alopecia, por vezes, importante, sobretudo nos flancos, que se
resolve espontaneamente ao final da estação do cio.

Alopecia Da Cauda
O furão pode perder seus pelos no nível da cauda, parcialmente ou totalmente. Este é o caso em:
– furões em muda (ver anteriormente);
– machos não castrados em período de reprodução;
– machos e fêmeas estéreis, uma vez que eles são submetidos à iluminação artificial das casas.

Esta alopecia é acompanhada pela presença de comedos, é limitada à cauda e é reversível.
Essas diferentes alopecias não exigem tratamento específico, mas devem ser resolvidas sob o

contexto fisiológico e ambiental.



Botulismo
O furão é muito sensível à toxina do Clostridium botulinum de tipo C, mais secundariamente aos
tipos A e B.

É refratário ao tipo E.

Etiologia
Ingestão de carcaças de pássaros selvagens contaminadas.

Clínica
A morte ocorre 3 a 7 dias após os sinais de incoordenação motora, de ptialismo e de paralisia. A
necropsia revela lesões congestivas e hemorrágicas no fígado, baço, rins e encéfalo.

Tratamento
É ineficaz, o furão é particularmente sensível.



Campilobacteriose
Ver COLITE PROLIFERATIVA e ENTERITES BACTERIANAS



Cardiomiopatias
Observadas principalmente após os três anos de idade. São de tipo hipertrófico ou dilatado, com
formas intermediárias de tipo restritivo. Manifestam-se clinicamente por dispneia, astenia, por
vezes, efusões pleural e abdominal. Sua etiologia exata não é conhecida, mas uma deficiência em
taurina é fortemente suspeita. Seu aspecto clínico e evolução etiopatogênica são comparáveis
com os gatos.

Semiologia Cardíaca
– Área de auscultação: sexto ao oitavo espaço, em posição mediana.
– Ritmo fisiológico: 180 a 250 batimentos/min.
– Radiografia: radiotransparência entre o bordo ventral do coração e o esterno.
– Eletrocardiografia: onda P pequena, onda R grande. Ver Valores eletrocardiográficos nos
PADRõES BIOLóGICOS.

Cardiomiopatia Dilatada
É, de longe, a cardiomiopatia mais encontrada na clínica.

Diagnóstico
– Clínico: astenia, hipotermia, palidez de mucosas, taquicardia, ascite, sopro cardíaco.
– Radiográfico: edema pulmonar, efusões pleurais frequentes.
– Ultrassonografia: imagens de CMD muito comparáveis àquelas dos carnívoros domésticos.

Tratamento
– Comparável ao do cão e do gato. Além das medidas de manejo, uma oxigenioterapia e uma
punção cuidadosa das efusões são aconselhadas antes da utilização de diuréticos, antiarrítmicos e
de substâncias ionotrópicas.
– Para manutenção, uma vez que o problema esteja estabilizado:
– digoxina (0,01 mg/kg, efeito ionotrópico), furosemida Dimazon® (1-4 mg/kg/ 8-12 horas);
– IECA: enalapril (0,5 mg/kg), captopril (0,5 mg/kg), benazepril (0,25 mg/kg), imidapril

(0,25 mg/kg) um dia a cada dois, depois todos os dias. Ver Cardiologia em POSOLOGIA DOS
PRINCIPAIS MEDICAMENTOS e CARDIOMIOPATIAS FELINAS.

Cardiomiopatia Hipertrófica
Diagnóstico
– Clínico e radiográfico: difícil, frequentemente frustrante, possibilidade de morte súbita.
– Ultrassonografia: igual ao CMH do gato, espessamento anormal das paredes e do septo
interventriculares.

Tratamento
– Diuréticos: furosemida (ver anteriormente).
– Beta-bloqueadores: atenolol (Ténormine*® 5 mg/kg/dia), propanolol (Visken*® 1-2 mg/kg/12
horas).
– Inibidores cálcicos: diltiazem (Tildiem*® 3 a 7,5 mg/kg/12 horas), começar por uma dose baixa



(risco de anorexia e arritmia).



Catarata
Etiologia
A origem pode ser:
– hereditária:
– aparece antes de um ano de idade e sua gravidade é variável, podendo manifestar-se no

cristaloide posterior até como uma catarata total. É ligada a um gene autossômico dominante;
– é frequentemente associada a outras anomalias: microftalmia, anomalias retinianas,

descolamento retiniano, displasia retiniana, persistência da membrana do vítreo;
– nutricional: excesso de lipídeos, deficiência em vitamina E ou em proteínas;
– traumática, infecciosa.

Complicações
Uveíte facoinduzida, subluxação e luxação do cristalino, glaucoma.

Tratamento
– Cirúrgico: extração extracapsular ou facoemulsificação.
– As dificuldades do tratamento pós-operatório (aplicações de colírios) podem comprometer o
sucesso da intervenção.



Cinomose
O furão é muito sensível ao vírus da cinomose, que também acomete a espécie norte- americana
(Mustela nigripes). O agente responsável é um Morbilivirus da família dos Paramyxovírus. A
transmissão da doença ocorre por contato direto com um furão infectado (saliva, corrimento
nasal) ou por inalação de secreções infectadas carregadas com partículas virais.

Sintomas
– Após uma incubação de 7 a 28 dias, aparece uma hipertermia acompanhada por corrimento
ocular e nasal purulento.
– Depois, um edema facial, muito característico e que não possui equivalente no cão, assim como
uma congestão labial e mentoniana.
– Observa-se também um endurecimento dos coxins plantares (hard pad disease) seguido por
sinais neurológicos: modificação do comportamento, agressividade, mioclonias e convulsões.
– A morte ocorre, em geral, uma semana após o início dos sintomas.

Diagnóstico
Se efetua por:
– sorologia específica: difícil de interpretar visto que não há diferença entre os anticorpos
vacinais e os dirigidos contra o vírus;
– pesquisa de antígenos virais nas amostras conjuntivais e de leucócitos;
– principalmente a técnica de PCR (Laboratoire Scanelis), a partir do sangue total colhido em
EDTA, ou LCR. Uma sonda vacinal específica permite diferenciar a maior parte das cepas
vacinais, com as cepas virais de campo, e quantificar a carga viral.

Tratamento
Ineficaz.

Prevenção
É muito eficaz, utilização de uma vacina canina atenuada (engenharia genética ou cultura
celular), conforme o mesmo protocolo do cão. O furão não é sensível à parvovirose canina, nem à
hepatite de Rubarth. É possível, contudo, utilizar na prática vacinas bivalentes, trivalentes ou
pentavalentes, mas as vacinas com valência baixa são preferenciais (menos risco de choque
vacinal). Ver Programa de vacinação em POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS.



Cistos renais
Esta doença é observada frequentemente e por acaso, durante um exame ultrassonográfico, nos
furões com mais de três anos. Sua etiologia é desconhecida e as repercussões patológicas
parecem nulas.

Diagnóstico
• CLíNICO: palpação de rins hipertróficos e irregulares.
• RADIOGRáFICO: rins hipertróficos e deformados.
• ULTRASSONOGRáFICO: presença de cistos líquidos, por vezes múltiplos e muito volumosos, no
centro do parênquima renal.
• HISTOLóGICO: fibrose e infiltração glomerular das zonas renais acometidas.

Tratamento
Nenhum tratamento deve ser considerado durante a avaliação, visto que esta afecção não parece
ter implicações clínicas.



Colite inflamatória
Etiologia
– Esta afecção, denominada também enterocolite inflamatória ou Inflammatory Bowel Disease
(IBD) pelos anglo-saxões, é de etiologia e até de realidade discutida.
– Pode tratar-se de uma forma ou de um estágio evolutivo da gastroenterite eosinofílica ou da
enterite catarral epizoótica (ECE), ou mais geralmente parece secundária a outra doença
gastrointestinal.

Sintomas
– Diarreia verde mucoide.
– Vômitos possíveis, sem prolapso retal.

Diagnóstico
– Clínico: hipertrofia de linfonodos mesentéricos.
– Histológico: com base numa biópsia de cólon.
– Bioquímico: elevação de fatores hepáticos, da lipase e de globulinas.

Tratamento
– Alimentos hipoalergênicos.
– Prednisona 1 mg/kg/24 horas, sucralfato (Ulcar*® 25 mg/kg/8 horas).
– Tratamento imunossupressor: azatioprina (Imurel *®) 1mg/kg/24-72 horas via oral.



Colite proliferativa
Ver também ENTERITES BACTERIANAS

Esta doença, chamada também enterocolite proliferativa ou Proliferative Bowel Disease (PBD)
pelos anglo-saxões, acomete principalmente os furões jovens, com menos de 18 meses.

Etiologia
– Campylobacter jejuni é considerado há muito tempo o agente responsável. Mas ele também é
isolado nas fezes de furões sadios e sua inoculação jamais provocou a doença.
– Desulfovibrio desulfuricans foi identificado depois disto, sua intervenção é provável.
– Lawsonia intracellularis parece, contudo, ser o verdadeiro agente patogênico. Ele é igualmente
responsável pela enterocolite nos hamsters, porcos, alguns cervídeos, ratites e potros.

Sintomas
– Emagrecimento importante e rápido, anorexia.
– Diarreia crônica mucosa com estrias de sangue.
– Defecação dolorosa (originando gritos), associado a tenesmo e, por vezes, a prolapso retal.

Diagnóstico
– Clínico: cólon espessado e facilmente palpável (proliferação da mucosa colônica), linfonodos
mesentéricos hipertróficos. As lesões podem se estender pelo intestino delgado.
– Histológico: baseado numa biópsia colônica: hipertrofia e necrose do epitélio intestinal,
infiltração e abscessos em cripta, presença de organismos intracelulares nas células epiteliais.

Tratamento
– O cloranfenicol é o antibiótico de eleição: 50 mg/kg/12 horas durante 2 a 3 semanas.
– Tilosina: 5-10 mg/kg/12 horas durante 6 a 9 semanas nos furões idosos ou debilitados.
– Tetraciclinas, eritromicina.



Coma
Ver também HIPOGLICEMIA e INSULINOMA.

A principal causa de coma é representada por uma crise hipoglicêmica grave (≤ 0,2 g/L) que pode
ocorrer na presença de um insulinoma.

Este estado exige uma hospitalização e é considerado um estado de urgência:
– posicionamento de um cateter IV;
– administração IV lenta de bolus de dextrose a 50% ou Energidex® ou soro glicosado hipertônico
(0,5-2 mL), associados a corticoides (dexametasona 1-2 mg/kg) e com fluidoterapia (2/3 Ringer
lactato, 1/3 glicose; não ultrapassar 100 mL/kg/24 horas);
– a glicemia deve ser controlada regularmente e ela deve voltar para valores ≥ 1g/L. Uma rápida
elevação da glicemia é uma causa de estimulação de insulinoma que se manifesta por liberação
maciça de insulina com uma severa hipoglicemia consecutiva. Quando o furão recupera sua
consciência, uma alimentação enteral é necessária assim como fornecimento de prednisona. Um
furão que apresenta insulinoma complicado por convulsão ou coma pode apresentar um estado
crítico mal estabilizado durante 1 a 2 horas.

As outras causas de coma são representadas por:
– traumatismo craniano grave;
– cinomose em estágio terminal;
– carência experimental em arginina (aminoácido indispensável no furão) com letargia,
prostação e morte do animal.



Conjuntivite
Etiologia

Viral
– Cinomose: corrimento ocular mucopurulento, blefarite, úlcera corneana, ceratoconjuntivite
seca.
– Gripe por Influenza: fluxo ocular seroso, fotofobia.

Bacteriana
– Mycobacterium avium, M. genavense. Ver MICOBACTERIOSE OCULAR.
– Outras: Bordetella bronchiseptica, Streptococcus sp.

Tratamento
– Idêntico ao realizado em cães e gatos.
– As dficuldades de tratamento (aplicação de colírios) podem comprometer o sucesso.



Convulsões
A causa mais frequente de convulsão no furão é representada por hipoglicemia em relação a um
insulinoma.



Coronavírus
Ver ENTERITE CATARRAL EPIZOóTICA



Corpos estranhos alimentares
Em razão do caráter explorador e curioso dos furões, os corpos estranhos alimentares são
observados frequentemente nos furões jovens com menos de um ano, mas também em
indivíduos mais velhos.

Etiologia
– O furão gosta de morder, picotar ou engolir tudo que encontra ou é deixado a sua disposição,
mesmo as coisas indigestas: pequenos objetos de plástico ou em borracha, juntas de borracha, lã
de vidro, papelão, carpete, tapete, espanadores, espuma de poliuretano, corda, tecido etc.
– Os corpos estranhos podem também ser de origem alimentar: biscoitos para cães, vagem,
pedaços de avelãs etc.

Sintomas
– Vômitos raros, muito presentes no início, e sintomas frequentemente frustrados.
– Anorexia, astenia, degradação do estado geral, desidratação.
– Salivação, movimentos de fricção dos anteriores em direção aos lábios.
– Ausência de fezes não é obrigatória, por vezes são enegrecidas ou irregulares.
– Nos casos graves e antigos: mucosas subictéricas, hipotermia, bradipneia, desidratação
extracelular, estado de choque.

Diagnóstico
• CLíNICO: palpação abdominal dolorosa, um corpo estranho intestinal é frequentemente fácil de
palpar, principalmente quando o furão está anestesiado.
• RADIOLóGICO: presença de íleo gástrico ou intestinal. Uma dilatação gasosa é sempre patológica.
Um trânsito de bário permite observar o íleo.
Realizar um apanhado de urgência: hematócrito, ureia, glicemia, proteínas totais.

Tratamento
 Conduta a  tomar em casos de convulsões



NOTA: A epilepsia essencialmente não é descrita no furão.

• CIRúRGICO: sastrotomia ou enterotomia em função da localização do corpo estranho.
Diferentemente do cão e do gato, uma sutura intestinal transversa (fio 6/0) deve ser
sistematicamente realizada para evitar a estenose.
• CLíNICO: reidratação imperativa (solução de manutenção 100 a 150 mL/kg/24 horas),
antibioticoterapia de amplo espectro ativo contra bactérias anaeróbias (amoxicilina,



metronidazol, ceftiofur).



Dermatoses parasitárias
Pulgas (Ctenocephalides Canis, Ct. Felis), Piolhos
(Lignognathus Setosus)
• Prurido acompanhado de lesões crostosas, papulosas e alopécicas sobre o corpo.
• Presença de fezes de pulgas e/ou de lêndeas.
• Os produtos utilizáveis no cão também são no furão: imidaclopride (Advantage® gato 10mg/kg),
selamectina (Stronghold® 10-12mg/kg), fipronil (Frontline®), lufeneron (Program® F 30-45 mg/kg,
larvicida), imidaclopride e moxidectina (Advocate® gato < 4kg).

Dermatófitos (Trichophyton Mentagrophytes, Microsporum
Canis)
• Lesões circulares, alopécicas, crostosas e inflamadas, comparáveis àquelas dos gatos. Pouco
frequentes.
• Diagnóstico por amostra de pelos ou de escamas, exame com luz de Wood, cultura, biópsia,
observação de esporos no microscópio.
• Tratamento: banhos de enilconazole em solução a 0,2% a cada 4 dias, lufeneron 60-100 mg/kg
via oral, 3 vezes com 15 dias de intervalo. Cetoconazol 10-30 mg/kg/12 horas.

Sarna Sarcóptica (Sarcoptes Scabiei)
• Rara no furão, ela é contraída através do contato direto com o ácaro e pode ser transmitida por
cães e gatos.

Manifesta-se por um prurido intenso, lesões crostosas alopécicas e congestivas na pele. Existe
em formas generalizadas ou localizadas na extremidade dos membros e por vezes na cabeça: as
unhas são sede de incrustações enegrecidas.
• Tratamento: ivermectina (500 µg/kg Spot-on ou SC, 2 vezes, com 15 dias de intervalo),
selamectina (10-12 mg/kg spot-on, 2 vezes com 15 dias de intervalo), imidaclopride e moxidectina
(Advocate® gato <4kg).



Dermatoses virais e bacterianas
Dermatites Virais
Ver CINOMOSE

Dermatites Bacterianas
– Abscessos, piodermite profunda: posterior a uma mordida. O tratamento dos abscessos é
idêntico ao do gato.
– Secundárias a uma parasitose cutânea.



Diabetes melito
Etiologia
– O diabetes melito espontâneo é raro. O mais frequente é secundário a uma pancreatectomia
parcial praticada para realizar a exérese de um insulinoma.
– É provacado por um déficit em insulina, uma resistência à insulina ou um glucagonoma.

Diagnóstico
– Deve ser suspeitado frente a uma poliúria-polidpsia associada a uma perda de forma e
emagrecimento, apesar de um apetite preservado.
– Acompanhado por uma glicosúria (e uma cetonúria nos casos graves) e uma hiperglicemia (>
4 g/L).
– Uma insulinemia baixa (< 35pmol/L, ou seja, < 5 µU/mL) associada a uma hiperglicemia
permite fechar o diagnóstico.

Tratamento
– Depende da severidade da hiperglicemia e do contexto clínico. Uma hiperglicemia é clássica
durante 1 a 2 semanas após uma pancreatectomia. Na prática, institui-se uma insulinoterapia
enquanto a glicemia estiver ≥ 3g/L, confirmada por diversas dosagens.
– Injeções de insulina lenta (Caninsulin) ou semilenta com dose inicial de 0,1 UI/24 horas. Uma
hospitalização é muito aconselhada no início do tratamento caso o furão seja muito sensível à
insulina. Aumentar em seguida a dose em função da glicemia (incremento de 0,25 a 0,5 UI) e
efetuar duas injeções diárias, se necessário.



Diarreia (conduta frente a uma)
Definição
As diarreias no furão são frequentes e sua origem é normalmente complexa. O furão, carnívoro
estrito, tem um tubo digestivo muito indiferenciado, simples, curto e de trânsito rápido (2 a 3
horas em média). A patologia digestiva é vasta e de etiologia muito variada. Todas as afecções
digestivas podem se manifestar por diarreias agudas, crônicas ou intermitentes, hemorrágicas
ou não, complicadas ou não por infecções secundárias bacterianas.

Toda diarreia persistente ou que apresenta uma característica de gravidade deve conduzir a
uma pesquisa sistemática priorizando duas doenças: ECE (enterite catarral epizoótica por
Coronavirus) e micobacteriose. Estas duas afecções podem coexistir. Outras doenças (colite
proliferativa, colite inflamatória, gastroenterite eosinofílica, afecções por Campylobacter,
Desulfovibrio, Lawsonia, Cryptosporidium…) possuem atualmente sua realidade discutida.

Realização Da Anamnese
– Idade do furão, data de aquisição.
– Ambiente: solto ou engaiolado, saídas para o exterior, transporte, tipo de ninhada.
– Estado geral alterado ou não, emagrecimento ou não.
– Características de contágio.
– Tipo de alimentação: ração, alimentação tradicional.
– Característica das fezes: volume, consistência, cor, frequência, duração.

Os furões possuem uma personalidade curiosa e buscadora; deve-se sempre suspeitar primeiramente
um corpo estranho digestivo, principalmente nos indivíduos jovens com menos de dois anos que
apresentam, além de outros sinais, anorexia, vômitos e dor abdominal. Papéis, tecidos, plásticos,
algodão, borracha, produtos de higiene e domésticos etc. são engolidos de bom grado. Um furão
pode continuar a defecar e não vomitar tudo em decorrência a uma oclusão ou suboclusão
intestinal, o que complica o diagnóstico.

Exames Complementares Para Orientar O Diagnóstico
– Exame microscópico das fezes, com ou sem coloração.
– Exame parasitário das fezes: pesquisa de ovos de coccídeos ou de helmintos (aqueles do cão e
do gato), pesquisa de Giardia intestinalis.
– Cultura bacteriana.
– Hematologia: pesquisa de uma anemia (úlcera gástrica ou gastroduodenal), exames hepáticos
(linfoma, colângio-hepatite), proteínas totais (linfoma, doença aleutiana).
– Eletroforese de proteínas séricas (gamopatia policlonal na doença aleutiana, pico de α2 nas
doenças inflamatórias), lipases (doença inflamatória), fibrinogênio (doença inflamatória),
pesquisa de doença aleutiana (teste CIEP).
– Radiografia simples, sob anestesia geral de preferência: pesquisa de íleo intestinal.
– Radiografia com trânsito de bário: corpo estranho intestinal.
– Ultrassom: avaliação da motilidade gástrica e intestinal.
– Endoscopia gástrica, gastroduodenal e colônica: úlcera gástrica ou gastroduodenal, outras
afecções digestivas.

Principais Causas De Diarreia No Furão



Furão com menos de 6 meses
– Diarreia aguda: corpo estranho, estresse, excitação, úlcera por estresse, mudança de
alimentação, enterite catarral epizoótica (ECE) ou diarreia verde (Coronavirus), enterite
bacteriana (Campylobacter jejuni, Helicobacter mustelae, Vibrio sp.), colite proliferativa (Lawsonia
intracellularis).
 Diagnóstico diferencial das principais afecções

gastrointestinais originando perda de peso e  diarreia  no
furão



*Esta afecção, chamada também de enterocolite inflamatória ou Inflamatory Bowel Disease (IBD) pelos anglo-saxões,
é de etiologia e mesmo de veracidade discutidas. Pode tratar-se de uma forma ou estágio evolutivo da enterite
catarral epizoótica (ECE) ou, mais geralmente, ser secundária a uma outra doença gastrointestinal.

(conforme Hoefer 2004, Boussarie 2009)



 Tratamento das principais afecções gastrointestinais

– Diarreia intermitente ou persistente: corpo estranho, parasitas (coccídeos, Giardia), estresse,
excitação, úlceras gástricas (Helicobacter mustelae).

Furão de 6 meses a 2 anos
– Diarreia aguda: enterite catarral epizoótica (Coronavirus) na sua forma inicial, corpo estranho,
estresse, excitação, coccidiose, colite proliferativa (Lawsonia intracellularis), enterite bacteriana
(Escherichia coli, Vibrio sp., Helicobacter mustelae).
– Diarreia crônica e/ou intermitente: enterite catarral epizoótica (diarreia esverdeada por
Coronavirus), micobacteriose, linfoma, gastroenterite e úlceras gastroduodenais por Helicobacter
mustelae, intolerância alimentar, corpo estranho, colite inflamatória, gastroenterite eosinofílica.

Furões com mais de 2 anos
– Diarreia aguda: corpo estranho, enterite catarral epizoótica (Coronavirus) na sua forma inicial
(se houve contato recente com outros indivíduos), micobacteriose, colite proliferativa, enterite



bacteriana (E.coli, Campylobacter jejuni, salmoneloses).
– Diarreia crônica: enterite catarral epizoótica (diarreia esverdeada por Coronavirus),
micobacteriose (Mycobacterium tuberculosis, M. bovis, M, avium, M. genavense…), doença
inflamatória intestinal (gastroenterite eosinofílica), intolerância alimentar, tumor digestivo,
linfoma, doença pancreática, síndrome de má-absorção/má digestão, doença aleutiana (ADV).



Dispneia
Ver PNEUMOPATIAS, CARDIOMIOPATIAS, DOENçA VALVULAR, DIROFILARIOSE

Uma efusão pleural pode ser consequência de um linfoma mediastínico.



Dispneia (Conduta frente a uma)
Ver árvore de decisão a seguir



Doença aleutiana
Epidemiologia
– A doença aleutiana é uma doença debilitante que evolui de modo crônico em diversos meses a
diversos anos. Ela se desenvolve principalmente entre 2 e 4 anos, e é normalmente fatal. Certos
furões positivos permanecem portadores saudáveis e não desenvolvem a doença.
– O agente causal é um Parvovírus chamado ADV (Aleoutian Disease Virus) que acomete as
martas, mas também os furões assim como outros Mustelídeos. Existem diversas cepas de
virulência variável.
– A transmissão ocorre pelas fezes, secreções respiratórias, urina, saliva, sangue, mas também de
maneira indireta por superfícies contaminadas.
– A doença não era conhecida até recentemente, fora das criações de martas, nos Estados Unidos
e Nova Zelândia. Contudo, ela é bem presente também atualmente na Europa, a partir de
indivíduos importados da Nova Zelândia. Sua presença está confirmada na Holanda, França,
Bélgica, Alemanha. A Holanda parece uma fonte de contaminação europeia, a partir das criações
holandesas isoladas e dos indivíduos importados da Nova Zelândia.

Sintomas
– O vírus ADV provoca uma vasculite pela formação e depósito de imunocomplexos nos vasos
arteriais do organismo.
– A doença evolui em muitos meses (em média 1 a 2 meses), 2 anos no máximo.
– Observa-se uma degradação progressiva do estado geral: emagrecimento, pelo de má
qualidade, anorexia, letargia, palidez das mucosas.
– Os depósitos de imunecomplexos podem ser produzidos não importa quando no organismo,
resulta também em sintomas muito variáveis: diarreia resistente ao tratamento, infecções
respiratórias, insuficiência renal, problemas neurológicos.
– Os sinais neurológicos são frequentes e apresentam características graves: paralisia de
posterior, convulsões, dores cervicais por vezes intoleráveis.
– A doença aleutiana pode coexistir com um linfoma.
– Os furões morrem, geralmente, de insuficiência renal ou de anemia não regenerativa.

Diagnóstico
• CLíNICO: suspeitar diante de uma degradação progressiva com sinais digestivos, respiratórios,
neurológicos e renais.
• HEMATOLóGICO: forte anemia, geralmente pouco regenerativa, sobretudo na fase final.

Bioquímico
– Elevação das constantes renais (ureia, creatinina) e hepáticas (ALT, AST, FA).
– Eletroforese muito característica: hipergamaglobulinemia. A fração de gamaglobulina pode
corresponder de 20 a 60% das proteínas séricas totais. Contudo, certos furões não são
acometidos por esta gamopatia.
– Hiperproteinemia por vezes considerável (100 a 120 g/L, ou mais), hipoalbuminemia.

Experimental
– Três tipos de teste estão disponíveis:



– imunoeletroforese ou CIEP test (United Vaccines, Madison, WI, USA) (CFE laboratorium, PB);
– teste Elisa (Avecon Diagnostic, Bath, PA, USA). O teste é igualmente realizado com saliva;
– PCR a partir do sangue, do LCR, das secreções (Scanelis, CAL, F).
– A confiabilidade desses testes ainda precisa ser demonstrada (para os dois primeiros). Existem,
claramente, falsos negativos.

Histopatológico
– Lesões vasculares acompanhadas de infiltrações linfoplasmocíticas extensas e da formação de
imunocomplexos.
– Hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatias, hipertrofia tímica.
– Lesões neuromusculares: infiltração linfoplasmocítica cerebroespinhal, infiltração celular
mononuclear, meningite não supurativa, astrocitose, mielopatia.

Tratamento
– Não existe nenhum tratamento de eficácia reconhecida atualmente, mesmo se os corticoides
parecem fornecer uma melhora no início da doença.
– Não existe vacina, a única maneira de controle atual é o rastreamento.
– O interferon omega recombinante de origem felina (Virbagen®) merece ser testado, o protocolo
é extrapolado por comparação ao do gato, mas permanece indefinido: 1 M UI SC conforme 3
tratamentos de 5 dias nos Dia 0, Dia 14 e Dia 60.



Doença da adrenal
Doença Da Adrenal
– A doença da adrenal do furão, por vezes denominada de maneira imprópria como doença
adrenocortical, hiperadrenocorticismo ou ACD (Adrenocortical Disease), é causada por uma
hipersecreção de esteroides sexuais com origem na adrenal. Não é comparável com a Síndrome de
Cushing do cão e sua denominação como hipercorticismo ou Cushing é igualmente imprópria, na
medida em que a secreção de glicocorticoides (cortisol plasmático), do ACTH e dos
mineralocorticoides é geralmente pouco afetada. Ela representa a primeira causa de alopecia no
furão.
– Os tumores de adrenal são essencialmente de três tipos e representam estágios evolutivos
sucessivos: no início uma hiperplasia de adrenal benigna, depois um adenoma de adrenal e
enfim um adenocarcinoma de adrenal que pode rapidamente dar origem a lesões metastáticas
nos linfonodos abdominais, pâncreas e fígado. Os outros tipos de tumor, muito mais raros,
podem igualmente ser encontrados (feocromocitoma, leiomioma da adrenal…).
– A adrenal esquerda é mais frequentemente acometida.

Etiologia
– Observa-se quase exclusivamente nos furões com idade entre 3 e 5 anos, esterilizados, machos
ou fêmeas.
– Aparece, em média, 3 anos e meio após a esterilização (± 1,8 anos).
– O hormônio LH parece desempenhar um papel determinante. Uma superestimulação
prolongada dos receptores de LH da adrenal por taxas muito elevadas de LH no furão
esterilizado conduz a uma hiperplasia, seguida pelo desenvolvimento tumoral da ou das
glândulas adrenais. As adrenais modificadas secretam quantidades anormalmente elevadas de
esteroides sexuais (estradiol, hidroxiprogesterona, androstenediona).
– Parece que o aumento do fotoperíodo devido à claridade artificial desempenha também um
papel determinante em reduzir a produção de melatonina.
– Os fatores genéticos parecem também interferir e as raças americanas são mais predispostas.

Sintomas
– Alopecia bilateral simétrica começando na cauda e na região lombossacra, depois se
estendendo, poupando a cabeça e membros.
– Sinais associados: seborreia, prurido, emagrecimento, retorno do comportamento sexual.

Diagnóstico
– Ultrassom das glândulas adrenais. Este diagnóstico é sem dúvida o melhor, depende de um
aparelho adequado e de um operador experiente.
– Aumento da taxa total de esteroides sexuais sanguíneos (estradiol, 17-α-hidroxiprogesterona,
androstenediona) e não do estradiol isolado. Contudo, a possível coexistência de um resquício
ovariano e de um tumor de adrenal torna a interpretação frequentemente difícil.
– Injeção de HCG 100 UI: Não há crescimento do pelo.

Tratamento



• CIRúRGICO: adrenalectomia.

Médico
– Análogos do GnRH da medicina humana: acetato de leuprolide (Lupron*®) 100 µg/kg/mês,
decapeptil (Enantone®) 100 µg/kg/mês.
– Análogo do GnRH de síntese veterinária: acetato de desmorelina 4,7 mg (Suprelorin®). Esses
análogos de GnRH possuem principalmente uma ação paliativa (reposição do pelo) e parecem
bloquear a evolução do tumor na fase inicial (hiperplasia simples). São ineficazes no estágio de
adenocarcinoma.
• HIGIêNICO: diminuir o fotoperíodo (8 a 11 horas de exposição à luz por dia, no máximo).

Ver ALOPECIA POR TUMOR DE ADRENAL. Parâmetros hormonais em PADRõES BIOLóGICOS, Terapêutica
antitumoral em POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS.



Doença valvular
Na idade de 4 a 5 anos. Os sintomas variáveis e mais frequentemente discretos evoluem para
uma insuficiência cardíaca.

Diagnóstico
– Clínico: sopro cardíaco apical esquerdo.
– Ultrassom: espessamento valvular mitral ou tricúspide, dilatação atrial direita ou esquerda. O
efeito Doppler é interessante no diagnóstico.

Tratamento
Ver CARDIOMIOPATIAS.
– IECA, diuréticos (furosemida).
– Digoxina nos estágios mais avançados (função sistólica alterada, taquicardia supraventricular).
– Um vasodilatador ionotrópico: pimobendan (Vetmedin® 0,5 mg/kg/24 horas), associado a um
diurético.



Enterite catarral epizoótica
Epidemiologia
– Esta doença, chamada também de ECE, diarreia verde, enterite por Coronavirus, Green Slime
Disease pelos anglo-saxões, é de descrição recente (1993). Trata-se de uma enterite viral
contagiosa cujo agente causal é um Coronavirus.
– A transmissão do ECE ocorre com a introdução de um furão novo, jovem e portador sadio
vindo de um pet shop ou de um refúgio, com furões vivendo em um espaço fechado.
– A morbidade é elevada, mas a mortalidade parece baixa.

Sintomas
– A incubação é de 48 a 72 horas.
– Abatimento, anorexia, vômitos, desidratação intensa.
– Diarreia característica profusa de cor esverdeada (por vezes amarelada ou vermelho escuro a
negro), líquida a mucoide.
– A intensidade de sintomas é variável. A afecção pode passar despercebida nos indivíduos
jovens ou ser muito severa nos indivíduos velhos.
– O episódio agudo pode ser seguido de um emagrecimento crônico, com diarreias
intermitentes, a presença nas fezes de granulações que lembram sementes para pássaros, uma
baixa do estado geral e uma hipertrofia do linfonodo mesentérico.
– A ECE pode também se manifestar mais recentemente nos jovens furões por sinais
neurológicos ou pelo desenvolvimento em algumas semanas de uma peritonite granulomatosa
exsudativa. A evolução é fatal e a histologia permite confirmar o diagnóstico. O quadro clínico e
o aspecto histológico lembram muito a forma exsudativa da peritonite infecciosa do gato.

Diagnóstico
O diagnóstico pode ser levantado a partir da determinação:
– clínica e epidemiológica: contudo, uma diarreia esverdeada não deve ser conclusiva para ECE. As
diarreias esverdeadas (presença de biliverdina) podem ter outras causas (corpo estranho, colite
proliferativa, colite inflamatória);
– hematobioquímica: modificações não específicas (anemia, hipergamaglobulinemia, (SGTP);
– radiológica: presença frequente de um íleo intestinal importante em fase aguda;
– detecção de vírus em microscópio eletrônico (na fase aguda).
– histológica: possível por biópsia intestinal;
– biológica: teste ELISA e, principalmente, PCR a partir das fezes. Estes testes são possíveis nos
Estados Unidos, mas só o PCR está disponível na França (CAL, Troyes). Os testes utilizados no
diagnóstico de PERITONITE INFECCIOSA FELINA não possuem nenhum valor nos furões.

Tratamento
O tratamento realizado em fase aguda é o mesmo de uma enterite ou gastroenterite aguda:
– reidratação intensiva por via IV nos casos graves (Ringer lactato/glicose
100 mL/kg/24 horas + as necessidades ligadas a desidratação);
– brometo de prifinium (Prifinial®) 0,5 mL para 3 kg SC, IM, IV;
– antibioticoterapia de amplo espectro para prevenir as complicações bacterianas: amoxicilina
20-40 mg/kg/12 horas 7-10 dias, metronidazol (Flagyl® 20 mg/kg/12 horas 7-10 dias);



– compressas intestinais (Kaomycine®);
– gavagem forçada em caso de anorexia: Fortol®, Nergycare®, Hill®’s a/d 3 a 4 vezes por dia.



Enterites bacterianas
As afecções digestivas são frequentes e de etiologias muito variáveis no furão.
• COLITE PROLIFERATIVA: Lawsonia intracellularis. Desulfovibrio desulfuricans. Ver Colite proliferativa
(PBD).
• MICOBACTERIOSE: Mycobacterium avium, M. bovis. Ver Micobacteriose.
• SALMONELOSE: Salmonella typhimurium, S. choleraesuis, S. Newport. Ver SALMONELOSE.



Enterites virais
Rotavírus
– Diarreias nos furões muito jovens, de 1 a 6 semanas de idade. Desidratação rápida, diarreia
mucoide amarelada ou esverdeada. A morbidade e a mortalidade são elevadas.
– O tratamento é sintomático e frequentemente ilusório: antibióticos, fluidoterapia. Ver AFECçõES
NEONATAIS.

Cinomose
Ver CINOMOSE.

Vírus Influenza
Pode provocar diarreias transitórias, além dos sinais respiratórios descritos. Ver GRIPE POR
INFLUENZA.

Enterite Catarral Epizoótica
Devido a um Coronavírus. Não há imunidade cruzada com o vírus da peritonite infecciosa felina.
Ver ENTERITE CATARRAL EPIZOóTICA.

Doença Aleutiana
Chamada também ADV, ela é causada por um Parvovirus diferente daquele da parvovirose
canina ou da panleucopenia felina. Não há imunidade cruzada. Ver DOENçA ALEUTIANA.



Esplenomegalia
O baço é muito reativo no furão. Desta maneira, a esplenomegalia é observada com muita
frequência nesta espécie, pelas razões mais diversas e, frequentemente, sem outros sintomas
associados.

Etiologia
Afecções tumorais
– Linfoma.
– Insulinoma.
– Tumor de adrenal.
– Tumor primário do baço.
– Hemangiossarcoma.
– Lesões metastáticas de mastocitoma.

Doenças sistêmicas
– Doença aleutiana
– Micobacteriose

Afecções cardiovasculares
– Cardiomiopatia.
– Hipertermia.
– Anestesia geral inalatória.

Afecções digestivas
– Enterite catarral epizoótica.
– Gastroenterite eosinofílica.
– Megaesôfago.

A lista não é limitada, toda doença de natureza tumoral ou inflamatória é susceptível de ocasionar
uma esplenomegalia.

Diagnóstico
• Conforme o caso: crescimento rápido do tamanho do baço, forma irregular, palpação dolorosa.
É indispensável fazer um exame clínico completo.
• Punção com agulha fina, biópsia. A histologia pode revelar:
– processo linfomatoso;
– fenômeno não específico de hematopoiese extramedular (doença sistêmica);
– células de Mott, frequentemente presentes em uma doença aleutiana.

Tratamento
– Tratar a causa, injetar os corticoides para diminuir o tamanho do baço.
– Uma esplenectomia pode ser realizada se o volume excessivo do baço ocasionar uma disfunção
intestinal. Pode gerar uma perda importante de sangue.



Filariose
A dilofilariose por Dirofilaria immitis ocorre nos mesmos locais onde ela é encontrada no cão. Ela
é essencialmente descrita ao sul dos Estados Unidos, mas existe também na França. O parasita é
transmitido por mosquitos. Na forma adulta ele ganha o coração direito, a artéria pulmonar e a
veia cava cranial, provocando um estresse respiratório com ascite e edema pulmonar.

Diagnóstico
• Clínico: astenia, estresse respiratório, tosse, ascite.
• Radiográfico: efusão pleural.
• Ecocardiográfico: visualização dos parasitas no coração e nas veias cardíacas, efeito Doppler
(hipertensão pulmonar).
• Teste ELISA de detecção antigênica rápida utilizado para dirofilariose canina.

Tratamento
• PROGNóSTICO SEMPRE MUITO RESERVADO.

O tratamento, frequentemente mal tolerado, pode ocasionar complicações de
tromboembolismo.
• Ivermectina 500 µg/kg SC com repetição 10 dias mais tarde.
• Dicloridrato de melarsomina (Immiticide) 2,5 mg/kg IM, 2 vezes com 24 horas de intervalo, com
repetição 1 mês mais tarde.
• ASSOCIAR ANTICOAGULANTES durante 4 a 6 semanas para prevenir ou limitar os problemas de
tromboembolia: prednisolona (1 mg/kg/dia), heparina (100 UI SC/dia) associada a ácido
acetilsalicílico (10-20 mg/kg/dia).

Prevenção
A ivermectina VO (Cardomec® 68 µg) pode ser administrada preventivamente, assim como a
selamectina (Stronghold®), a milbemicina (Milbemax® gatos ½ a 1cp conforme o peso) ou a
moxidectina (Advocate®), com a mesma posologia do gato.



Gastrite e úlcera gastroduodenal
Etiologia

Gastrite
– Corpo estranho gástrico. Ver CORPOS ESTRANHOS DIGESTIVOS.
– O furão é atraído por produtos perfumados (sabões, sabonetes, cosméticos, perfumes, água de
colônia), assim como por produtos de limpeza (alvejante, detergente, fluidos para limpeza de
vidro). Ele pode lamber e se intoxicar com a ingestão.
– O furão adora arranhar a terra de vasos e floreiras.
– Medicamentos ulcerogênicos: AINS, corticoides.
• ÚLCERA GáSTRICA: Desenvolvimento de Helicobacter mustelae associado a um estresse ambiental:
privação de água, alimentação inadequada, falta de esconderijo e intimidade com a gaiola,
coabitação com outros furões num espaço vital restrito.

Sintomas
• GASTRITE: vômitos, anorexia, hipersalivação.
• ÚLCERA GáSTRICA: anemia, anorexia, perda de peso, melena, fezes enegrecidas.

Diagnóstico
• PRESUNTIVO: anemia regenerativa, por vezes muito importante.
• DEFINITIVO: endoscopia gastroduodenal. Permite visualizar as lesões e praticar as biópsias, para
evidenciar principalmente Helicobacter mustelae.

Tratamento
• ANTIBIóTICOS: amoxicilina 10-20 mg/kg/12 horas associada a metronidazol 20 mg/kg/ 12 horas.
• ANTIEMéTICOS: metoclopramida (Primperid® 0,5-1 mg/kg/12 horas).

Protetores gástricos
– Antiácidos: cimetidina (Tagamet*® 5-10 mg/kg/8 h), famotidina, ranitidina (Ranitex*®

25mg/kg/8 horas).
– Citoprotetores: Phosphaluvet®, Kaopectate.®
– Inibidor da bomba de prótons: omeprazol (Mopral * 0,7 mg/kg/24 horas), sucralfato (Ulcar*®

25 mg/kg/8 horas).
– Análogos da prostaglandina E1: misoprostol (Cytotec* 1-5 µg/kg/8 horas).



Gastroenterite eosinofílica
Acomete os furões com mais de seis meses e se manifesta por uma infiltração eosinofílica da
mucosa intestinal, com acometimento possível de outros órgãos (baço, fígado, linfonodos).

Etiologia
A causa é pouco conhecida, uma reação imunológica aos parasitas intestinais ou a alérgenos
alimentares suspeitos.

Sintomas
– Doença digestiva crônica, emagrecimento, anorexia.
– Diarreia mucoide de cor esverdeada, vômitos possíveis.

Diagnóstico
– Clínico: linfonodos mesentéricos hipertróficos, alças intestinais espessadas.
– Hematobioquímica: eosinofilia inconstante, mas muito elevada (10 a 35%) quando presente.
– Biópsia intestinal (por endoscopia ou laparatomia).

Tratamento
– Prednisona 1 mg/kg/12 horas durante 1 mês, ou por um tempo maior, se necessário.
– Associar uma citopunção gástrica (omeprazol 1 mg/kg).
– Vermifugação sistemática: ivermectina, selamectina, Advocate®, Profender®.



Gestão de órfãos
– É muito difícil salvar um furão órfão com menos de duas semanas.
– Ao nascimento, ele é muito imaturo em comparação a filhotes de cão e gato da mesma idade.
Ele não digere corretamente nada além do leite maternal nas duas primeiras semanas.
– Pode-se, contudo, tentar substituí-lo por uma mistura: 3 partes de leite materno para
carnívoros domésticos/1 parte de creme de leite com 35% de gorduras. O leite de vaca ou o leite
materno para bebês são inadequados.
– O furão recém-nascido deve ser, impreterivelmente, mantido aquecido e alimentado com
frequência (a cada 2 horas, 24 horas por dia) durante as duas primeiras semanas. Ele deve
receber sua primeira refeição nas 2 a 3 horas seguintes ao nascimento, numa razão de 0,3 mL por
refeição. Após alguns dias, ele toma até 1 mL por refeição.
– Ativa-se a defecação, estimulando-se a região anogenital com uma toalha úmida.
– O furão órfão com 12 a 15 dias possui melhores chances de sobreviver, pois ele tolera melhor o
leite e começa a comer a alimentação adulta.
– A morte dos órfãos é provocada por hipotermia, desidratação, pneumonias por falsa via de
deglutição e estase digestiva.



Gripe por influenza
Epidemiologia
O furão é muito sensível às diversas cepas A e B do vírus Influenza, responsável pela gripe
humana. Os Influenza pertencem à família dos Orthomyxovirus. A contaminação por via aérea
ocorre por duas maneiras: o furão é contaminado por um humano doente, mas um humano
pode contaminar um furão e os furões podem se contaminar entre si. A gripe representa uma
das causas infecciosas mais frequentes causadoras de problemas respiratórios no furão.

Sintomas
Após uma incubação de cerca de 48 horas, a doença começa por estado febril, hipertermia,
espirros, corrimento nasal seroso a mucopurulento, conjuntivite. A evolução é, em geral,
favorável em 1 a 2 semanas, salvo nos furões muito novos, nos quais a doença é mortal. As
complicações bacterianas da infecção respiratória profunda são possíveis nos indivíduos muito
jovens ou adultos num estado de baixa resistência. A doença pode ser confundida com a
cinomose no início da infecção.

Diagnóstico
– O vírus pode ser isolado por RT-PCR a partir de secreções nasais, do sangue e de tecidos
frescos ou congelados; nas mesmas condições que no cão, as cepas virais são idênticas no
momento.
– Uma sorologia por teste ELISA é igualmente possível.

Tratamento
– Tratar as complicações bacterianas que podem ser preocupantes e provocar sequelas por vezes
irreversíveis. Antibioticoterapia por 10 dias (quinolonas, amoxicilina-ácido clavulânico).
– Repouso, alimentação forçada, reidratação.
– Antitussígenos: butopiprina (Felitussyl®) 1 cp 2 vezes/dia.
– AINS (meloxicam, ácido tolfenâmico, carprofeno) em doses de gatos durante 5 dias.

Prevenção
É recomendado que o proprietário se vacine contra gripe para proteger os furões. Em oposição, a
vacinação dos furões contra a gripe não é aconselhada, por muitas razões: evolução favorável,
grandes variações antigênicas do vírus, imunidade vacinal de curta duração.



Hiperestrogenismo
Sinonímia: anemia estrogênica aplásica ou hiperestrogenismo primário.

Patogenia
– O furão fêmea é uma espécie com ovulação provocada pela cópula.
– O hiperestrogenismo se observa nas fêmeas não esterilizadas apresentando um estro
prolongado na ausência de machos. O risco é real na prática, após um mês de estro. A
impregnação estrogênica no organismo possui um efeito aplásico sob a medula óssea. A
linhagem megacariocítica é a primeira acometida.

Sintomas
São representados por:
– anorexia, letargia, astenia, perda de pelos, palidez das mucosas e do focinho, edema vulvar,
petéquias, equimoses, melenas, por vezes piometra;
– nos casos avançados: paresia posterior, osteoporose, alopecia bilateral simétrica.

A afecção não tratada evolui rapidamente para uma morte inevitável.

Diagnóstico
– Sinais clínicos e de históricos sugestivos.
– Aplasia medular: trombocitopenia primária (menos de 50.000 plaquetas/mm3), seguida por
anemia não regenerativa, leucopenia, hematócrito diminuído (< 20%) e pancitopenia. Na prática,
não há risco de aplasia até o fim do primeiro mês.

Tratamento
É sempre aleatório. O prognóstico é sempre muito reservado em função do hematócrito.
– Hematócrito ≥25%: prognóstico favorável. A ovariectomia é o tratamento de escolha.
– Hematócrito entre 15 e 20%: o prognóstico é reservado e a ovariectomia é desaconselhada num
primeiro momento.
– Interromper o cio com uma injeção de gonadotrofina coriônica (50-100 UI de HCG, com

repetição uma semana mais tarde em caso de persistência de inchaço vulvar), ou 20 µg de
GnRH SC, IM. 50 mg de proligestona permitem também interromper o cio em oito dias.

– Ovário-histerectomia, se o estado da fêmea permitir;
– Hematócrito < 15%: o prognóstico é muito desfavorável.
– HCG e GnRH ineficazes.
– Transfusão de sangue fresco, fluidoterapia, corticoides, antibióticos de amplo espectro.
– Ovário-histerectomia, se o estado da fêmea permitir.

Prevenção
– A ovariectomia é muito aconselhada nas fêmeas não reprodutoras, na idade de 5 a 6 meses.
– Caso contrário, provocar a ovulação com gonodatrofina coriônica: 50-100 UI de HCG a injetar
após 10 dias de estro e reaplicar 15 dias mais tarde.



Hiperestrogenismo secundário
Ver ALOPECIA POR RESQUíCIO DE OVáRIO



Hipocalcemia da lactação
Ver CONVULSõES



Hipoglicemia
Sintomas
– Crise de letargia, hipersalivação, ataxia, paresia posterior, convulsões.
– Crises frequentes após jejum ou um exercício físico.

Etiologia
• Insulinoma: suspeitar sempre, com prioridade, sobretudo nos indivíduos com mais de três
anos. Manifesta-se por episódios de fraqueza, letargia, hipersalivação, mastigação, ataxia, paresia
posterior, principalmente após um exercício em jejum.
• Outras causas de hipoglicemia: anorexia, jejum prolongado, idade jovem, choque séptico,
neoplasia, doença hepática severa.

Diagnóstico
Insulinoma
– Glicemia ≤ 0,6-0,7 g/L, frequentemente muito menos, confirmada por diversas amostras
sanguíneas, durante as crises e fora das crises, de preferência.
– Valores hematobioquímicos dentro dos limites de normalidade (exceto a glicemia), ultrassom
habitualmente também nos limites da normalidade (exceto um ou muitos nódulos pancreáticos
por vezes observados).
– Insulinemia > 250 pmol/L. A confiabilidade é discutível.
• OUTROS CASOS DE HIPOGLICEMIA: rever o contexto, glicemia, NF, perfil hepático (SGPT, PAL, Alb,
proteínas totais), radiografia, ultrassom.

Tratamento
Insulinoma
– Excisão cirúrgica (nodulectomia ou pancreatectomia parcial).
– Terapia médica hiperglicemiante: prednisolona (14 mg/kg/dia), diazoxida (Proglicem*®) 10-
30 mg/kg/12 horas. A associação de duas moléculas (dadas ao mesmo tempo, de preferência 2
vezes ao dia) permite reduzir as doses pela metade.
– A combinação de dois tratamentos (clínico e cirúrgico) permite uma estabilização máxima.
– A evolução é crônica e, por vezes, fatal com risco de metástase no longo prazo.
• OUTRAS CAUSAS DE HIPOGLICEMIA: conforme a origem.
– Solução de dextrose, Nutriplus® gel, perfusão de Ringer/glicose, antibióticos, extratos de fígado,
vitamina B, corticoides, cirurgia.
• CASO DE UMA CRISE HIPOGLICêMICA GRAVE (≤ 0,2 g/L): exige a hospitalização e a implementação do
seguinte tratamento:
– posicionamento de um cateter IV;
– administração em IV lenta de bolus de dextrose a 50% ou Energidex® ou soro glicosado
hipertônico (0,5-2 mg/mL), associada a corticoides (dexametasona 1-2 mg/kg) e a uma
fluidoterapia (2/3 Ringer/lactato/ 1/3 glicose; não ultrapassar 150 mL/kg/24 horas);
– a glicemia deve ser controlada regularmente e deve retornar ao valor > 1 g/L. Uma rápida
elevação da glicemia é uma causa de estimulação de insulinoma que se manifesta por uma
liberação massiva de insulina com uma severa hipoglicemia consecutiva. Uma vez que o furão



recupera a consciência, uma alimentação enteral (Fortol®) é necessária assim como prednisolona.
Um furão acometido por insulinoma, complicado por convulsão ou por coma, pode apresentar
um estado crítico pouco estável durante 1 a 2 dias.



Insuficiência renal
Etiologia
– Pielonefrite, nefrite crônica intersticial, glomerulonefrite, cálculo renal, doença prostática
(retenção urinária secundária a cistos prostáticos associados a uma doença de adrenal).
– Doença aleutiana (glomerulonefropatia com depósito de imunocomplexos).
– Substâncias nefrotóxicas (AINS principalmente ácido tolfenâmico, amicacina, glicol etc.).
– Tumores renais: linfoma renal, carcinoma, adenocarcinoma.

Diagnóstico
– Clínico: anorexia, desidratação, vômitos, poliúria-polidipsia, úlceras bucais, hálito amoniacal.
– Bioquímico: P (≥ 100 mg/L), Ca (< 80 mg/kg), K (≥ 6 mmol/L), ureia elevada. A elevação da
creatinina é geralmente moderada, não correlacionada com a ureia.
– Ultrassom, radiografia (rins de tamanho aumentado, cálculos).
– Biópsia renal ecoguiada seguida de biópsia.

Tratamento
– Como na insuficiência renal do cão e do gato, alimentos dietéticos para gatos com insuficiência
renal (Hill®’s K/f felinos).
– Quelantes do fósforo (Ipakitine®), anabolizantes para os machos (Laurabolin®), fitoterapia com
características diuréticas (Lespedezia capitata, dente-de-leão…), desidratantes por via oral
(Hydrotech®, Biodiet®).
– Hospitalização e perfusão nos casos graves.



Insulinoma
Sinais Clínicos
– Crises de fraqueza, letargia, hipersalivação, ataxia, paresia posterior, convulsões.
– As crises são frequentes após um estado de jejum ou um exercício físico.

Predisposição: Geralmente, após três anos de idade.

Diagnóstico
– Glicemia ≤ 0,6-0,7 g/L (frequentemente muito menos) confirmada por diversas coletas.
– Valores hematobioquímicos (exceto a glicemia), radiografias e ultrassom abdominais
normalmente dentro dos limites de normalidade. O ultrassom pancreático é normal (existência
por vezes de microlesões secretórias) ou permite observar por vezes um ou diversos
nódulos ≤ 5 mm que representam uma indicação cirúrgica.
– Insulinemia de interpretação delicada nos valores > 250-300 µmol/L, os quais são
provavelmente anormais.

Tratamento
• EXCISãO CIRúRGICA (nodulectomia ou pancreactetomia parcial). O resultado obtido pode não ser
mais que parcial (persistência de uma glicemia anormalmente elevada), nas medidas ou quando
o pâncreas pode ser sede de microlesões difusas.
• TERAPIA MéDICA HIPERGLICEMIANTE: prednisona, diazóxido ou a associação dos dois em casos
graves.
• A combinação de dois tratamentos (clínico e cirúrgico) permite uma estabilização máxima.

Ver também HIPOGLICEMIA.



Lawsonia intracellularis
Ver COLITE PROLIFERATIVA e ENTERITES BACTERIANAS



Linfoma
Etiologia
– A priori nos furões de qualquer idade e de ambos os sexos, mas principalmente entre 1 e 3 anos
(linfoma do adulto), mas também entre 4 meses e 1 ano (linfoma do jovem).
– Fatores suspeitos não confirmados: predisposição genética, esterilização precoce, fotoperíodo
longo em luz artificial, alimentação industrializada, origem viral (um retrovírus específico de
furões).

Sintomas
• NO FURãO JOVEM: evolução rápida, hipertermia, anemia, anorexia, emagrecimento, vômitos,
desidratação.
• NO FURãO ADULTO: os sinais são pouco específicos, variam conforme a localização dos linfonodos
acometidos:
– inicialmente: anorexia, hipertermia, perda de peso, emagrecimento, com períodos de remissão;
– depois os sinais mais ou menos permanentes se instalam: diarreia, vômitos, dispneia, infecções
respiratórias recorrentes, linfadenopatias periféricas e viscerais (linfonodos mesentéricos e
mediastínicos), paresia posterior, esplenomegalia;
– por vezes acometimento ocular ou cutâneo.

Lesões
– Linfadenopatias associadas ou não à infiltração neoplásica dos órgãos (rim, fígado, adrenais,
estômago, pâncreas).
– Por vezes, hematopoiese esplênica extramedular isolada (não é específica de linfomas).

Diagnóstico
• HEMATOLOGIA: forte suspeita se:
– leucocitose elevada (> 10.000/mm3) associada a uma linfocitose (≥ 3.500/mm3);
– Linfocitose (> 60%) sem leucocitose.
• BIóPSIA GANGLIONAR: presença de grande população linfoblástica, biópsia ocular ou cutânea
conforme o órgão acometido.

Radiografia
(efusão pleural ou abdominal, adenopatia mesentérica ou mediastinal).
• ULTRASSONOGRAFIA: abdominal e torácica (efusão, adenopatias…) associada a citopunções
ecoguiadas.

NOTA: Não existe marcador biológico específico do linfoma dos furões. As adenopatias e uma
esplenomegalia importantes não indicam necessariamente um linfoma: os linfonodos e o baço
são muito reacionais nos furões, outras afecções podem ser a origem, principalmente uma
micobacteriose.

Tratamento
– Muitos protocolos de tratamento quimioterápico são propostos (Brown, Rosenthal, Coper,



outros). Eles associam prednisolona, vincristina, ciclofosfamida ou outras moléculas
(asparaginase, doxorrubicina, metrotexato etc).
– Um protocolo utilizado atualmente é o seguinte:
– Dia 0 asparaginase (Kydrolase*®) 400 UI/kg IM, a repetir 1 vez por mês;
– Dia 0 vincristina (Oncovin*®) 0,025 mg/kg em perfusão IM estrita (o que pressupõe uma

hospitalização de um dia), 4 sessões com uma semana de intervalo (conforme o estado geral e
hematológico do paciente);

– Dia 0 prednisona 1 mg/kg/dia VO durante toda a quimioterapia;
– Dia 3 ciclofosfamida (Endoxan*®) 10 mg/kg VO, SC, 3 vezes com 3 semanas de intervalo.
– Um perfil hematológico do furão deve ser realizado antes de cada sessão. A taxa de leucócitos
deve ser superior a 1 x 103/mm3, o hematócrito superior a 30%, as plaquetas superiores a 50 x
103/mm3. Se este não for o caso, as sessões devem ser suspensas até o retorno aos valores
normais.
– Os efeitos secundários são frequentes: anorexia, astenia, vômitos etc. Por vezes, choque fatal
durante a sessão de quimioterapia ou morte nos dias que a sucedem.
– Na falta de aceitação do tratamento quimioterápico, um tratamento paliativo é realizado:
prednisona 0,5 mg/kg/12 h, Viscum Album*®, vitamina C, alimento energético tipo a/d Felinos.

Ver Terapêutica antitumoral em POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS.



Linfoma ocular
Sintomas
Dois sinais clínicos principais podem ser observados:
– acometimento retrobulbar:
– exoftalmia, protusão do globo ocular,
– lagoftalmia e, como consequência, uma ceratite de exposição, uma ulceração corneana e uma

neovascularização corneana;
– uma ceratite linfoplasmocítica: comparável àquela observada na doença aleutiana das martas.

Diagnóstico
Citopunção retrobulbar com agulha fina, sob anestesia geral com isofluorano. Ela é difícil caso o
espaço disponível seja reduzido.

Tratamento
• SISTêMICO: aquele do linfoma. Ver LINFOMA.

Local
– Substitutos de lágrimas: Régéfluid®, Ocrygel ®.
– No caso de úlcera corneana: substitutos de lágrimas, NAC colírio, VT CIC.
– Tarsorrafia se a exoftalmia for muito pronunciada.



Mastite
Etiologia
– Mordidas infligidas pelos filhotes (os dentes decíduos aparecem com três semanas).
– Escherichia coli e Staphylococcus sp. são as bactérias causadoras mais frequentes.

Sintomas
– As mamas inguinais são mais frequentemente acometidas.
– Hipertermia, prostação, anorexia, mamas quentes e dolorosas. A pele está descolorida depois
edematosa, as lesões necróticas são frequentes. Uma septicemia é possível.

Tratamento
– Compressas quentes e antissépticos.
– Anti-inflamatórios (carprofeno, flunixina meglumina.
– Antibioticoterapia de amplo espectro (quinolona + betalactâmico, cloranfenicol).
– Uma mastectomia é frequentemente necessária.



Megaesôfago
Etiologia
Desconhecida.

Sintomas
– Regurgitação frequentemente sistemática, acompanhada por sufocamento.
– Tosse relacionada à falsa via.
– Emagrecimento frequentemente considerável, anorexia, letargia, esplenomegalia.

Diagnóstico
– Radiografia sem preparo: dilatação da porção cervical (principalmente na projeção facial) ou
torácica (principalmente visível numa projeção de perfil).
– Radiografia contrastada (sulfato de bário 10 mL/kg VO com tomada das imagens
imediatamente depois).
– Endoscopia esofagiana (com uma sonda flexível de 3,5 mm).

Tratamento
É puramente paliatvo.
– Metoclopramida (0,5-1 mg/kg/8-12 horas VO, SC), alimentos com alta digestibilidade.
– Citoprotetores esofagogástricos: cimetidina, ranitidina, famotidina. Ver GASTRITE E úLCERA
GASTRODUODENAL.



Meningites
Ver PARALISIA POSTERIOR, PARESIA E ATAXIA



Metrite
Etiologia
– Retenção fetal, infecção pós-parto.
– Escherichia coli é a principal bactéria causadora.

Sintomas
– Anorexia, hipertermia, astenia, vômitos.
– Secreções vulvares purulentas.

Tratamento
• CLíNICO: antibioticoterapia de amplo espectro (quinolona + betalactâmico, cloranfenicol,
doxiciclina).
• CIRúRGICO: A ovário-histerectomia é o tratamento de escolha.



Micobacteriose
Epidemiologia
O furão é extremamente sensível à micobacteriose. Mycobacterium avium é o mais frequentemente
isolado, mas M. bovis, M. tuberculosis e M. genavense são igualmente encontrados. Trata-se de
zoonoses. As espécies de Mycobacterium são transmitidas pelas secreções respiratórias
contaminadas, aerossóis e contato direto com a pele.

Sintomas
– Emagrecimento, anemia, diarreia, vômitos.
– Palpação de linfonodos abdominais hipertróficos.
– Tonsilas inflamadas e hipertróficas, bilateralmente acompanhadas de uma sensibilidade
intensa da faringe e de dificuldade respiratória exacerbada pela manipulação e anestesia.
– Nota-se também, frequentemente, as terceiras pálpebras protusas, granulomatosas e muito
hipertróficas, em ambos os olhos.

Diagnóstico
• Clínico.
• A partir de amostras de biópsia da mucosa conjuntival, das tonsilas, do intestino delgado, do
fígado, do baço e dos linfonodos. Realizam-se cortes histológicos (coloração de Ziehl +), PCR e
cultura para classificar a micobactéria.

Tratamento
É uma zoonose. Uma triagem humana é necessária e o tratamento dos furões doentes é muito
desaconselhado. A eutanásia deve ser recomendada.



Micobacteriose ocular
Etiologia
Mycobacterium genavense, M. avium, M. tuberculosis.

Sintomas
– Terceiras pálpebras protusas, granulomatosas e muito hipertróficas em ambos os olhos.
– Sinais associados: emagrecimento, anemia, dispneia por esforço, tonsilas inflamadas e
hipertróficas bilaterais acompanhadas de intensa sensibilidade da faringe.

Diagnóstico
– Amostra por biópsia de uma parte da terceira pálpebra sob anestesia geral.
– Histologia: infiltração densa e difusa a nodular do tecido conjuntivo subepitelial por uma
população celular densa mista de plasmócitos pequenos e uma população abundante de aspecto
macrofágico e epitelioide.
– Coloração com azul de toluidina e coloração de Ziehl.
– Cultura para micobactérias.

Tratamento
– Nenhum tratamento é recomendado em virtude do risco zoonótico da doença.
– Uma triagem nos humanos e a eutanásia do furão são aconselhadas.



Mucocele salivar
Particularidades Anatômicas
O furão possui cinco pares principais de glândulas salivares: parótidas, mandibulares,
sublinguais, molares e zigomáticas.

Sintomas
– A mucocele zigomática é a mais frequente. Ela se manifesta por um desconforto respiratório,
por vezes intenso, devendo ser tratada com urgência.
– Tumefação de uma face lateral da língua, por vezes estendendo-se pela região jugal, até as
regiões suborbitária ou retrobulbar.
– A aspiração permite obter um líquido viscoso, espesso, claro ou hemorrágico.
– Uma sialorrafia (injeção de um produto de contraste iodado na cavidade da mucocele) permite
determinar a origem da saliva ou avaliar a extensão da mucocele.

Tratamento
É cirúrgico.
– A aspiração do conteúdo da mucocele é ineficaz.
– A excisão cirúrgica da glândula afetada é o ideal, mas a origem exata é raramente estabelecida e
a excisão torna-se difícil pela complexidade da região e do tamanho pequeno dos elementos
anatômicos. As recidivas são possíveis.
– Uma marsupialização representa o método de escolha. Incisão circular na face lateral da mucocele e
posicionamento de um dreno em direção ao exterior da boca para a região jugal lateral do
mesmo lado. Colocar um colete. Este dreno deve ser mantido no lugar pelo maior tempo
possível.



Otite
Sarna Auricular
É frequente, devido ao Otodectes cynotis, e manifesta-se pela presença de plugues de cerume
escuros no conduto auditivo. Não há prurido.
• DIAGNóSTICO: identificação fácil de diversos estágios parasitários pela observação do cerume ao
microscópio.

Tratamento
– Ivermectina (Ivomec®) 500 µg/kg divididos entre as duas orelhas, duas vezes com dez dias de
intervalo ou 200-500 µg/kg injetável subcutâneo, duas vezes com 15 dias de intervalo.
– Selamectina (Stronghold®) 15 mg/kg spot-on a reaplicar 15 dias depois.
– Moxidectina (Advocate®) 1 mg/kg spot-on a reaplicar um mês depois.

Otite Média Ou Interna
– Trata-se de uma complicação da otocaríase.
– Os problemas neurológicos associados são comparáveis aos dos outros carnívoros domésticos.
– É geralmente resolvida com o tratamento da otocaríase e das infecções bacterianas
secundárias. Em casos de falha, recorre-se a uma trepanação da bula timpânica.



Paralisia posterior, paresia e ataxia
Trata-se de um motivo frequente de consulta. É geralmente representado pela expressão de um
enfraquecimento geral ligado a uma doença sistêmica.

Realização Da Anamnese E Exame Clínico
O problema neurológico deve sempre ser considerado num contexto ambiental:
– modo de vida do furão (gaiola, livre na casa ou apartamento): possibilidades ou não de
traumatismo ou intoxicação;
– contágio eventual, se convive com muitos indivíduos (cinomose, ADV);
– antecedentes vacinais (cinomose);
– estação (insolação no verão);
– frequência e periodicidade das crises;
– circunstância do aparecimento das crises.

A observação do estado geral do furão (bom ou degradado) tem um valor prognóstico
importante. Uma hospitalização é frequentemente necessária para a execução dos meios
complementares, garantir cuidados eficazes (colocação de cateter, injeções IV, sonda urinária) e
garantir um acompanhamento correto do furão.

A eficácia do tratamento clínico será condicionada pela precisão do diagnóstico e a qualidade
dos cuidados higiênicos: administração de água, alimentação forçada, boas condições
ambientais.

Etiologia
Causas não obstrutivas
– Origem metabólica: hipoglicemia secundária a um insulinoma, doença da adrenal, toxemia de
gestação, hipocalcemia da fêmea gestante ou lactante, hepatopatia (lipidose hepática), diabetes,
insuficiência renal, intoxicação por metais pesados (cobre, zinco). Ver HIPOGLICEMIA, INSULINOMA,
PARALISIA.
– Cardiopatia, trombose vascular, hipertermia, hipóxia, anemia, intoxicação.
– Meningite e mielite:
– de origem viral: cinomose, raiva, doença de Aujeszky, Influenza, Coronavirus;
– de origem bacteriana;
– de origem em imunossupressão: doença aleutiana;
– de origem parasitária: toxoplasmose, neosporose.

Causas obstrutivas
– Traumatismo medular e vertebral, mielopatia traumática, mieloma, cordoma, mieloma de
células plasmocitárias.
– Esplenomegalia, massa abdominal posterior, linfadenopatia lombar, cálculo vesical, obstrução
das vias urinárias.

Exames Complementares
– Radiografias de frente e perfil da coluna sob anestesia geral.
– Hematologia e bioquímica.
– Dosagem de proteínas séricas; se o valor estiver elevado, eletroforese de proteínas séricas.



– Esplenograma, mielograma.
– Mielografia.
– Análise do LCR: proteinorraquia, celularidade, bacteriologia, PCR (cinomose, ADV,
toxoplasmose).
– Sorologia: doença aleutiana, cinomose.

Tratamento
Em função da causa. Ver TERAPêUTICA DE AFECçõES NEUROLóGICAS.



Parasitoses digestivas
Protozoários
• COCCIDIOSE: Isospora putorii, Eimeria furonis, E. putoris, E. vison.
– É frequente nos filhotes e pode causar problemas graves: diarreia, letargia, desidratação, por
vezes prolapso retal. Os oocistos são facilmente evidenciados (exame direto ou flutuação).
– Tratamento: sulfatrimetoprim (20/4 mg/kg), sulfadimetoxina (Océcoxil®) 25 mg/kg/dia durante
10 dias.
• CRIPTOSPORIDIOSE: subclínica nos filhotes e pode constituir uma zoonose.
• GIARDíASE: Giardia intestinalis, originando diarreia. Tratamento: metronidazol 20 mg/kg/dia
durante 10 dias.

Helmintos
– Os helmintos são pouco frequentes e eles raramente desempenham um papel patogênico nos
furões jovens.
– Os parasitas são aqueles do cão e do gato (Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ankylostoma sp.,
Dypilidium caninum, Uncinaria criniformis, Capillaria putorii, C. mucronata). Podem provocar
gastroenterites.
– Os vermífugos do cão e do gato são úteis: fenbendazole: 50 mg/kg durante 3 dias, mebendazole
50 mg/kg 2 vezes por dia durante 2 dias, piperazina 100 mg/kg durante 2 dias, pamoato de
pirantel 4,4 mg/kg, praziquantel 5 a 10 mg/kg, oxibendazole niclosamida (Vitaminthe®) na dose de
gato.
– As apresentações spot-on são eficazes e de utilização muito prática no furão: imidaclopride-
moxidectina (Advocate® gatos, AMM no furão), selamectina (Stronghold® 15 mg), emodepside-
praziquantel (Profender® Spot-on para gatos pequenos).



Parasitoses respiratórias
Sinusites Parasitárias
– Os helmintos podem parasitar os seios do furão (Skrjabinglus nasiloca e principalmente
Trogletrema actum, trematódeo tendo uma rã como HI).
– O aspecto geral da região sinusal doente lembra uma lesão causada por um tiro.
– Tratamento: ivermectina, selamectina, moxidectina.

Pneumopatias Parasitárias
– Filaroïdes bronchialis é um nematódeo que provoca cistos pulmonares abscedantes do tamanho
de uma pequena ervilha. Tratamento: ivermectina, selamectina, moxidectina.
– Pneumocystis carnii torna-se patogênica nos indivíduos imunossuprimidos.
– Diversas micoses respiratórias (Blastomycoses dermatidis, Coccidioides immitis) podem ser
provocadas pelos esporos presentes no ambiente.



Piometra
Etiologia
Segue-se a uma anemia estrogênica aplásica.

Sintomas
– Anorexia, adinamia, poliúria-polidpsia, vômitos.
– Distensão abdominal por vezes muito importante. O útero hipertrófico preenchido por pus é
palpável manualmente ou detectável por radiografia ou ultrassom.
– Hematologia: hiperleucocitose neutrofílica.

Tratamento
– Ovário-histerectomia se a condição da fêmea permitir (hematócrito ≥ 25%).
– Verificar a função renal (a ureia sanguínea pode estar aumentada sem elevação significativa da
creatinina).

Ver HIPERESTROGENISMO.



Pneumopatias
As pneumopatias são frequentes no furão. Elas geralmente são graves e seu prognóstico deve
sempre ser reservado.

Etiologia
Doenças virais
– Cinomose, vírus Influenza.
– Doença aleutiana nos furões jovens (pneumonia intersticial).
– Vírus sincicial respiratório (rinite e infecção pulmonar).

Doenças bacterianas
– Inflamação supurativa dos brônquios e dos lobos pulmonares. São primárias ou secundárias a
uma doença viral (principalmente vírus Influenza) ou a um megaesôfago.
– Streptococcus zooepidemicus, S. pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas
aeruginosa, Bordetella bronchiseptica, Listeria monocytogenes.
– Pneumocystis carnii nos indivíduos imunossuprimidos.
• MICOSES SISTêMICAS: Blastomyces dermatitidis nos Estados Unidos.
• CAUSAS IATROGêNICAS: pneumonia por falsa via/aspiração (presença de focos de acúmulo de
macrófagos com cristais de colesterol).

Sintomas
– Respiração trabalhosa, dispneia, cianose das mucosas.
– Corrimento nasal, febre, letargia, astenia, ortopneia, anorexia.

Diagnóstico
Sinais clínicos
• RADIOGRáFICO: radiografias pulmonares de face e perfil, preferencialmente com sedação com
isofluorano/oxigênio.
• BIOLóGICO: Leucocitose neutrofílica, gamopatia muito evocativa de uma doença aleutiana no
filhote.
• LAVAGEM TRAQUEOBRôNQUICA: com auxílio de uma sonda traqueal de 2,5 sem balonamento ou de
uma sonda flexível de alimentação nasoesofágica com a extremidade seccionada (para facilitar a
reabsorção do líquido da lavagem). Introduzir 5 mL/kg de NaCl que é reabsorvido (rendimento
de 10%). O líquido reabsorvido é colocado num tubo de EDTA (citologia) e num tubo com meio
de transporte (Portagerm®).
• PUNçãO DE DERRAME PLEURAL: citologia e bacteriologia.

Tratamento
– Oxigenoterapia, fluidoterapia, alimentação forçada por sonda nasogástrica.
– Antibioticoterapia massiva e contínua: betalactâmicos, quinolonas, cloranfenicol,
trimetoprim/sulfamida.
– Fluidificantes das secreções brônquicas (Flubron®), anti-inflamatórios com ação pulmonar



(Pneumorel *®).
O prognóstico depende da causa, da resposta ao tratamento anti-infeccioso e da gravidade das

lesões. As pneumonias lobares ou lobulares crônicas, fibrosantes, granulomatosas multifocais
são de prognóstico muito ruim.



Pseudogestação
Etiologia
– Fotoperíodo excessivo em luz artificial.
– Cópula sem fecundação (a pseudogestação ocorre 6 a 7 semanas mais tarde).

Sintomas
– Inchaço mamário, produção de leite, vulva reduzida de volume.
– Ausência das ampolas fetais detectáveis por palpação ou ultrassonografia duassemanas após a
cópula.

Tratamento
– Proligestona 50 mg/kg, psicosedativos como a trioxazina (Relazine® F).
– Os antigalactogênicos utilizados na cadela também são no furão (cabergolina 5 µg/kg/dia
durante 4 a 6 dias).



Raiva
Epidemiologia
O furão parece menos sensível ao vírus rábico do que os carnívoros domésticos, o que explica o
número reduzido de casos observados nos Estados Unidos e na Europa. O agente causal é um
Lyssavirus da família dos Rhabdoviridae. A transmissão se efetua pela mordida, na maioria dos
casos.

Sintomas
– São variáveis: paralisia de posteriores, crises convulsivas, salivação, excitação, agressividade.
– A evolução é sempre fatal a partir do momento que os sinais clínicos tornam-se aparentes.

Diagnóstico
Feito no animal morto pela pesquisa de inclusões específicas no cérebro (corpúsculos de Negri).

Prevenção
A vacinação preventiva é perfeitamente eficaz (vacinas inativas com produtos adjuvantes em
cultura celular). Ver Programa de vacinação em POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS.



Rinite
Etiologia

Doenças virais
– Cinomose, vírus Influenza.
– Vírus sincicial respiratório (rinite e infecção pulmonar).

Causas ambientais
– Alérgicas: pneumoalérgenos (ácaros da poeira da casa, Dermatophagoides farinae
principalmente).
– Irritantes: caixa de areia para gatos, feno, lascas de madeira, produtos para o lar.
– Correntes de ar.

Tratamento
– Um espirro ocasional e isolado não deve ser tratado.
– Caso contrário, corticoides (prednisolona 1mg/kg/dia) e antibióticos (quinolonas,
betalactâmicos).
– Anti-histamínicos: clorfeniramina 1-2 mg/kg/8-12 horas.



Salmonelose
Etiologia
– A contaminação é de origem alimentar: carne de frango crua, subprodutos cárneos, produtos
de ovos. Ela não é a priori possível na ração e nos alimentos em conserva.
– Os riscos de transmissão ao homem existem, mas a incidência é baixa.

Diagnóstico
• CLíNICO: gastroenterite hemorrágica aguda com hipertermia, estado de choque e desidratação
importante.
• BACTERIOLOGIA: Salmonella typhymurium, S. cholerasuis e S. newport são as cepas mais associadas.
• NECROPSIA: congestão e hemorragia intestinais, adenopatia mesentérica, depósitos de muco
intestinal.

Tratamento
– Antibioticoterapia massiva e contínua: cloranfenicol (Mycolicina 50 mg/kg/12 horas durante 10
dias), quinolonas.
– Fluidoterapia IV ou IO, corticoides.



Terapêutica de afecções neurológicas
Ver Tabela a seguir.



Tosse
Ver RINITE, DISPNEIA, PNEUMOPATIAS e MEGAESôFAGO



Toxemia de gestação
Etiologia
– Alimentação insuficiente, mudança alimentar brutal, água insuficiente.
– Ela se produz alguns dias antes do nascimento. Ocorre a morte abrupta da fêmea grávida e dos
fetos.

Lesões
Fígado pálido.

Tratamento
– Frequentemente inútil.
– Uma cesariana de urgência pode ser realizada se a afecção acontece 24 horas antes do
momento do parto.

Prevenção
– Alimento saboroso de boa qualidade, água abundante.
– Evitar as mudanças alimentares abruptas no fim da gestação. Ver ALIMENTAçãO.



Tumores cutâneos
Mastocitoma
– Nos furões com mais de três anos.
– Pápula ulcerada ou nódulos múltiplos eritematosos podem alcançar 1 cm de diâmetro, na
altura do tronco e principalmente na face nos indivíduos adultos.
– O diagnóstico é confirmado pela histologia da peça de exérese.
– O tratamento é cirúrgico e o prognóstico é geralmente favorável.
 Terapêutica  de afecções neurológicas



*Produto de medicina humana.

Linfoma Cutâneo
– Nódulos cutâneos multicêntricos, principalmente no pescoço e no tronco.
– O diagnóstico é também confirmado pela histologia.
– O tratamento engloba a cirurgia e a corticoideterapia.

Tumor De Glândulas Sebáceas
– Adenomas ou adenocarcinomas.



– Lesões proliferativas ulceradas ou massa subcutânea violácea, principalmente nas glândulas
prepuciais do macho.

Fibrossarcoma
– Na cavidade oral com possível acometimento ósseo, ou nos membros.
– Exérese cirúrgica caso seja possível.

Cordoma
– Tumor cartilaginoso benigno desenvolvido a partir da notocorda, na altura da extremidade
distal da cauda ou da região cervical dos furões idosos.
– Tratamento: caudectomia parcial.



Urolitíase
Esta afecção frequente pode estar associada a uma infecção urinária. O quadro clínico é
comparável ao do gato com SUF (síndrome urológica felina). Manifesta-se pelos cálculos nas vias
urinárias (rins, ureteres, bexiga, uretra), isolados ou múltiplos, ou por uma litíase arenosa na
bexiga ou na uretra.

Etiologia
– Alimentos para gatos de má qualidade, ricos em proteínas vegetais (potes para gatos contém
milho, por exemplo), que provocam a alcalinização da urina (pH ≥ 8, em vez de 6, em condições
normais) e favorecem a precipitação de cálculos.
– Redução na ingestão de água, doença renal ou infecção urinária bacteriana (bactérias
produtoras de urease Staphylococcus, Proteus, Pseudomonas) favorecem a urolitíase.

Sintomas
– Estrangúria, polaquiúria, por vezes retenção urinária.
– Composição química: a mais frequente é fosfato amoníaco-magnesiano (estruvita), oxalato de
cálcio di-hidratado ou cistina.

Diagnóstico
• EXAME DE URINA: pH, sangue, leucócitos, pesquisa e identificação dos cálculos ou cristais
urinários.
• BIOQUíMICO: perfil renal.
• RADIOGRAFIA: localização dos cálculos.
• ULTRASSOM: pesquisa de dilatação ureteral ou uretral pós-vesical, exames renal e vesical.

Tratamento
• REVER A ALIMENTAçãO fornecer proteína animal de boa qualidade. O metabolismo da metionina e
da cistina contida nelas, em condições fisiológicas, favorece uma urina ligeiramente ácida de pH
6. Ver Parâmetros urinários em Padrões biológicos. Na prática, alimento para suporte da função
renal, se necessário (Hill’s K/d) seguido por alimento específico para furão.
• ÁGUA ABUNDANTE alimentos ricos em água (abobrinha), acidificantes naturais (limão, azedinha,
ketchup).
• Os acidificantes de urina para felinos não parecem eficazes.
• ANTIBIOTICOTERAPIA: quinolonas, cefalosporinas, sulfamidas.
• CIRURGIA EM CASO DE OBSTRUçãO URINáRIA: cistotomia, ureterostomia, uretrostomia, conforme a
localização, associada a uma irrigação das vias urinárias para eliminar a areia residual.



Vaginite
Etiologia
Contaminação na caixa (Staphylococcus, Proteus) ou por corpos estranhos.

Diagnóstico
– O estado geral permanece bom.
– Um diagnóstico diferencial deve ser feito com metrite ou piometra (radiografia, ultrassom,
anamnese, perfil sanguíneo).

Tratamento
– Rever a higiene do meio, efetuar uma boa desinfecção local (Mercryl laurylé*®, clorexidina,
Virkon®).
– Antibioticoterapia (cloranfenicol, doxiciclina, quinolonas).



Vômitos
Frequentes
– Corpos estranhos digestivos (gástrico ou intestinal). Pesquisar prioritariamente.
– Gastrite, úlcera gástrica por Helicobacter mustelae.
– Megaesôfago.
– Afecção hepática.
– Doença metabólica grave: insuficiência renal.
– Metrite, piometra.

Eventuais
– Enterite catarral epizoótica (ECE).
– Gastroenterite eosinofílica.
– Colite inflamatória.
– Hipoglicemia, cetose.

Raros
– Colite proliferativa.

Ver GASTRITES E úLCERAS GASTRODUODENAIS, AFECçõES HEPáTICAS, INSUFICIêNCIA RENAL, HIPOGLICEMIA,
INSULINOMA, TOXEMIA DE GESTAçãO, PIOMETRA.



Padrões biológicos
Padrões Fisiológicos
 

Parâmetros Sanguíneos
Hematologia
Tratam-se de valores médios.

Existem diferenças significativas entre os furões “putoisés” e os albinos.
Ver Tabela I, a seguir.



Tabela I
Valores hematológicos do furão

*Marshall.
**Thornton.

Bioquímica
 

PARâMETRO FURãO “PUTOISé”FURãO ALBINO
Proteínas totais (g/L) 59 60
Albumina (g/L) 37 32
Glicose* (g/L) 1,01 1,36
Ureia (g/L) 0,28 0,22
Creatinina (mg/L) 4 6
Sódio (mmol/L) 152 148
Potássio (mmol/L) 4,9 5,9
Cloro (mmol/L) 115 116
Cálcio (mmol/L) 93 92
FAL (UI/L) 30-65 10-80
SGTP (UI/L) 80-150 30-120
Bilirrubina total (mg/L)< 10 < 10
Colesterol (g/L) 1,2-2,1 0,6-2,9

*A glicemia fisiológica é mais elevada na fêmea (no furão albino macho: 1,26; fêmea 1,45 g/L).



Parâmetros Urinários
Volume: 26-28 mL/24 horas

pH: 6,5-7,5.
Proteínas: macho: 7-33 mg/dL, fêmea: 0-32 mg/dL.
Depuração da creatinina exógena: 3,32 ± 2,16 mL/min/kg.
Depuração da creatinina endógena: 2,50 ± 0,93 mL/min/kg.
Depuração da insulina: 3,02 ± 1,78 mL/min/kg.

Fisiologia Da Reprodução:
Maturidade sexual: macho: 8 a 12 meses, fêmea: 7 a 10 meses.

Estação da reprodução: macho, dezembro a julho; fêmea, março a agosto.
Ciclo monoestral de 120 dias interrompido pela cópula.
Ovulação provocada pela cópula (como na gata e na coelha) 30-40 horas após.
Número de óvulos: 12 (5 a 13).
Duração da cópula: Até 3 horas.
Viabilidade do esperma in utero: 36 a 48 horas.
Implantação: 12 a 13 dias.
Duração da gestação: 42 ± 2 dias.
Número de mamas: 4 pares.
Número de filhotes por parto: 8 (2 a 17).
Recém-nascidos: nus e cegos, 6 a 12 g.
Duração da lactação: 6 a 8 semanas.

Parâmetros Hormonais
Ver Tabela II, mais adiante.



Tabela II
Parâmetros hormonais do furão

*A glicemia é variável conforme o sexo (mais alta na fêmea; nos furões albinos: macho = 1,26 g/L; fêmea = 1,45 g/L), a variedade
(albinos: 1,36 g/L > putoisé: 1,01 g/L) e o estado fisiológico.
**Valores médios de concentração plasmática na fêmea.

Quadro De Conversão Dos Parâmetros Hormonais
Ver Tabela III, mais adiante.



Tabela III
Tabela de conversão dos parâmetros hormonais

Valores Eletrocardiográficos (Conforme Fox, 1988)
Estes valores foram estabelecidos com base em furões anestesiados com quetamina/xilazina.
 

Ritmo sinusal normal 67% dos casos
Arritmia sinusal 33% dos casos
Eixo elétrico (plano frontal)+ 77, 22 ± 12°
Onda P (DII) duração 0,024 ± 0,004 s
Onda P (II) amplitude 0,122 ± 0,007 mV
Intervalo PR 0,047 ± 0,003 s
Q (II) 0,10 ± 0,001 mV
QRS (II) duração 0,043 ± 0,003 s
R (II) amplitude 1,46 ±0,84 s
R (II) RAVF 0,236 ± 0,08 s
S (II) amplitude 0,125 ± 0,025 s
ST duração 0,036 ± 0,04 s
QT duração 0,12 a 0,04 s
T (II) duração 0,05 ± 0,02 s
T (II) amplitude 0,22 ± 0,12 s

Padrões Do Líquido Cefalorraquidiano No Furão
Punção sob anestesia geral com isoflurano:
– lombar L6-L7;
– na altura da cisterna cerebromedular.

Coleta de 0,25 mL sem perigo.
Valores fisiológicos (Platt et al., 2004):

– proteínas: 0,28-0,34 g/L
– leucócitos: 1,05-2,14 células/µL;
– linfócitos: 71,4%
– monócitos: 26,4%;
– neutrófilos: 2,1%.



Posologia dos principais medicamentos
Antibacterianos
 

*Provoca uma coloração amarela nos dentes dos recém-nascidos: risco de nefrotoxicidade nos animais velhos.
**As fluoroquinolonas não devem ser administradas nos filhotes em crescimento (risco de erosão das cartilagens
articulares).
***Garantir boa hidratação para evitar um efeito nefrotóxico.



Antifúngicos
 

Antiparasitários
 



Anti-Inflamatórios
 



Anti-Histamínicos
 

Aparelho Digestório
 



Aparelho Respiratório
 

(Ver também TERAPêUTICA DE AFECçõES NEUROLóGICAS.)

Toxicologia
 



Radiologia
 

Vitaminas, Antianêmicos, Suplementos Nutricionais
 

Cardiologia
 



Terapêutica Antitumoral (Ver Também ENDOCRINOLOGIA)
 



*Protocolos quimioterápicos para o tratamento de linfoma
– Protocolo n° 1 (Brown SA.)
– D1 Prednisona 1-2 mg/kg/12 horas VO, continuar durante a terapia.
    Vincristina 0,025 mg/kg IV
– D3 Ciclofosfamida 10 mg/kg VO, SC
– D8 Vincristina 0,025 mg/kg IV
– D15 Vincristina 0,025 mg/kg IV
– D24 Ciclofosfamida 10 mg/kg VO, SC
– D46 Ciclofosfamida 10 mg/kg VO, SC
– D54 Prednisona: reduzir gradualmente a dose a cada 4 semanas

*D = dia; um controle hematológico deve ser realizado todas as semanas durante a terapia.
Continuar, depois, com controle hematológico e exame clínico a cada 3 meses.
– Protocolo n° 2 (Rosenthal KL.)



– D1 Vincristina 0,025 mg/kg IV
– Asparaginase 400 UI/kg IP
– Prednisona 1 mg/kg/24h VO, continuar durante a terapia.
– D8 Ciclofosfamida 10 mg/kg SC
– D21 Doxorrubicina 1 mg/kg IV
– D30 a D42: reiniciar o tratamento em D1 (sem asparaginase) e D21.
– D56 Vincristina 0,025 mg/kg IV
– D70 Ciclofosfamida 10 mg/kg SC
– D84 Vincristina 0,025 mg/kg IV
– D98 Metotrexato 0,5 mg/kg IV

*D = dia; o protocolo é contínuo por sequência de 2 semanas até a semana 14.

Anestesiologia
 



*Produtos da medicina humana.



Programa De Vacinação E De Cirurgia
 

6 a 8 semanas Primeira vacina de cinomose*

Exame coproparasitológico
Vermifugação

9 a 12 semanasSegunda vacina de cinomose
12 semanas Vacina de raiva
5 a 6 meses Castração de machos e fêmeas não reprodutores
15 meses Nova vacinação para cinomose e raiva
Todos os anos Nova vacinação para cinomose e raiva

*O furão não é sensível à parvovirose canina. Contudo, as vacinas bi ou trivalentes são utilizadas na prática.



Contenção, coletas e modalidades de administração de
medicamentos
Contenção
Os princípios de contenção do furão são aqueles utilizados no gato. A maioria dos pacientes é
bastante sociável e fácil de ser examinada, sendo suficiente segurá-los pelo meio do corpo
enquanto são acariciados. Os indivíduos difíceis, estressados ou nervosos devem ser contidos
pela pele do pescoço ou com a ajuda de uma luva. O furão pode morder ao sentir-se surpreso,
assustado ou ameaçado.

Coleta De Sangue
As coletas devem ser feitas, preferencialmente, sob anestesia geral inalatória ou ocupando a
atenção do furão com um produto apetitoso (Nutrigel, creme chantili). Podem ser realizadas na
altura de:
– veia cefálica;
– veia jugular;
– veia cava anterior: o furão é apoiado nos membros posteriores, uma agulha 6/10 ou 8/10
montada na seringa de 1 ou 2 mL é inserida inclinada a 45° na direção aos posteriores, na
depressão situada antes da primeira costela, em direção à articulação coxofemoral contralateral.

Cateter Intraósseo
Um cateter intraósseo pode ser posicionado nos furões muito desidratados em que a via venosa
é impossível. Ele também é eficiente como um cateter intravenoso na mensuração dos fluidos
que passam instantaneamente perto do setor intravascular. Posiciona-se com vantagem o cateter
na fossa trocantérica do fêmur: o furão é colocado em decúbito lateral, a região cutânea
correspondente é depilada e higienizada, o membro posterior é colocado em rotação interna e
em adução, o cateter é posicionado na fossa trocantérica medial com o trocânter facilmente
palpável.

*Fonte: Marien D, Derlan-Autier D. Particularités comportamentales du furet. Le Point Vétérinaire 2006; 36(261):18-23.



Aves sumário das doenças e sinais clínicos
agrupados por especialidades





Introdução

 Cardiologia
Arteriosclerose

Cardiopatias
Hemorragias vasculares
Pericardite

Dermatologia. pele e apêndices
Abcesso

Automutilação
Cisto folicular
Constrição pela anilha
Deformações do bico
Dermatites (Etiologia das)
Dermatites ulcerais
Feridas cutâneas, ver Dermatites (Etiologia das), Dermatites ulcerais
Fratura do bico
Hiperqueratose dos membros pélvicos
Muda de penas (Problemas da)
Parasitas externos
Pena (Anomalias da)
Pododermatite (Podagra)
Sarna do bico
Sarna dos membros pélvicos
Varíola

Endocrinologia
Diabetes melito

Displasia tireoidiana do periquito-australiano
Hiperparatireoidismo

Gastroenterologia
Abcesso lingual e submandibular

Cirurgia digestiva
Cloaca (patologia da)
Corpos estranhos em sistema digestivo, ver Regurgitação e vômitos
Doença de Pacheco
Enterites
Estase do inglúvio, ver Inglúvio (Patologia do)
Esteatose hepática, ver Hepatites
Fístula do inglúvio, ver Inglúvio (Patologia do)
Gastrite, ver Regurgitação e vômitos
Hemocromatose
Hepatites



Inglúvio (Patologia do)
Ingluvite, ver Regurgitação e vômitos
Moléstia de dilatação do proventrículo
Proventriculite por megabactérias
Regurgitação e vômitos

Intoxicações
Cuidados com aves oleadas

Intoxicação por inalação, ver Desconforto respiratório
Intoxicações

Doenças infecciosas
Botulismo, ver Doenças infecciosas bacterianas

Campilobacteriose, ver Doenças infecciosas bacterianas
Clamidofilose
Colibacilose, ver Doenças infecciosas bacterianas
Doença de bico e das penas (PBFD)
Doença de Newcastle
Doença de Pacheco, ver igualmente Hepatites
Doença respiratória infecciosa dos passeriformes, ver Doenças infecciosas

bacterianas
Doenças infecciosas bacterianas
Gripe Aviária
Micoplasmose, ver Doenças infecciosas bacterianas, Aerossaculite, Pneumopatias
Moléstia de dilatação do proventrículo
Ortomixoviroses, ver Gripe aviária
Papilomatoses
PBFD, ver Doença do bico e das penas
Poliomavirose
Pseudomonose, ver Doenças infecciosas bacterianas
Pseudotuberculose, ver Doenças infecciosas bacterianas
Salmonelose, ver Doenças infecciosas bacterianas
Estafilocociose, ver Doenças infecciosas bacterianas

Metabolismo e nutrição
Carência em vitamina A

Deformidades em membros, ver Osteodistrofias
Gota visceral e articular
Hipervitaminose D, ver Osteodistrofias
Hipocalcemia dos papagaios-do-congo
Obesidade
Osteodistrofias
Xantomatose

Nefrologia
Gota visceral e articular

Nefrite
Cuidados com aves oleadas



Neurologia – comportamento
Crises convulsivas

Faculdade de falar e de cantar
Automutilação

Oftamologia
Blefarite

Catarata
Cegueira
Cirurgia Ocular
Conjuntivite
Exoftalmia

Orl – pneumologia
Aerossaculite

Aspergilose
Desconforto respiratório
Intoxicação por inalação, ver Desconforto respiratório
Laringotraqueíte
Micoplasmose, ver Doenças infecciosas bacterianas
Pneumopatias
Rinite e rinolite
Ruptura do saco aéreo
Sinute infraorbitária

Parasitologia
Hemoparasitas

Micoses, ver Aspergilose
Parasitas externas, ver igualmente Sarna do bico, sarna dos membros pélvicos
Parasitas digestivos
Parasitas respiratórios

Patologia da reprodução
Dificuldades de postura, ver Retenção de ovos

Desova Crônica
Retenção de ovos
Salpingite
Sexagem
Esterelidade da fêmea
Padrões biológicos e exame clínico
Posologia dos principais medicamentos





Aves



Particularidades a conhecer
As aves apresentam numerosas características em comum: pele recoberta de penas, presença de
bico córneo, bípedes em estação, patas recobertas de escamas. Mas a adaptação mais notável é,
sem dúvida, o voo, que necessita de uma especialização avançada pelos numerosos órgãos. Todas
as aves apresentam uma unidade estrutural particular, que não possui equivalente entre os
mamíferos e os répteis:
– metabolismo basal elevado;
– termorregulação de baixo desempenho;
– frequência respiratória elevada;
– rede pulmonar tubular sem alvéolos;
– continuidade dos pulmões – sacos aéreos – ossos pneumáticos;
– ausência de diafragma;
– sistema porto-renal.

Dados Anatômicos Aplicáveis À Farmacocinética
As aves possuem dois rins muito alongados multilobados (mais frequentemente 3 lobos, por vezes
2 ou 4) que comportam dois tipos de néfrons, mamíferos e reptilianos. Não há vesícula urinária;
os dois ureteres terminam na cloaca.

Há, como nos répteis, um sistema porto-renal ou vascularização venosa aferente: a veia porto-
renal conecta-se com as veias do membro pélvico e veias mesentéricas, a veia femoral possui
uma válvula situada à frente da junção com a veia porto-renal. A contração ou relaxamento desta
válvula regulada controla o débito sanguíneo no sistema porto-renal. Esta válvula está fechada
durante o voo, o que intensifica a circulação renal e a eliminação de resíduos metabólicos. Um
medicamento injetado no membro posterior pode não atingir seu alvo. É aconselhado injetar os
produtos na parte anterior do corpo.

Certas aves possuem glândulas de sal na altura das narinas capazes de eliminar o excesso de
NaCl.

Contenção
A contenção das aves é delicada devido à sua fragilidade e, para algumas, em razão da
agressividade. Pode desencadear um estresse importante, por vezes fatal. Uma atenção muito
particular deve ser dedicada às aves com estresse respiratório. A captura ou apreensão da ave
deve ser sempre rápida e pouco coerciva, bloqueando as asas e, se possível, as patas, contra o
corpo.
• AVES DE TAMANHO MUITO PEQUENO (< 15 g): pequenos exóticos. Manter a ave nas mãos, dedos
dobrados, sem fechar. A contenção deve ser eficiente (evitar os escapes), gentil e de duração
limitada.
• AVES DE TAMANHO PEQUENO (15 a 100 g) ou de tamanho médio (de 100 a 1.000 g): columbiformes,
periquitos, agapórnis. A ave é mantida na mão cheia, asas contra o corpo, o polegar e o indicador
inseridos na base do pescoço (columbiformes), ou mantendo a cabeça sobre a face lateral
(periquitos, agapórnis).
• AVES DE TAMANHO MéDIO AGRESSIVAS E AVES DE TAMANHO GRANDE (1 a 2 kg). Necessário ter cuidado
com o bico e as unhas dos Psitacídeos e as garras dos rapinantes. A ave é capturada e mantida
em uma toalha espessa de bom tamanho, trocada a cada ave. A cabeça é mantida sobre a face
lateral, com uma mão, as asas presas ao corpo, dentro da toalha, as patas são mantidas com a



outra mão.
• AVES MUITO GRANDES (≥ 2 kg): uma ou mais pessoas ajudando são necessárias (pernaltas, ratites).

Coleta De Sangue
O volume de sangue total de uma ave representa 7 a 10% de seu peso corpóreo. Pode-se colher
no máximo 10% deste volume sanguíneo.
• 1. SÍTIOS DE PUNÇÃO
– Veia jugular (direita): o melhor sítio de punção.
– Veia braquial, veia cúbita: risco de hematomas importantes.
– Veia metatársica medial: columbiformes, anseriformes, galiformes (pouco espessa e
gordurosa), gruiformes.
– Corte de uma unha: necessita de hemostasia por eletrocoagulação.
• 2. REALIZAÇÃO
– Volume de sangue colhido ≤ 1% do peso corpóreo, pouco menos nas aves doentes ou
desidratadas.
– Bioquímica e sorologia: o plasma deve ser separado imediatamente do coágulo.



Abscesso
Etiologia
– Carência em vitamina A: abscesso das glândulas linguais, das glândulas salivares
intermandibulares, das glândulas lacrimais. Ver CARêNCIA EM VITAMINA A.
– Abscesso das coanas: carência em vitamina A, sinusite infraorbitária, ver CARêNCIA EM VITAMINA
E SINUSITE.
– Abscesso plantar. Ver PODODERMATITE (PODAGRA)
– Os outros abscessos, cutâneos ou subcutâneos, são raros.

Tratamento
• CIRúRGICO: incisão e curetagem cuidadosa sob anestesia geral. O pus frequentemente é de
consistência de massa de modelar.
• CLíNICO: vitamina A, antibioticoterapia.



Abscesso lingual e submandibular
Ver HIPOVITAMINOSE A.



Aerossaculite
Os sacos aéreos representam os prolongamentos extrapulmonares dos brônquios secundários,
ocupam uma grande parte da cavidade celomática e envolvem as vísceras.

Distinguem-se, inicialmente, seis pares de sacos aéreos: cervicais, claviculares craniais e
claviculares caudais (frequentemente fundidos), torácicos craniais (ou anteriores), torácicos
caudais (ou posteriores) e abdominais. Alguns se prolongam para os ossos pneumáticos. Seu
papel é variado: ventilação pulmonar, regulação térmica, reserva de ar, redução do peso da ave
em voo, produção de som etc.

Etiologia
Sempre pensar, primariamente, em aspergilose. Caso contrário, ver DESCONFORTO RESPIRATóRIO.

Diagnóstico
– Radiografia: opacificação dos sacos aéreos, espessamento de suas paredes, granulomas. O saco
aéreo torácico posterior parece o mais acometido.
– Endoscopia (exame direto, biópsias eventuais).

Tratamento
Os sacos aéreos são desprovidos de epitélio ciliado, ao contrário da traqueia e dos brônquios, e
de vascularização. São, desta maneira, muito sensíveis a infecções crônicas e muito difíceis de
tratar. Ver ASPERGILOSE e DESCONFORTO RESPIRATóRIO.



Arteriosclerose
Definição
Importante distinguir entre:
– arteriosclerose: espessamento das paredes arteriais;
– aterosclerose: forma particular de arteriosclerose com depósitos excessivos de lipídeos nas
paredes arteriais. Principalmente em psitacídeos e tucanos.

Etiologia
Alimentação muito rica em lipídeos, sedentarismo.

Sintomas
– Emagrecimento, dispneia, crises epileptiformes mais e mais próximas, paralisia das patas.
– Descompensação cardíaca no fim da evolução, quedas do poleiro seguidas por perda de
consciência (isquemia cerebral), por vezes morte súbita.

Diagnóstico
Necroscópico e histológico.

Tratamento
Não é eficiente.



Aspergilose
Etiologia
– Agente etiológico: Aspergillus fulmigatus, principalmente, A. flavus, A. niger.
– Fatores que favorecem: umidade do local, calor, fumo, superpopulação, estado de estresse,
modificação do ambiente, transporte, alimentação irregular, aves importadas.

Espécies Sensíveis
Psitacídeos (grandes periquitos), rapinantes, anatídeos, mainás, canários, fasianídeos,
tetraonídeos, flamingos, emas.

Sintomas
– Frequentemente pouco específicos: caquexia progressiva nos psitacídeos, sobretudo uma forma
aguda nos mainás (dispneia, morte súbita), cansaço fácil.
– Suspeitar frente a: dispneia, diarreia persistente, claudicação, perda da voz, sinusite e
deformação do bico (periquitos).

Lesões
Malha miceliana cinza-esverdeada na superfície dos sacos aéreos, espessamento acompanhado
de depósitos brancos ou amarelados na superfície dos sacos aéreos, lesões abscedantes do tecido
pulmonar, granulomas aspergilares ou aspergilomas (siringe, pulmões).

Diagnóstico
• RADIOLOGIA: granulomas ou abscessos pulmonares, densificação dos sacos aéreos,
hepatomegalia, nefromegalia.
• ENDOSCOPIA: visualização direta das lesões, biópsia dos sacos aéreos para cultura e citologia.
• CULTURA em meio de Saburaud (excretas, swab de orofaringe).
• SOROLOGIA: detecção de anticorpos por imunoeletroforese com quantificação dos arcos de
precipitação de 0 a 3 (existem faixas negativas em aves muito imunossuprimidas), teste Elisa da
medicina humana (Platelia Aspergillus*) para pesquisa conjunta de antígenos e anticorpos (testes
experimentais na ENVA).
• PCR em validação.

Tratamento
• DECEPCIONANTE NOS CASOS AVANçADOS (granulomas, aerossaculites severas). É preferível associar
tratamentos locais (nebulização, lavagem dos sacos aéreos) e um tratamento sistêmico. Sempre
advertir o proprietário sobre a severidade da afecção e da baixa taxa de sucesso, especialmente
nos casos avançados.
• TRATAMENTO SISTêMICO: itraconazol 5-10 mg/kg/12 horas VO durante 4 a 6 semanas.
Sensibilidade particular do papagaio-cinza-africano (5 mg/kg/dia) e das araras (evitar a
molécula). Cetoconazol (20-30 mg/kg/12 horas) durante 2 meses, fluconazol (Triflucan®*) 10-
20 mg/kg/24 horas, flucitosina (Ancobon®*) 20-60 mg/kg/12 horas durante 6 meses (associado a
outro antifúngico), terbinafina (Lamisil®*).



• TRATAMENTO LOCAL: nebulização de clotrimazol (45 min/dia durante 3 dias, interromper por 2
dias durante 1 a 4 meses), de terbinafina ou de enilconazol (Clinafarm®).
• CURETAGEM CIRúRGICA de aspergilomas (siringe, sacos aéreos) sob endoscopia.
• DESINFECçãO DE GAIOLAS E ACESSóRIOS com enilconazol (Clinafarm®).
• Ver Antifúngicos em POSOLOGIA DOS



Automutilação
Refere-se ao hábito vicioso, adquirido por uma ave, de arrancar suas penas ou de seus
companheiros de recinto/gaiola. Traduz uma alteração de comportamento. Muito frequente entre
os Psitacídeos e não deve ser confundida com outras causas de arrancamento de penas, como as
de natureza fisiológica, parasitária ou infecciosa.

Automutilação Verdadeira
As manifestações de automutilação são muito aflitivas. Na maioria dos casos, o proprietário
constata que sua ave arranca suas penas com o auxílio de seu bico. Às vezes, este hábito vicioso
se desenvolve na ausência do proprietário. Nestes casos, é a quantidade anormal de penas no
fundo da gaiola, fora dos períodos de muda habituais, que chama a atenção do proprietário.

O diagnóstico é evidente visto que a ave fica “nua” muito rapidamente nas regiões acessíveis
ao seu bico (peito, coxas, cauda, dorso e asas). Nos casos extremos, somente a cabeça permanece
recoberta, enquanto todo o restante do corpo fica sem penas. Algumas aves mastigam suas
penas sem arrancá-las, também são chamadas de «mastigadoras de penas», até que elas fiquem
mutiladas e desgastadas. Esta forma de automutilação é particularmente desastrosa sob o ponto
de vista estético, já que as penas mastigadas não serão substituídas na próxima muda, mas as
penas arrancadas são expelidas imediatamente.

A automutilação é frequente em Psitacídeos de companhia e, particularmente, em cacatuas,
papagaio-do-congo/cinza-africanos (Psitaccus erithacus), papagaios brasileiros, os agapórnis
(Agapornis sp.), os ecletus (Ecletus roratus), os grandes psitacídeos (araras), periquito Princesa de
Gales (Polyteus alexandrae), algumas calopsitas. As cacatuas praticam algumas vezes uma
verdadeira automutilação, notadamente em região de membros pélvicos e da fúrcula. A
automutilação pode ser, da mesma forma, observada em não Psitacídeos, por exemplo, no
rouxinol-do-japão (Leiothrix lutea) que pratica também, em alguns casos, uma verdadeira
automutilação dos membros pélvicos.

Automutilação Falsa
A automutilação deve ser diferenciada de outras afecções:
– o comportamento de alisamento das penas: a ave espalha com seu bico a secreção da glândula
uropigiana e retira a bainha de queratina que envolve as penas recém-formadas;
– a displasia folicular: observa-se em pequenas cacatuas de topete amarelo (Cacatua sulphurea) e
caracteriza-se por um defeito de crescimento dos folículos da pena após uma muda normal,
associada, ao fim da evolução, a um crescimento do bico, resultando em óbito em alguns meses;
– as parasitoses externas: ver PARASITAS EXTERNOS;
– a muda francesa (french moult) de origem viral. Afeta principalmente o periquito-australiano
(Melopsittacus undulatus) e é observada em aves jovens no ninho ou quando estas estão saindo do
ninho. Reflete em perdas de penas em regiões das asas e da cauda, uma plumagem irregular
com rêmiges e retrizes pouco desenvolvidas e quebradas na região de emergência por causa de
uma fragilidade do cálamo. As perdas são assimétricas e as aves filhotes são incapazes de voar
(«aves corredoras»). A muda francesa é uma forma atenuada de poliomavirose ou BFD. Ver
POLIOMAVIROSE;
– a poliomavirose (Budgerigar Fledgling Disease ou BFD) é causada por um vírus (Poliomavírus). É
observada em periquito-australiano, mas também em outros Psitacídeos (cacatuas dos moluscos,
eclectus, conures, caíques, calopsita etc.). Incorre em mortalidade de recém-nascidos e em



crescimento irregular das penas. Ver POLIOMAVIROSE;
– a doença do bico e das penas (PBFD) ver DOENçA DO BICO E DAS PENAS.

Etiologia
Os fatores ambientais são essenciais no aparecimento e na manutenção do quadro. Constituem a
origem dos distúrbios psíquicos e interferem de duas formas:
– o meio ambiente material, na metade da vida, é um fator desencadeante da automutilação.
Algumas aves se tornam receosas, nervosas e medrosas se ficarem reclusas em uma gaiola
pequena e sem abrigo para poder se isolar. Essas aves são predispostas à automutilação,
principalmente se sofrem de solidão ou abandono (se são deixadas sozinhas por dias inteiros);
– o meio ambiente social é igualmente importante e pode-se listar entre as causas de
automutilação:
– a frustração sexual pela ausência do parceiro,
– o apego exagerado de uma pessoa,
– as criações industriais com problemas de socialização e de aquisição precoce de

comportamentos inadequados,
– o processo de separação da mãe mal conduzido,
– a falta de respeito ao ritmo biológico: uma ave necessita de 12 horas de dia e 12 horas de noite;

desta forma, é obrigatório cobrir a gaiola durante a noite,
– os ruídos e os estresses inerentes ao cativeiro e à vida moderna,
– os temores desencadeados pelos humanos, animais ou por objetos que remetam a um

predador,
– o medo relacionado aos estímulos visuais ou sonoros e à incapacidade de fugir do perigo.

As condições de manejo podem também atuar como fatores predisponentes:
– hábitos alimentares não saudáveis: as carências alimentares são frequentemente citadas, mas
deve-se reconhecer que muitos papagaios-do-congo/cinza-africanos alimentados quase que
exclusivamente com sementes de girassol não apresentam automutilação.
– falta de higiene corporal: fator indiscutivelmente predisponente. É o caso de pequenos
psitacídeos com banhos ou duchas insuficientes, principalmente os que vivem em apartamentos
abafados e mal ventilados, ou em período de estiagem. A pele seca fica recoberta de escamas que
induzem ao prurido, originando a automutilação.

Tratamento
Principais neurolépticos dopaminérgicos: haloperidol (1-2 mg/kg/2 a 3 semanas IM, 0,1-
0,2 mg/kg/12 horas VO em doses progressivas em 25 mL de água durante 2 a 3 meses), doxepina
(1 mg/kg/dia durante 1 a 3 meses). A hidroxizina (1-2 mg/kg/dia VO interrompe rapidamente o
ciclo infernal da automutilação). A tiroxina sintética (L tiroxina 20 µg/kg/dia) assegura o
crescimento das penas. Adotar 12 horas de escuro, verificar a ausência de parasitas.

Entretanto, a prevenção continua sendo o melhor método e é indispensável corrigir todas as condições
ambientais. O adestrador deve «raciocinar como a ave» agir de modo interativo, estimular bons
comportamentos através de recompensas que buscam diminuir a punição adaptada aos
comportamentos inadequados. Deve se posicionar como dominante e não como dominado, e
definir o mínimo de regras de obediência. Tudo isso, fornecendo uma alimentação equilibrada e
atraente, uma gaiola espaçosa, com abrigo, num local calmo e arejado.

Ver Principais psicotrópicos em TRANSTORNOS DE COMPORTAMENTO.



Blefarite
Etiologia
– Infecção bacteriana primária (Pseudomonas sp., Staphylococcus sp. etc.) ou secundária
(clamidiose, micoplasmose, sinusite infraorbitária).
– Sarna avançada (Cnemidocoptes pilae): lesões proliferativas e hiperplásicas ao redor dos olhos e
bico, e sobre as patas (sobretudo no periquito-australiano.
– Varíola, outras afecções virais: herpesvírus, papilomavírus (papagaio-cinza-africano africano),
papovavírus (periquito-australiano).
– Carência de vitamina A (papagaio-cinza- africano.
– Lesões (corte das unhas), poeira, corpos estranhos.

Clínica
– Pálpebra edemaciada, congesta.
– Queda de penas ao redor dos olhos.
– Por vezes, lesões nodulares (varíola).

Tratamento
– Pomada oftálmica (antibióticos, corticoides, vitamina A).
– Antibióticos por via sistêmica: doxiciclina (25-50 mg/kg/24 horas VO), enrofloxacina (10-
20 mg/kg/24 horas VO), marbofloxacina (10 mg/kg/24 horas), cloranfenicol (50-70 mg/kg/12 horas
VO).



Cardiopatias
Semiologia
A auscultação das aves é difícil pela frequência cardíaca muito elevada (canário: 600-800 bat/min;
grandes psitacídeos: 250-600 bat/min). O estresse da contenção acelera o ritmo cardíaco. As
cardiopatias são muito subdiagnosticadas, observadas, sobretudo, nos psitacídeos idosos.
Podem causar morte súbita.

Etiologia
– Aterosclerose, desnutrição, excesso de peso, sedentarismo, idade avançada (psitacídeos).
– Doença bacteriana, viral (ver SíNDROME DA DILATAçãO PROVENTRICULAR), parasitária, fúngica.
– Enfermidade tireoidiana, intoxicação por metais pesados (chumbo, zinco), hemocromatose
(mainás).

Sintomas
– Insuficiência cardíaca congestiva esquerda: emagrecimento, astenia (sobretudo por esforço),
dispneia, parada do canto ou da fala, tosse, síncope.
– Insuficiência cardíaca direita: ascite com compressão dos sacos aéreos, dispneia e hipóxia,
congestão hepática.

Nota: As mortes súbitas estão frequentemente relacionadas a fibrilações ventriculares
decorrentes de miocardite, taquicardia, hipocalemia, estresse físico, hipertermia, desova,
contenção prolongada.

Diagnóstico
Suspeita clínica, radiográfica (hipertrofia da imagem cardíaca), ecocardiograma (com o fator
limitante dos sacos aéreos e da quilha).

Tratamento
– Digoxina no caso de insuficiência cardíaca congestiva: 0,02-0,03 mg/kg seguida por 0,01 mg/kg,
associado ou não a IECA; furosemida: 0,1-0,3 mg/kg/12 horas depois a cada 24 horas, com risco
de hipocalemia.
– Rever higiene e alimentação, evitar o estresse e hipertermia.



Carência de vitamina A
Etiologia
– É frequente nos psitacídeos (papagaio-cinza- africano, principalmente, mas também cacatuas e
papagaios).
– Em razão da carência de fornecimento de vitamina A ou caroteno (presente nas plantas verdes,
anagálides, saladas, cenouras, milho).
– As reservas hepáticas de vitamina A são esgotadas em 5 a 6 meses se a alimentação for,
unicamente, à base de grãos. O teor hepático de vitamina A tem de estar reduzido 1.000 vezes
para que os sinais clínicos apareçam.
– A vitamina A é indispensável à proteção dos epitélios respiratórios, digestivos e reprodutivos.

Sintomas
São variáveis e sugestivos.
– Coriza, rinolitíase, sinusite sub ou infraorbitária, abcedação de glândulas linguais, glândulas
salivares intermandibulares e glândulas lacrimais, granulomas intrabucais (coanas).
– Outras afecções podem estar associadas: nefrite, gota, espessamento do proventrículo.

Lesões
Devido à metaplasia dos epitélios glandulares. Esta metaplasia provoca aumento interno das
glândulas por células queratinizadas. Resulta na formação de massas granulomatosas com
aspecto de massa de modelar. As diferentes cavidades aeradas da cabeça (os divertículos dos
seios infraorbitários) comunicam-se entre si, o que explica a presença de lesões concomitantes
em diferentes níveis.

Tratamento
– Vitamina A por via oral 500 UI/dia (Perrotonic®), todos os dias, durante 15 a 30 dias, depois 2 dias
por semana.
– Antibioticoterapia de amplo espectro para tratar as infecções respiratórias associadas:
marbofloxacina 10 mg/kg/dia ou enrofloxacina 10 a 20 mg/kg/dia.
– Rever a alimentação: transição gradual para alimentos extrusados, fornecer milho em grãos
frescos ou em espigas (o milho é o único grão que contém vitamina A).

NOTA: As necessidades de vitamina A são discutidas e estimadas em 40 UI/dia para um
periquito, e 500 UI/dia para um papagaio- cinza-africano. Um alimento contendo entre 5.000 e
10.000 UI/kg permite evitar a carência.



Catarata
Etiologia
Idade avançada (psitacídeos), traumatismo, carências alimentares, complicação de uveíte,
distúrbios hereditários (canário Norwich, gene recessivo). Frequente nos psitacídeos. Diferenciar
de esclerose nuclear lenticular que acompanha o envelhecimento do cristalino.

Tratamento
Cirurgia possível (canário, rapinantes): extração extracapsular ou facoemulsificação.



Cegueira
Etiologia
– Tumor cerebral (adenoma cromófobo hipofisário) ou ocular.
– Hemorraiga do vítreo, lesões retinianas graves, opacificação dos meios oculares.
– Paramixovírus (pombos, psitacídeos), toxoplasmose.

Clínica
– Uni ou bilateral.
– A ave se recusa a voar e limita seus movimentos.
– A constatação de uma cegueira unilateral não condena um rapinante.



Cirurgia digestiva
Faringostomia
• INDICAçõES: posicionar uma sonda de gavagem.
• TéCNICA: visualização do esôfago com auxílio de um cotonete, incisão de 2 mm na pele e depois
do esôfago, na base da mandíbula, do lado direito. A sonda é suturada e protegida por uma
bandagem fora do campo de visão da ave.

Fístula Do Inglúvio
• ETIOLOGIA: queimadura por gavagem de alimento muito quente nas aves jovens.
• TéCNICA: intubação da ave, colocar gaze no esôfago para evitar o refluxo faringeano de líquidos,
limpeza e corte da área necrótica, separação do inglúvio da pele por dissecação, sutura do
inglúvio (pontos em U separados invaginantes), sutura cutânea.

Ingluviotomia
• INDICAçõES: acesso a corpos estranhos no inglúvio e proventrículo.
• TéCNICA: abertura do inglúvio pelo lado esquerdo, sutura em dois planos (perfurante depois
invaginante).

Prolapso De Cloaca
Ver PATOLOGIA DA CLOACA.

Laparotomia
Elevar a parte cranial da ave para evitar dificuldade respiratória.
– Acesso medioventral: acesso à cloaca, salpinge (retenção de ovos), intestino e fígado.
– Acesso lateral esquerdo: acesso ao ovário, salpinge, proventrículo e rim esquerdo. A pata
esquerda é afastada para cima e para frente, e faz- se uma incisão cutânea costopubiana. É
necessário abrir uma janela costal (secção da oitava à sétima costela) para uma
proventriculotomia.



Cirurgia ocular
Ectrópio
– Origem traumática ou paralítica.
– Cantoplastia lateral.

Traumatologia Da Pálpebra
Suturas clássicas.Massas conjuntivais
– Granulomas conjuntivais localizados por clamidofilose, micoplasmose, hipovitaminose A.
– Ablação sob lupa.

Ceratectomia
Para úlcera átona de córnea, blefarorrafia possível.

Catarata
– Extração extracapsular ou facoemulsificação.
– Suturas perilímbicas inúteis.
– Midríase operatória obtida com bloqueadores neuromusculares.
– Complicação principal: hemorragia intraocular com origem na ruptura do corpo ciliar.
– Não há estudos sobre a acuidade visual do olho afácico.

Enucleação
Os dois olhos são separados apenas por uma fina camada óssea.

Duas técnicas possíveis:
– Enucleação por via transauricular: unicamente nos estrigiformes que possuem uma grande
abertura da orelha externa.
– Enucleação por colapso do olho através de cantotomia (circular total ou medial/lateral), que
permite a enucleação com a conjuntiva palpebral. Ligadura em massa dos vasos e do nervo
óptico. A presença dos ossículos esclerais deve ser levada em conta. O tamanho curto do nervo
óptico e a proximidade com o quiasma óptico podem gerar uma cegueira contralateral em caso
de tração muito forte.



Cisto folicular
Também denominados de “lumps” pelos anglo-saxões, «tumores» das penas, cistos de penas.

Etiologia
– Em canários de postura (principalmente: Norwich, Gloster, Fancy) e em canários coloridos
(mutantes de cor). Os canários Norwich, durante muito tempo, eram predispostos a cistos
foliculares em virtude do acasalamento repetitivo entre schimmels (canários com penas grandes e
sedosas de coloração clara). Esses cistos também são observados, algumas vezes, em araras.
– Os cistos foliculares correspondem à produção interrompida de uma pena. Esta, por sua vez, se
desenvolve e se “enrola” no folículo, ficando “encravada”. Há secreção sebácea que origina o
cisto envolvendo a pena.

Lesões
– Formações císticas amareladas em região de dorso e de asas, de tamanhos variáveis, de mm a
mais de 1,0 cm.
– Múltiplos cistos podem se aglomerar e formar uma placa no dorso e nas asas. A ave sente
incômodo, se bica e apresenta dificuldades para voar.

Tratamento
– Excisão cirúrgica por tração com o auxílio de uma pinça, com ou sem anestesia em função do
tamanho das lesões.
– Complementos vitamínicos (Ocemue®). As recidivas são regularmente frequentes.



Clamidofilose
Epidemiologia
• AGENTE RESPONSáVEL: Chlamydophila psittaci. É possível a ocorrência de outras espécies de
Chlamydophila (Ch. pneumoniae, Ch. felis, Ch. trachomatis) que podem ser transmitidas às aves.
• SEU CICLO DE DESENVOLVIMENTO comporta um estágio de “corpos elementares” contaminantes e
um estágio de “corpos reticulares”, forma intracelular metabolicamente ativa, capaz de
permanecer muito tempo dentro da célula hospedeira.
• Mais de 150 espécies de aves (divididas em 30 famílias) podem hospedar Chlamydophila
psittaci. A doença é frequente em psitacídeos, columbiformes, galiformes, aves marinhas,
rapinantes. Sua incidência é baixa em canários e pequenos exóticos.
• TRANSMISSãO: possível ser interespecífica (mamíferos, aves, artrópodes). Ocorre,
essencialmente, por inalação de poeira de fezes suspensa na atmosfera (ao bater as asas, por
exemplo). A incubação é de 4 a 20 dias. Há diversos portadores sãos, mas que eliminam
temporariamente. A clamidofilose é uma zoonose importante.

Sintomas
– Aparecem com estresse, doença debilitante ou déficit imune.
– Lacrimejamento, corrimento nasal, olho semifechado, espirros, tosse, dispneia, diarreia
esverdeada, emagrecimento rápido, poliúria-polidipsia. A morte, sem os cuidados necessários,
geralmente acontece em 7 a 15 dias, precedida por transtornos neurológicos.

Lesões
Esplenomegalia, hepatomegalia, aerossaculite, por vezes pericardite e congestão pulmonar
generalizada.

Diagnóstico
Delicado:
– radiográfico: hepatomegalia;
– laboratorial: de preferência pesquisar, conjuntamente, os antígenos e os anticorpos na ave viva.

Pesquisa de anticorpos no soro
– Teste Belisa (Blocking Enzyme Linked Immunosorbent Assay): detecção precoce de IgM no soro,
mas há falsos negativos. Este teste detecta os portadores, mas não necessariamente os doentes.
Este método deve ser associado ao método Elisa.
– Teste de fixação do complemento (com cinética de anticorpos com 3 semanas de intervalo).

Pesquisa de antígenos
As coletas devem ser feitas com cytobrush (as Chlamydophila são intracelulares):
– técnica de PCR quantitativa, associada a uma sonda de DNA específica. Este método não prova
que os elementos clamidófilos detectados estejam ainda vivos, mas é o método de referência;
– teste Elisa (Enzyme-linked Immunosorbent assay): com swab de coanas, traqueia, cloaca, fezes e
tecidos;
– cultura em fibroblasto de embrião de galinha, ovo embrionado, cultura celular (células de Mac



Coy, células de camundongo L, células BHR 21, Hela 229, Buffalo green etc.). Elisa + cultura: 97%
de eficiência; os falsos positivos são possíveis;
– imunofluorescência, imunomarcação Clearview em imprints de órgãos ou córnea;
– citologia: imprint em lâmina de mucosa conjuntival, coanal, traqueal ou biópsia hepática.
Colorações específicas: Stamp, Gimenez, Machiavello, Giemsa.

Tratamento
• TETRACICLINAS: só agem nas formas metabolicamente ativas (corpos reticulares). É a razão para
administrar por, pelo menos, 45 dias;
– Doxiciclina: na água de bebida (mas a forma oral é instável na água), mas de preferência na
alimentação (a absorção digestiva pode alcançar 95%), nas misturas de suplementação,
impregnação nos grãos descascados (240 ppm de doxiciclina). Via injetável (Vibraveineuse®* IM:
75 mg/kg a cada 5 dias ou 100 mg/kg/semana durante 6 semanas);
– As outras tetraciclinas são menos adequadas: clortetraciclina (Auréomycine®, absorção intestinal
muito variável), oxitetraciclina (Terramycine®) IM (riscos de necrose tecidual) ou VO (espécies
sensíveis: araras, agapórnis, cacatuas).
• QUINOLONAS: durante pelo menos 4 semanas, piores resultados.
• MACROLíDEOS: azitromicina, claritromicina (Zeclar®*) 20-40 mg/kg durante 30 dias (sensibilidade
das araras).



Cloaca (Patologia da)
A cloaca é composta por três partes: copródio, uródeo (abertura dos ureteres e oviduto) e
proctódio. O órgão masculino está localizado na face ventral da mucosa cloacal.

Cloacite
• SINTOMAS: esforços expulsivos não produtivos de defecação, inflamação das mucosas anal e
cloacal.
• ETIOLOGIA: distúrbio de desova, coprostase, enterite, papilomatose, infecção da cloaca, apego
excessivo das cacatuas muito ligadas ao proprietário.
• DIAGNóSTICO: exame minucioso, sob otoscópio, ou melhor, endoscópio, se necessário, sob
anestesia geral. Coleta de amostras para exames complementares (swab, biópsia).
• TRATAMENTO: tratamento da causa, pomada calmante proctológica.

Prolapso Da Cloaca
É muito frequente nas cacatuas. Deve ser diferenciado de um prolapso de oviduto ou de reto, e
da hipertrofia da mucosa cloacal em período reprodutivo (papagaio vasa). Um tratamento rápido
é necessário para evitar a necrose dos tecidos ectópicos.

Tratamento
– Após limpeza da mucosa e eliminação dos tecidos necróticos, a parte prolapsada é lubrificada
e empurrada de volta com um instrumento arredondado. Uma sutura de contenção é
indispensável: sutura em boca de fumo com um cotonete, ou fixar dois pontos em U separados e
transversais.
– Em caso de falha ou recidiva: uma cloacopexia é necessária. Após laparatomia mediana, a
cloaca visualizada por um cotonete, é recolocada no lugar e depois suturada (Vicryl® 1,5 ou 2) em
sua parte cranial, na oitava costela de cada lado (utiliza-se o bordo esternal em caso de tensão
excessiva).

Obstrução Cloacal
• ETIOLOGIA: desova, cloacolitíase (bolo compactado de fezes e uratos), papilomatose, tumores,
estenose cloacal pós-cirúrgica.
• TRATAMENTO: episiotomia cloacal é desaconselhada, uma cloacotomia é preferencial. Os
cuidados pós-operatórios são importantes: analgésicos, antibióticos, alimentação com alta
digestibilidade.

Papilomatose Cloacal
Sobretudo nas araras e outros psitacídeos sul-americanos (papagaios, conuros etc.)
• ETIOLOGIA: herpesvírus parecido com o da doença de Pacheco.
• DIAGNóSTICO: exame com otoscópio, ou melhor, por endoscópio sob anestesia geral. A mucosa
cloacal apresenta, inicialmente, um aspecto granuloso. Os papilomas, de tamanho e número
variados, se apresentam sob a forma de massas friáveis, vermelhas, que sangram facilmente, na
junção cutaneomucosa da cloaca. A aplicação de uma solução de ácido acético permite melhor
visualização dos papilomas.



Tratamento
– Cauterização química dos papilomas com auxílio de um bastão de nitrato de prata ou ácido
tricloroacético a 30%. A intervenção deve ser feita diversas vezes, com 15 dias de intervalo.
– Ablação cirúrgica dos papilomas por eletrocirurgia, radiocirurgia, criocirurgia, laser. Esta
intervenção é facilitada por uma cloacotomia, contudo com riscos de constrição esfinctérica pós-
cirúrgica.
– Tratamento antiviral imunomodulador: interferon α2 aviário (Roferon-A® injeção, Roche;
indisponível na França), aciclovir (Zovirax®*). Estes princípios não agem sobre o vírus em
replicação.



Conjuntivite
Frequente em psitacídeos e em pequenos carnívoros; usualmente associada a ceratites, uveítes e
a inflamações perioculares.

Etiologia
– Clamidofilose (Chamydophila psittaci): psitacídeos e canários do reino.
– Outras afecções bacterianas: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus sp., Mycoplasma
gallisepticum, Haemophilus paragallinarium, Hemophilus sp., Nocardia asteroides (sinusite
infraorbitária).
– Varíola (canários), outras afecções virais: citomegalovírus, adenovírus (Agapornis).
– Escoriações (mainás), irritação por corpos estranhos, lesões traumáticas de brigas.
– Irritação dos olhos pelas penas (em canários de porte: frisados parisienses) ou por um
papiloma palpebral.
– Carência em vitamina A (psitacídeos): blefarite, ceratoconjutivite seca e infecção de vias
respiratórias superiores.

Diagnóstico
– Bacteriológico. A flora bacteriana ocular normal dos psitacídeos é composta, essencialmente,
por micro-organismos Gram-positivos (86%) seguidos de alguns Gram-negativos (14%) e por
fungos (9%).
– Histológico (varíola: inclusões específicas). Ver VARíOLA.
– Pesquisa de antígenos (clamidofilose/PCR ou Elisa) ou de anticorpos (clamidofilose/Belisa).

Tratamento
– Lavar cuidadosamente as lesões; se necessário, utilizar anestésico (isoflurano), aplicação de
pomada oftálmica antibiótica (tetraciclina, gentamicina, cloranfenicol, ciprofloxacina) de acordo
com o agente etiológico.
– Reequilibrar a alimentação, administrar vitamina A aos psitacídeos (Perrotonic®).
– Antibioticoterapia sistêmica, se necessário, em função do agente etiológico.



Constrição pela anilha
Sintomas
– As anilhas fechadas de maneira muito apertada exercem uma compressão circulatória. Isto
acarreta desde um desconforto, até a parada da circulação sanguínea na pata.
– Edema e inchaço importantes (anel inflamatório envolvendo a borda superior da anilha) são
seguidos por necrose da porção distal da pata (coloração vermelha, depois enegrecida e sensação
fria ao toque).

Tratamento
• EXTRAIR A ANILHA O MAIS RáPIDO POSSíVEL, sob risco de necrose e queda da extremidade da pata. A
execução é delicada em passeriformes devido à espessura fina dos dígitos. É possível utilizar
uma serra diamantada ou um disco impulsionado por um motor multifuncional (do tipo
Dremel), uma broca de dentista montada sobre uma turbina ou alicates de bijuteria
posicionados (se for possível) sobre a pata. A anestesia geral inalatória é indispensável.
• TOMAR TODAS AS PRECAUçõES para evitar o aquecimento, feridas ou fraturas da pata pelo material
de extração. Lavar com auxílio de uma solução salina isotônica durante a intervenção.

Em caso de lesões graves e irreversíveis (necrose dos dígitos, fratura da pata), a amputação
deve ser realizada.



Corpos estranhos em sistema digestivo
Ver GASTRITE, INGLUVITE, REGURGITAçõES E VôMITOS.



Crises convulsivas
Etiologia
• DISTúRBIOS METABóLICOS: hipocalcemia (papagaios-do-congo/cinza-africanos alimentados com
sementes de girassol ou amendoim, posturas excessivas), nefropatias (nefrite, gota visceral com
hiperuricemia), hipertermia, encefalopatia hepática (lipidose, hemocromatose), hipoglicemia,
hipóxia (isquemia tromboembólica), carência de vitamina B1 (aves de rapina, aves piscívoras).
• INTOXICAçõES: metais pesados (Pb, Zn), inseticidas (organoclorados, carbamatos), meta-aldeídos,
estricnina, chocolate, bacilariófitas (algas unicelulares), micotoxinas, medicamentos
(dimetridazol, metronidazol).
• TRAUMATISMOS, INFECçõES, TUMORES, MALFORMAçõES, EPILEPSIA PRIMáRIA.

Diagnóstico
• BIOQUíMICA: Ca, P, glicemia, ácido úrico, proteínas totais, ALT, LDH, CPK, ácidos biliares.
• EXAMES PARA SUSPEITAS ESPECíFICAS: sorologias, PCR, endoscopia, biópsia, ultrassonografia.
• DIFERENCIAL: distúrbios comportamentais e de equilíbrio, síncopes, fraqueza, agonia.

Tratamento
• MANTER A AVE SEDADA POR MéTODOS QUíMICOS: inalação de isoflurano e de oxigênio (permitindo
um bom miorrelaxamento), medetomidina, o diazepam padrão (de preferência IV ou VO, em
bolus, 0,5-1 mg/kg) ou fenobarbital (IV ou VO, 1-2 mg/kg/6-12 horas).
• AFERIR OS PARâMETROS E FAZER UMA BIOQUíMICA DE URGêNCIA
• INSTITUIR, SE POSSíVEL, UM TRATAMENTO “ETIOLóGICO”.
– Cálcio (papagaio-do-congo/cinza-africano) 50-100 mg/kg IV, lentamente, IM.
– Corticoides (traumatismos, hipertermia): dexametasona 2-4 mg/kg/12 horas IV, IM; succinato
de prednisolona 30 e depois 15 mg/kg/8 h IV, IM, VO.
– Dextrose (hipoglicemia): dextrose hipertônica a 30%, 1-2 mL/kg IV, NaCl 0,45% + dextrose 2,5%
SC, dextrose 10%, mel. Não administrar glicose a 5% (não isotônico para a ave).
– Vitamina B1 (aves de rapina, piscívoras): 1-3 mg/kg IM.



Cuidados com aves oleadas
Cuidados Preliminares
– Posicionar a ave oleada em boxes individuais, à temperatura ambiente de 20 a 25° C; água e
alimento à vontade.
– Gavagem se não houve ingestão espontânea de alimentos por tubo gástrico, 60 a 80 mL a cada
duas horas (Réanimyl®, Nergycare®, Fortol®).
– Dar água para compensar a disfunção da glândula de sal: solutos de reidratação IV ou por tubo
gástrico.

Cuidados Clínicos
• CUIDADOS EMERGENCIAIS
– Combater a hipoglicemia e a desidratação, por VO ou IV preferencialmente (os
hidrocarbonetos que revestem a mucosa intestinal inibem a absorção intestinal): 5g
NaCl + 25 mL de solução de dextrose 50%/L de água, VO, 3 a 4 vezes/dia. Ver Fluidoterapia em
POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS.
– Combater o choque: corticoides.
– Eliminar os hidrocarbonetos ingeridos: óleo mineral por sondagem gástrica 10 mg/kg.
– Combater os efeitos tóxicos dos hidrocarbonetos: A-I, AB, efusão gastrointestinal.
• CUIDADOS LOCAIS: artrites, feridas, conjuntivite.
• COMBATER OS EFEITOS A LONGO PRAZO DO CATIVEIRO: aspergilose, parasitoses digestivas.

Retirada Do Óleo Externo
Protocolo da Research Unit on the Rehabilitation of Oiled Seabirds:
– pré-lavagem: óleo mineral ou vegetal, lanolina;
– lavagem: detergente (Swipe®, Teepol®, Napol®, Nutri-Clean®) solução 1%;
– lavagem por jato de água para realinhar as penas;
– secar (lâmpada IR).



Deformações do bico
Considerações Anatômicas
O bico das aves cresce e se desenvolve durante toda a vida do animal. É constituído por duas
partes: maxila e mandíbula inferior. As estruturas ósseas são revestidas por esporões córneos ou
ranfotecas (rinoteca: maxila; gnatoteca: mandíbula). A epiderme é bem aderida ao osso
subjacente e o stratum corneum é muito espesso. A mandíbula se articula com o crânio pelo osso
quadrático. A renovação e o crescimento são variáveis segundo as espécies (o tempo de
substituição da ranfoteca nos grandes psitacídeos é de 6 meses).

Aspectos Clínicos
– Deformidades diversas do bico.
– Epignatismo: crescimento exagerado da maxila.
– Prognatismo: crescimento exagerado da mandíbula.
– Bico cruzado ou em “tesoura”: cruzamento da maxila e da mandíbula.
– Luxação da maxila, ver FRATURAS DO BICO.

Etiologia
• NUTRICIONAL: desnutrição, carência de vitamina A, osteodistrofia (carência em cálcio, vitamina
D), carências de vitamina B5, biotina e ácido fólico (galináceos) ou consumo de sementes
fotossensibilizantes (Ammi®, Cynopterus®), hepatite crônica.
• FISIOPATOLóGICA: temperatura de incubação dos ovos inadequada, predisposição genética,
senilidade.
• TRAUMáTICA: gavagem mal realizada (deformidade por compressão lateral da mandíbula em
araras), choque mecânico, agressão entre companheiros de recinto (deformidade ou hemorragia
da matriz queratinizada).
• INFECCIOSA: sarna do bico (periquito- australiano diamante Gold), candidíase, doença do bico e
das penas (psitacídeos), BFD (Budgerigard Fledgling Disease/Muda Francesa - Poliomavírus),
polimicrobismo, helmintos (Oxyspirura nos Gruiformes – p. ex., grous).

Tratamento
• PROGNATISMO DA MANDíBULA: correção nas aves filhotes através do reposicionamento manual da
maxila na posição correta após a alimentação. Nas aves adultas: próteses em resina ou aparelhos
mais complexos (pinos de aço através do seio frontal e bandagens elásticas).
• EPIGNATISMO: imobilização do bico através de um aparelho multifuncional (do tipo Dremel) sob
anestesia geral.
• BICO EM TESOURA: nas aves filhotes, pressões exercidas naturalmente, várias vezes ao dia, são
eficazes, pois o bico é bem maleável. Nas aves adultas, o desbridamento da gnatoteca na
extremidade oposta ao desvio cria uma superfície escorregadia que auxilia no reposicionamento
do maxilar. Quando o bico está calcificado, o uso de um aparelho é necessário
(estabilização/fixação a partir de um pino implantado nos seios frontais).



Deformidades em membros
Ver OSTEODISTROFIAS.



Dermatites (etiologia das)
Numerosos fatores podem intervir, isolados ou associados. As dermatites podem ser:
• AMBIENTAIS: estresse, automutilação, umidade insuficiente, ausência de banheiras ou de
nebulização no período de estiagem, produtos químicos; ver AUTOMUTILAçãO.
• NUTRICIONAIS: carência de vitamina A, de outras vitaminas (B5, ácido fólico, biotina, vitamina
D3), de cálcio, de aminoácidos essenciais (arginina, metionina, glicina, prolina, serina), de
oligoelementos (Mn, Mg, Se). Problemas variados de penas: alopecias, penas quebradiças,
automutilação, alterações na troca de penas;
• BACTERIANAS: numerosas bactérias (Staphylococcus aureus, estreptococos, pasteurelas,
micobactérias etc.), secundárias à causa primária (sempre pensar em automutilação ou em
doença do bico e das penas). Lesões crostosas pruriginosas autoperpetuantes na região dos
flancos, da base das asas, sobretudo nos psitacídeos (papagaio-do-congo, cacatuas, inseparáveis
**);
• VIRAIS: PBFD (ver DERMATITES ULCERATIVAS), varíola (ver VARíOLA), herpesvírus (araras, cacatuas),
papilomatose (papagaio do Timneh, passeriformes);
• PARASITáRIAS: Cnemidocoptes pilae (sarna do bico em psitacídeos), Cnedomidocoptes jamaicensis
(sarna dos membros pélvicos em passeriformes), Dermanyssus gallinae (piolhos vermelhos em
canários), Phtilopterus communis, Ornithonyssus sylvarium, Trombicula spp., Argas persicus etc. Ver
ECTOPARASITAS.
• MICOSES: Microsporum gallinae, M. gypseum, Trichophyton verrucosum, leveduras (Aspergillus,
Candida, Fusarium, Mucor). “Tinha” ou “Favo” (por causa da semelhança com o favo de abelhas)
em região de cabeça (galináceas), lesões crostosas e esbranquiçadas ao nível da base de folículos
de penas.



Dermatites ulcerativas
Dermatite Ulcerativa Dos “Inseparáveis” (Agapórnis,
“Pássaros Do Amor”)
Acomete, essencialmente, os “inseparáveis”, mas também os periquitos, os pequenos
psitacídeos e as calopsitas.
• ETIOLOGIA: doença do bico e das penas “PBFD” (principalmente em Agapornis roseicolis),
confinamento, calor excessivo, superpopulação, apego excessivo ao proprietário, frustração
sexual, domínio pelo companheiro.
• LESõES: feridas pruriginosas de base das asas, de face interna da membrana da asa, acima da
região lombar (dorso) e da glândula uropigiana. Infecções bacterianas (contaminação
secundária) são frequentes.
• TRATAMENTO: delicado/difícil. Modificar as condições de vida, isolamento, haloperidol,
antibióticos, corticoides na fase aguda.

Dermatite Ulcerativa Da Fúrcula
Essencialmente em psitacídeos (cacatuas, papagaios-do-congo/cinza-africanos, pequenos
psitacídeos, “inseparáveis”).
• ETIOLOGIA: traumatismos repetitivos (queda após corte excessivo de penas, quedas após corte
das penas de uma só asa), estados de estresse, contaminação bacteriana de uma lesão
traumática.
• LESõES: lesão circular próxima à crista esternal, pruriginosa, autoperpetuante, ulcerativa,
recoberta por uma crosta espessa ou por uma placa acastanhada rugosa.
• TRATAMENTO: osteotomia da fúrcula seguida de reparação musculocutânea. Os tratamentos
unicamente medicamentosos são, habitualmente, ineficazes.

Dermatite Ulcerativa Dos Membros Pélvicos
• ETIOLOGIA: pouco conhecida.
• LESõES: vesículas e escaras crostosas ao nível dos dígitos e dos membros pélvicos, nos grandes
psitacídeos (papagaios, araras).
• TRATAMENTO: longo e exaustivo. Desbridamento das lesões, antissépticos locais (Vétédine:
solução de iodo povidine, Hibitane®*), cicatrizantes (Dermaflon®), neurolépticos (doxepina,
haloperidol), se necessário curativo protetor (Tegaderm®*), antibióticos sistêmicos.



Desconforto respiratório
Nesta condição, os pacientes são de alto risco onde a mínima manipulação é suficiente para que venham a
óbito. Sacos aéreos representam 80% do capacidade respiratória, mas eles constituem um espaço
morto sem troca gasosa. Pulmões colados às costelas são pequenos, mas dotados de alta
capacidade de troca.

Sintomas
– Respiração com o bico aberto, modificações de postura (asas abertas e caídas, posição
“sentada” sobre os tarsos), batimentos rítmicos das rêmiges primárias, tempos de recuperação
longos após esforço.
– Em caso de dispneia obstrutiva: bocejos, choque de cabeça, tosse, afonia, asfixia, cianose.

Etiologia
Inclui todas as agressões graves ou obstruções do aparelho respiratório:
– sinusite, rinite, aerosaculite, pneumonia;
– falsa deglutição, ou seja, gavagem, corpos estranhos (sementes), granulomas bacterianos ou por
Aspergillus sp. (traqueia, siringe, pulmões e sacos aéreos);
– inalação de substâncias tóxicas ou alergênicas: fumaça de cigarro, combustão de poliestireno,
pirólise de revestimento de teflon (politetrafluoretileno), óxido de carbono, solventes de pintura,
produtos para limpeza de tapetes;
– carência em vitamina A (papagaios nutridos com uma dieta composta essencialmente por
sementes);
– causa compressiva extrarrespiratória: tumor, ascite, retenção de ovo, hepatomegalia,
hemossiderose, “displasia” tireoidiana.

Tratamento
– Transferir a ave para um ambiente calmo, aquecido, escuro, evitar qualquer manipulação.
– Oxigenioterapia
– Dexametasona se estiver em choque grave 2-3 mg/kg/12-24 horas.
– Acessar uma via respiratória em caso de obstrução, com o auxílio de um tubo ou de uma sonda
traqueal colocados no saco aéreo respiratório posterior ou no saco abdominal.
– Se as narinas estiverem obstruídas: lavar as cavidades nasais com o auxílio de uma solução
salina isotônica aquecida.
– Reidratação, anti-infeccioso, antifúngico, vitamina A.
– Inalação (10 a 15 minutos duas vezes ao dia, gotículas < 5 µm); gentamicina 500 mg, tilosina 100
mg, anfotericina B 10 mg, N-acetil- cisteína (Mucomyst®*), metilprednisolona em 10 mL de
solução salina isotônica.



Desova crônica
A sequência de desova ocorre de maneira contínua, com ou sem o macho, independentemente
da estação.

Etiologia
Mal definida: perturbação dos ciclos hormonais sazonais pela impregnação humana,
perturbação do fotoperíodo pela domesticação, fatores genéticos.

Tratamento
– Reduzir o período de iluminação diária, retirar os ninhos (e os ovos, se houver), separar os
casais.
– Bloquear a desova: medroxiprogesterona 50 mg/kg (efeitos secundários), proligestona
50 mg/kg, acetato de leuprolida 100-500 µg/kg, acetato de desmorelina 4,7 mg (Suprelorin®),
levonorgestrel de retardo (40 mg/kg/2 meses). A desova é bloqueada por um período
indeterminado, de algumas semanas a alguns meses.



Diabetes melito
Observada, principalmente, em periquitosaustralianos, calopsitas, pequenos psitacídeos, tucano-
toco. A glicemia fisiológica é muito elevada nas aves (1,5 a 3,5 g/L). A insulinemia média é de
7 µUI/L.

Etiologia
• CAUSAS ORGâNICAS: as causas de hiperglicemia são ainda pouco conhecidas. O diabetes melito
não parece estar relacionado à carência de insulina, mas sim a uma atividade excessiva de outros
fatores endócrinos (adrenalina, glucagon, cuja taxa é bem elevada, glicocorticoides,
somatotrofina de origem pancreática), notadamente em casos de tumores acometendo os tecidos
produtores de hormônios. A regulação da taxa de glucagon se faz pela somatostatina.
• CAUSAS IATROGêNICAS: injeção de um produto contraceptivo a uma posologia muito elevada
(proligestona e, sobretudo, medroxiprogesterona).

Diagnóstico
– Elevação considerável da glicemia (até 15g/L!). Não deve ser confundida com uma hiperglicemia
transitória após um estresse (contenção, medo etc.).
– Presença de açúcar na urina (que deve ser removida, seletivamente, para a seringa)
– Para diferenciar de outras causas de poliúria/polidipsia.

Tratamento
– Restabelecer o equilíbrio hidroeletrolítico após os exames bioquímicos.
– Insulina: parece agir sobre a intolerância à glicose desencadeada pelos fatores hormonais
citados anteriormente. Utiliza-se uma insulina ultralenta do tipo NPH a cada 12 horas.
– As doses diárias de insulina variam para cada indivíduo e devem ser adaptadas caso a caso. Em
geral, 0,01 a 0,10 UI/12-48h. O ideal é hospitalizar a ave e realizar uma glicemia a cada 3 horas.



Dificuldades de postura
Ver RETENçãO DE OVO.



“Displasia” tireoidiana do periquito- australiano
Este distúrbio é observado, essencialmente, em periquitos-australianos, mas também tem sido
relatado em calopsitas e em canários.

Etiologia
Carência alimentar de iodo e fatores genéticos.

Sintomas
O aumento considerável de volume das tireoides provoca dispneia, perda de voz e emissão de
um pequeno “choro” a cada respiração. A compressão do esôfago pode causar disfagia e
regurgitação.

Tratamento
Lugol na água de beber (0,2 mL/L), correção da alimentação e oxigenoterapia nos casos de
distrição respiratória.



Doença de newcastle
Doença considerada legalmente contagiosa, denominada também de paramixovirose.

Epidemiologia
– Espécies afetadas: psitacídeos, columbiformes, diamante Gold, mas raramente os canários
domésticos e mainás.
– Etiologia: paramixovírus tipo 1 ou PMV1, da família Paramyxoviridae. Existem novos sorotipos
conhecidos.
– O vírus é transportado por aves selvagens, migratórias, psitacídeos de importação.
– O vírus é eliminado nas fezes. Transmitido por vias respiratória, ocular e digestiva.

Sintomas
– Muito variados, em função das espécies acometidas, da cepa viral, da receptividade do animal
doente.
– Forma clássica: apatia, ruídos respiratórios, conjuntivite mucopurulenta, diarreia, alterações
neurológicas.
– Forma lentogênica: diminuição de postura, problemas respiratórios discretos.

Diagnóstico
Aves vivas
– Virológico: PCR, cultivo em ovo embrionado.
– Sorológico: teste Elisa, hemaglutinação, inibição da hemaglutinação.

Aves mortas
– Cultivo do vírus a partir de amostras de órgãos.
– Imunofluorescência direta a partir de amostras teciduais.

Profilaxia
– Monitorar a importação de “caixas” de aves sensíveis à doença de Newcastle, respeitando o
período de quarentena obrigatório.
– Nenhuma vacina disponível na França possui AMM (no Brasil, equivaleria ao selo emitido pela
ANVISA). Assim, a utilização de qualquer vacina (do tipo Colombac PMV® para pombos) é ilegal.

Outros Paramixovírus
• PMV2 (PARAMYXOVIRUS YUCAIPA)
– Espécies acometidas: passeriformes (astrild, zosterops: ave canora), psitacídeos (papagaio-do-
congo/cinza-africano).
– Os passeriformes são portadores assintomáticos. Em psitacídeos, causa problemas
respiratórios e óbito.
• PMV3 (VíRUS TURKEY/WISCONSIN/68)
– Passeriformes (canários domésticos, diamante Gold, mainás), psitacídeos (neophemas,
“inseparáveis”, calopsitas, cacatuas, aves do gênero Amazona sp., papagaio-do-congo/cinza-



africano).
– Sintomas: problemas respiratórios, digestivos e oculares (passeriformes), alterações
neurológicas (opistótono, andar em círculos) e pancreatite (psitacídeos).
• PMV5 (VíRUS BUDGERIGAR/JAPAN/KUNATACHI/75).



Doença de pacheco
Descrita em 1930, esta afecção causada por herpesvírus acomete muitas espécies de psitacídeos.

Etiologia
– Herpesvírus da família Herpesviridae, pelo menos cinco sorotipos são conhecidos.
– Fatores predisponentes: todo tipo de estresse que leve a uma imunodepressão; vida em cativeiro.

Epidemiologia
– Espécies afetadas: numerosas espécies de psitacídeos (amazonas, papagaio-do-congo/cinza-
africano, cacatuas, calopsitas, periquitos-australianos, cônures etc.), mas também descrita em
pombos e aves de rapina.
– Transmissão: inalação de secreções respiratórias, mas, sobretudo, pela ingestão de fezes de aves
doentes ou de água ou alimentos contaminados pelas fezes.
– A contaminação interespécie é possível: o vírus é pouco resistente ao ambiente externo.
– Existem portadores sadios e eliminadores temporários: a forma de contágio é muito varíavel.

Sintomas
– O período de incubação, de 3 a 10 dias nos pequenos psitacídeos, podendo ser mais longos (vários
meses) nos grandes psitacídeos.
– Sinais clínicos inespecíficos: apatia, anorexia, vômitos, PU/PD, diarreia por vezes hemorrágica,
urina de coloração esverdeada, (biliverdina), às vezes alterações neurológicas (ataxia, opistótono)
e morte súbita.

Diagnóstico
– Necroscópico: focos de necrose hepática e esplênica, por vezes coalescentes (fígado branco
amarelado).
– Histológico: inclusões citoplasmáticas basofílicas ou eosinofílicas, marginalização da cromatina
nuclear.
– Virológico: teste Elisa, cultivo celular, imunofluorescência.

Tratamento
– O aciclovir (Zovirax®*) pode impedir o avanço da doença (gavagem, água de beber, papa)
80 mg/kg PV/8 h administrado durante um longo período, riscos de nefrotoxicidade.
– Clorexidina (Hibitane®*) 50-100 mg/L na água de beber.
– Prevenção: não há vacina comercializável na França, vacina Psittimune PDF®* nos EUA (Biomune
Co).



Doença do bico e das penas (PBFD)
Esta doença importante. também denominada de Psittacine Beak and Feather Disease (PBFD),
acomete essencialmente os psitacídeos (papagaio-do-congo/cinza-africano, aves do gênero
Amazonas sp., cacatuas, periquitos-autralianos, calopsitas, “inseparáveis” etc., totalizando mais
de 40 espécies atualmente).

Identificada inicialmente na Austrália, em 1975, tornou-se posteriormente conhecida em todo
o mundo.

Epidemiologia
– Psittacine Circovirus (família Circoviridade). Um dos menores vírus patogênicos conhecidos.
Existe uma variante (Psittacine Circovirus 2) descrita em lóris.
– Transmissão: horizontal, a via ambiental (penas, pó de penas) é vertical.
– Altamente contagiosa: o vírus é muito resistente ao meio exterior.

Sintomas
• FORMA SUPERAGUDA: mortalidade embrionária ou natimortos (cacatuas).

Forma aguda
– nas aves jovens no ninho, durante a muda de penas juvenil (saída do ninho): apatia, diarreia,
mortalidade em 10-15 dias.
– nas aves jovens de 4 a 5 meses (sobretudo em papagaios-do-congo/cinza-africanos adquiridos,
recentemente, em pet shops): apatia, anorexia, regurgitação, dispneia, fezes verdes, morte súbita.
O vírus acomete a bursa de Fabricius e provoca uma leucopenia severa, evoluindo rapidamente
para o óbito, em virtude das infecções secundárias então originadas.
• FORMA CRôNICA: a mais clássica.
– Em ordem de evolução: bico (cacatuas), membros pélvicos e unhas de aspecto anormal
(brilhantes!) nos primeiros estágios em função da perda de queratina e, então, deformados,
alteração da coloração das penas (cacatuas, vasas, cinza africanos).
– Displasia das penas: penas anormais, “mastigadas”, eriçadas em região de extremidades,
“cauda”, crista; enfim, em toda a plumagem.
– Alopecia por vezes generalizada, lesões de bico (fissura, fratura, crescimento anormal ou
exagerado), morte por superinfecção em um organismo altamente debilitado.

Diagnóstico
– Histológico: inclusões basofílicas intranucleares e intracitoplasmáticas em penas em
crescimento, na moela, na bursa de Fabricius, no fígado.
– Virológico a partir de sangue colhido em EDTA e das penas em crescimento: anticorpos
monoclonais anti-PBFD e sonda de DNA viral específica clivada pela técnica de PCR (Laboratoire
Scanélis).

Tratamento
– Não há tratamento de eficácia conhecida disponível até o momento.
– O Interferon α2 de origem aviária (Roferon®* A) (0,3 mL/dia durante um mês, VO, não



disponível na França) tem sido objeto de testes clínicos nos Estados Unidos para tratar jovens
papagaios-do-congo/cinza-africanos infectados, apresentando marcante leucopenia. Os
resultados parecem interessantes. O interferon ômega (Virbagen®) é ineficaz em aves.



Doenças infecciosas bacterianas
Botulismo
Espécies afetadas: aves aquáticas e fasianídeas. Raríssimo em aves domésticas de gaiolas e de
aviários.

Etiologia
– Neurotoxina secretada por Clostridium botulinum.
– Essencialmente em aves aquáticas.
– Carcaças de animais. Veiculada por alimentos deteriorados, sementes contaminadas por
carcaças de pequenos roedores ou por larvas contaminadas após contato com carcaças
portadoras do micro-organismo.
• SINTOMAS: apatia, anorexia, paralisia progressiva evoluindo para morte. Não há tratamento.

Pseudotuberculose
Epidemiologia
– Yersinia pseudotuberculosis. Todas as espécies.
– Canários domésticos, pequenos exóticos, diamante Gold, calafates, tucanos, turacos e, mais
raramente, psitacídeos (calopsitas, periquitos-australianos).
– Altamente contagiosa. Evolução frequentemente aguda e fatal, porém, cada vez mais casos
evoluem lentamente com mortes esporádicas.
– Frequente em aviários/criadouros externos. Transmissão pela ingestão de alimentos
contaminados. As aves selvagens e os roedores são reservatórios.
• SINTOMAS: apatia, diarreia.
• LESõES: nodulações necróticas amareladas no fígado e no baço (sempre aumentados de
volume).
• TRATAMENTO: amoxiciclina, cloranfenicol, clortetraciclina, furazolidona. Este tratamento é de
caráter principalmente preventivo para as aves que aparentemente não estão doentes.
Desinfecção local.

NOTA: O homem pode, excepcionalmente, desenvolver a forma septicêmica após a ingestão de
alimentos contaminados por fezes de aves doentes.

Salmonelose
Epidemiologia
– Todas as espécies: passeriformes (principalmente canários domésticos), muito frequente em
psitacídeos de importação.
– Salmonella typhimurium, S. choleraesuis, S. enteritidis, S. paratryphi. Mais de 50 sorotipos isolados
em centenas de espécies de aves.
– Transmissão pela ingestão de sementes ou de água contaminada(s) por fezes de indivíduos
doentes.
• SINTOMAS: a doença pode manifestar-se de forma superaguda septicêmica, de forma aguda
(gastroenterite com diarreia esverdeada, ave “arqueada”, emagrecimento, morte rápida) ou de
forma crônica. Período de incubação de 1 a 5 dias. Prognóstico sempre grave.
• LESõES: fígado enegrecido (hepatomegalia), enterite, congestão pulmonar; por vezes
esplenomegalia, sangue enegrecido.



• TRATAMENTO: quinolonas (enrofloxacina, marbofloxacina), cloranfenicol, sulfametoprim,
lactulose para acidificar o meio intestinal, fermentos lácteos (Oceproven).

NOTA: A classificação das salmonelas está constantemente sofrendo modificações.
Atualmente S. typhimurium, S. enteritidis, S. paratyphi e S. typhi são consideradas simples
sorovares de S. enterica enterica.

Colibacilose
Epidemiologia
– Todas as espécies, muito frequente em canários adultos e em filhotes no ninho e, também, em
aves exóticas.
– Escherichia coli e outras enterobactérias.
– Transmissão por vias: oral, respiratória, e transmissão vertical na desova e na alimentação.

Sintomas
– Ave adulta: anorexia, emagrecimento, diarreia e, por vezes, abdome violáceo.
– Filhote no ninho: mortalidade entre o 5° e o 10° dia, diarreia, dilatação abdominal, óbito em 24
horas.
• LESõES: enterite hemorrágica, alças intestinais flácidas e dilatadas, fígado pálido e por vezes
aumentado de volume.

Tratamento
– Quinolonas, cefalexina, piperacilina, espectonomicina, trimetropima/sulfametazol,
cloranfenicol, neomicina, tetraciclina/furazolidona, ampicilina/eritromicina.
– Corrigir o manejo e tratar contra coccidiose.

Pseudomonose
Epidemiologia
– Todas as espécies, os papagaios-do-congo/cinza-africanos parecem ser mais sensíveis.
Pseudomonas aeruginosa.
– Evolução aguda com mortalidade em 3-6 dias.
– Transmissão pela ingestão de alimentos contaminados e pela água de beber.
• SINTOMAS: apatia, diarreia, coriza, pneumonia, oftalmia.
• LESõES: tecidos esverdeados, cadáver com odor de “acácia”, dilatação de alças intestinais.
• TRATAMENTO: segundo o antibiograma, muitas cepas são resistentes. De primeira escolha:
enrofloxacina ou marbofloxacina; mas também cefotaxima, piperaciclina, tobramicina.

Campilobacteriose
Campylobacter jejuni. Astrildídeos. Os pardais do Japão são portadores assintomáticos.
• SINTOMAS: apatia, retardo na troca (muda) de penas, fezes amareladas (amido não digerido),
mortalidade elevada.
• TRATAMENTO: eritromicina, furazolidona, amoxicilina, tetraciclinas.

Doença Respiratória Infecciosa Dos Passeriformes



Epidemiologia
– Principalmente canários domésticos.
– Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Enterococcus fecalis etc.
– Em períodos úmidos ou de mudança de estação climática, baixa mortalidade. Favorecida por
carência de vitamina A.
– Transmissão por via aérea ou pela água de bebida.
• CLíNICA: apatia, dispneia, respiração ruidosa (em razão da presença de muco nas vias
respiratórias superiores) observada principalmente à noite; a ave para de cantar.
• LESõES: sinusite infra e supraorbitária, presença de muco na traqueia, aerossaculite, congestão
pulmonar.
• TRATAMENTO: quinolonas, eritromicina, ampicilina, amoxicilina, sulfametoxazol/trimetoprima,
cloranfenicol.

Micoplasmose
Principalmente canários domésticos. Mycoplasma sp. De importância pouco conhecida.
• SINTOMAS; conjuntivite, lesão de vias respiratórias superiores.
• TRATAMENTO: quinolonas, tetraciclinas, doxiclina, lincomicina, espectinomicina, tilosina.

Outras Infecções Respiratórias Dos Passeriformes
Citrobacter. Mortalidade epizoótica durante a chegada de pequenas aves exóticas.

Pasteurella sp., Listeria monocytogenes, Erysipelothrix rhusiopathie. Sintomas: infecções do
oviduto, mortalidade das fêmeas na segunda postura, principalmente em canários domésticos.

NOTA: A clamidofilose, a proventriculite causada por megabactérias, os abscessos, as
micobacterioses foram abrangidos em outros verbetes.



Enterites
Flora Digestiva Normal
Lactobacillus acidophilus, L. casei, L. plantarum, Bacillus sp., Corynebacterium sp., Micrococcus sp.,
Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Streptomyces sp., As enterobactérias (Escherichia coli,
Enterobacter sp., Klebsiella sp.) possuem significado discutível.

A presença de mais de 10% de micro-organismos Gram-negativos em swab cloacal é
considerada patológica. Os excrementos dos passeriformes não contêm ou contêm pouquíssimas
bactérias.

Exame Dos Excrementos
• Fezes e urina são excretadas juntas: periquito-australiano, 25-50 vezes/dia; grandes psitacídeos,
10-15 vezes/dia.
• Aspecto dos excrementos
– Urina: há uma fração aquosa e uma fração esbranquiçada (uratos, ácido úrico):
– amarelo-esverdeada: biliverdina (doença hepática);
– vermelha “tijolo”: hematúria, porfinúria (saturnismo).
– Fezes:
– amolecidas, esverdeadas: dietas granívoras;
– amarronzadas, mais volumosas, mais amolecidas: alimentos extrusados, “farinhada”;
– amolecidas com sementes não digeridas: distúrbio de dilatação do proventrículo ou PPD (Macaw

Wasting Disease), cochlossomose (aves pequenas exóticas, como o Diamante Gold), tumores,
corpos estranhos;

– de coloração verde intensa: lesão hepática grave (Pacheco, clamidofilose);
– escuras: frutas do sabugueiro, frutas vermelhas;
– avermelhadas: hemorragia digestiva baixa, beterraba vermelha, diátese hemorrágica causada

por jejum prolongado em filhotes;
– enegrecidas: hemorragia digestiva alta.

Etiologia
As causas podem ser múltiplas. As enterites resultam, mais frequentemente, de um
desequilíbrio da flora intestinal normal, deixando caminho livre para micro-organismos não
patogênicos oportunistas ou para micro- organismos patogênicos latentes.

Fatores predisponentes
– Alimentação desequilibrada ou mudança alimentar, nas aves filhotes.
– Mudanças ambientais: transportes, ondas de calor, confinamento, correntes de ar, falta de
higiene, exposição a predadores etc.

Fatores desencadeantes
– fúngicos: ver ASPERGILOSE.
– virais: (ver DOENçA DE PACHECO, paramixoviroses, PDD, ortomixoviroses etc.).
– bacterianos: Campilobacter sp., Clostridium sp., Clamydophila psittaci etc.
– parasitários: ver PARASITAS INTERNOS.
– Metabólicos, tumorais etc.



Diagnóstico
Ver Exame dos excrementos.
– Clínico: fezes líquidas, abdome abaulado.
– Radiológico: alças intestinais dilatadas por gás.

Tratamento
Não específico
– Suspender a dieta, alimentação “alibile” (completamente assimilável) em quantidade
moderada, se necessário, alimentação forçada por sonda de gavagem e reidratação.
– Antidiarreico, antibiótico e adsorvente intestinal (Kaomycine® - formulação com neomicina,
Smectivet®).
– Acidificante do meio intestinal (lactulose Duphalac®*), fermentos lácteos, enzimas digestivas
(Océproven®, Avipro Pediatric Vetark®).
• ESPECíFICO: em função da etiologia, se essa for conhecida.



Estase do inglúvio
Ver INGLúVIO (PATOLOGIA DO)



Esteatose hepática
Ver HEPATITE



Esterilidade da fêmea
Etiologia
– Obesidade, cópula falsa, agressividade de certos machos (cacatuas), estado de estresse.
– Pesticidas, metais pesados, tratamentos hormonais, doxiciclina.
– Infecções ou inflamação do aparelho genital.

Tratamento
Não será eficaz até o estabelecimento do diagnóstico.
– Posicionar o macho na gaiola da fêmea em período de reprodução (exceto nos eclectus).
– Prever uma saída de emergência na gaiola para as espécies com machos agressivos (cacatuas).
– Deixar a disposição dos casais muitos ninhos e casas, assim como material para construção do
ninho.
– Aumentar o tempo de iluminação diário, aumentar a temperatura ambiente, melhorar a
qualidade dos alimentos, fornecer cálcio (Perrotonic®) e vitamina E (Océferol®) durante o período
de reprodução.
– Realizar uma varredura endoscópica para visualizar ovário e salpinges.



Exoftalmia
• ETIOLOGIA: traumatismo, hematoma ou tumor retro-orbitário.
• TRATAMENTO: enucleação em casos de tumores ou pan-oftalmia.



Faculdade (aptidão/habilidade) de falar e de cantar
A aptidão para a fala é encontrada nos psitacídeos e em alguns esturnídeos (mainás).

A maior parte dos passeriformes possui boa aptidão para o canto e o órgão vocal é definido para tal.
Os melhores pássaros cantores se dividem entre 4 famílias: os Timalídeos (rouxinol do Japão), os
Fringilídeos (aves do hemisfério norte: canários domésticos - Serinus canaria domestica; papa de
Louisiânia - Passerins ciris; cardeal da Virginia – Cardinalis cardinalis; cardeal do nordeste -
Paroaria dominicana), os Estrildídeos (bico de Lacre - Estrilda astrild; diamante mandarim -
Taeniopygia guttata; bico de Prata - Euodice cantans), os Turdídeos (Copsychus malabaricus).

A siringe, de aspecto variável segundo as espécies, é o órgão do canto e da fala. O ar que entra nos
sacos aéreos é enviado sob pressão para a siringe, onde é modulado para produzir os sons,
finalizado pelos movimentos traqueais e linguais.

A musculatura da siringe é bem mais desenvolvida nos machos, o que determina a capacidade
de cantar, quase que exclusivamente, neste sexo. A integridade do saco aéreo clavicular direito é
fundamental para o bom funcionamento da siringe. Uma aerossaculite deste saco aéreo se traduz em
perda da capacidade de cantar ou de falar.

Um processo neurológico complexo envolve circuitos cerebrais diferentes de controle de voz,
dependendo de a ave possuir a aptidão para o canto ou para a fala. Entre as aves que possuem
aptidão para o canto, os circuitos são reativados, todos os anos, por uma neurogênese,
implicando mudança do canto de um ano para o outro.

Para as aves que possuem a aptidão para a fala, os melhores momentos para o aprendizado
são ao meio-dia e no período da tarde, de preferência ministrado por mulheres, oferecendo
alimento na mão e, concomitantemente, pronunciando frases curtas e dissilábicas.



Feridas cutâneas
Ver DERMATITES (ETIOLOGIA DAS), DERMATITES ULCERATIVAS.



Fístula do inglúvio
Ver INGLúVIO (PATOLOGIA DO)



Fraturas do bico
Etiologia
– São frequentes em cacatuas (mutilação pelo companheiro) ou em outros psitacídeos
(traumatismo).
– As fraturas maxilares são mais frequentes que as fraturas mandibulares.

NOTA: A luxação da maxila também pode ocorrer após traumatismos em pequenos
psitacídeos jovens. A rinoteca parece se deslocar dorsalmente.

Tratamento
– Conter a hemorragia, realinhar osso e ranfotecas, realinhar o conjunto com auxílio de ligaduras
metálicas ou pinos, envolver o conjunto (realinhado) com uma prótese em resina ou em
cimento de ionômero de vidro. Tratamento anti-infeccioso.
– Luxação da maxila: reposicionar com auxílio de anestesia.
– As sequelas pós-operatórias incluem: maloclusão, desvios laterais do bico.



Gastrite
Ver REGURGITAçõES E VôMITOS AGUDOS.



Gota visceral e articular
A gota é uma afecção metabólica que se caracteriza por deposição de ácido úrico, na forma de
uratos, em diferentes níveis no organismo. Observada, principalmente, em grandes psitacídeos,
em pequenos psitacídeos idosos e, ocasionalmente, em canários domésticos.

Gota Visceral
• ETIOLOGIA: toda afecção que resulte em hiperuricemia com retenção de ácido úrico pelos
túbulos renais.
– Nutricional: avitaminose A, hipervitaminose D3, alimentação rica em proteína.
– Ambiental: resfriamento brutal, privação de água, intoxicações.
– Infecciosa: todas as infecções, micotoxicoses.
• SINTOMAS: evolução aguda

Anorexia, polidipsia, morte súbita
• DIAGNóSTICO: difícil no animal vivo.
– Endoscopia de sacos aéreos: observação de depósitos de uratos em diferentes vísceras
(principalmente rins e pericárdio). O exame histológico através de biópsias permite a
confirmação do diagnóstico.
– Bioquímica: elevação da uricemia (normal < 100 mg/L).
• TRATAMENTO: ver Gota articular.

NOTA: Geralmente a gota visceral não coexiste com a gota articular numa mesma ave.

Gota Articular
Etiologia
– Frequentemente secundária à nefropatia.
– Todas as afecções que resultem em uma hiperuricemia podem incorrer em precipitação de
cristais de ácido úrico (ver Gota visceral e NEFRITE).
• SINTOMAS: evolução mais crônica.
– Claudicação, dificuldade de se manter empoleirada.
– As articulações afetadas ficam edemaciadas, quentes, dolorosas e ruborizadas.
– Pequenos nódulos (tofos gotosos) contendo uma substância fina e esbranquiçada (cristais de
ácido úrico) em região das articulações distais de membro pélvico.

Tratamento
Frequentemente paliativo: reidratação; administração de vitaminas A e B, de vitamina C (0,50 g/L
na água de beber), de lactose (4 g/L na água de beber), alopurinol (Zyloric®*), colchicina
(0,05 mg/kg/dia). Deve-se ressaltar que estes dois últimos medicamentos possuem uma
nefrotoxicidade que não deve ser negligenciada.

Oferecer proteínas de alta qualidade em quantidade moderada e verduras em abundância.



Gripe aviária
Sinonímia: peste aviária, Influenza aviária altamente patogênica (IAHP), ortomixovirose.

Espécies Acometidas
Passeriformes, psitacídeos, gruiformes, anseriformes, musofagídeos (turacos). Os perus são mais
sensíveis que os frangos, canários e pombos. O vírus é patogênico para: felídeos domésticos
(gatos), felídeos selvagens (tigres, panteras etc.) e furões.

Moléstia considerada legalmente contagiosa.

Etiologia
– Vírus Influenza do tipo A, do gênero Ortomixovírus e da família Orthomyxoviridae.
– Existem vários subtipos em função dos antígenos de superfície H (hemoaglutinina) e N
(neuraminidase). Nas aves: 15 subtipos H e 9 subtipos N. Praticamente todas as combinações de
subtipos já foram isoladas, mostrando a grande variabilidade antigênica dos vírus gripais
Influenza do tipo A. Esta variabilidade parece estar relacionada com derivados antigênicos ou
com o aparecimento de novos subtipos.

Sintomas
O quadro clínico é altamente variável segundo a exposição e a espécie aviária. O
desenvolvimento da doença pode ser inaparente.
• INCUBAçãO: 2 a 3 dias e, por vezes, até 14 dias das formas mais atenuadas.
• FORMAS: AGUDA E SUBAGUDA: septicemia com morte súbita sem sintomatologia ou evolução
rápida para o óbito após 1 a 2 dias de prostração intensa associada aos seguintes sinais:
– cutâneos: edema, congestão, hemorragia e necrose em região de crista, barbela e de membros
pélvicos;
– digestivos: diarreia;
– respiratórios: dispneia intensa;
– neurológicos: incoordenação locomotora, paralisia, sinais de encefalite.
• FORMAS ATENUADAS: causadas por vírus IAHP que não resultam em mortalidade em massa.
Sinais digestivos e respiratórios.

Transmissão Entre As Aves
• TRANSPORTES: aves migratórias, transportes internacionais, trocas comerciais, aves selvagens
importadas colocadas em quarentena.
• TRANSMISSãO INDIRETA: trem (na Rússia, os casos ocorrem ao longo da Transiberiana).
• ELIMINAçãO DO VíRUS: essencialmente pelos excrementos (contaminando efluentes), mas também
através de secreções oculares e respiratórias.
• SOBREVIVêNCIA DO VíRUS: 15 dias em ambiente externo.

Lesões
Inespecíficas.
• EXTERNAS: pele (hemorragia e necrose em região de cabeça, barbela e membros pélvicos),
conjuntivite, sinusite.



• INTERNAS: respiratórias (traqueíte, aerossaculite), diversas (pericardite, ooforite, hemorragias
cerebrais).

Diagnóstico
Em animais vivos
– A partir de swabs cloacais ou laringotraqueais.
– Inoculação em cultura celular ou em ovos embrionados, ou PCR (mais preciso e mais
confiável).

Em animais mortos
– Amostras de órgãos
– Mesmas técnicas descritas anteriormente.



Hemocromatose
Espécies Acometidas
A hemocromatose, ou sobrecarga de ferro, frequentemente acomete as aves frugíveras dos
aviários/criadouros. As espécies mais afetadas são os mainás, os tucanos, os turacos, os calaus,
aves do Paraíso; mas também, com menos frequência, tangarás (saíras), os melros, os mutuns, os
quetzais, os flamingos rosados, os pimentinhas e rouxinóis do Japão ou alguns psitacídeos
(grandes psitacídeos, cacatuas, lóris: lóris de “cauda” curta e arredondada, loriquitos: lóris de
“cauda” longa e cônica).

Etiologia
Hemocromatose é a designação dada à presença de sintomas resultantes de uma intoxicação por
ferro e de hemossiderose na presença de excesso de ferro celular.

Em condições normais, o ferro de origem alimentar é transportado através de proteínas
denominadas transferrinas para ser estocado, parte sob forma orgânica (ferritina e
hemossiderina) a nível hepático e esplênico. A outra parte (o restante dos 50%), na forma de
hemoglobina e de mioglobina, assegura o transporte de oxigênio. A regulação da taxa de
absorção intestinal do ferro de origem alimentar possibilita o controle do estoque de ferro
orgânico.

A taxa de assimilação do ferro alimentar depende muito do tipo de ferro e da composição da
alimentação.
– Nos ingredientes vegetais, o ferro assimilado é de, no máximo, 10%; nos ingredientes de
origem animal é de 30% no mínimo.
– A vitamina C, os ácidos orgânicos e alguns aminoácidos favorecem a assimilação de ferro.
– Certos taninos (presentes no chá, por exemplo), as fibras alimentares (fitatos), certos tipos de
argilas, de minerais e de oligoelementos, e os oxalatos diminuem a assimilação de ferro.

A alimentação natural das aves frugíveras é rica em nutrientes que inibem a assimilação do
ferro, notadamente os taninos, “poderosos” quelantes de ferro, presentes em numerosas plantas
e frutas exóticas.

As aves, diferentemente dos mamíferos, não possuem lactoferrinas e sim proteínas do tipo
transferrinas. O estresse e as doenças favorecem a hemocromatose através da liberação de
transferrinas que provocam um aumento do conteúdo de ferro hepático.

Clínica
Sinais respiratórios
– Dispneia, polipneia, distrição respiratória por compressão de sacos aéreos devido à
hepatomegalia associada ou não a um derrame exsudativo periepático. Estas dificuldades
respiratórias desenvolvem-se, de forma geral, progressivamente. Pode ocorrer morte súbita
(tucanos).
– Dificuldade para se alimentar e dificuldades de locomoção, por vezes regurgitações,
poliúria/polidipsia.

Aumento de volume abdominal
– Hepatomegalia, muitas vezes considerável.
– Presença ou não de líquido ascítico. O líquido pode ser encontrado em cavidade celomática em



região periepática direita e/ou esquerda e de forma difusa.
• EMAGRECIMENTO, PENAS ERIçADAS, FEZES LíQUIDAS.

Diagnóstico
• RADIOGRAFIA DORSOVENTRAL: hepatomegalia, perda da silhueta cárdio-hepática em “ampulheta”,
perda quase que completa da visualização de sacos aéreos.
• ENDOSCOPIA.
• PUNçãO ABDOMINAL: transudato, de aspecto citrino, de densidade inferior a 1.020, baixa
celularidade, rico em proteínas (até 30 g/L).
• BIOQUíMICA: diminuição de proteínas totais e de albumina; e aumento de AST, FA, LDH, ácidos
biliares (lesão hepática aguda) e de colesterol. A dosagem de ferro sérico não tem significado
diagnóstico.
• BIóPSIA HEPáTICA sob agulha: dosagem do ferro hepático (100-500 ppm), histologia (coloração de
azul da Prússia).

Tratamento
Frequentemente paliativo, os sintomas são observados tardiamente.
• PUNçãO CUIDADOSA DO LíQUIDO ASCíTICO, com repetição. Punções múltiplas são frequentemente
necessárias, em virtude da segmentação das serosas.
• FLEBOTOMIA (1% do peso do corpo), repetir toda semana durante vários meses.
• QUELANTES DE íONS FéRRICOS: deferoxamina (Désféral®*) 20 mg/kg IM ou VO por 7 dias. Repetir 4 a
5 vezes com uma semana de intervalo.
• DIETA: suprimir frutas e legumes de cor verde, fontes ricas em ferro (espinafre), frutas ricas em
vitamina C (frutas cítricas, kiwi, morango, uva), gema de ovo, carne e fígado.



Hemoparasitas
Haemoproteus Sp
– Hemosporídeo, hemoparasita. Passeriformes, psitacídeos, aves de rapina. Em geral os sintomas
são inaparentes. Transmissão por picada de insetos (borrachudos, moscas).
– Tratamento: cloroquina 5-10 mg/kg/dia durante 7 dias, minociclina 7,5 mg/kg/12 horas durante
15 dias.

Leucocytozoon Sp
– Outro hemosporídeo, hemoparasita. Passeriformes (canários domésticos), psitacídeos
(periquitos-australianos), aves de rapina. Transmissão por picada de insetos (borrachudos,
mosquitos). Presença de gametócitos não pigmentados no interior de eritrócitos.
– Tratamento: cloroquina 5-10 mg/kg/dia durante 7 dias.

Atoxoplasma Serini (Lankesterella Serini, Isospora Serini)
• Frequente em canários domésticos, diamante Gold, mainá, pardal doméstico. Transmissão
direta, através da ingestão de fezes, ou indireta, por artrópodes hematófagos (Dermanyssus
gallinae). Ciclo sexual: intestinal, estágio esporozoíto: sanguíneo.
• SINTOMAS: mortalidade de canários (no período em que começam a se alimentar sozinhos)
entre a 4ª e a 10ª semana. Apatia, dispneia, anorexia, diarreia, alterações neurológicas, abdome
distendido por hipertrofia hepática seguidos de morte em 8 e 10 dias.
• DIAGNóSTICO: à necropsia, hepatomegalia (fígado “negro”), esplenomegalia. Evidenciação de
esporozoítos intralinfocitários e intramonocitários em decalques de fígado, baço e pulmões.
• TRATAMENTO: erradicação dos Dermanyssus. Sulfadimetoxina-pirimetamina (Océcoxil®).

Toxoplasma Gondii
• Em canários, menos frequentemente em alguns psitacídeos (periquito-australiano, lóris, lóris
arco-íris), e em mainás. Transmissão por ingestão de água ou alimentos contaminados por
oocistos presentes nas fezes dos gatos.
• SINTOMAS: apatia, diarreia, alterações neurológicas centrais (ataxia, nistagmo, meneios de
cabeça…), alterações oculares diversas.
• DIAGNóSTICO: sorologia, histologia e citologia (decalques de fígado, baço e pulmão).
• TRATAMENTO: sulfadimetoxina-pirimetamina (Océcoxil®), sulfaquinoxalina, diclazuril.

Babesia, Haemogregarina, Plasmodium, Trichomonas,
Trypanosoma
Ocasionalmente encontrados em canários, Colombídeos, Anatídeos, Galináceos e em aves de
rapina.





Hemorragias vasculares
Etiologia
Feridas, arranhadura de gatos, injeção, ruptura de um vaso (hepatomegalia), ruptura de aurícula.

Sintomas
Traços de sangue nas penas ou nas fezes, astenia, hipóxia, edema pulmonar.

Tratamento
Hemostáticos (vitamina K1, etansilato Hémoced®), antibióticos, tratar a causa.



Hepatites
Características Anatomofisiológicas
O fígado é bilobulado e seu peso corresponde a 3% do peso corporal. Na maior parte dos
psitacídeos, a vesícula biliar está ausente, a bile é escoada para o duodeno através de dois canais
hepáticos. O fígado produz ácido úrico e contribui para a eliminação, via biliar, da biliverdina.
Suas reservas funcionais são muito importantes.

Sintomas
Aparecem quando 80% dos hepatócitos estão acometidos. Icterícia raramente é observada.

Inespecíficos
– Anorexia, emagrecimento, sonolência, posição “arqueada”, alterações na plumagem (em
coloração e no aspecto em andorinhas/pequenos psitacídeos, calopsitas), regurgitação, poliúria,
polidipsia, morte súbita.
– Alterações neurológicas em decorrência de encefalopatia (ataxia, meneios de cabeça)

Específicos
– Fezes de coloração esverdeada (biliverdina) ou amarelada, melena, distúrbios de hemostasia,
ascite.
– Hipertrofia do bico (periquitos-australianos), bico e unhas de má qualidade.

Etiologia
As causas podem ser:
– nutricionais: esteatose hepática (sedentarismo, impossibilidade de voar, dieta hipercalórica,
diabetes melito e, uso de progestágenos, principalmente em Psitacídeos), hemocromatose,
intoxicação por metais pesados.
– virais: doença de Pacheco, Poliomavírus (BFD), Reovírus, Adenovírus;
– bacterianas: clamidofilose, micobacteriose, infecções por Salmonella, Serratia, Campylobacter,
Pseudomonas, E.coli;
– parasitárias: aspergilose (frequente), protozoários (Atoxoplasma serini/ canários amarelos,
Sarcocystis falculata, Plasmodium, Encephalitozoon/“inseparáveis”: agapórnis), trematódeos
(cacatuas importadas);
– tumorais: colangiocarcinomas (pequenos psitacídeos), frequentemente associados a papilomas
cloacais.

Diagnóstico
• RADIOLOGIA: hepatomegalia, por vezes atrofia (fibrose, cirrose), ultrassonografia (“sonda” em
posição central ao bordo caudal do esterno).

Bioquímica
– Dosagem de ALT e eletroforese (sem necessidade).
– Elevação de AST, LDH, ácidos biliares (valores normais < 100 µmol/L; lesão severa: 150-
400 µmol/L).



• BIóPSIA HEPáTICA: não recomendada, risco de hemorragia. É indicada nos casos de: alterações
radiográficas, AST > 330 UI/L, ácidos biliares > 150 µg/L.

Tratamento
• SUPORTE: oxigenoterapia, fluidoterapia (soluções coloidais se a ave apresentar
hipoalbuminemia), vitaminoterapia (AD3E, complexo B), hepatoprotetores (Sedochol®: protetor
hepático à base de metionina, Ocetholine®, Zentonil®). Revisar a dieta (oferecer legumes frescos e
verdura, limitar as sementes, ou melhor, substituir por alimentos extrusados). A fitoterapia é
sempre útil (“EPS Desmodium”, “Chardon Marie”).
• ESPECíFICO: doxociclina (clamidofilose), itrafungol (aspergilose), lactulose (Duphalac®)
0,3 mL/kg/8-12 horas (encefalopatia hepática), colchicina 0,04 mg/kg/6-12 horas VO (fibrose),
aciclovir (Zovirax®) 80 mg/kg IM ou 240 mg/kg de alimento (herpesvirose).



Hiperceratose dos membros pélvicos
Acomete, principalmente, os canários domésticos senis.

Etiologia
– Nutricional: carência em vitamina A.
– Ambientais: falta de higiene, gaiolas “sem fundo”, poleiros não adaptados.
– Outras: sarna dos membros pélvicos (Cnemidocoptes pilae), idade avançada.

Lesões
– Espessamento, endurecimento e hipertrofia das regiões escamosas em membros pélvicos.
– Rigidez dos dígitos e dificuldade de se manter em poleiro nos casos mais avançados.

Tratamento
– Remoção cirúrgica das crostas com precaução (risco de sangramento).
– Aplicação de óleo de amêndoas doces, cicatrizante tópico (Dermaflon), pomada queratolítica
“ictiolítica”, Ekyflogyl® (anti-inflamatório), se a reação inflamatória for intensa.
– Antibioticoterapia sistêmica (enrofloxacina, marbofloxacina) durante 2 a 3 semanas.



Hiperparatireoidismo
Etiologia
– Hiperparatireoidismo nutricional secundário. A hipocalcemia ocasionada por uma alimentação
carente em cálcio (sementes, frutas, legumes) provoca um aumento de secreção de paratormônio
(PTH) que acentua ainda mais a reabsorção de cálcio ósseo.
– Hiperparatireoidismo renal. Nas nefropatias não há transformação da vitamina D3 em sua forma
metabolicamente ativa pelos rins.

Sintomas
– Raquitismo em aves jovens e osteomalacia em aves adultas, dificuldade para se manter
empoleirada, osteodistrofia fibrosa, ossos frágeis, crises de tetania (provocadas por
hipocalcemia).
– Plumagem de péssima qualidade, automutilação.

Diagnóstico
Aumento da calcemia (por vezes 450 mg/L) seguida de queda bruta (50 mg/L), aumento do
fosfato sérico por vezes considerável.

Tratamento
– Modificar e reequilibrar a dieta.
– Gluconato de cálcio (100 mg/kg IM ou IV) e diazepam (Valium®*) se ocorrerem crises de tetania.



Hipervitaminose D
Ver OSTEODISTROFIAS.



Hipocalcemia dos papagaios-do-congo (cinza-
africanos)
É uma enfermidade que acomete, especificamente, papagaios-do-congo (cinza-africanos). É
observada em aves jovens de 2 a 5 anos.

Sintomas
– Iniciam-se com incoordenação motora e dificuldades de se manter em poleiro, seguidas de
crises neurológicas com opistótono, contrações tônicas e convulsões. A frequência de crises
aumenta sob o efeito de estímulos externos.
– Alterações neurológicas aparecem quando a calcemia é inferior a 60 mg/L (pode chegar a
25 mg/L). Nota-se aumento dos níveis séricos de fosfato e os níveis de proteínas totais, albumina
e de colesterol geralmente são baixos.

Etiologia
– Permanece discutível: origem viral, secreção elevada de cálcio, deficiência nutricional de cálcio,
vitamina A ou D3, falta de luz solar (ou seja, de exposição à UVB) já foram relatadas.
– A origem parece bioquímica: a hipocalcemia estaria relacionada a baixos níveis séricos de cálcio
sérico, sendo que o remanescente estaria ligado à albumina sérica ou a lipoproteínas de
transporte.

Tratamento
– Reposição de cálcio: gluconato de cálcio (CalciTAD®) 100 mg/kg IM seguido por administração VO
durante 10 dias. Ingestão subsequente de complemento mineral (Perrotonic®).
– Corrigir a alimentação, suprimir sementes de girassol; oferecer, aos poucos e progressivamente,
alimentos extrusados.



Inglúvio (Patologia do)
Ingluvite

Sintomas
– Regurgitação de um líquido viscoso ácido e viscoso de odor rançoso.
– Penas da face sujas (muco), emagrecimento rápido.

Etiologia
– Corpo estranho: objetos e fragmentos de objetos diversos, sondas de gavagem em látex em
filhotes, sementes inteiras de amendoim…
– Alimentar: excesso de gordura, de fibras e de proteínas, sementes estragadas e mofadas, falta
de água, avitaminoses (A e E), hipervitaminose D3.
– Infecciosa: bactérias Gram-negativas, distúrbio de dilatação do proventrículo ou PDD,
poliomavirose.
– Orgânica: extensão de gastroenterite (com regurgitação do conteúdo do proventrículo via
inglúvio e acidificação do meio), sobrecarga do inglúvio.

Diagnóstico
– Coleta e análise do líquido ingluvial, radiografia, endoscopia.
– Diferencial: regurgitação de conteúdo ingluvial líquido na presença dos donos/psitacídeos
muito apegados ao dono (cacatuas).

Tratamento
– Massagem e esvaziamento do inglúvio repetidas vezes, se necessário; hidratação.
– Na presença de corpo estranho: extrair por massagem retrógrada, endoscopia ou por
ingluviectomia. Ver CIRURGIA DIGESTIVA.
– Alívio gástrico (Kaomycine®, Smecta®*), antieméticos (metoclopramida).

Estase Ingluvial (Dilatação)
Sintomas
– Distensão do inglúvio perceptível à palpação.
– Movimentos de pescoço, diarreia, anorexia, enfraquecimento rápido.

Etiologia
– Atonia muscular do inglúvio: desidratação, deficiência global, papa muito “espessa” em muita
quantidade, estase gastrointestinal, araras com menos de um mês de vida.
– Corpos estranhos na mucosa do inglúvio, capilárias, Candida, vírus (DISTúRBIO DE DILATAçãO DO
PROVENTRíCULO ou PDD).

Tratamento
– Mecânico: massagem progressiva do conteúdo ingluvial (cabeça mantida para baixo), lavagem-
aspiração do conteúdo com sonda.
– Alívio dos sintomas gastrointestinais (Smectivet®*, Kaomycine®), metoclopramida.



Ingluviectomia se o tratamento clínico falhar.
– Alimentação “energética” e de fácil digestão (Fortol®) várias vezes e em pequena quantidade.

Fístula Do Inglúvio
Ver CIRUGIA DIGESTIVA



Ingluvite
Ver PATOLOGIA DO INGLúVIO.



Intoxicação
Ver também CRISES CONVULSIVAS, NEFRITES.

Intoxicações Iatrogênicas
• ANTIBIóTICOS: penicilinas com excipiente de procaína (alterações neurológicas fatais),
quinolonas (necrose tecidual e condropatias por uso de enrofloxacina em pintinhos),
cefalosporinas, aminosídeos e sulfamidas (insuficiência renal), tetraciclinas (necrose tecidual,
intramuscular e regurgitações: doxiciclina em grandes psitacídeos como araras).
• ANTIFúNGICOS: anfotericina, flucitosina (insuficiência renal), itraconazol (anorexia,
regurgitação/grandes psitacídeos, papagaios- do-congo/cinza-africanos), cetoconazol (anorexia,
regurgitação/grandes psitacídeos).
• ANTIPARASITáRIOS: levamisol (ataxia, regurgitação, dispneia, morte/psitacídeos), ivermectina
(crises epiléticas/papagaio-rei australiano, cacatua das palmeiras, pintassilgo).
• VITAMINAS: excesso de vitamina A (osteodistrofia), de vitamina D3 (osteodistrofia, calcificações
renais).
• HORMôNIOS: progestágenos (medroxiprogesterona/PU/PD, diabetes melito, lipidose hepática).

Inseticidas
Principalmente os organofosforados.
• SINTOMAS: anorexia, vômitos, diarreia, dilatação/estase de inglúvio, alterações neurológicas,
dispneia.
• TRATAMENTO: o mais rápido possível (ineficaz após 20 horas). Atropina 0,2-0,4 mg/kg IM,
pralidoxima (Contrathion®) 10-20 mg/kg, oxigenoterapia, reidratação, Charbon de Belloc (carvão
ativado).

Metais Pesados

Chumbo (saturnismo)

 
Sintomas
– Anorexia, regurgitações por vezes incoercíveis, PU/PD, prostração, emagrecimento, fezes de
coloração verde-escurecidas, urina hemorrágica ou de coloração amarelo-esverdeada.
– Alterações neurológicas: claudicação, asas caídas e dificuldade de se manter em poleiro;
seguidas de alterações neurológicas centrais (amaurose, convulsões progressivas, rigidez dos
dígitos).

Diagnóstico
– Anamnese (ave vive em gaiola ou “livre”, acesso a objetos à base de chumbo como pesos de
cortina ou presilhas/grampos de cabelo).
– Radiologia: partículas de chumbo radiopacas na moela ou nos intestinos. “Negativa” para
pinturas e solventes.
– Dosagem de chumbo sérico/plumbemia (em um tubo com EDTA): normal < 20 µg/dL.



– Hematologia: anemia hemolítica hipocrômica regenerativa, policromasia.

Tratamento
– Específico: Edetato dissódico de cálcio®* Serb® 20-30 mg/kg/8-12 horas (diluído em soro fisiológico)
IM e depois, se houver melhora, VO, durante 5 dias. Dimercaprol (BAL®*) 3-5 mg/kg IM a cada 4-5
horas nos dois primeiros dias, depois BID durante 10 dias.
– De reforço: sulfato de sódio (precipitado com chumbo), diazepam se houver sintomatologia
neurológica.

Zinco

Fontes: arame galvanizado (nas regiões das soldas).

Sintomas
– Forma aguda: abatimento, ataxia, crises convulsivas, PU/PD, diarreia verde-escurecida,
dispneia.
– Forma crônica: astenia, vômitos, fezes verde-claras volumosas de odor forte (pancreatite),
emagrecimento, PU/PD, ataxia, automutilação (cacatuas).

Diagnóstico
– Radiografia: estase intestinal, imagens panorâmicas. O zinco é radiopaco.
– Dosagem do zinco sérico/zincemia (em tubo heparinizado/heparina de lítio com seringa sem
êmbolo de borracha): suspeita: se ≥ 300 µg/dL e positivo: se ≥ 700 µg/dL.
– Bioquímica: aumento das CPKS, amilase, glicemia, ácidos biliares, ácido úrico.
• TRATAMENTO: idem a saturnismo.

Ferro

Fontes: recipientes de ferro.
• SINTOMAS: anorexia, emagrecimento.

Diagnóstico
– Radiologia: presença de partículas de ferro.
– Dosagem de ferro sérico: níveis normais 2,25-6,25 ppm.
• TRATAMENTO: edetato dissódico de cálcio (ver Chumbo e Zinco), dimercaprol, deferoxamina
(Desféral®*) 20 mg/kg/4h IM até a normalização do quadro.

Intoxicações Diversas
• PLANTAS: filodendro, datura, difembachia (comigo-ninguém-pode), digitalis, teixo, oleandro,
kalanchoe (flor da fortuna), lírio-do-brejo, poinsétia, azaleia, rododendro, clêmatis, sementes de
rícino, avica, frutas de sabugueiro não maduras/verdes (heterosídeos produtores de ácido
cianídrico), canabis, sedum, solanáceas. Vômitos, evolução, por vezes, para o óbito (frutos de
sabugueiro).
• PRODUTOS DOMéSTICOS: água sanitária (hipoclorito), desinfetantes de piscina (cloro, peróxido de



hidrogênio etc.), detergentes, desodorantes, teflon (politetrafluoetileno), desinfetantes,
acendedores de churrasco. Vômitos.
• AMôNIAS QUATERNáRIAS (detergentes catiônicos surfactantes): gastroenterite, paralisia
respiratória, insuficiência renal aguda.
• CLORETO DE SóDIO: anorexia, PU/PD, alterações neurológicas, edema cerebral. Tratamento:
hidratação intensa.
• ALIMENTOS “ESTRAGADOS”: micotoxinas, alfatoxinas. Enterites.
• ALIMENTOS TóXICOS: chocolate preto (irritação, regurgitação, convulsão, curso frequentemente
fatal), abacate, alho, sementes de algumas frutas (damascos, cerejas, pêssegos, ameixas)
consumidos em grande quantidade.
• NICOTINA: alterações respiratórias graves, alterações neurológicas (hiperexcitabilidade,
convulsões).
• PROPILENOGLICOL (excipiente da ivermectina): tóxico VO, crises epiléticas.



Intoxicação por inalantes
Ver DESCONFORTO RESPIRATóRIO



Laringotraqueíte
Etiologia
– Inalação de vapores tóxicos, corpo estranho, regurgitações, ferimentos.
– Avitaminose A, infecções bacterianas, virais (laringotraqueíte viral do canário, traqueíte viral
dos papagaios), fúngicos (aspergilose), parasitários (singamose dos mainás, acaríase respiratória
dos pequenos exóticos e dos “inseparáveis”: agapórnis).

Sintomas
Tosse seca, desconforto respiratório, perda da voz ou do canto e, por vezes, desconforto
respiratório.

Tratamento
Ver DESCONFORTO RESPIRATóRIO e Aparelho respiratório em POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS.



Micoses
Ver ASPERGILOSE.



Moléstia de dilatação do proventrículo
Sinonímia: Macaw Wasting Disease (MWD), Psittacine Wasting Disease (PWD), Proventricular
Dilatation Syndrome (PDS), Proventricular Dilatation Disease (PDD). Na França, é chamada de
moléstia/doença de dilatação do proventrículo (MDP).

Histórico
É um distúrbio descrito pela primeira vez nos EUA, em 1977, em grandes psitacídeos. Depois, a
doença foi encontrada em mais de 50 espécies de psitacídeos (araras, papagaios, cacatuas etc).
Casos semelhantes foram recentemente descritos em gansos e uma doença similar foi observada
em outras espécies (pequenos exóticos, canários domésticos, tucanos).

Sintomas
Relacionados a problemas digestivos e alterações neurológicas que conduzem, quase que
invariavelmente, a um curso fatal em algumas semanas ou meses. A doença evolui com contágio
variável nos adultos, mas também em indivíduos jovens.
• SINTOMAS DIGESTIVOS: regurgitações (intermitentes ou incessantes), presença de sementes não
digeridas nas fezes, dilatação do inglúvio, dilatação do proventrículo, abdome dilatado. Esses
sintomas são acompanhados de emagrecimento progressivo, de prostração, de diminuição do
apetite. As fezes possuem odor forte e são volumosas em aves nutridas com alimentos
extrusados.
• SINTOMAS NEUROLóGICOS: letargia evoluindo para tremores, contrações clônicas, crises
epileptiformes, movimentos anormais de cabeça (torcicolo), ataxia locomotora (queda do poleiro,
dificuldade para se empoleirar).

Este quadro clínico tende a se agravar progressivamente, com superposição de infecções
bacterianas ou fúngicas.

Etiologia
A causa da MDP (francês) ou PDD ainda não está bem elucidada. A origem viral é admitida, mas
o agente viral responsável permanece ainda pouco conhecido. Houve suspeita da participação de
muitos vírus ao longo dos últimos 20 anos: vírus da encefalite equina do Leste, Coronavírus,
Reovírus, Paramixovírus aviário do tipo 1 (cepa lentogênica do Paramixovírus aviário aPMV1
relacionada à cepa vacinal Hitchner B1) e 3. O Bornavirus aviário regularmente encontrado em
biópsias (PCR e imuno-histoquímica) poderia constituir o agente causal. A doença não pôde ser
reproduzida experimentalmente. Entretanto, é certo que a propagação do vírus parece ser muito
lenta e que o período de incubação é longo (vários meses, vários anos) permitindo considerar
como doença crônica que implica a destruição progressiva do tecido nervoso. As aves jovens
podem desenvolver a doença com a idade de 10 semanas, mas os adultos são mais comumente
afetados.

A patogenia também é pouco conhecida. A PDD apresenta analogia com a síndrome de
Guillain-Barré em humanos. O papel da positividade para anticorpos séricos antigangliosídeos
em papagaios com PDD poderia indicar um processo autoimune pós-viral.

Diagnóstico



Aves vivas
A MDP deve ser considerada diante dos sintomas sugestivos descritos a seguir.
– Radiografia: permite a visualização da dilatação do proventrículo (a utilização de contraste
facilita a evidenciação), assim como a diminuição do trânsito intestinal. Uma ultrassonografia ou
uma fibroscopia também permite a evidenciação da dilatação proventricular.
– Histologia: uma biópsia endoscópica da mucosa do inglúvio permite a visualização de lesões
características em 70% dos casos.
– Virologia: o diagnóstico virológico (PCR, imuno-histoquímica) permanece complicado. A
sobrevivência do vírus nas fezes das aves infectadas é muito curta após a eliminação. Os
anticorpos produzidos são detectados no sangue pela técnica de Elisa, mas a reação imune
obtida é discreta. Um novo teste de detecção de anticorpos séricos antigangliosídeos é positivo
em pequenos psitacídeos acometidos pela PDD.
• AVES MORTAS (necropsia)

Lesões patognomônicas: inglúvio repleto de alimentos, proventrículo anormalmente dilatado e
de superfície ondulada, em razão da perda de contratilidade de sua túnica muscular. Outras
lesões estão associadas: hepatomegalia, esplenomegalia, dilatação de alças intestinais. A
histologia dos compartimentos gástricos e de tecido nervoso permite evidenciar lesões
características (infiltrados linfoplasmocitários perivasculares e perineurais).

Diagnóstico diferencial
A MDP deve ser diferenciada de várias outras afecções: candidíase do inglúvio, nematódeos,
giardíase (calopsitas), megabacteriose, micobacteriose, corpos estranhos, intoxicação por metais
pesados (chumbo, zinco), tumores, papilomatoses digestivas, carências nutricionais.

Tratamento
– Atualmente não existe um tratamento específico. Assim, tratamentos paliativos podem ser
propostos: antieméticos (metoclopramida, cimetidina), vitamina A, antibióticos, corticoides. Os
antivirais (interferon) estão sendo estudados. Os AINS (anti-inflamatórios não esteroidais)
inibidores da ciclo-oxigenase COX-2 parecem mostrar bons resultados; assim como a caseína e
os fermentos lácteos (Oceproven®).
– De todo modo, oferecer alimentos líquidos ou “papa” de alto valor energético (alimentos para
alimentação de aves, na mão, pelo próprio proprietário) aos animais doentes auxilia na melhora.
– A melhor prevenção continua sendo a quarentena sistemática das aves recém- adquiridas. Não
existe vacina disponível.



Morte súbita em aves
A morte é “brutal”, sem sinais precedentes (ou presentes num curto espaço de tempo ante
mortem). As causas podem ser múltiplas, a necropsia e a histologia são essenciais para
determinar um diagnóstico.

Cérebro e meninges: insolação, traumatismo, hemorragia, trombose.
Glote: abscesso.
Traqueia: obstrução (corpo estranho, aspergiloma).
Paratireoides: hipocalcemia, crises convulsivas.
Siringe: obstrução (corpo estranho, abscesso, aspergiloma).
Coração: estresse (medo, captura), fibrilação miocárdica.
Vasos: hemorragia, aterosclerose.
Pulmões: edema pulmonar, congestão aguda, intoxicação por produtos voláteis.
Fígado: hepatite aguda necrosante (clamidofilose, pasteurelose, salmonelose, yersiniose,

Campylobacter sp., Poliomavírus, Paramixovírus, Togavírus, aflatoxicose…).
Moela: intoxicação.
Pâncreas: pancreatite aguda, esteatonecrose.
Rins: nefrite aguda, gota visceral.
Adrenais: hipo ou hiperadrenocorticismo.



Muda de penas (Problemas da)
A Muda Fisiológica
O período de muda renova as penas, assegurando à plumagem suas características essenciais.
Representa uma etapa importante na vida da ave, mobilizando grande parte de sua energia e de
seu metabolismo.

A muda fisiológica é variável segundo as espécies. Nos pequenos psitacídeos, estende-se ao
longo de todo o ano em ciclos de 6 a 8 semanas, com um aumento da intensidade durante a
primavera e início do verão. É sazonal em outras espécies: ao final do verão, em canários
domésticos e na maior parte dos passeriformes, durante 20 a 60 dias. Durante a muda, os
canários domésticos machos param de cantar e seus órgãos sexuais diminuem (atrofiam). Se
uma ave perde suas penas fora do período da muda, ela pode substituí-las eliminando,
primeiramente, suas hastes. O fator determinante da muda envolve o fotoperíodo que atua no
eixo hipotálamo-hipofisário. Os hormônios tireoidianos possuem um papel determinante.

Etiologia
A origem pode ser:
– ambiental: condições de manejo inadequadas (temperatura, umidade, iluminação), estresses
diversos (troca de ambiente, transporte, captura, superpopulação, ambientes ruidosos);
– neuroendócrina: ausência de estímulos sexuais, excesso de iluminação no inverno,
hipotireoidismo;
– nutricional: carências alimentares (proteínas, aminoácidos sulfurados, vitamina E);
– patológica: doenças infecciosas intercorrentes.

Tratamento
– Restabelecer as condições de manejo de acordo com as exigências biológicas da espécie.
– Fornecer uma alimentação equilibrada e adaptada, complementos minerais e vitaminas
(Ocemue®, Perrotonic®), tiroxina sintética (L-tiroxina 20 µg/kg/12-24 horas durante 2 a 3 meses).



Nefrite
A nefrite é frequente em aves domésticas criadas em gaiolas e/ou em criadouros. É
frequentemente subdiagnosticada.

Etiologia
– Nutricional: falta de água, excesso de proteína, hipovitaminose A, gota, calcinose.
– Infecciosa: afecções bacterianas, virais, parasitárias, micóticas (aspergilose).
– Tóxica: NaCl, metais pesados (Pb, Zn), hidrocarbonetos (ver CUIDADOS EM AVES VíTIMAS DE
VAZAMENTOS DE óLEO: presentes em derramamentos/vazamentos de óleo), plantas, micotoxinas.
– Medicamentosa: sulfamidas, aminosídeos, soluções salinas VO, corticoides.
– Fisiopatológica: “envelhecimento” orgânico (IRC).

Sintomas
– Apatia, prostração, anorexia, cabeça inclinando para trás, membros pélvicos afastados. Por
vezes, morte súbita.
– Fezes mais líquidas, aumento da concentração de uratos.
– PU/PD, vômitos, desidratação; às vezes diarreia, ascite, edema de membros.

Ver Estimação do grau de desidratação em POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS
(Fluidoterapia).

Diagnóstico
– Bioquímica: aumento da uricemia (≥ 150 mg/L), dos níveis de creatinina sérica (≥ 5 mg/L).
– Aumento da parte aquosa das fezes.
– Radiologia (aumento dos lobos renais proximais), endoscopia renal, ultrassonografia renal
(gota visceral, ureteres repletos de urato).

Tratamento
– Tratar a causa, aumentar o aporte hídrico, diminuir o aporte de proteínas e de lipídeos,
oferecer frutas e legumes.
– Reidratação obrigatória. Ver Fluidoterapia em POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS. O
prognóstico é sempre bastante reservado visto que as lesões geralmente são irreversíveis.



Obesidade
Etiologia
– Superalimentação global, ração hiperenergética (dieta totalmente à base de sementes), porém
hipoproteica, leva a ave a um superconsumo, favorecendo a lipogênese.
– Sedentarismo, incapacidade de voar corretamente, espaço na gaiola muito limitado, idade
avançada.
– Origem iatrogênica: corticoides, progestágenos. Ocasionalmente hipotireoidismo.
– Certas espécies são predispostas: papagaios brasileiros, periquitos-australianos, calopsitas,
cacatuas rosa-albinas, canários domésticos.

Sintomas
– Apatia, dispneia ao mínimo esforço.
– As aves obesas são predispostas a numerosas afecções: acidentes cardiovasculares, pancreatite
aguda, esterilidade, retenção de ovos, diminuição das defesas imunes.

Diagnóstico
Além do aspecto clínico, bioquímica: aumento de colesterol, de triglicerídeos, de amilase, de
ácidos biliares e de AST.

Tratamento
– Modificar progressivamente a dieta durante várias semanas: aporte de glicídios e de proteínas de
qualidade, aumentar a ingestão de fibras, diminuir a quantidade de matéria gorda. Dar
preferência aos alimentos extrusados.
– Hepatoprotetores à base de colina (Océocholine®), lactulose (Duphalac®*). Tiroxina sintética se
for confirmado o diagnóstico de hipotireoidismo.



Oftalmias
Não Específicas
• ETIOLOGIA: traumatismos, ferimentos (corpo estranho, arranhadura de gato, brigas).
• COMPLICAçõES: úlcera de córnea, perfuração da córnea, hemorragia na câmara anterior, pan-
oftalmia. Não subestimar a gravidade nem as consequências do traumatismo.
• TRATAMENTO: colírio antibiótico, retalho conjuntival, enucleação se ocorrer pan- oftalmia, ou
então sutura corneal com fio reabsorvível 7/0 ou 9/0 sem perfurar a córnea.

Específicas
– Clamidofilose (canários)
– Outras afecções bacterianas ou virais.



Osteodistrofias
O tratamento das osteodistrofias frequentemente é ilusório. A prevenção deve ser privilegiada.

Raquitismo
Em aves filhotes (no ninho).

Etiologia
– Aporte alimentar insuficiente de cálcio, associado a um déficit de vitamina D3 e/ou a um
desequilíbrio fosfocálcico. É o caso de pequenos psitacídeos jovens domésticos que recebem
uma dieta exclusiva de sementes. A maior parte das sementes é rica em fósforo que se forma
junto com o cálcio, presente no tubo digestório, um precipitado insolúvel.
– Insuficiência renal: diminui a transformação em vitamina D3 ativa (1,25 di-
hidroxicolecalciferol).

Sintomas
– Deformidades em membros (sobretudo, em região tibiotársica) que não atingem o
comprimento normal.
– Deformidade da fúrcula, do tórax e das asas, bico mole, plumagem pouco desenvolvida.
• PREVENçãO: exposição adequada à luz solar. Alimentação equilibrada, privilegiar os alimentos
extrusados.

Osteoporose
• ETILOGIA: posturas excessivas, carência de cálcio, excesso de vitamina D3.
• SINTOMAS: sobretudo em fêmeas “esgotadas” por posturas sucessivas. Prostração,
deformidades e fragilidade ósseas (baixa radiodensidade, claudicação, quedas do poleiro).
• TRATAMENTO: alimentação equilibrada, gluconato de cálcio.

Osteomalacia
Nos adultos constitui a osteodistrofia propriamente dita.
• ETIOLOGIA: carência de cálcio (regime à base de sementes, posturas excessivas), com
hiperparatireoidismo secundário nutricional. O tecido ósseo pode ser substituído por tecido
fibroso (osteofibrose).
• SINTOMAS: deformidades ósseas (tibiotarsal, coluna, costelas), desmineralização, fraturas em
“galho verde”.
• TRATAMENTO: alimentação equilibrada, evitar as quedas. Gluconato de cálcio, vitamina AD3E.

Condrodistrofia
Em aviários/criadouros, as avestruzes e as calopsitas.
• SINTOMAS: plantigradia, hipertrofia e deformidade das articulações tarsometatarsianas (por
uma luxação do tendão gastrocnêmio).
• ETIOLOGIA: carências nutricionais (vitaminas B, Zn, Mn).



Hiperostose (Osteomieloesclerose)
Em periquitos-australianos. Claudicação, densificação óssea. Metaplasia óssea do tecido
hematopoiético intraósseo.



Papilomatoses
Papilomatose Externa Ou Papilomavirose
Passeriformes (canários domésticos, pequenos exóticos), Psitacídeos.
• SINTOMAS: lesões verrucosas em regiões de membros pélvicos e de dígitos.
• ETIOLOGIA: um vírus do tipo Papilomavírus não pôde ser implicado como agente etiológico.
• TRATAMENTO: exérese cirúrgica das lesões.

Papilomatose Interna
Em Psitacídeos (araras)
• SINTOMAS: papilomas de aspecto esbranquiçado a róseo, de sangramento fácil, em regiões de
mucosas orais, estomacais e cloacais. Ver PATOLOGIA DA CLOACA.
• ETIOLOGIA: nenhum papilomavírus foi isolado e os testes para poliomavírus são negativos.
Parece haver envolvimento de herpesvírus e este seria também responsável por carcinomas de
vias biliares.
• TRATAMENTO: cauterização com auxílio de um bastão de nitrato de prata ou exérese cirúrgica.
Ver PATOLOGIA DA CLOACA.



Parasitas digestivos
Protozoários Flagelados
• Trichomonas gallinae (T. columbae)
• Pequenos exóticos (diamantes), Columbiformes, calopsitas, papagaios brasileiros, aves de
rapina. Lesões necróticas e abscedantes na cavidade oral, mortalidade (diamantes).
• Giardia lamblia, Giardia psittaci
• Periquitos-australianos, calopsitas, tucanos, diamantes. Diarreia, prurido e automutilação da
região cloacal ou uropigiana (calopsitas), mortalidade (diamantes).
• Cochlosoma sp.
• Anatídeos, pequenos exóticos australianos (diamante Gold, bico-de-lacre). Os pardais do Japão
são frequentemente portadores e transmitem aos jovens diamantes Gold. Aves jovens com
menos de um mês e meio. Regurgitação de material amarelado contendo sementes não
digeridas, incapacidade de voar, retardo no crescimento.
• TRATAMENTO DOS PROTOZOáRIOS FLAGELADOS: metronidazol (Flagyl®*) 10-30 mg/kg/ 12 horas
durante 10 dias em 100 mg/L de água ou quilo de alimento (usar com cuidado nos pequenos
exóticos); ronidazol (Trichorex®) 8-10 mg/kg durante 7-10 dias.

Coccídeos
• Eimeria spp., Isospora canaria (pequenos exóticos, canários domésticos)
• Debilidade física, diarreia e, por vezes, as aves são assintomáticas. Tratamento: pirimetamina-
sulfadimetoxina (Ocecoxil®), toltrazuril (Baycox®).
• Atoxoplasma (Isospora) serini
    Agente da atoxoplasmose ou lankesterelose. Ver HEMOPARASITAS.
• Cryptospora meleagridis
    Muito pequeno (4 a 8 µm), enterite em aves com menor resistência. Tratamento: paramomicina
(Humagel®*) 100 mg/kg.

Nematódeos
• Ascaridae: Ascaridia galli, A. columbae (passeriformes, psitacídeos), Ascaridia platyceri, A.
hermafrodita (periquitos-australianos, lóris de cauda longa e cônica, araras). Debilidade física,
anorexia, enterite e, ocasionalmente, obstrução intestinal.
• Capillariidae: Capillaria caudinflata, C. contorta, C. annulata (periquitos-australianos, mainás,
martins, canários, pequenos exóticos, tucanos, araras). Mesmos sinais clínicos.
• Spiruroidea: Acuaria sp., Ascarops psittacula (pequenos psitacídeos), Procyrnea kea (papagaio-da-
nova-zelândia), Tetrameres sp. (papagaio-da-nova-zelândia, mainás). Parasitas dos
compartimentos gástricos. Regurgitação, diarreia, emagrecimento.
• TRATAMENTO DAS DOENçAS CAUSADAS POR NEMATóDEOS: fenbendazole (Panacur® 2,5%), piperazina
(Oceverm®) 100-300 mg/kg/12 horas levamisol (Aquaverm®) 20 mg/kg, pamoato de pirantel
(Strongid®) 5 mg/kg/12 horas ivermectina (Ivomec®) 200 µg/kg.

Cestoides (Tênias)
• Davainea sp., Raillietinia sp., Hymenolepis sp., Aporina sp. (pequenos exóticos, papagaio-do-
congo/cinza-africano, cacatuas, lóris, ecletus, araras). HI: moluscos, artrópodes. Evolução lenta,



emagrecimento, sede, fezes moles.
• TRATAMENTO DAS CESTODOSES: fenbendazole (Panacur® 2,5%) 50 mg/kg/dia durante 5 dias,
niclosamida (Teniverm pigeons®) 50-100 mg/kg, praziquantel (Droncit®) 10-20 mg/kg.

Trematódeos (Parasitas)
• Platynosomum proxcilliens (cacatuas). Parasitose hepática. HI: moluscos, insetos, artrópodes. Os
ovos são identificados em exames de fezes por sedimentação.
• TRATAMENTO das parasitoses por trematódeos: fenbendazole (Panacur® 2,5%), mebendazol,
praziquantel.



Parasitas externos
Parasitas Das Penas E Da Superfície Cutânea

Ácaros da superfície cutânea
– Dermanyssus gallinae (sarna vermelha, família Dermanyssidae). passeriformes. Ácaro
hematófago, de atividade noturna que durante o dia permanece escondido nos cantos dos
aviários/criadouros. Pode inocular bactérias e parasitas (Lankesterella, Plasmodium). Irritabilidade
das aves, prurido intenso, anemia ocasionalmente fatal.
– Ornithonyssus sylvarum, O. Bursa. (família Ornithonyssus). Sarna negra, parasita permanente.
– Argas persicus («carrapato de pombo»), Ornithodoros sp. Psitacídeos. Carrapatos de pele.

Ácaros das penas
– Nas penas: Analges sp., Megninia sp., Falculifer rostratus (pombos domésticos, perigoso no
período de muda de penas), Proctophyllodes (canários domésticos, nas bárbulas).
– No cálamo: Syringophilus bipectinatus (canários domésticos, periquitos mutantes de cor),
Dermoglyphus elongatus (canários domésticos), Prerolichus sp. (Psitacídeos).
• ÁCAROS DO TECIDO CONJUNTIVO SUBCUTâNEO: Laminosoptes cysticola. Psittaciella myiopsitae,
Passeriella reticulata. Psitacídeos, passeriformes. Lesões nodulares.
• ÁCAROS DA SUPERFíCIE CUTâNEA: Trombicula sp., (larva, família Trombiculidae): prurido cutâneo
intenso.

TRATAMENTO DAS ACARíASES CUTâNEAS E DE PENAS:
– Ivermectina (Ivomec®) spot-on 200-500 µg/kg 2 vezes por 10-15 dias (tóxico em priolos,
pintassilgos, papagaio-rei autraliano, cacatua das palmeiras), moxidectina (Cydectina®) spot-on 2
vezes por 10 dias.
– Se a contenção individual não for possível: pulverizar ivermectina diluída (0,5 mL de
ivermectina a 1%, em 1 L de água), imersão em caixa para banhos de cinzas de madeira com
carbaril.

Piolhos (malófagos)
– Em canários: Ptilopterus communis (piolho cinzento, piolho das penas, família Philopteridae).
Frequente também em outras aves granívoras, menos comuns em Psitacídeos. Piolho
“mastigador”, alimenta-se de debris epidérmicos. Locomoção rápida e difícil visualização.
– Em pombos: Colombicola columbae (o piolho longo) nas penas das asas e Campanulotes
bidendatus compar (o pequeno piolho) na base das rêmiges e do dorso.
– Em Anatídeos: Holomenopon sp., Leucoxanthum sp., síndrome da plumagem “molhada” dos
patos «que grudam».

TRATAMENTO DAS PEDICOSES:
– Carbaryl a 5% (Carbaryl®), ivermectina spot-on (ação limitada nos malófagos), Advocate® e
Profender® spot-on.
– Se a contenção individual não for possível: pulverizar ivermectina diluída (0,5 mL de
ivermectina a 1%, em 1 L de água), caixa para banho de cinzas de madeira com carbaril.
• SIMULIES, mosquitos (família Simuliidae): hematófagos, ação irritante, tóxico e espoliativo.
• PULGAS (Echidnophaga gallinacea, Ceratophyllus gallinae): regiões tropicais, raras.

Parasitas Da Pele, Das Escamas E Do Bico



• Cnemidocoptes pilae
– Sarna dos pequenos psitacídeos. Ver SARNA DO BICO.
– Sarna dos passeriformes. Canários domésticos, priolos, pássaros da espécie Placeus cucullatus,
diamantes. Ver SARNA DOS MEMBROS PéLVICOS.
• Cnemidocoptes laevis. Sarna alopécica. Fringilideos e, ocasionalmente, Psitacídeos.
• Cnemidocoptes mutans. Sarna dos membros pélvicos. Canários.
• Cnemidocoptes jamaicensis. Sarna dos membros pélvicos. passeriformes.



Parasitas respiratórios
Acaríase Respiratória
• ESPéCIES SENSíVEIS: passeriformes (principalmente diamante Gold e canários domésticos,
pequenos exóticos), Psitacídeos (agapórnis, periquitos-australianos, calopsitas).
• ETIOLOGIA: Sternostoma tracheacolum (1 mm de comprimento) e, mais raramente, Cytodites nudus.
Ácaros hematófagos que parasitam a traqueia, os pulmões e os sacos aéreos.
• TRANSMISSãO: dos pais para os filhotes durante a alimentação, pelos alimentos ou pela água
contaminada por estes ácaros.
• SINTOMAS: ruídos respiratórios (estalos/crepitações) sincronizados com a respiração, dispneia
ou desconforto respiratório.
• DIAGNóSTICO: visualização dos parasitas nas aves vivas por transiluminação da traqueia.
• TRATAMENTO: ivermectina spot-on (500 µg/kg). Tratar gaiola e aviários/criadouros com
pulverização de carbaril a 5% (10 g/4 L de água).

Singamose
• ESPéCIES SENSíVEIS: aves ornamentais e de quintal (faisões, galinhas-d’angola, perus),
Esturnídeos (mainás, esturjão, martins, estorninhos), Corvídeos (corvos, pica-pica).
• ETIOLOGIA: Syngamus trachea. Nematoide (família Syngamidae, Ss-O Strongyloidea) parasita da
traqueia. Chamado de verme vermelho.
• TRANSMISSãO: absorção de alimentos contaminados por ovos ou de hospedeiros intermediários
(minhocas da terra, moscas, centopeias).
• SINTOMAS: em aves jovens. Tosse, bocejos. A ave empurra e torce a cabeça e pode apresentar
asfixia.
• DIAGNóSTICO: endoscopia traqueal, presença de ovos nas fezes.
• TRATAMENTO: ivermectina (Ivomec®) 400 µg/kg 2 vezes com 15 dias de intervalo (primeira
escolha), tiabendazol (Thibenzole®), mebendazol (Telmin®), fenbendazol (Panacur®.)



Pena (Anomalias da)
Alteração De Coloração Da Plumagem
– Plumagem de má qualidade: carências vitamínicas.
– Albinismo (papagaio-vasa), hipercromismo (papagaio-do-congo/cinza-africano),
desvanecimento de canários de cor intensa em caso de não distribuição adequada de pigmentos
(cantaxantina: corante de pigmentação vermelha usado na alimentação de canários).
– Coloração amarela (calopsita): seguida de hepatite, devido à biliverdina, reversível após
tratamento.
– Penas verdes se tornam negras ou amarronzadas (papagaios brasileiros), penas rosas
(papagaio-do-Congo/cinza-africano): doença hepática ou renal, doença sistêmica (doença do bico
e das penas PBFD).
– Diversidade de cores vermelhas (agapórnis): parasitismo sanguíneo ou carências alimentares.

Irregularidades De Plumagem
– Crescimento de penas anormal e irregular em qualidade e em quantidade: ambiente
inadequado, gaiola pequena, carência em aminoácidos (arginina), oligoelementos (Se) e
vitaminas, fatores hereditários ou endócrinos, parasitas das penas (ver PARASITAS EXTERNOS).
– Estresse ou carências: carências, Circovírus da Doença do bico e das penas (PBFD), saturnismo,
corticoides, patologia hepática.

Alopecias
Generalizada (periquitos-australianos) ou localizada (cabeça, pescoço, cloaca) até a muda
seguinte (aves cantoras, como os canários alemães de plumagem verde). A etiologia é muito
variável: nutricional, ambiental, endócrina, genética.

Mudas Anormais
– A placa de incubação (região abdominal ventral para melhor dissipação do calor na incubação)
desprovida de penas, desenvolvida por algumas aves no momento da copulação, é fisiológica.
– Muda crônica. Principalmente em canários e em pequenos exóticos, mas também em pequenos
psitacídeos, localizada preferencialmente na cabeça e no pescoço. A condição pode durar muitos
meses e parece estar ligada a desequilíbrios neuro-hormonais do eixo hipotálamo-hipofisário,
que por sua vez são provocados por condições de manejo inadequadas. Tiroxina sintética.

Tratamento Das Alterações De Plumagem
Estabelecer um ritmo biológico de acordo com as exigências da espécie (luminosidade,
temperatura…), assegurar um regime alimentar equilibrado e variado, prescrever nos casos
graves um complemento vitamínico e hormônios tireoidianos (ver: AUTOMUTILAçãO e Alterações
do comportamento em POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS).



Pericardite
Etiologia
– Cardiopatia (insuficiência cardíaca direita), gota visceral (Ver GOTA VISCERAL E ARTICULAR).
– Infecção sistêmica: clamidofilose, micobacteriose, moléstia de dilatação do proventrículo (MDP
ou PDD).

Diagnóstico
• CLíNICO (astenia, dispneia).
• RADIOGRáFICO (hipertrofia da silhueta cardíaca).
• ULTRASSONOGRáFICO (efusão pericárdica, tamponamento cardíaco) com possibilidade de punção
guiada de líquido pericárdico.
• NECROSCóPICO: depósitos de urato (gota visceral), de fibrina e de pus (pericardite infecciosa).

Tratamento
– Antibióticos (pericardite infecciosa), alopurinol (Zyloric®*) 10 mg/kg para gota visceral.
– Punção ecoguiada cautelosa.
– Furosemida é o medicamento mais contraindicado.



Pneumopatias
Etiologia
Congestão pulmonar: insolação, cardiopatia com efusões, medo, estresse intenso; pneumonia
infecciosa.

Sintomas E Tratamento
Ver DESCONFORTO RESPIRATóRIO.



Pododermatite (podagra)
Encontrada principalmente em aves de rapina em cativeiro, mas também observada em aves de
gaiola e Anseriformes.

Etiologia
– Traumatismos plantares repetitivos (poleiros, barras), fundo da gaiola ausente ou
contaminado, carência de vitamina A.
– Ação secundária patogênica e bactérias oportunistas (Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
Candida albicans etc.).
– Superfícies rugosas de bacias e superfícies com água (Anseriformes).

Sintomas
– Infecção do tecido da arcada plantar (coxim central e metatarso) que evolui de modo crônico.
– Lesões de edema e hiperemia, seguidas por superfície plantar granulomatosa, ulcerativa e
então abscedante, culminando em necrose tissular.
– Dermatite purulenta, abscedação, por vezes osteomielite associada (Anseriformes).

Tratamento
– Aparar, curetagem das áreas de abscesso e necrosadas, respeitando tendões e suas bainhas,
bandagem protetora (Antibiotulle® recoberto por bandagens de gazes e da bandagem adesiva
Vetrap®) recobrindo totalmente a extremidade da pata.
– O tratamento médico sozinho é sujeito a falhas. A crioterapia é útil.



Poliomavirose
A poliomavirose é uma doença viral observada inicialmente no periquito-australiano
(Melopsittacus undulatus), mas descrita também em diversas espécies de psitacídeos, assim como
passeriformes (canários, Estrildidae, Ploceidae).

Epidemiologia
– Trata-se de um vírus do grupo do Polyomavirus denominado inicialmente Budgerigar Fledgling
Disease Virus ou BFD. Atualmente, é nomeado como Avian Polyomavirus ou APV.
– Transmissão: o vírus, muito resistente no ambiente, é transmitido essencialmente pelo pó das
penas, excrementos e aerossóis contaminados. A transmissão pelo ovo não está confirmada, mas
não foi excluída.

Sintomas
• NO PERIQUITO-AUSTRALIANO: a doença (Budgerigar Fledgling Disease) é fatal nos filhotes muito
jovens. Os periquitos infectados que sobrevivem podem desenvolver anomalias da plumagem:
penas de cobertura ausentes, atróficas ou displásicas. Os filhotes não podem voar para sair do
ninho (pássaros corredores). Trata-se da muda francesa ou French moult.
• NOS OUTROS PSITACíDEOS: a infecção acarreta frequentemente uma morte súbita nas aves jovens
sensíveis, principalmente em filhotes criados na mão. Os adultos infectados são normalmente
portadores sãos, portanto resistentes à doença que não desenvolvem. Apesar disso, eles podem
desenvolver os sinais clínicos ligados a APV se forem coinfectados pelo vírus do PBFD.
• NOS PEQUENOS EXóTICOS (principalmente do diamante Gold): natimortalidade, anomalias de
empenamento e da mandíbula.

Diagnóstico
– Histológico: corpúsculos de inclusão nas biópsias de rim, fígado e baço, e as penas em
crescimento.
– Técnica de PCR (laboratório Scanélis) associada a uma sonda de DNA específica: coleta de
sangue e penas.

Profilaxia
– Na França, a triagem de pássaros infectados é o único meio de reduzir a disseminação do vírus,
devido à ausência de vacinas e tratamento específico. É muito difícil estabelecer um diagnóstico
definitivo da infecção somente com base nos achados clínicos e lesões.
– As técnicas sorológicas não permitem conhecer o estado real da ave frente à infecção no
momento da coleta.
– Existe uma vacina disponível nos Estados Unidos: Psittimune®* APV (Biomune Co), vacina inativada
preparada a partir do vírus do periquito-australiano. Esta vacina, não disponível na França, é
destinada aos Psitacídeos, excetuando o periquito-australiano.



Proventriculite por megabactérias
Sinonímia: Proventricular Ventricular Disease (PVD).

Epidemiologia
• Espécies acometidas: Psitacídeos (periquitos-australianos, agapórnis, calopsitas, cacatuas),
passeriformes (principalmente canários, pequenos exóticos, diamantes Gold).
• Evolução: crônica nos adultos, mas aguda nos indivíduos em crescimento ou fragilizados.
Mortalidade espaçada numa criação com emagrecimento.

Sintomas
• Forma aguda: prostração repentina, regurgitação, abdome avermelhado a violáceo, excrementos
enegrecidos, morte em 12-24 horas.
• Forma crônica: nos canários e periquitos-australianos com menos de um ano, no fim do período
de reprodução. Penas desalinhadas, emagrecimento progressivo resultando em caquexia em
alguns meses, diarreia, bico azulado, polifagia aparente, regurgitações.

Etiologia
O agente patogênico não é uma bactéria, mas uma levedura gástrica com aspecto de
megabactéria Macrorhabdus ornithogaster GMS + tintura com Calcofluor White M2R e laranja de
acridina.

Diagnóstico
• Radiográfico: dilatação do proventrículo, trânsito de bário.
• Exame de excrementos: presença de fezes não digeridas.
• Exame em lâminas das fezes coletadas em cinco dias de acúmulo: presença de leveduras gástricas.
• Post mortem: caquexia, dilatação do proventrículo, filme mucoso espesso, petéquias e úlceras na
mucosa proventricular, elevação do pH proventricular (7 em vez de 1 a 3), interior do ventrículo
com coloração acastanhada.
• Histologia: infiltração linfocitária da lâmina própria do proventrículo.

Tratamento
– Anfotericina B (Fungizone®*): 100 mg/kg PV/12 h durante 10 dias por gavagem.
– Fluconazol (Triflucan®*): 1 mês, Oceproven®, vitaminas e aminoácidos essenciais.



Regurgitação e vômitos
Recapitulações Anatômicas
O inglúvio é uma dilatação do esôfago situada do lado direito do pescoço. Tem papel de
estocagem dos alimentos e está ausente em corujas, grous e algumas aves marinhas (gaivotas,
pinguins).

O estômago propriamente dito comporta duas partes: o proventrículo ou ventrículo sucenturiado,
de parede fina e glandular com função secretória, e o ventrículo ou moela com parede espessa que
garante a trituração mecânica dos alimentos. O proventrículo está sempre presente, o ventrículo
é muito desenvolvido nos granívoros, menos desenvolvidos nos insetívoros e herbívoros, e
ausente nas aves piscívoras e carnívoras.

Sintomas
A distinção clínica entre vômito e regurgitação não é sempre fácil:
– regurgitação = refluxo de conteúdo do inglúvio e do esôfago por ondas de contrações
peristálticas. Prognóstico mais favorável.
– vômito: refluxo do conteúdo estomacal. Prognóstico reservado.

Etiologia
Pode haver numerosas causas:
– comportamental: fisiológica (alimentação, bolas de regurgitação, parada) ou patológica (parada
pelo proprietário, objeto, outra ave);
– viral: vírus da Síndrome da Dilatação Proventricular (PPD, SDP), Polyomavirus, Doença de
Pacheco, Circovirus da PBFD, herpes vírus, adenovírus;
– bacteriano: Chlamydophila psittaci, Mycobacterium sp., Yersinia sp., Campylobacter, Klebsiella,
Aeromonas etc.;
– fúngico: aspergilose, candidíase, proventriculite por megabactérias (Macrorhabdus ornithogaster);
– parasitária: Trichomonas, Giardia, Histomonas, Capillaria, ascarídeos, cestódeos etc.;
– metabólica: hepatite, esteatose hepática, hemocromatose, nefrite, pancreatite, peritonite,
desidratação, problemas de desova, carência de vitamina A e vitamina E;
– tóxica: inseticidas, produtos domésticos, metais pesados (chumbo), alimentos, plantas,
medicamentos;
– mecânica: corpos estranhos, obstrução do inglúvio ou do proventrículo (vegetais, cascalho etc.),
estenose esofagiana, oclusão intestinal, tumor;
– nutricional: alimentação por gavagem muito quente, muito fria ou em excesso.

Exames Complementares
– Radiográfico: sem preparo, frente e perfil e com produto de contraste.
– Vômito e swab do inglúvio: citologia, Gram, cultura bacteriana e fúngica.
– Sangue: perfil hematobioquímico, pesquisa de metais pesados,
– Fezes: parasitológico direto e após enriquecimento (flutuação), exames iguais aos realizados no
inglúvio.
– Exames específicos em função da suspeita etiológica: sorologias, PCR, endoscopias.



Tratamento
Sintomático num primeiro momento
– Manter quente e calmo.
– Reidratar: SC, IV, IO/sol Ringer lactato, NaCl 0,45% + dextrose 2,5% aquecidos a 38-
39 °C/necessidade diária: 50 mL/kg (Psitacídeos) – 100 mL/kg (passeriformes) + a metade das
perdas (compensar os 2 dias).
– Metoclopramida: 0,5 mg/kg/12 horas, SC, IM, IV, VO.
– Antibioticoterapia: fluorquinolona inicialmente (marbofloxacina 10 mg/kg, enrofloxacina 10-
15 mg/kg/1 hora).
– Alimentação enteral por sonda: papa de criação para os granívoros (Nutribird® A 19® ou 21,
Harrisson juvenil®, Kaytee Hand Feeding®, Roudybush hand feeding®, ZuPreen®), alimentos para
nutrição enteral nos insetívoros e carnívoros (Hills AD®, Fortol® +).

Da causa após diagnóstico etiológico
 



Retenção de ovos
A retenção de ovos, denominada também de dificuldade de desova, é uma falha importante
reprodutiva nas aves mantidas em cativeiro. É frequente em algumas espécies: canários,
periquitos-australianos, calopsitas, agapórnis, papagaios, codorniz-da-china, pombas etc.

Este fenômeno pode ocorrer tanto em fêmeas que vivem em casal, como nas que vivem
sozinhas (portanto produzem ovos inférteis).

Etiologia
– Predisposição genética para as espécies descritas anteriormente.
– Atonia uterina por falta de cálcio (indispensável para a contração muscular uterina).
– Obesidade, idade muito avançada, estresse, ambiente muito frio.
– Desovas excessivas ou fora da estação, infecção local (salpingite), ovos muito volumosos, casca
fina e flexível (falta de cálcio), mau posicionamento do ovo, inflamação da cloaca lesionada por
um ovo muito grande ou com casca irregular, espasmos da musculatura do oviduto, anomalia da
forma ou da posição da cauda etc.

Sintomas Sugestivos
A fêmea encontra-se apática, anoréxica, os olhos um pouco fechados e as penas desalinhadas.
Tem dificuldade em permanecer no poleiro e frequentemente está no chão. Uma observação
mais detalhada revela balanços cíclicos da cauda, sincrônicos com a respiração acelerada. A
fêmea exibe cauda e asas frequentemente caídas (canários, araras) e, por vezes, como pinguim,
senta-se sobre a cauda com as patas afastadas (periquitos-australianos). Uma palpação delicada
do abdome permite, geralmente, perceber a presença de um ovo. A cloaca está frequentemente
suja por sangue. Se a ave não consegue expulsar o ovo, a morte pode ocorrer em alguns dias, ou
em algumas horas.

Prevenção
Fontes variadas de cálcio durante o período da reprodução: osso de siba, complemento mineral a
ser diluído na água de bebida, pó para adicionar numa mistura a base de cascas de ostra ou de
cascas cozidas de ovos de galinha, vitamina D3.

Tratamento
A ave com dificuldade de desova é normalmente encaminhada tardiamente para consulta,
infelizmente, em um estado avançado de retenção, em choque e por vezes perto de um desfecho
fatal. Isto é particularmente verdade para as fêmeas de pequeno porte (canários, pequenos
exóticos, codornas), cuja evolução é muito rápida.

Tratamento médico
– A ave deve ser colocada num lugar quente e calmo, com o ambiente aquecido a 28-30 °C, sobre
uma garrafa de água quente ou uma toalha úmida. É possível colocar um recipiente de água
fervente perto da gaiola, fornecendo calor e umidade. Deve-se lubrificar a cloaca aplicando-se
óleo (de oliva) seguido de uma massagem delicada e progressiva.
– Gluconato de cálcio 100 mg/kg IM, IV.



– Ocitocina intracloacal, gel de prostaglandina E2 (Prepidil gel®* intracloacal).

Tratamento cirúrgico se não obtiver sucesso
– Evacuação do ovo por taxis, ovocentese, salpingotomia, salpingectomia no caso de recidivas.
– Gluconato de cálcio.
– Considerar interromper a desova (medroxiprogesterona 50 mg/kg, proligestona 50 mg/kg,
acetato de leuprolide Lupron®*).



Rinite e rinolitíase
Etiologia
– Avitaminose A, com infecções bacterianas (Aeromonas, Klebsiella, Pseudomonas) ou fúngicas
(aspergilose). Ver CARêNCIA EM VITAMINA A.
– Origem parasitária (Cnemidocoptes pilae), endócrina (hipertrofia da cera amarronzada) ou
inflamatória.

Sintomas
• RINITE: espirros, corrimento nasal, crostas ao redor dos olhos, conjuntivite.
• RINOLITíASE: no papagaio-cinza-africano. Deformação e obstrução, mais frequentemente
unilateral, de uma narina por um bloco de secreções secas de origem sinusal.

Tratamento
• RINITE: vitamina A, antibióticos (quinolonas), tratamento antiparasitário (sarna) com
ivermectina, lavagem dos seios e coanas.
• RINOLITíASE: curetagem e lavagem com aspiração das cavidades nasais e dos seios sob anestesia
geral, por várias vezes, até a liberação completa das vias respiratórias.



Ruptura do saco aéreo
Sintomas
– Principalmente nos periquitos-australianos, calopsitas e papagaios.
– Enfisema subcutâneo, por vezes severo, principalmente na altura do pescoço (saco aéreo
cervicocefálico) ou do abdome mais raramente.

Etiologia
Traumatismo, aerossaculite, ruptura da parede abdominal, falha na sexagem endoscópica.

Tratamento
Aspiração do ar ou, de modo mais eficiente, criação de uma abertura permanente.



Salpingite
Etiologia
Retenção de ovo, desova intra-abdominal.

Infecção ascendente (colibacilose, salmonelose, micoplasmose, pasteurelose), infecção por
contiguidade.

Sintomas
Pouco específicos: anorexia, dispneia, emagrecimento. A endoscopia mostra um oviduto repleto
de material com aspecto de massa de modelar. O prognóstico é desfavorável.

Tratamento
Salpingectomia, após reidratação e antibioticoterapia.



Sarna do bico
Acomete, principalmente, o periquito-australiano (Melopsittacus undulatus), mais raramente a
calopsita “elegante” (Nymphicus hollandicus) e, por vezes, os grandes psitacídeos e as cacatuas.
Da mesma forma, é observada em alguns passeriformes (canários domésticos, diamante Gold,
tisserins), mas as lesões ocorrem em região de membros pélvicos nestas espécies.

Etiologia
Cnemidocoptes pilae, ácaro psórico da família Cnemidocoptidae.

Sintomas
• PERIQUITO-AUSTRALIANO: lesões crostosas cinza-esbranquiçadas, “migalha de pão”, de aspecto
poroso e espongiforme. As lesões se iniciam próximo à comissura do bico se estendendo depois
para a base do bico, narinas, região periorbitária até a cabeça em casos avançados. O bico
(principalmente, a maxila) se deforma e se alonga, por vezes, de maneira considerável.
• CANáRIOS DOMéSTICOS, DIAMANTES: lesões hipertróficas ou hiperqueratóticas e espongiformes.
• O contágio pode ser importante nos aviários, mas o tempo de latência pode ser muito longo e
as aves afetadas podem não desenvolver todos os sinais clínicos.

Diagnóstico
Exame microscópico de raspado profundo de lesões, em lâmina e lamínula com solução de
cloral/lactofenol.

Tratamento
– Aplicação percutânea (spot-on) na região de membrana da asa, de ivermectina na dose de
200 µg/kg em duas administrações com 15 dias de intervalo. O tratamento local não é necessário.
Algumas espécies são particularmente sensíveis à ivermectina (papagaio-rei australiano -
Alisterus scapularis, cacatua das palmeiras - Probosciger aterrimus, priolo - Pyrrhula pyrrhula,
pintassilgos).
– A moxidactina (Cidectin®) também pode ser aplicada em periquitos-australianos (1 mg em
“spot”, duas vezes com 10 dias de intervalo).



Sarna dos membros pélvicos
Etiologia
Cnedomicoptes pilae (Psitacídeos, passeriformes), C. jamaisensis (passeriformes), C. mutans
(canários domésticos).

Sintomas
Lesões crostosas e hiperqueratose em região queratinizada dos membros pélvicos e em face
inferior dos dígitos.

Diagnóstico E Tratamento
Ver SARNA DO BICO.



Sexagem
Existência De Um Dimorfismo Sexual
• CANTO: os machos são cantores (canários a partir do quinto mês, manon, cantores da África).
• COMPORTAMENTO AMOROSO: Columbiformes.
• DIMORFISMO SEXUAL
– Cloaca: dobrada e cilíndrica no macho a partir do quinto mês, formando um ângulo aberto com
a parede abdominal, no mesmo nível que a parede abdominal na fêmea (canário).
– Bico: amarelo no macho, preto na fêmea (papagaio-eclectus), mais claro na fêmea (diamante).
– Cera: marrom no macho, vermelha na fêmea, azul no macho (periquito-australiano).
– Íris: preta no macho, castanho avermelhado na fêmea (cacatuas brancas, pequenas cacatuas de
crista amarela), laranja no macho, amarela na fêmea (papagaio-eclectus).

Ausência De Dimorfismo Sexual
Métodos físicos
– Avaliação do espaçamento do osso púbico na altura da cloaca (pombas), aleatório.
– Protusão do glomus seminal na região cloacal no período de atividade sexual (canário,
tentilhão), aleatório.
• MéTODOS GENéTICOS: pesquisa cromossomal para fazer a distinção entre fêmeas heterogaméticas
(ZW) e machos homogaméticos (ZZ).
• SONDAS ESPECíFICAS DE DNA: uma gota de sangue ou uma pena em crescimento como amostra, a
partir do terceiro mês, na maioria dos Psitacídeos, Laboratoire Vet France.



Sinusite infraorbitária
Ver também CARêNCIA DE VITAMINA A.

É observada, principalmente, no papagaio-cinza-africano, devido às conexões específicas dos
seios infraorbitários com as cavidades nasais e o saco cervicocefálico nesta espécie. Pode
também ser observada nos passeriformes, principalmente em canários.

Tratamento
Muitas técnicas são possíveis, o produto da lavagem é recuperado para cultura bacteriológica e
fúngica.
– Lavagem direta a partir das narinas: a ave é mantida com a cabeça para baixo. O líquido flui pelas
narinas. Esta técnica é simples e não necessita de anestesia, mas só há acesso a uma pequena
parte da cavidade infraorbitária.
– Lavagem do seio na altura do divertículo infraorbitário sob anestesia geral (isofluorano). A ave
deve ser posicionada com a cabeça para baixo para facilitar a retirada do líquido da lavagem e
evitar uma falsa deglutição. Introdução de uma agulha na zona deprimida entre o canto medial
do olho e a comissura do bico, perpendicularmente ao seio. Lavagem (Vétédine® ou clorexidina
muito diluído, soro fisiológico), uma pequena bolsa se forma e o líquido sai pelas coanas. A
manobra deve ser repetida diversas vezes.
– A lavagem não é suficiente quando há acúmulo de debris sólidos caseosos ou excesso de
secreções devido a malformações anatômicas. Uma curetagem cirúrgica da cavidade sinusal é
indicada, concluída por lavagens sucessivas com soluções antissépticas ou antibacterianas na
cavidade deixada aberta. Muito mais raramente, pode-se realizar uma trepanação dos seios para
garantir uma drenagem dos divertículos pré-orbitários do seio infraorbitário.
– Vitamina A, antibióticos e/ou antifúngicos.



Transtornos de comportamento
Quando Suspeitar De Um Transtorno De Comportamento?
– Bulimia neurótica.
– Nervosismo excessivo.
– Apego excessivo frente ao proprietário: regurgitações, prolapso de cloaca, masturbação,
agressividade frente a uma terceira pessoa.
– Agressividade com vontade de morder: aves selvagens retiradas de seu ambiente natural,
hierarquia de dominação, hierarquia territorial, proteção da área de nidificação, filhotes com
medo, ciúme.
– Estereótipos indicativos de inquietação: torsões de cabeça e pescoço, balanço de uma pata contra a
outra, mordisca uma pata.
– Higiene excessiva, arrancamento de penas, automutilação (ver AUTOMUTILAçãO).
– Gritos, de diferentes intensidades, para atrair a atenção ou revelando uma ansiedade verdadeira
de separação.

Tratamento
– Realizar um exame clínico completo para eliminar causas orgânicas.
– Estabelecer uma relação de confiança com a ave, modificar os comportamentos negativos,
reforçar todo comportamento positivo, tentar se integrar com a lógica da ave, jamais deixar um
periquito livre dentro da casa.

Principais Psicotrópicos Utilizados Em Aves
• CARBAMAZEPINA (Tégrétol®*): 3-10 mg/kg/ 24 horas ou 20 mg/120 mL de água de bebida, VO.
– Tratamento de escolha para arrancamento de penas em diversos Psitacídeos/automutilação,
desordens obsessivas e fobias.
– Associação com clorpromazina ou haloperidol aconselhada durante os primeiros 15 dias de
tratamento.
– Riscos de aplasia medular e hepatotoxicidade.
• CLOMIPRAMINA (Anafranil®*): 1 mg/kg/24 horas durante 6 a 8 semanas, VO.
– Automutilação fobias, desordens obsessivas.
– Antidepressivos tricíclicos, serotoninérgicos, anti-histamínicos.
– Riscos de sonolência e regurgitação.
• CLORPROMAZINA (Largactil®*): 0,1-0,2 mg/kg ou 1 mL de solução/120 mL de água de bebida ou 0,2-
1 mL/kg/12-24 horas, VO, IM.
– Arrancamento de penas, correção de problemas subjacentes em 30 dias, eficácia reduzida após
14-30 dias.
– Antagonista da dopamina se administrado VO.
– Pode provocar ataxia, sonolência e regurgitação.
• DOXEPINA (Quitaxon®*): 0,5-1 mg/kg/12 horas, VO.
– Arrancamento de penas.
– Antidepressivo tricíclico, anti-histamínico, serotoninérgico.
– Riscos de sonolência e regurgitações.
• FLUOXETINA (Prozac®*): 0,3-2 mg/kg/24 horas, VO.
– Arrancamento de penas, tratamento adjuvante da depressão induzida pelo arrancamento.



– Antidepressivo, serotoninérgico.
• HALOPERIDOL (Haldol®*): 1-2 mg/kg/2 a 3 semanas IM ou 0,15-0,20 mg/kg/12 horas VO ou 4-
6 mg/L de água durante sete meses.
– Arrancamento de penas, hiperexcitabilidade e frustação induzidas pelo arrancamento e
distúrbios comportamentais, automutilação, desordens obsessivas.
– Inibidor da dopamina.
– Diminuir as doses em função do peso da ave.
– Risco de anorexia, depressão ou excitação.
– Não utilizar em araras.
• HIDROXIZINA (Atarax®*): 2 mg/kg/8 horas ou 40 mg/L de água de bebida.
– Arrancamento de penas de origem alérgica, parasitária ou comportamental, automutilação.
– Anti-histamínico.
• NALTREXONA (Nalorex®*): 1-1,5 mg/kg/8-12 horas IM, IV ou 2-3 mg/kg/8-12 horas durante 1-18
meses.
– Arrancamento, automutilação.
– Contraindicada em caso de danos hepáticos.
• DIAZEPAN (Valium®*): 0,5-1 mg/kg/8-12 horas IM, IV ou 2-3 mg/kg/8-12 horas VO ou 10-20 mg/L
de água de bebida.
– Riscos de sonolência.
– Hepatotóxico, se empregado por muito tempo.



Varíola
Esta doença, chamada também poxvirose, avipoxvirose ou doença de Kikuth, é observada,
sobretudo, nos canários, e também em outros passeriformes e Psitacídeos (agapórnis, papagaios,
araras, maritacas, papagaio- cinza-africano). Evolui com curso agudo ou subagudo (o mais
comum) e pode se apresentar sob diversas formas clínicas.

Epidemiologia
Avipoxvirus. Existem diferentes cepas específicas das espécies.
– A doença é observada no período de verão, a mortalidade varia de 20 a 100%.
– A transmissão é feita por insetos hematófagos (mosquitos, ácaros, piolhos) a partir de aves
infectadas, por gavagem parenteral de filhotes, brigas, ovo, através de acessórios das gaiolas ou
viveiros.
– A transmissão é favorecida pelo estado de resistência baixa (muda, parasitismo, desnutrição
etc.).
– Algumas aves são portadoras inaparentes e liberam temporariamente.

Sintomas
Forma cutânea ou seca
– Nos passeriformes (canários) e Psitacídeos (papagaios).
– Sinais oculares: queda de penas pequenas na comissura do bico e ao redor do olho, seguido
pelo aparecimento de pápulas que evoluem para vesículas crostosas, blefarite com exsudação
seropurulenta, por vezes anquilobléfaro. Ceratoconjuntivite proliferativa, protusão da terceira
pálpebra, por vezes ceratite ulcerativa crônica.
– Sinais cutâneos: nódulos amarelados disseminados pelo corpo e patas.
• FORMA DIFTéRICA ou úmida: vesículas esbranquiçadas na cavidade oral e mucosas respiratórias
(traqueia, sacos aéreos). São recobertas por membranas falsas amareladas e purulentas e de um
exsudato com aspecto cremoso.
• FORMA SEPTICêMICA ou respiratória: prostração súbita, dificuldade respiratória (dispneia,
abertura do bico) e morte rápida.
• FORMA TUMORAL: nos passeriformes que resistem à forma septicêmica e principalmente nos
Psitacídeos (do Oriente Próximo). Tumores cutâneos nodulares na cabeça, pálpebras e patas ou
adenomas pulmonares.

Diagnóstico
Histológico: presença de inclusões específicas eosinofílicas intracitoplasmáticas nas células
epiteliais (corpúsculos de Bollinger). Estas inclusões podem não estar presentes.

Tratamento
Não há tratamento específico. Estimular as defesas naturais, vitamina A, antibióticos para evitar
infecções secundárias, pomada oftalmológica com antibiótico. Não arrancar as crostas. Afastar
os insetos.

Prevenção



– Nenhuma vacina para AMM está disponível na França atualmente.
– Algumas vacinas estão disponíveis nos Estados Unidos (Poximune C®, Biomune Co, vacinas com
vírus modificado, transfixação da membrana alar a partir de 4 semanas) ou na Holanda (PoulvacP
Canary Dupha®, vacina com vírus vivo modificado, mesmas modalidades). A resposta vacinal é
alcançada em poucos dias (pequena pústula avermelhada).
– Quarentena sistemática nas aves adquiridas recentemente, retirada dos insetos, desinfecção
cuidadosa do material (Virko®).



Xantomatose
Trata-se de depósitos lipídicos subcutâneos, frequentemente organizados em massas nodulares,
na superfície de tumores gordurosos ou hérnias. Um prurido pode estar presente e provocar
lesões ulcerativas por automutilação.

Etiologia
Alimentação hiperlipídica, falta de exercícios, ingestão de substâncias tóxicas lipossolúveis
(hidrocarbonetos aromáticos clorados). Algumas espécies são predispostas (papagaios,
periquitos-australianos, Columbiformes, Galiformes).

Tratamentos
– Cirúrgico: eletrocirurgia com um bisturi monopolar, cicatrização por segunda intenção,
bandagens coloidais, curativos do tipo “tulles gras”. Cura completa em algumas semanas.
– Rever a alimentação (taxa de proteínas < 13%, lipídeos < 5,5%).



Padrões biológicos e exame clínico
Tempo De Incubação E Período De Alimentação No Ninho
Em Algumas Espécies De Aves
 





Particularidades Da Visão
– Acuidade visual variável conforme a espécie (falcão 2,6 vezes maior do que a do homem).
– Globo ocular muito volumoso.
– Acomodação ao infinito (emétropes) na maioria das espécies.
– Campo visual muito extenso (pomba 160°, galinhola 190°).
– Visão binocular reduzida nas espécies diurnas (pomba 24°), importante nas espécies noturnas.
– Visão tricromática nas espécies diurnas, próxima à do homem.

Parâmetros Sanguíneos
Hematologia
Os valores normais variam conforme a espécie. As hemácias e as plaquetas são nucleadas nas
aves, o que impede a utilização de contadores eletrônicos. O método mais utilizado é o sistema
Unopette. A interpretação é parecida com a dos mamíferos. O hematócrito indica o estado de
hidratação ou uma eventual anemia. Indica a necessidade de uma reidratação ou uma
transfusão.

As principais modificações hematológicas são as seguintes:
– anemia: perda sanguínea, intoxicação por chumbo, doença sistêmica crônica (aspergilose);
– leucocitose: estado inflamatório, estresse, doença infecciosa (aspergilose, clamidofilose,
tuberculose);
– leucopenia: viremia, septicemia;
– eosinofilia: parasitismo;
– parasitas sanguíneos: Haemoproteus, Plasmodium etc.

Bioquímica
O ácido úrico, produto principal da degradação proteica das aves, é o parâmetro mais
importante a quantificar.

As aves consomem rapidamente seu glicogênio e o estresse da cirurgia torna necessário,
frequentemente, um aporte benéfico de glicose.

Além do ácido úrico, a glicose e o cálcio são os parâmetros de base a se avaliar. ASAT, LDH,
fosfatase alcalina e ácidos biliares permitem a exploração da função hepática. ALAT, ureia e
eletroforese de proteínas séricas não são interessantes.

Interpretação prática
Os parâmetros que exigem o adiamento da intervenção cirúrgica ou um tratamento prévio são os
seguintes:
– hematócrito:
– < 20%: transfusão,
– 55%: reidratação;
– glicemia < 1,5 g/L;
– ácido úrico > 30 mg/dL;
– ASAT > 650 UI/L;
– LDH > 600 UI/L.

Padrões Sanguíneos De Algumas Aves
 



*Transaminase SGOT.
**Desidrogenase láctica.
***Creatina-quinase.

Parâmetros Urinários
A urina é branca e espessa. A excreção renal é feita por ácido úrico (37 a 100 mg/g de MS e 60% do
azoto urinário) e por uratos. As aves são espécies ditas uricotélicas. O ácido úrico é o produto
terminal do catabolismo proteico. É sintetizado pelo fígado e rins (pombos) e forma soluções
coloidais ou cristalizadas nos condutos excretores (com a cor branca e a consistência pastosa da
urina).

A urina também contém ureia e outros metabólitos, é hipotônica ao plasma. Ela é liberada no
urodeu da cloaca e, em seguida, na parte terminal do reto que reabsorve uma parte da água. Ela
é evacuada ao mesmo tempo que a matéria fecal.

O NaCl é excretado pelos rins e pelas glândulas de sal.

Parâmetros Fisiológicos
 





Posologia dos principais medicamentos
 







(! )produtos não comercializados na França.

 











**Não é mais comercializado.

 







1O esfíncter da íris é um músculo estriado esquelético. A midríase terapêutica ou para exame não pode ser obtida
com parassimpaticolíticos, mas com auxílio de agentes de curare.
2Agente midriático: pode provocar uma paralisia respiratória, respiração superficial, ataxia, até a morte. A neostigmina
neutraliza os efeitos sistêmicos. Este produto não é comercializado na França.









Vacinação Das Aves De Companhia (Exceto Galiformes)
Columbiformes
– Paramixovirose (Paramyxovirus-1): (verificar entrada)
– Colombovac PMV: cepa PMV1, vacina inativada com adjuvante;
– 0,2 mL SC;
– pombos de competição: primeira vacina a partir de 6-8 semanas, aplicar ao menos 2 semanas

antes do início da competição;
– pombos ornamentais: vacina ao menos duas semanas antes do início das exposições.
– Salmonelose (Salmonella typhimurium):
– Colombovac Paratyphus, vacina viva (cepa Copenhague);
– 0,2 mL SC, 2 injeções com 3 semanas de intervalo a partir da idade de 3 semanas e repetir a

cada 6 meses.
– Varíola do pombo: nenhuma vacina com autorização para comercialização está disponível na
França, atualmente. Vacina disponível nos Estados Unidos:
– Activa®* PP, Maine Biological Lab;



– A partir de 4 semanas de idade, repetir anualmente para os animais de competição.

Psitaciformes
Nenhuma vacina dispõe de autorização para comercialização na França.

Os Psitacídeos são a priori sensíveis a diversas cepas de Paramyxovirus: PMV1 (doença de
Newcastle; sinais respiratórios, neurológicos e digestivos), PMV2 (Paramyxovirus Yucaipa; mortes
súbitas), PMV3 (Turkey/Wisconsin; distúrbios neurológicos), PMV5 (Budgerigar, Japan, Kunitacki;
mortalidade nos periquitos no Japão). A síndrome da dilatação proventricular dos Psitacídeos
(Macaw Wasting Disease) seria devido a um vírus PMV1 de cepa vacinal Hitchner B1.

A Colombovac PMV® (0,2 mL SC, 2 injeções com 3 semanas de intervalo) parece deixar as
respostas sorológicas satisfatórias, exceto no periquito-australiano (Cornelinsen, Utrecht). Sua
utilização em Psitacídeos fica sob completa responsabilidade do veterinário que prescreve, na
ausência de autorização para comercialização. O mesmo ocorre para as vacinas aviárias de
doença de Newcastle inativadas.

Quanto às vacinas aviárias vivas, são formalmente desaconselhadas.
Certas vacinas são autorizadas nos Estados Unidos.

– Doença de Pacheco (herpes vírus), vacina inativada em emulsão oleosa: verificar entrada
– Psittimune PDV®, Biomune®*;
– 0,25 mL SC, IM, 2 injeções com 4-8 semanas de intervalo, reforço anual;
– granuloma severo no ponto de injeção, utilização controversa nas cacatuas.
– Polyomavirus:
– Vacina Aviária para Polyomavirus, Biomune*, vacina inativada;
– 0,25 a 0,5 mL SC, a partir de 40 dias, 2 injeções com 2 semanas de intervalo, reforço anual.
– Varíola (Avipoxvirus):
– Pox psittacine, Maine Biological Lab, vacina inativada homologada;
– granuloma severo no ponto de injeção, controversa, contraindicada nas cacatuas.
• PASSERIFORMES
– Varíola do canário (doença de Kikuth): nenhuma vacina com autorização para comercialização
está disponível na França, atualmente.

Vacina disponível nos Estados Unidos:
– Proximune-C®, Biomune®, vacina com vírus vivo modificado;
– transfixação da membrana alar, a partir de 4 semanas, reforço anual nas aves com mais de 4
meses, no início do verão (no início do outono para as proles tardias);
– uma reação inflamatória na zona vacinal indica a eficácia da vacina.

Vacina disponível na Holanda:
– Poulvac P Canary®, Duphar, vacina com vírus vivo modificado (cepa Herzberg);
– vacinação de canários e tentilhão;
– mesmas modalidades de emprego.
 







Psitacídeos: 20-50 mg/kg SC, IM, IV/uso restrito leve, analgesia, recuperação em 3 horas/reduzir a dose nas
espécies pequenas.

Pombos: 25-50 mg/kg IM/duração da ação: 30-60 min/diazepam melhora o miorrelaxamento.
Aves aquáticas ornamentais: 15-25 mg/kg IM, IV

Rapinantes: 30-65 mg/kg IM ou 100 mg/kg nos alimentos/interessante para obter uma sedação num animal fugitivo.

Antídotos De Anestésicos E Analépticos Respiratórios Utilizados
Nas Aves
 



Fluidoterapia
Estimativa do grau de desidratação nas aves
A prega de pele não é um bom indicador (prega de pele palpebral, prega da face dorsal do tarso-
metatarso).

Aspecto seco ou grudento da mucosa oro- faringeana: ≥ 6%.
Retração dos globos oculares: ≥ 6%.
Tempo de preenchimento dos vasos periféricos (veia ulnar ou axilar) > 1 segundo: ≥ 7%
Na prática, todas as aves muito doentes estão desidratadas de 5 a 10%.

Estimativa do déficit hídrico
Déficit hídrico = peso vivo (g) x desidratação.

Ex: papagaio-cinza de 450 g desidratado a 6%: - necessidades diárias: 55 ml/kg, logo 55 x
450 = 25 mL;
– déficit = 450 x 0,06 = 27 mL, administrados em 48 horas;
– administração nos dois primeiros dias: 1/2 déficit + necessidade diária, logo
13,5 + 25 = 38,5 mL/dia, durante 2 dias.

Acompanhar os sinais de excesso de hidratação durante a reidratação: dispneia, taquipneia,
tosse, ascite, edema pulmonar.
• QUAIS PRODUTOS UTILIZAR?
– Soluções isotônicas no caso de IRA. Verificar entrada
– Ringer lactato: isotônico, composição = meio celular, VO, SC, IV, IO. Evitar em caso de

insuficiência hepática severa.
– Glicose a 5%: em caso de desidratação sem perda eletrolítica. A via oral é excelente para as aves

desidratadas sem diarreia. Via SC não é recomendada: risco de agravar as perdas eletrolíticas
por efeito osmótico.

– Cloreto de sódio 0,45% + glicose 2,5%.
– Outras soluções complementares: em caso de acidose metabólica. Verificar entrada
– Bicarbonato de sódio: 1,4% Aguettant.
– Na ausência de análises: 1 mEq/kg/15-30 min com um máximo de 4 mEq/kg ou 0,5-

1 mEq/kg + 10-20 mL de solução SC.
– Se analisar: 1/2 déficit em Bicarbonato, no D1, depois o resto de déficit em 24 horas. Valor de

base = 20 mEq/L.
– Cloreto de potássio: 0,3 mEq/kg/dia.
• A REIDRATAçãO. POR QUAL VIA?



– Via oral: em caso de desidratação moderada a qualquer hora.
– Via subcutânea: 5-10 mL/kg, agulhas 25 G ou 23 G. Na altura dos flancos e do espaço
interescapular. Evitar a base do pescoço.
– Via intravenosa: veia jugular direita, metatársica, ulnar, 10-15 mL/kg/5 min em bólus. Esta é a via
de escolha para as desidratações severas. O cateter jugular apresenta riscos de hemorragia fatal
se for arrancado.
– Via intraóssea: ulna distal ou tíbia proximal. Em 72 horas, lavar 2 vezes/dia com uma solução
heparina (10 UI/mL).

Gavagem De Aves Anoréxicas
Volume: geralmente 3 a 5% do peso corpóreo por gavagem.
 

ESPéCIE VOLUME (mL)FREQUêNCIA (horas)
Pequenos exóticos 0,1-0,5 4
Periquitos-australianos 0,5-3,0 6
Agapórnis 1-3 6
Calopsitas 1-8 6
Papagaio- cinza 5-35 8
Papagaios 5-35 8
Cacatuas 10-40 8-12
Araras 20-60 8-12

Administração De Medicamentos
Nebulização
Somente as partículas com menos de 3 µm conseguem atravessar os capilares pulmonares para
atingir os sacos aéreos: na prática, somente 20% dos princípios ativos alcançam o tecido
pulmonar e uma parte muito pequena dos sacos aéreos. A ave é posicionada numa caixa de
acrílico conectada com um gerador de aerossóis a 28-30 °C, durante 20 a 30 min.

Via oral
– Na água de bebida: este método não estressante é, contudo, o pior para mensurar, uma vez que
não se conhece a quantidade de produto absorvida. É, entretanto, algumas vezes, a única via
possível. Retirar o fornecimento de frutas e legumes, retirar a água na noite anterior, reduzir as
doses nas aves com polidipsia (período de reprodução, progestágenos, alguns neurolépticos).
– Q (princípio ativo) = dose terapêutica (mg)/24 horas/ave × capacidade do bebedouro
(mL)/quantidade de água consumida/24 horas.
– No alimento: mesmas vantagens e desvantagens. É difícil garantir uma homogeneidade boa do
produto.
– Por gavagem: com auxílio de uma sonda de gavagem específica montada numa seringa e
introduzida no inglúvio. O pescoço deve ser mantido estendido e um limite máximo respeitado
(ver Gavagem de aves anoréxicas em POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS). Este método é o
melhor.

Via parenteral
– Percutânea: na face interna da membrana alar, ou na altura do pescoço atrás da cabeça.
– Subcutânea: na face interna da membrana alar, na altura do flanco, entre as escápulas. Não



injetar na altura das faces laterais do pescoço (risco de injeção no saco aéreo cervicocefálico).
Injetar em pequenas quantidades (a pele é muito aderente).
– Intramuscular: nos músculos peitorais ou músculos da coxa (ratites).
– Intravenosa: ver Coleta de sangue em PARTICULARIDADES A CONHECER.
– Intraóssea: tíbia proximal (após punção no platô da tíbia) ou ulna proximal (por pequenos
movimentos de rotação abaixo do bordo dorsal do côndilo ulnar distal).

**Agapórnis, “Pássaros do amor”
*Biomune Co – 8906 Rosehill Road – Lenexa, KS 66215, Estados Unidos – tel. (913) 894-0230 – Distribuído na Espanha: Sant Illuïs,
131° 1ª Barcelona, 08012 Espanha, juanfrancobio@terra.es

mailto:juanfrancobio@terra.es
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Répteis



Características gerais dos répteis
Recapitulações Fisiológicas
Os répteis são animais poiquilotérmicos. Distingue-se em cada espécie, 3 temperaturas
importantes:
– a temperatura crítica mínima (TCM);
– a temperatura crítica máxima (TMC);
– a temperatura média preferencial (TMP) ou ótima.

Os rins são estruturas bem simples (alguns milhares de néfrons); garantem as funções de
depuração e osmorregulação. Não existe alça de Henle, o que acarreta na impossibilidade de os
répteis concentrarem a urina; resulta numa importante perda hídrica. As espécies aquáticas
eliminam os resíduos hidrossolúveis e as espécies terrestres os resíduos precipitados. A excreção
renal é feita, principalmente, com amônia e um pouco de ureia nas espécies aquáticas (ditas
urotélicas) e principalmente ácido úrico e uratos nas espécies terrestres (ditas uricotélicas).

Há, nos répteis, uma microbiota orofaringeana principalmente de Gram negativos (Salmonella,
Proteus, Aeromonas, Corynebacterium etc.) e uma microbiota intestinal composta principalmente
por Gram negativos, 70% de enterobactérias (E. coli, Enterobacter, Salmonella, Proteus, Serratia,
Shigella), 20% de Pseudomonáceas (Pseudomonas, Aeromonas) e 10% de outros agentes
(Clostridium, Welchia, Streptococcus etc). Todas essas bactérias são hospedeiros normais, mas
podem tornar-se patogênicas em casos de queda da resistência do organismo.

Particularidades Farmacodinâmicas
É muito difícil a perigoso extrapolar as posologias e protocolos utilizados em mamíferos para os
répteis. Para uma dada molécula, a meia-vida no organismo pode variar consideravelmente
dependendo:
– da espécie: por exemplo, a enrofloxacina tem uma meia-vida de 23 horas na tartaruga do
deserto americano (Gopherus agassizi) e de 5 horas na tartaruga estrelada indiana (Geochelone
elegans); administra-se a cada 4 horas na tartaruga-caixa (Terrapene sp).
– a temperatura: a gentamicina tem uma meia-vida, conforme a espécie, de 29 a 50 horas a 31 °C
e de 104 a 106 horas a 24 °C. Deve-se sempre levar em conta a temperatura do meio antes de
prescrever um tratamento antibacteriano num réptil.

No caso da gentamicina, compreende-se bem o risco de sobredosagem levando a uma
nefrotoxicidade perigosa, que pode induzir rapidamente a morte do animal.



Abrasão do rostro
Definição
A abrasão do rostro é de origem mecânica: provocada pelo choque das escamas rostrais e nasais
contra a parede do terrário. A afecção é observada principalmente no lagarto dragão d’água
(Physignathus cocincinus) que tenta continuamente escapar.

Sintomas
– A região rostral é a fonte de uma inflamação ulcerativa.
– A derme subjacente pode se infectar e dar origem a superinfecções bacterianas: abscessos
rostrais, afrouxamento dos dentes, estomatite, onteíte a osteomielite mandibular e maxilar.

Tratamento
– Aplicação diária de um cicatrizante tópico e antibiótico.
– Nos casos graves: extração dos dentes infeccionados e soltos, curetagem cirúrgica das lesões
ósseas.
– Rever as condições de ambiente: evitar o estresse, fornecer esconderijos, evitar plantas verdes
perto do terrário, deixar as paredes do local opacas, se necessário.



Abscesso
Etiologia
• ABSCESSOS SUPERFICIAIS (subcutâneos e intra-articulares).

São sempre secundários a traumas sépticos perfurantes e favorecidos por condições
ambientais ruins. Os abscessos são provocados por mordidas de presas vivas (camundongos,
ratos, coelhos) nas espécies carnívoras, as mordidas dos congêneres (sáurios e quelônios), as
picadas de artrópodes (Ophionyssus natricis nos ofídios principalmente) ou os choques
repetitivos contra os elementos de decoração ou a parede do terrário (ofídios).
• ABSCESSOS PROFUNDOS: são geralmente a expressão de uma doença sistêmica.
• AGENTES INFECCIOSOS RESPONSáVEIS: bactérias Gram negativas (Aeromonas, Citrobacter, Enterobacter,
Klebsiela, Proteus, Pseudomonas, Serratia), bactérias anaeróbias (Clostridium, Bacteroides), mais
raramente cocos Gram positivos (Staphylococcus, Streptococcus).



Sintomas
Deformação nodular e assimétrica, de localização variável segundo a espécie.
• OFíDIOS: cabeça, na região rostral, base da cauda espaço pré-corneano.
• QUELôNIOS: pescoço, membros, cauda, orelha média.
• SáURIOS: região mandibular e digital.



Tratamento
• CIRúRGICO indispensável: exérese completa com curetagem do pus e da concha sob anestesia
geral, irrigação da zona operatória, sem sutura, ou sutura parcial.
• CLíNICO: um tratamento local com auxílio de antibiótico tópico é geralmente suficiente. Um
tratamento antibiótico bactericida (p. ex., quinolonas) por via sistêmica é indispensável no caso
de acometimento ósseo ou articular.
• PROFILAXIA: garantir uma boa higiene do terrário, eliminar os ectoparasitas, alimentar as
serpentes com presas congeladas e aquecidas ou sacrificadas frescas, evitar a coabitação no
momento da cópula ou a superpopulação.



Anasarca
Edema generalizado, subcutâneo e visceral, acompanhado de efusões das serosas. Observa-se,
principalmente, nas tartarugas aquáticas e não deve ser confundida com obesidade.

Etiologia
Pouco conhecida, parece multifatorial.

Causa não compressiva
– Nutricional: hipovitaminose A, insuficiência renal, insuficiência hepatocelular (lipidose
hepática).
– Ambiental: água muito fresca.
– Patológica: cardiopatia, hipotireoidismo.
• CAUSA COMPRESSIVA: retenção de ovos, nefromegalia, lesões de natureza tumoral.

Diagnóstico
– Edema das fossas axilocervicais e inguinofemorais.
– Bioquímica: exploração da função hepatorrenal (ácido úrico, proteínas totais, Ca, P, ASAT,
CPK).
– Radiográfico: pesquisar uma causa compressiva eventual.

Tratamento
– Conferir a temperatura da água, tratar uma eventual hipovitaminose A ou uma insuficiência
renal (ver HIPOVITAMINOSE A e INSUFICIêNCIA RENAL).
– Proibir os diuréticos clássicos (furosemida): eles podem induzir uma insuficiência renal (os
répteis são desprovidos da alça de Henle).



Anorexia
Etiologia
A origem pode ser:
– patológica: estomatite, pneumopatia, enterite, osteofibrose, patologia ocular, retenção dos ovos
(tartarugas, iguanas, serpentes etc.);
– ambientais: más condições de cativeiro (temperatura, higrometria, visto que as necessidades
podem ser variáveis conforme a idade);
– nutricional: não respeitar o regime alimentar e o ritmo nictemeral (p. ex., tartaruga leopardo),
lipidose hepática (Pogona viticeps);
– comportamental: anorexia de estresse nos indivíduos retirados da natureza (Python regius,
camaleões, tartaruga-caixa asiática), competição alimentar, conflito entre machos etc.
– Fisiológico: ovogênese, gestação, anorexia sazonal, período de muda (serpentes, lagartixa).

Sintomas
– Perda de peso.
– P (g) = 0,2 (g/cm3) × L3 (cm3). A astenia demora para se instalar.
    NOTA: Peso teórico nas tartarugas terrestres.
– Desidratação (presença de prega de pele).
– Opacificação dos globos oculares, bradicardia, astenia cutânea nas serpentes caquéticas.

Tratamento
– Tratar a causa desencadeadora, reparar nas condições ambientais e nas necessidades
fisiológicas da espécie em questão.
– Alimentação enteral assistida (sonda nasogástrica, sonda de faringostomia, sonda
gastroesofágica), gavagem (serpentes), reidratação (ver DESIDRATAçãO e Administração de
medicamentos em Posologia dos principais medicamentos).
– Metronidazol: ação bactericida, antiparasitária e orexígena (25 mg/kg/dia 4 a 5 dias, até um mês
no Pogona).
– Suplementos nutricionais: Calcium Reptile® uma medida/ 200 g dia/mês, Vita Reptilie® uma
medida/100 g 2 dias/semana.



Bico córneo (Crescimento do)
Definição
Trata-se de um crescimento excessivo do bico superior (rinoteca) principalmente observado nas
tartarugas terrestres mediterrâneas. Este crescimento anormal é causado por uma osteodistrofia e
ela será favorecida por uma alimentação pobre em vegetais fibrosos e abrasivos.

Sintomas
Alongamento excessivo da rinoteca (e por vezes da gnatoteca) frequentemente acompanhado
por disfagia.

Tratamento
– Corte da rinoteca com auxílio de uma pequena serra abrasiva até a obtenção de um aspecto
normal para a espécie.
• Correção do balanço mineral da tartaruga (ver OSTEODISTROFIA).



Blefarite
Recapitulação Anatômica
As pálpebras estão sempre presentes, mas de morfologia variável dependendo da espécie.
• OFíDIOS E ALGUNS SáURIOS (lagartixas, salvo o gecko leopardo Eublepharis macularius): fixas,
transparentes, soldadas por uma escama modificada, a membrana pré-corneana.
• QUELôNIOS, CROCODILIANOS E A MAIORIA DOS SáURIOS: pálpebras verdadeiras móveis e membrana
nictante. Nas tartarugas, a pálpebra inferior é mais móvel. Nos Lacertídeos, Teídeos e
Scincídeos, a pálpebra inferior possui uma parte transparente, que permite uma visão mesmo
com olhos fechados.

Etiologia
A origem pode ser:
– Traumática: mordidas, queimaduras em lâmpadas de aquecimento.
– Mecânica: lagartos mantidos sobre um substrato de areia fina, tartarugas saindo de hibernação
(ceratite seca, placa mucoide):
– Nutricional: ver HIPOVITAMINOSE A.
– Parasitária: ácaros (Trombicula, Hirstiella) nos sáurios, carrapatos (Hyalomma, Amblyomma,
Dermacentor) nos quelônios, nematódeos subcutâneos (Filarídeos, Rabditídeos) nos camaleões.
– Neoplásica: tumores fibromatosos associados à presença de herpesvírus nas pálpebras de
alguns répteis (Lacertídeos, Platemys platycephala).

Sintomas
– Blefarospasmo quase permanente, epífora, conjuntivite palpebral, ceratite subjacente
frequente.
– Pálpebras fechadas, inflamadas e edemaciadas.

Tratamento
– Tratar a causa
– Umidificar com soro fisiológico aquecido, colírio ou pomada antibiótica.
– Hidratação da córnea: Régéfluid®, Viskyal®, Ocrygel® …



Carapaça (Deformação da)
Etiologia
– Osteofibrose consecutiva a uma hipovitaminose D (secundária a uma falta de raios UVB) e a
um hiperparatireoidismo secundário nutricional.
– Osteodistrofia hipertrófica da carapaça (carapaça em cauda de dragão): etiologia mal conhecida
(regime hiperproteico, desequilíbrio fosfocálcico).
– Sequelas de traumatismo da carapaça.

Tratamento
As deformações são mais frequentemente definitivas uma vez instaladas. Ver OSTEOFIBROSE.



Carapaça (Doenças ulcerativas da)
Recapitulações Anatômicas
A carapaça é constituída por uma derme profunda ossificada, vascularizada e inervada, e de
escamas epidérmicas queratinizadas.

Etiologia
– Origem bacteriana: Beneckea chitinivora (agente da USD, Ulcerative Shell Disease), Citrobacter
freundii (agente da SCUD, Septicemic Cutaneus Ulcerative Disease), Pseudomonas aeruginosa,
Aeromonas hydrophila, Serratia sp, etc.
– Camarões secos (Gammarus) e os crustáceos isópodes podem ser vetores da USD.
– Espécies acometidas: tartarugas aquáticas (Trionoxídeas, Emidídeas).

Sintomas
– Diversas crateras ulceronecróticas sobre o plastrão e a carapaça.
– Adinamia e falta de apetite.
– Morte possível por septicemia hemorrágica ou infecção hepática secundária.

Tratamento
• Tratamento local: antissepsia com clorexidina, pomada antibacteriana (Panolog®) e/ou
cicatrizante (Dermaflon®).
• Tratamento sistêmico: antibioticoterapia (enrofloxacina 10 mg/kg/dia durante 4 semanas).
• Prevenção: verificar a eficácia da filtração (débito mínimo de 10 vezes o volume de água/hora),
tratar rapidamente todas as feridas.



Carapaça (Fratura da)
Recapitulações Anatômicas
A carapaça das tartarugas é composta de duas partes: uma parte óssea dérmica constituida por
cinquenta placas osteodérmicas e uma parte epidérmica que forma as escamas.

Etiologia
– Principalmente nas tartarugas terrestres mediterrâneas e semilivres nos jardins.
– Mordidas de cães, cortadores de grama (escalpelamento da carapaça), instrumentos de
jardinagem, acidentes na via pública.

Sintomas
– Fratura simples, sem perda de matéria e sem lesão subjacente.
– Fraturas complexas cominutivas, com perda de matéria e lesões vertebrais ou viscerais.

Tratamento
• ATENDIMENTO EMERGENCIAL: reaquecimento corporal, fluidoterapia. Fazer uma avaliação das
lesões externas e internas (radiografia). As fraturas da carapaça são sempre de prognóstico
reservado em razão da presença dos pulmões em posição dorsal. Evita-se a atelectasia pulmonar
por uma suspensão do tecido pulmonar com auxílio de fios de tração fixados sobre uma grade ou
de pinos de Kirschner posicionados sobre a carapaça.
• ANTISSEPSIA DAS FERIDAS com auxílio de uma solução diluída de clorexidina. As fraturas recentes
de poucas horas devem ser tratadas o mais rápido possível, as feridas mais antigas devem ser
consideradas contaminadas e ser tratadas como tal: desinfecção com Vétédine® diluída com
solução fisiológica, compressas estéreis, curativo adesivo, antibioticoterapia por via sistêmica
(enrofloxacina, marbofloxacina).

Tratamento ortopédico
As pequenas perfurações na carapaça são tratadas com Synthofer,® após retirada da gordura com
acetona ou éter sulfúrico.

As grandes perfurações:
– Redução e estabilização dos pedaços fraturados com auxílio de cintas metálicas ou de placas de
contenção associadas a parafusos de compressão. Em caso de importante perda de matéria, é útil
modelar uma forma em resina (Vet cast®). Desengordurar a carapaça com acetona:
– Aplicação de bandas de malha de vidro (150 g/m2) cortadas sob medida e coladas com auxílio
de dois tipos de resina fixadas por um endurecedor (peróxido de benzoíla):
– Resina poliéster: muito líquida, muito flexível para utilização com escova mais termofixador

(40 °C para fixar).
– Resina epóxi: sem elevação térmica, mas consistência pastosa;
– A malha de vidro se descola de si mesma em alguns meses ou alguns anos, de acordo com o
ritmo de regeneração da carapaça.



Cardiopatias
Etiologia
Há diversas cardiopatias nos répteis, mas elas são provavelmente subdiagnosticadas. São, na
maioria dos casos, de origem infecciosa.
– Origem infecciosa: endocardites e miocardites secundárias a uma pneumopatia ou a uma outra
fonte de infecção. Salmonella, Corynebacterium, Chlamydophila. Mycobacterium etc.
– Origem nutricional: hipocalcemia, hipovitaminose E (doença do músculo branco), calcificação
de grandes vasos.
– Origem parasitária: presença de filárias, de trematódeos ou de espirocercas no arco aórtico ou
no tronco pulmonar.
– Outras origens: cardiomiopatias congênitas, cardiomiopatias iatrogênicas (utilização empírica
de diuréticos, vasodilatadores, simpatomiméticos).

Diagnóstico
• CLíNICO: difícil.
• ELETROCARDIOGRáFICO: a amplitude elétrica é fraca. O posicionamento dos eletrodos varia
conforme a espécie.
• ECOCARDIOGRáFICO: 3 vias de abordagem são utilizadas (via ventrocranial, vias intercostais
direita e esquerda).

Tratamento
Nenhum tratamento de eficácia reconhecida.



Celiotomia*

Nos Quelônios: Plastrotomia
– Corte com auxílio de uma serra cirúrgica de um retalho retangular na altura das escamas
abdominais (preferencialmente nas retenções de ovos) ou no dorso, nas escamas abdominais e
femorais do plastrão. O disco é inclinado para obter uma chanfradura em direção ao interior. O
retalho é colocado dentro de solução fisiológica.
– Incisão da membrana celômica ventral entre os seios venosos. Após intervenção, sutura desta
membrana com auxílio de um fio reabsorvível (Vicryl® 1,5).
– Recolocar no lugar o retalho ósseo, mantido fixo por ligas metálicas e vedado por quadrados de
malha de vidro coladas por uma resina de poliéster (muitas camadas são necessárias). Uma
alternativa é a utilização de resina Technovit® que não necessita de malha de vidro.

Nos Sáurios
– Iguanídeos, Agamídeos, Varanídeos: incisão ventral medial ou paramedial. A veia abdominal
ventral deve ser preservada. Fechar com pontos em U evertidos com fio não absorvível.
– Camaleões: incisão paralombar intercostal vertical.

Nos Ofídios
No lado esquerdo do corpo (para evitar os sacos aéreos do prolongamento do pulmão direito),
na junção entre as escamas ventrais e laterais, ou entre as duas primeiras linhas de escamas
laterais.



Coprostase
Etiologia
– Temperatura ambiente muito baixa, higrometria insuficiente, inatividade, aquecimento pelo
sol.
– Excesso de alimentação, presas muito grandes, ingestão de corpos estranhos (areia, cascalho,
seixos) nos sáurios e tartarugas.
– Insuficiência renal nos sáurios: obstrução na região pélvica por nefromegalia.

Sintomas
Anorexia, não defecação.

Diagnóstico
• Clínico: palpação de fecalomas nos escamados.
• Radiográfico: o fecaloma deve ser diferenciado da retenção de ovos, da obstrução do cólon
terminal por urólitos. Ver DESIDRATAçãO. Se necessário, realizar um trânsito de Bário: 20 mL/kg VO
de uma solução de 10%. Ver POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS.

Tratamento
– Checar as condições do ambiente.
– Banhos com água morna a 30° de 15-20 minutos 2 a 3 vezes por dia durante 3-4 dias, óleo de
parafina 1mL/kg por sonda nasogástrica ou no abdome de uma presa sacrificada. Cirurgia
(enterotomia, tiflectomia) caso o tratamento clínico falhe.
– Metoclopramida (Primperid®) 0,5-1 mg/kg, cisaprida 2,5 mg/kg.



Dermatite exsudativa
Definição
Dermatose das serpentes caracterizada pela presença de vesículas estéreis e infeccionadas na
altura das escamas ventrais.

Sinonímia: Blister Disease, doença das ampolas, dermatite exsudativa, varíola das serpentes.

Etiologia
– A dermatite exsudativa é mais frequentemente causada pela umidade excessiva do terrário.
– Ela acomete os grandes Boídeos (Boa constrictor, python birmanesa, royal píton etc.) e os
colubrídeos aquáticos (Thamnophis, Nerrodia, Natrix etc.)

Sintomas
– Presença de lesões vesiculares na altura das escamas ventrais. Essas vesículas surgem na região
caudal e se estendem para a região anterior. Manifestam-se como inchaços cutâneos de cor clara
(bolhas). Algumas dessas vesículas se rompem e liberam um líquido seroso.
– As vesículas se infeccionam rapidamente por diversas bactérias potencialmente muito
patogênicas (Aeromonas aerophila, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp. etc.) ocasionando uma
dermatite infiltrativa grave com um risco elevado de septicemia mortal.

Tratamento
– Tratar sistematicamente as lesões cutâneas com um spray antibiótico (Orospray®) ou
antisséptico (Cothivet®).
– Antibioticoterapia por via sistêmica (quinolona do tipo enrofloxacina ou marbofloxacina)
durante 10 a 20 dias.
– Vitamina C: 200 mg/kg a repetir uma semana depois.
– Checar as condições ambientais (temperatura, higrometria), melhorar as aberturas laterais,
limpar regularmente o terrário (alvejante diluído, Virkon®), evitar manipulação, evitar a presença
de água ou umidade nos esconderijos.



Dermatites
Etiologia
• TRAUMáTICA: mordidas, queimaduras, fraturas da carapaça, substrato muito úmido, produtos
químicos.
• BACTERIANA: bactérias Gram negativas e aeróbias. Aeromonas, Psedomonas, Citrobacter, Serratia,
Salmonella, Beneckea, Serratia etc.
• FúNGICA: Aspergillus, Alternaria, Fusarium. Estas micoses são a consequência de condições
ambientais defeituosas.
• VIRAL: fibropapilomatoses das tartarugas marinhas.
• PARASITáRIA: ver PARASITAS EXTERNOS.

Tumoral
• IATROGêNICO: hipervitaminose A.

Sintomas
– Pápulas, pústulas, abscessos, abrasões, escoriações, vesículas, úlceras.
– Cicatrizes irreversíveis nos casos mais antigos.

Tratamento
– O sucesso do tratamento é condicionado ao respeito com as condições do meio: umidade, temperatura,
iluminação, substrato, filtragem da água, ventilação. Cada espécie possui particularidades
específicas.
– Dermatites bacterianas: antissepsia com clorexidina seguida por pomada antibacteriana
(Flammazine®, Fucidine®, Sulmidol®). Antibioticoterapia por via sistêmica na presença de bolhas
ou dermatite ulcerativa.
– Dermatites micóticas: tratamento local antifúngico (enilconazol: Imaveral®).
– Tartarugas aquáticas: devem necessariamente ser colocadas em local seco 2 a 3 horas após cada
cuidado dermatológico.



Desidratação
Recapitulação Fisiológica
A água representa 70 a 75% do peso corpóreo. O espaço intracelular (45 a 60% de água) é rico em
K+, o espaço extracelular é rico em Na– e pobre em K+. O sangue total representa 7 a 11% do peso
corpóreo e o componente plasmático 60 a 80% do volume sanguíneo total, e 4% do peso corpóreo
(40 mL/kg). A desidratação é grave visto que o ácido úrico, principal produto azotêmico
sanguíneo, deposita-se no organismo em caso de hemoconcentração (ver GOTA).

Etiologia
– Desidratação extracelular: hipertermia, queimaduras, lesões extensas, hemorragias, diarreia.
– Desidratação intracelular: redução da ingestão de água, hiperglicemia.

Diagnóstico
• CLíNICO: astenia, anorexia, sede, incapacidade de se manter em pé, aspecto enrugado do
tegumento, falhas na muda (escamosos), opacificação dos globos oculares.
• BIOLóGICO: Hg, hematócrito, proteínas, albumina e ácido úrico.

Tratamento
– Fornecer água: banhos num recipiente de água morna a 30®C (bebida, absorção percloacal),
sondagem orogástrica (sem ultrapassar 20mL/kg/dose).
– Soluções administradas por via intracelomática ou intravenosa (ver Administração de
medicamentos em POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS). A osmolaridade do plasma é inferior
à dos mamíferos, o cloreto de sódio a 0,9% é hipertônico e oferece risco de desidratação
intracelular. A solução de Ringer lactato, antes desaconselhada, parece poder ser utilizada sem
riscos.
– Soluções a serem empregadas: glicose a 5% + NaCl a 0,9% aa; glicose 5% + NaCL 0,45% + Ringer
lactato aa; na posologia de 1,4 mL/kg/horas até 20 a 30 mL/kg/24 horas.



Dígitos e grifos (Afecções dos)
Etiologia
– Traumática: esmagamento, queimaduras (cordões aquecedores, lâmpadas de cerâmica),
luxação interfalangeana por tração bruta, mordida.
– Metabólica: osteofibrose nutricional (deformações e lesões isquêmicas) e gota (inchaço
interarticular) nos sáurios. Ver OSTEOFIBROSE E GOTA.
– Ambiental: persistência de fragmentos da muda com origem de estrangulamento falangeano
(iguana).
– Infecciosa: flegmão por infecção bacteriana ou micótica da bainha ungueal (mordida, substrato
contaminado ou úmido, luxação de uma unha).

Sintomas
– São variáveis de acordo com o tipo de afecção.
– Inchaços interarticulares (gota), deformações (osteofibrose), dígitos descoloridos, exsudativos,
cobertos por fragmentos da muda, secos.

Tratamento
– Reestabelecer as boas condições ambientais e uma boa higiene.
– Amputação se o dedo estiver insensível, endurecido e de cor escura.
– Debridamento cirúrgico e curetagem cuidadosa do flegmão. A lesão deve ser deixada aberta.
Lavar diariamente com uma solução antisséptica morna à 30 °C (clorexidina, Septeal®).
Antibioticoterapia por via sistêmica (enrofloxacina Baytril® 10-20 mg/kg/dia durante 10 a 20
dias).



Doença das ampolas
Ver DERMATITE EXSUDATIVA



Doença dos corpos de inclusão (IBD)
Esta doença, também denominada IBD (Inclusion Body Disease) afeta principalmente os Boídeos e
talvez alguns Viperídeos. Ela se caracteriza pela presença de inclusões virais intracitoplasmáticas
eosinofílicas no organismo.

Etiologia
– Reovírus da família dos Retrovírus.
– O modo de transmissão é desconhecido. Os ácaros hematófagos (Ophionyssys natricis)
poderiam estar envolvidos. As serpentes Boa parecem desempenhar o papel de reservatório,
bem como as pítons, que parecem bem mais sensíveis ao acometimento pelo vírus (é o caso
notadamente de Morelia viridis).

Sintomas
– Pítons: transtornos neurológicos centrais de surgimento rápido (mioclonia, cegueira,
contorsões em espiral, opistótono)
– Boas: regurgitações crônicas, por vezes transtornos discretos do comportamento, com sinais
nervosos em fase terminal após vários meses.
– Complicações frequentes de infecções oportunistas, septicêmicas ou neoplásicas:
hipersecreção mucosa da cavidade bucal, estomatite fibrinopurulenta, edema e encolhimento
traqueal.

Diagnóstico
Histológico
– Pesquisa de corpos de inclusão específicos delimitados por um halo claro dentro das células
sanguíneas da linhagem branca.
– Pesquisa de corpos de inclusão a partir de biópsias das amídalas esofagianas e do pâncreas
(confiabilidade de 100%), do fígado, dos rins, ou do estômago (confiabilidade menor).
– Histologia do encéfalo.

Virológico por PCR
– A partir de uma escovação das coanas, da cavidade bucal e da cloaca, a partir do sangue.
– A partir do líquido de lavagem traqueal.

Tratamento
Não existe nenhum tratamento; a eutanásia é altamente recomendada. Todo exemplar novo
incluído numa criação deve passar por uma quarentena de 4 a 6 meses.



Encefalopatias
Recapitulação Anatômica
O encéfalo dos répteis é recoberto por dois folhetos meningeanos: a pia-aracnoide muito
vascularizada e a dura-máter espessa e não vascularizada. O espaço subaracnoide, sítio de
punção do LCR nos mamíferos, não existe nos répteis.

Etiologia
• AMIBENTAL: traumatismo craniano, eletrocussão, hipotermia.
• TóXICA: antiparasitários (ivermectina nas tartarugas e alguns ofídios, carbamato, diclorvos),
antibióticos (aminoglicosídeos, metronidazol, estreptomicina), pesticidas, inalação de produtos
químicos (dissolventes, verniz, ceras, nicotina), plantas tóxicas (azaleia, beladona).
• METABóLICA: hipocalcemia, carência em biotina (serpentes ovófagas Dasypeltis, lagartos,
alimentados com ovos não embrionados ricos em avidina), carência em vitamina B1 (serpentes
piscívoras, ver HIPOVITAMINOSE B1), gota visceral, hipoglicemia.
• INFECCIOSA: bacteriana (Aeromonas sp., Pseudomonas sp., Mycobacterium sp.) ou doença do
corpúsculo de inclusão nos Boídeos, paramixovirose), ver DOENçA DOS CORPOS DE INCLUSãO (IBD) e
PARAMIXOVIROSE.
• PARASITáRIA: presença de amebas (Entamoeba invadens), de toxoplasmas e micose sistêmica
(Cryptococcus neoformans) no LCR de serpentes, Microsporum sp. na Pogona viticeps.

Sintomas
– Apatia, hipotonia muscular, paralisia flácida, incoordenação motora, abolição do reflexo de
retorno.
– Convulsões (opistótono, contraturas musculares do primeiro terço do corpo, contorções em
espiral, balanço de cabeça), mioclonias.
– Por vezes, sinais mais discretos: desvio do eixo da cabeça, dificuldade em atacar as presas.
– As encefalites virais são muito contagiosas e capazes de dizimar rapidamente uma criação.

Diagnóstico
• HEMATOBIOQUíMICO: dosagem de cálcio, ácido úrico, glicose.
• PARASITáRIO: presença de amebas nas fezes das serpentes, de toxoplasma no encéfalo.
• HISTOLóGICO: evidência e corpúsculos de inclusão eosinofílicos no fígado ou nas tonsilas nos
Boídeos com IBD.
• NECROSCóPICO: lesões características de IBD e paramixovirose. Ver DOENçA DO CORPúSCULO DE
INCLUSãO (IBD) e PARAMIXOVIROSE.

Tratamento
– Encefalites bacterianas: enrofloxacina em doses altas. Mau prognóstico.
– Encefalites por amebas: metronidazol. Mau prognóstico.
– Encefalites nutricionais: correção vitamínica e alimentar. Bom prognóstico.
– Encefalopatias tóxicas: banhos, aquecimento corporal, perfusão. Bom prognóstico.



Enterite
Enterites Não Específicas
Trata-se de uma perturbação transitória do trânsito digestivo sem alteração do estado geral e do
apetite.

Pesquisar sistematicamente:
– más condições ambientais: resfriamento, hipertermia, de corpos estranhos digestivos (areia,
aparas);
– um episódio de má-digestão (frutas fermentadoras nas tartarugas, excesso de vegetais úmidos,
transição alimentar abrupta);
– uma causa iatrogênica: anti-inflamatórios, antibióticos;
– a composição da população parasitária digestiva, a presença eventual das bactérias
patogênicas.

Tratamento: dieta hídrica 2 dias, proteção intestinal (Kaopectate, Kaomycine), vermifugação,
supressão da causa. Ver Alimentação nos PADRõES BIOLóGICOS Antiparasitários em POSOLOGIA DOS
PRINCIPAIS MEDICAMENTOS.

Enterites Bacterianas
– Elas são frequentemente secundárias a uma estomatite ou uma gastrite, em caso de anorexia
prolongada.
– Sobretudo Aeromonas (enterite com tendência hemorrágica, principalmente nas tartarugas),
Shigella, Salmonella, Pseudomonas, Proteus.

Ver Antibioticoterapia em POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS.



Estomatites
As estomatites são frequentes nos sáurios, tartarugas e principalmente nas serpentes.

Etiologia
As estomatites são reflexos de um estado geral ruim, condições inadequadas do meio ou de uma
doença subjacente.

Fatores predisponentes
Ofidios
– Estado de estresse fisiológico e déficit imune relacionado às condições ambientais
inadequadas: superpopulação, temperatura muito baixa, manipulação, desnutrição, infestação
por Ophionyssus natricis.
– Irritação orofaríngea: regurgitação recidivante, abrasão rostral, mordidas de roedores, gavagem
mal conduzida.

Sáurios
– Deformações mandibulares: osteofibrose, insuficiência renal. Ver OSTEOFIBROSE e INSUFICIêNCIA
RENAL.
– Abrasão rostral (Physignathus). Ver ABRASãO DO ROSTRO.

Quelônios
– Saída da hibernação (ver HIBERNAçãO), mastigação de vegetais com seiva tóxica, condições de
cativeiro inadequadas.

Fatores desencadeantes
– Bactérias oportunistas (Aeromonas hydrophila principalmente, Pseudomonas aeruginosa,
Klebsiella pneumoniae, Salmonella sp., Proteus sp.), hospedeiros normais da cavidade orofaríngea,
que se tornam patogênicos em condições de queda da resistência.
– Mycobacterium sp. é isolado algumas vezes, Herpesvirus nas tartarugas mediterrâneas
acometidas por rinite contagiosa que pode complicar-se, como estomatite necrosante.

Sintomas
– Anorexia e hipersalivação.
– Lesões variáveis conforme a gravidade e tempo de evolução: petéquias, edema da mucosa, obscessos
gengivais na base dos dentes, lesões ulceronecróticas, osteomielite nos casos avançados, por
vezes placas membranosas caseosas nos dentes e palato.
– Serpentes: glossite frequentemente associada, complicações frequentes de abscessos pré-
corneanos, pneumonia e septicemia.
– Tartarugas: principalmente as estomatoglossites de caráter hemorrágico.

Tratamento
• CASOS INICIAIS: aplicações diárias de antisséptico oral (Hextril®, Eludril®, água oxigenada,
Vétédine®), vitamina C 20 mg/kg. Aumentar a temperatura do terrário em 2° a 3 °C.
• CASOS AVANçADOS (lesões ulceronecróticas): curetagem cirúrgica, lavagem com soro fisiológico,
antibioticoterapia por via sistêmica associando ação contra bactérias aeróbias Gram negativas e
anaeróbias (quinolonas + metronidazol), vitamina C nos ofídios (20 mg/kg). Extrair os dentes



infeccionados.



Fraturas
Características Gerais
As fraturas são vistas frequentemente nos lagartos acometidos por osteofibrose. Eles podem
atingir os membros, o crânio ou a coluna, assim como a carapaça nas tartarugas terrestres ou
aquáticas vítimas de acidentes domésticos (ver CARAPAçA (FRATURAS DA)) e a cauda nos lagartos. A
autotomia é uma fratura voluntária da cauda (em alguns lagartos), em caso de agressão por um
predador ou de contenção muito severa.

Etiologia
As fraturas são ocasionadas por traumatismo por esmagamento, mordidas, saídas do terrário, ou
uma osteofibrose.

Sintomas
– Apoio parcial ou sem apoio.
– Inchaço próximo a articulações ou ao eixo ósseo.
– Paralisia em caso de fratura da coluna ou cintura pélvica.
– Angulação anormal da cauda em caso de fratura caudal.

Tratamento
É em função da natureza e da gravidade do traumatismo:
– fratura simples: contenção com curativo não aderente do tipo Vetrap®;
– fratura em galho verde: são consecutivas a uma osteofibrose. Gluconato de cálcio e exposição a
luz solar ou lâmpada UVB no terrário;
– fraturas expostas: Precisam de antibioticoterapia de urgência;
– fraturas da cauda: ressecção cirúrgica nos répteis incapazes de caudectomia voluntária
(iguanas, lagartos, camaleões). A ruptura manual da cauda nas outras espécies (Iguanídeos,
Lacertídeos) é seguida por um novo crescimento efetivo;
– imobilização pelas técnicas ortopédicas: brocas, placas, parafusos e fixadores externos.

NOTA: O tempo de consolidação é particularmente longo em condições fisiológicas (6 a 8
meses), mas é acelerado nos indivíduos acometidos por osteofibrose (6 a 8 semanas).



Gota
Definição
A gota é um depósito de cristais de urato (tofo gotoso), nas vísceras (gota visceral) ou nas
articulações (gota articular). O principal resíduo azotêmico nas espécies terrestres é o ácido úrico
(ditas uricotélicas) e a alantoína nas espécies aquáticas (ditas ureotélicas).

Uma vez que a uricemia ultrapassa 80 mg/L, os uratos cristalizam e depositam-se nas vísceras
(coração, fígado, rins, baço, pulmões) ou nos fluidos corpóreos (sinovias articulares, urina).

Etiologia
– Desidratação extracelular.
– Insuficiência renal e defeito secundário da filtração renal do ácido úrico, medicamentos
nefrotóxicos (sulfamidas, aminoglicosídeos, furosemida etc).
– Alimentação hiperproteica, anorexia prolongada.

Diagnóstico
• BIOQUíMICA: uricemia superior a 60 mg/L.
• RADIOGRAFIA: depósitos de cristais de urato nas vísceras e nas articulações. Diferenciar da
pseudogota (depósitos de cristais de hidroxiapatita de cálcio).

Tratamento
– Correção das causas da uricemia: evitar qualquer desidratação, favorecer a ingestão de água (ver
DESIDRATAçãO), respeitar as necessidades nutricionais, proibir substâncias nefrotóxicas.
– Alopurinol (Zyloric®) 10-20 mg/kg/dia VO.



Hibernação
Definição
A hibernação é definida como um estado de torpor e insensibilidade devido a uma queda na
temperatura corpórea durante o inverno. Os répteis hibernam de modo natural nas regiões
temperadas ou subtropicais. Eles não hibernam nas regiões tropicais, mas é possível observar
uma estivação durante a estação seca.

O interesse da hibernação é discutido em cativeiro. Mal conduzido, favorece a mortalidade e pode
originar diversas afecções: anorexia pós-hibernação, desidratação, otite, rinite, ceratite (acúmulo
de muco proteico), enterite. Bem conduzida, estimula a foliculogênese e a função tireoideana.

Uma falta de hibernação é melhor do que uma hibernação mal conduzida. O principal risco é colocar
o réptil numa temperatura intermediária entre a temperatura ótima de hibernação (entre 5° a
8 °C para a maioria das espécies) e sua TMP (ver Temperatura preferencial em PADRõES
BIOLóGICOS). O período de hibernação estende-se geralmente de outubro a março.

Condução Da Hibernação Nas Tartarugas Terrestres
Mediterrâneas
A hibernação é desaconselhada em: tartarugas jovens com menos de 2 anos, tartarugas doentes,
anoréxicas, magras e grávidas.

Hibernação no interior (metade norte da França)

 

Antes da hibernação
– Alimentação abundante nas 6 semanas precedentes.
– Dieta 10 dias antes da hibernação e banhos de água morna (25° a 30 °C) diários por 10 a 15
minutos para garantir o esvaziamento do tubo digestivo nesse período.
– DURANTE A HIBERNAçãO
– Colocar a tartaruga numa caixa ou um engradado de poliestireno preenchido por palha ou feno
(areia e terra de jardim são contraindicados), numa sala escura, bem arejada, na temperatura
constante de 5° a 8 °C (adega, seleiro, varanda etc.). Uma grade colocada sob a caixa permite
evitar a entrada de roedores.
– Verificar uma vez por semana o torpor e a temperatura ambiente.

Final da hibernação
– A tartaruga deve ser reaquecida progressivamente para atingir sua TMP em alguns dias.
– Banhos de água quente (25° a 30 °C) diários de 10 a 15 minutos para estimular a retomada do
apetite e uma atividade normal.
– Verificar a ausência de afecções ligadas à hibernação (ver adiante). Uma perda de peso de 2 a
5% é normal durante a hibernação.
– Limpeza dos olhos com soro ocular aquecido para remover os debris proteicos acumulados
fisiologicamente durante algum período (ceratopatia pós-hibernação).



Hibernação no exterior, no jardim

– Verificar a existência de terra macia para a tartaruga poder se enterrar profundamente.
– Caso contrário, fornecer cobertura para a tartaruga com palha e folhas mortas de 30 a 40 cm.
– Colocar, eventualmente, tudo cercado por uma grade para proteger a tartaruga de predadores
dos cães e dos roedores.



Hipocalcemia
Etiologia
– Carência de aporte alimentar: ausência de suplementação de cálcio nas espécies herbívoras
(iguanas) e insetívoras (outros sáurios), regime exclusivo de carne nas espécies carnívoras
(tartarugas aquáticas).
– Hipovitaminose D3 por falta de exposição aos raios UVB.
– Insuficiência renal.

Sintomas
• SáURIOS E CROCODILIANOS: adinamia, mioclonias, plugue hemipeniano de esperma solidificado
nos lagartos, fraturas e deformação mandibular em caso de osteofibrose.
• SáURIOS E TARTARUGAS: prolapso do cólon, prolapso do oviduto, retenção de ovos, apatia,
dificuldades locomotoras, amolecimento e deformação da carapaça (tartarugas).
• CAMALEõES: problemas de mobilidade da língua.

Diagnóstico
Bioquímica: calcemia inferior a 90-100 mg/L.

Tratamento
– Cálcio (gluconato) 100 mg/kg/dia IM ou VO 1 a 3 meses.
– Tubo ou lâmpada 5 UVB 12 horas por dia no interior do terrário. Exposição aos raios solares no
período de estivação.



Hipovitaminose A
A hipovitaminose A resulta numa metaplasia escamosa hiperqueratótica de diferentes epitélios
de revestimento. Ela é observada principalmente nas tartarugas aquáticas jovens (Trachemys sp.) e nas
tartarugas-caixa (Terrapene sp.).

Etiologia
– Regime hiperproteico pobre em retinol (regime de camarões secos Gammarus sp. ou “só
carne”).
– O estoque neonatal de vitamina A, de origem vitelínica, esgota-se rapidamente.

Sintomas
– Edema palpebral bilateral importante gerado por hipertrofia das glândulas lacrimais (a glândula
de Harder anteromedial e a glândula lacrimal posterolateral). Os debris celulares se acumulam
no espaço conjuntival e o espaço conjuntivo-palpebral torna-se fonte de infecções bacterianas.
– Letargia, anorexia, problemas respiratórios (ver PNEUMOPATIAS) e renais (edema axilar e
inguinal).
– Por vezes, otite média supurada ou retenção de ovos.

Tratamento
• FORNECIMENTO ALIMENTAR DE VITAMINA A para as tartarugas aquáticas carnívoras (fígado de
novilha ou de camundongos, fígado de peixe, algas Spirogyra), ou de seus precursores
carotenoides para as tartarugas terrestres herbívoras (alface, dente de leão, espinafre, cenoura,
melão, batata doce, brócolis). Proibir os camarões secos e os regimes “só carne”.
• FORNECIMENTO CLíNICO DE VITAMINA A: oral (óleo de fígado de bacalhau Cooper® 1100 UI de vitamina
A/mL, Vita Reptile® a 1100 UI vitamina A/colher de medida, Vita-Veto®), ou injetável (500 a 2.000
UI de vitamina A, 2 a 3 vezes com uma semana de intervalo de acordo com a severidade do caso).
• ATENçãO PARA A SUPERDOSAGEM COM VITAMINA A (dose superior a 15-20000 UI/kg): risco de rebelar
descamação cutânea e de xerodermia.
• TRATAMENTO SISTêMICO: pomada oftálmica antibacteriana (Ophtalon, Lacrybiotic) e
antibioticoterapia por via sistêmica em caso de pneumopatia ou otite.



Hipovitaminose B1
Encefalopatia por carência em tiamina observada nas serpentes piscívoras (Thamnophis sp.,
Nerodia sp., Natrix sp., anacondas).

Etiologia
Serpentes piscívoras alimentadas com a carne de peixes crus congelados ou com peixes ricos em
tiaminases (peixes do gênero Carassius sp, peixes vermelhos, carpas, eperlanos, harenques,
sardinhas, bagres, peixes do gênero Alosa sp, etc.).

Sintomas
Quadro clínico de encefalopatia (ver ENCEFALOPATIAS).

Tratamento
– Checar a alimentação: peixes inteiros livres de tiaminases (alevinos, prego, pedaços de salmão,
lebistes), camundongos partidos sobre o peixe, minhocas.
– Fornecimento de vitamina B1 (Corebral® 50-100 mg/kg).



Insuficiência renal
Observada principalmente nas iguanas verdes e tartarugas terrestres.

Etiologia
A origem, frequentemente multifatorial, é dominada pela más condições de cativeiro. Pode ser:
– Alimentar: regime hiperproteico, hipervitaminose D3 por excesso de suplementação, litíase
oxálica (excesso de vegetais ricos em ácido oxálico: espinafre, folhas de beterraba, ruibarbo),
litíase de fosfatos tricálcicos (excesso de complementos minerais).
– Ambiental: desidratação crônica, ingestão insuficiente de água.
– Medicamentosa: antibióticos da família dos aminoglicosídeos, furosemida. Estas substâncias
geram uma gota visceral pela cristalização de ácido úrico na altura dos rins;
– Patológica: nefrite bacteriana, infestações parasitárias renais.

Sintomas
• IGUANA VERDE ADULTA: anorexia, emagrecimento, opacificação dos globos oculares, falta de tônus
(defeito de apoio nos membros), escamas mais claras, nefromegalia bilateral, desidratação,
regurgitação, coprostase por estenose da região pélvica, mioclonias e decúbito esternoabdominal
nos casos avançados.
• OUTROS RéPTEIS: apatia, anorexia, dificuldades de deslocamento, queda do tônus, desidratação e
emagrecimento.

Diagnóstico
• CLíNICO: palpação dos rins hipertróficos na região lombar, antes da pelve.
• BIOQUíMICA: hipocalcemia clara (<80 mg/L), hiperfosforemia (≥120 mg/L, irreversível na iguana
se ≥200mg/L), inversão da relação P/Ca (<1), hiperuricemia (≥60 mg/L) nos répteis, salvo na
iguana verde, uremia nas tartarugas terrestres (normal <0,20; gravíssimo ≥2g/L).
• POR IMAGEM: hipertrofia renal, evidência do parênquima renal por ultrassonografia na alutra
das faces laterais da base da cauda.

Tratamento
– Prognóstico, sempre muito reservado, exceto nos casos de diagnóstico muito precoce.
– Reidratação primordial: banhos de água morna, sondagem orogástrica, perfusões.
– Terapia com cálcio, se a calcemia estiver baixa e o índice de solubilidade do Cálcio <5.500:
gluconato de cálcio 100 mg/kg/dia.



Língua (Patologia da língua dos camaleões)
Etiologia
– Metabólica: atonia muscular por carência do aporte cálcico ou falta de exposição aos raios
solares UVB.
– Traumática: lesão da língua por uma cutícula de inseto ou desinserção dos músculos
aceleradores do hioide (consecutivo à adesão da língua sobre uma superfície irregular ou sobre a
língua de um congênere).
– Infecciosa: estomatite, glossite.

Sintomas
– De acordo com a gravidade do caso: desvio da trajetória da língua enquanto está projetada,
incapacidade para a língua retomar seu lugar após a captura de uma presa ou língua com atonia
e pendente fora da cavidade bucal.
– Sialorreia fétida e por vezes hemorrágica em casos de estomatoglossite.

Tratamento
Em função da gravidade do caso.
– Língua não encaixa ou tiros perdidos: verificar a ausência de lesões. Cálcio injetável (gluconato,
Calcitad®) ou VO, polvilhando os insetos, exposição adequada aos raios UVB. Fornecimento de
moscas domésticas favorece a reeducação da língua.
– Língua com atonia: glossectomia total. O paciente deve ser alimentado por gavagem e bebida
fornecida por pipeta durante toda a sua vida.



Mal da desova
Ver RETENçãO DOS OVOS.



Membrana pré-corneana (Patologia da)
Recapitulações Anatômicas
Os olhos das serpentes e das lagartixas verdadeiros são recobertos por uma escama modificada,
chamada membrana pré-corneana. Ela é resultado da fusão embriológica das pálpebras.
Transparente, não vascularizada, ela fica opaca antes de cada muda para ser substituída. Ela
desempenha um papel de barreira mecânica, mas ela impede todo tratamento local da córnea.
As secreções lacrimais oriundas da glândula de Harder se esvaziam no espaço pré-corneano por
um único canal nasolacrimal, depois para a cavidade bucal próximo ao órgão de Jacobson.

Diversos problemas podem ocorrer devido a muda.

Dobras Da Membrana Pré-Corneana
Este problema não é grave visto que a membrana é frequentemente eliminada na muda
seguinte.

Persistência Da Membrana Pré-Corneana
A membrana permanece aderida à membrana subjacente neoformada e não cai com a muda
(higrometria, insuficiência, desidratação, doença sistêmica, ácaros).

Tratamento: a exérese é, por vezes, delicada, visto que convém não lesionar a córnea. É
preferencial favorecer o descolamento das membranas sobrepostas na muda seguinte: aumentar
a higrometria, aplicar um gel de lágrimas artificiais (Ocrygel®, Régéfluide®, Humiscreen®) e um
mucolítico (Mucomyst®).

Dacriocele Pré-Corneana
É ligada a uma obstrução do canal nasolacrimal e com um acúmulo de lágrimas no espaço pré-
corneano. Resulta num inchaço translúcido do olho.

Tratamento: aspirar o conteúdo do espaço pré-corneano e tratar a causa da obstrução
nasolacrimal.

Abscesso Pré-Corneano
Resultado de uma infecção bacteriana da dacriocele pré-corneana. Uma infecção intrabucal
através do canal da glândula de Harder é a causa mais frequente. Esta afecção pode ser bilateral.

Tratamento: incisão da membrana na altura do quadrante inferoexterno, esvaziamento,
umidecer, tratamento antibacteriano local (Tévémyxine®, Ophtalon®).



Mordidas
São frequentes nos répteis.

Etiologia
• SáURIOS E TARTARUGAS: mordidas de congêneres (rivalidade entre machos, competição
alimentar), de cães ou de insetos.
• SERPENTES: mordidas de congêneres e principalmente de roedores famintos utilizados como
presas.

Tratamento
– Certas espécies cicatrizam rapidamente (lagartixas diurnas, Morelia sp.).
– Antissepsia rigorosa, sutura das feridas recentes e superficiais.
– Debridamento cirúrgico das feridas profundas infectadas.
– Mordida de rato nas serpentes: curetagem e cicatrização por segunda intenção, enxerto cutâneo
em caso de perda de matéria importante (Vet Bio Syst®), eutanásia nos casos graves.
Preventivamente: colocar alimento para os roedores no terrário, utilizar presas sacrificadas ainda
quentes ou congeladas e reaquecidas. Um rato não consumido em 15 minutos deve ser retirado.



Muda (Falhas na)
O intervalo entre cada muda varia de 1 a 3 meses nas serpentes e sáurios, conforme a espécie e
diversos fatores ambientais. As falhas da muda manifestam-se pela presença de pedaços de
muda persistentes no tegumento.

Etiologia
• FATORES AMBIENTAIS: temperatura ambiente insuficiente, falta de higrometria, ausência de meios
no terrário, manipulação nos dias que precedem a muda.
• FATORES PATOLóGICOS: desidratação crônica, infestação por ácaros (ver PARASITAS EXTERNOS),
dermatites bacterianas ou fúngicas, hipotireoidismo, problemas neurológicos (ver
ENCEFALOPATIAS), cicatrizes de feridas ou de queimaduras.

Tratamento
– O mais rápido possível: uma exúvia seca pode provocar uma dermatite, uma necrose isquêmica
dos dígitos ou uma cegueira (persistência da membrana pré-corneana).
– Extração dos pedaços de muda com pinça e banhos de água morna a 30 °C durante 1 a 2 horas.
Rever as condições de manutenção.



Obesidade
Etiologia
– Excesso de alimentação, sedentarismo, falta de hibernação.
– Diversos répteis (Boídeos, sáurios como Pogona) são incapazes de autorregular o consumo de
presas.

Sintomas
– Lagartos: abdome distendido e cilíndrico, depósitos gordurosos na base da cauda, hipertrofia
dos tecidos gordurosos abdominais.
– Tartarugas: vazios axilares e inguinais projetados para fora da carapaça.
– Cobras: dificuldade para rastejar.

Tratamento
– Reduzir o fornecimento calórico através de um regime restritivo progressivo; o réptil não deve
perder mais de 1% de seu peso por semana. Espécies carnívoras: reduzir o número de presas
distribuídas em 25%. Espécies herbívoras: alimentos ricos em fibras e pobres em MG (feno,
verduras, frutas).
– Caso particular de serpentes carnívoras: as necessidades calóricas são de
90 kcal/15dias/serpente de 500 g. Na prática: 1 kg de roedores/ano ou um camundongo a cada 2
semanas para uma serpente de 500 g.



Osteíte espinhal deformada
Definição
Trata-se de uma espondilite anquilosante ou osteoartrite proliferativa vertebral caracterizada por
rearranjos ósseos importantes na coluna. Observa-se, essencialmente, nos ofídios.

Sua etiologia é pouco conhecida. A afecção está ligada ao cativeiro e parece resposta a uma
infecção caracteristicamente bacteriana: numerosas bactérias são isoladas na altura das lesões
vertebrais.

Diagnóstico
– Clínico: dificuldades de locomoção, deformação da coluna, anorexia.
– Radiológico: fusão vertebral e proliferação óssea.

Tratamento
Inútil, a eutanásia é aconselhada.



Osteofibrose
Definição
Chamada também de osteodistrofia fibrosa metabólica ou osteofibrose nutricional, é uma osteopatia
de rarefação frequente nos jovens répteis em cativeiro. Caracteriza-se por uma desmineralização
de todo o esqueleto, acompanhada por rearranjo fibroso e fraqueza muscular generalizada.

Etiopatogenia
Desequilíbrio da relação fosfocálcica induzido por uma carência de cálcio e um excesso de fósforo,
frequentemente associado a uma carência de vitamina D3 (ausência ou exposição insuficiente aos
raios UVB artificais ou solares). Resulta numa hipocalcemia seguida de um hiperparatireoidismo
secundário além de uma substituição de tecido ósseo por tecido fibroso.

Espécies afetadas: tartarugas terrestres fitófagas (Testudo sp.) e lagartos vegetarianos (Iguana)
após uma alimentação muito pobre em cálcio e rica em fósforo, tartarugas aquáticas carnívoras e
crocodilianos alimentados com carne desossada, lagartos insetívoros.

Sintomas
• TARTARUGAS: Amolecimento da carapaça, dificuldade de deslocamento, flacidez muscular,
deformação da carapaça e rearranjos ósseos por vezes consideráveis e irreversíveis, crescimento
anormal de garras, crescimento do bico córneo.
• SáURIOS E CROCODILIANOS: letargia, dificuldade de locomoção, mioclonias, miastenia,
amolecimento dos maxilares e das mandíbulas, fraturas espontâneas, deformação da coluna,
falhas de mobilidade da língua nos camaleões.

Diagnóstico
Clínico e principalmente radiográfico. Redução generalizada da densidade óssea, adelgaçamento
das corticais dos ossos longos, substituição do tecido ósseo por tecido fibroso, matriz óssea em
teia de aranha nas tartarugas.

Tratamento
• Gluconato de cálcio 100 mg/kg (Calcitad®, Calcium reptile uma medida/100 g x 10 dias/mês)
durante 1 a 3 meses, de acordo com a severidade da osteopenia.
• Corrigir o regime alimentar:
– tartarugas fitófagas: vegetais ricos em cálcio (ver Alimentação em PADRõES BIOLóGICOS),
granulados específicos (p. ex., Tortoise food Zoo Med);
– tartarugas aquáticas: evitar os camarões secos (petiscos), fornecer pequenos peixes crus
inteiros isentos de tiaminases (ver HIPOVITAMINOSE B1), fígado de vitela cru, frutos do mar (exceto
mariscos), minhocas e escargots vivos, granulados completos específicos (p. ex., Aquatic Turtle
Food Zoo Med);
– Lagartos insetívoros: insetos alimentados previamente com alimentos ricos em cálcio.
• Favorecer a síntese de vitamina D3: luz solar ou lâmpada 5 UVB a 40 cm acima do animal 12 horas
por dia. Nos casos urgentes vitamina D3 100-200 UI/kg IM 2 vezes com uma semana de intervalo.
As tartarugas aquáticas suportam as maiores doses (500-1.000 UI/kg 2 vezes com 7 dias de
intervalo).



Otite
Otite ou piogranuloma do tímpano é observada principalmente nas tartarugas aquáticas e
tartaruga-caixa; pode também ser observada nas tartarugas terrestres, principalmente na saída
da hibernação. Corresponde a uma infecção da cavidade auricular subtimpânica.

Particularidades Anatômicas
– Há duas cavidades timpânicas: a orelha média ou cavidade timpânica propriamente dita e a
orelha interna preenchida por líquido e conectada ao nervo vestibulococlear. Essas duas
cavidades se comunicam com a cavidade bucal pelas trompas de Eustáquio que desemboca na
orofaringe por um orifício situado atrás da articulação maxilar.
– A orelha externa não existe, é substituída por uma membrana timpânica situada atrás da
comissura do bico. A ausência de pavilhão auricular e de conduto auditivo externo deixa o
tímpano muito superficial. O tímpano capta as vibrações que ele transmite à orelha interna
através do osso da columela.

Etiopatogenia
– A otite tem sempre como origem uma infecção da cavidade oral: as bactérias avançam pela
trompa de Eustáquio para colonizar a cavidade timpânica e formar uma coleção de pus.
– A otite é geralmente média. Proteus morganii é a bactéria mais frequentemente encontrada.
Pode encontrar também Neisseria catarrhalis, Pasteurella sp., Aeromonas sp., Pseudomonas sp. etc.
– A otite é favorecida por condições ambientais ruins e por hipovitaminose A.

Sintomas
– Deformação convexa, por vezes muito volumosa da membrana timpânica atrás do olho, uni ou
bilateral.
– A abertura da cavidade oral permite a observação de uma estomatoglossite e a pressão exercida
sobre a deformação, de um exsudato caseoso no fundo da cavidade oral ao lado da lesão.

Tratamento Cirúrgico
– Excisão da membrana timpânica pela base, extração do conteúdo caseoso do abscesso,
curetagem cuidadosa da cavidade timpânica.
– Umedecer a cavidade timpânica com auxílio de uma solução de clorexidina diluída em solução
fisiológica (1/30).
– Tratamento antibacteriano local (Ophitalon®) e sistêmico (enrofloxacina Baytril® 10 mg/kg ou
marbofloxacina Marbocyl® 5 mg/kg) todos os dias (tartarugas aquáticas) ou a cada 4-5 dias
(tartaruga-caixa) durante 10 a 20 dias.
– Checar as condições ambientais e fornecer vitamina A (ver HIPOVITAMINOSE A).



Paralisias
Definição
Toda redução ou abolição de motricidade voluntária, relacionada a um déficit neurológico ou
muscular.

Etiologia
– Traumatismo (ofídios).
– Encefalite infecciosa (ofídios), ver ENCEFALOPATIAS.
– Osteofibrose nutricional, osteíte espinhal deformadora, espondilite infecciosa, hipocalcemia.
Ver OSTEOFIBROSE E OSTEíTE ESPINHAL DEFORMADA.
– Intoxicação: gentamicina e estreptomicina para todos os répteis, ivermectina nas tartarugas.
Ver POSOLOGIA DOS PRINCIPAISMEDICAMENTOS.
– Presença de uma massa intrapélvica: fecaloma, urólito, nefromegalia, neoplasia.

Sintomas
• QUELôNIOS: Andar em círculos (em caso de monoparesia ou paraparesia), ou incapacidade de
movimento.
• SáURIOS: quadriparesia secundária a fraturas, paraplegias com atonia dos dois posteriores, por
vezes atonia vesical e digestiva.
• OFíDIOS: dificuldades de ondulação caudal a lesão.

Diagnóstico
A avaliação do estado neurológico é difícil caso os testes (de tipo motoneuronal central e
periférico) e os exames complementares praticados em neurologia nos carnívoros domésticos
não sejam utilizados nos répteis. A medula alcança a extremidade da cauda e a cauda equina não
existe. Os reflexos são condicionados pela temperatura ambiente.

A radiografia permite diagnosticar as fraturas assim como as lesões de coluna.

Tratamento
Em função da causa:
– hipocalcemia: gluconato de cálcio, irradiação UVB;
– traumatismos da coluna e da pelve: repouso, em caso de dor: meloxicam (Metacam®) 0,1-
0,3 mg/kg/dia VO ou IM. Os sinais neurológicos podem iniciar-se com o tempo.



Paramixovirose
Esta doença afeta as serpentes, especialmente os Crotalídeos, mas também os Boídeos,
Colubrídeos, Viperídeos e Elapídeos. Ela evolui de modo epizoótico em cativeiro.

Etiologia
Vírus de RNA transmitido por secreções respiratórias.

Sintomas
Afecção polimórfica que pode evoluir de modo agudo ou crônico:
– forma aguda: morte abrupta, sem senais clínicos, por vezes dificuldades respiratórias (rinite,
pneumopatia), regurgitação e problemas neurológicos centrais;
– forma crônica: disorexia, letargia, enteropatia; algumas serpentes permanecem assintomáticas
por muito tempo.

Diagnóstico
• SOROLóGICO: teste por inibição da hemaglutinina disponível nos Estados Unidos.
• HISTOLóGICO: presença de inclusões intracitoplasmáticas eosinofílicas no tecido pulmonar,
metaplasia escamosa de células respiratórias epiteliais, desmielinização e degeneração axonal
cerebral.
• VIROLOGIA POR PCR: a partir da saliva, swab das coanas e da cloaca, líquido de lavagem traqueal e
sangue total (Laboratório UAL OWL, Alemanha).

Tratamento
Nenhum tratamento conhecido até o momento, eutanásia dos doentes, quarentena para todo
novo animal que chegar.



Parasitas digestivos
Os répteis abrigam diversos parasitas no estado selvagem, sem efeito patogênico particular.
Entretanto, o estresse fisiológico provocado pelo cativeiro e as más condições ambientais podem
originar um estado de imunodepressão causador de doenças parasitárias graves, por vezes,
fatais.

Protozoários
• FLAGELADOS: Giardia, Trichomonas, Monocercomonas, Tritrichomonas.
    O comensal mais frequente, por vezes dando origem a enterocolites fatais.
• CILIADOS: bem tolerados, exceto talvez Balantidium sp. (Testudo horsfieldi).
• AMEBAS: As mais frequentemente bem toleradas, exceto Entamoebasp.
– Entamoeba terrapene é patogênica nas tartarugas-caixa. As epizootias amebianas são relatadas
em certas populações (Geochelone carbonaria) com anorexia, gastroenterite hemorrágica, por vezes
morte súbita, lesões ulceronecróticas e ileocolites fibrinosas. O ciclo é direto, mas insetos
(baratas) podem intervir na transmissão.
– Entamoeba invadens é o agente da amebíase dos ofídios (Boídeos, Viperídeos, Elapídeos,
Hidrofídeos), os lagartos e as tartarugas imunossuprimidas.
• COCCíDEOS: a entidade patogênica é mal definida.

Isospora sp. (Quelônios), Eimeria sp. (todos os répteis), Isospora sp. (Sáurios, Ofídios,
Crocodilianos), Caryospora sp. (Sáurios, Ofídios), Cryptosporidium serpentis é a mais patogênica:
provoca nos ofídios enterite, hipertrofia e fibrose da mucosa gástrica, por vezes detectável
clinicamente. O ciclo é direto.

Helmintos
• TREMATóDEOS MONOGENéTICOS: nos quelônios, nas cavidades em contato com o meio exterior;
pouca ação patogênica.
• TREMATóDEOS DIGENéTICOS: cavidade oral de serpentes aquáticas. Caudorchis, Leichriorchis,
Plagiorchis, Macrodera sp. Ciclo complexo com dois hospedeiros intermediários.
• CESTóDEOS: principalmente nos lagartos e serpentes (Ophiotaenia, Bothridium). Primeiro HI:
crustáceo copépode ou outro artrópode.
• NEMATóDEO: muito frequente, mais de 600 espécies potencialmente patogênicas nos répteis,
mas frequentemente bem tolerados exceto os ascarídeos.
– Ascarídeos: 50 espécies, Ophidascaris, Polydelphis sp. nas serpentes, ciclo direto ou indireto (HI
roedor). Angusticaecum holoptera nas tartarugas: estômago e intestino delgado, inflamação
parietal com riscos de oclusão e de perfuração.
– Oxiurídeos: os mais frequentes (150 espécies), raramente patogênicos.
• ACANTOCéFALOS: desprovidos de tubo digestivo mas munidos de probóscitos armados de
espinhos, nutrição por osmose. Parasitas do intestino delgado de tartarugas de água doce
(Neoechinorrhynchus sp.), do estômago e do intestino das serpentes (Acanthocephalus sp.)

Ver Antiparasitários em POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS.



Parasitas externos
Os parasitas externos são muito frequentes nos répteis selvagens e de cativeiro. Pode-se
encontrar mais de 250 espécies de acáros parasitas do tegumento, os quais são Trombidiformes,
Gamasiformes ou Ixodiformes.

Principais Ectoparasitas
• SáURIOS: diversos ácaros hematófagos e linfófagos: carrapatos (Hyalomma, Amblyomma,
Ornithodoros), larvas de ácaros (Trombicula, Vatacarus, Herpetacarus, Hirstiella), Ophionyssus
natricis (Iguanas).
• OFíDIOS: sobretudo Ophionyssus natricis, muitas espécies de carrapatos (os mesmos dos sáurios).

Quelônios
– Carrapatos (Hyalomma, Ixodes, Haemophysalis).
– Larvas de dípteros, miiases (Cuterebra, Lucilia, Musca etc.).
– Muitos insetos (mosquitos flebótomos, mutucas), sanguessugas (tartarugas marinhas e de
água doce), ácaros da cloaca transmitidos durante a cópula (Cloacarus sp).
• CROCODILIANOS: sanguessugas parasitas do tegumento e da cavidade oral.

Caso Particular De Ophionyssus Natricis
– É o ácaro parasita mais comum. Ele é encontrado principalmente nas serpentes, mas também
nos sáurios (iguanas). Trata-se de um ácaro mesostigmata da família dos Laelapídeos. Este
parasita vermelho ou preto, muito móvel, mede 1 cm de comprimento. Hematófago adulto, ele é
atraído por feridas. Fixa-se no corpo através do rostro, sob as escamas e ao redor da cloaca. O
ciclo varia de 8 a 28 dias e os adultos colocam 60 a 80 ovos no hospedeiro e no solo.
– Pode provocar infestações massivas com perda importante de sangue, por vezes fatal. É
também responsável pela transmissão de bactérias muito patogênicas (Aeromonas hydrophila),
vírus (Paramyxovirus, doença do corpúsculo de inclusão dos Boídeos) e hematozoários
(hemogregarinas).

Tratamento
– Carrapatos: extração com pinça, aplicação de fipronil (Frontline®).
– Ophionyssus natricis e outros ácaros: aplicação de fipronil uma vez/semana.
– Sanguessugas: banhos de água salgada (espécies de água doce), extração após pintura com
álcool ou vinagre.
– Miiases: curetagem cirúrgica, aplicações locais de diclorvos (Tiquanis®)

Prevenção
– Aplicar sistematicamente uma quarentena a todo novo animal que chegar.
– Planejar as instalações sem decoração.



Piogranuloma do tímpano
Ver OTITE



Pneumopatias
Etiologia
As condições ambientais ruins são determinantes: resfriamento abrupto (pane elétrica,
termostato mal regulado etc.), higrometria inadequada, hipovitaminose A e C. Uma colonização
pulmonar por diversos agentes patogênicos ocorre secundariamente:
– bacteriana: enterobactérias (Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, Aeromonas hydrophila,
Klebsiella pneumoniae, Pasteurella, Salmonella sp.), bactérias anaeróbias (Bacteroides, Clostridium
etc.), Mycobacterium, micoplasmas, bactérias fecais;
– viral: herpesvírus (associado a estomatoglossite e hepatite), paramixovírus (ver
PARAMIXOVIROSE), reovírus (ver DOENçA DO CORPúSCULO DE INCLUSãO [IBD]);
– parasitária: nematódeos (Rhabdias fuscovenosa/ofídios), pentastomídeos (Porocephallus,
Armilifer), trematódeos (Dasymetra/ofídios, Spirorchis/tartarugas aquáticas);
– micóticas: Aspergilus, Mucor, Candida etc.;
– tumoral: fibropapilomas, fibroadenomas, adenocarcinomas;
– mecânica: inalação do substrato ou de produtos domésticos, gavagem defeituosa, traumatismo
da carapaça (ver CARAPAçA (FRATURAS DA)).

Sintomas
• COMUNS A TODOS OS RéPTEIS: abertura da cavidade oral, hipersalivação, respiração com chiado
audível a distância, oríficio glótico aberto e congestionado por um exsudato mucopurulento.
• ESPéCIE ESPECíFICO: inchaço intermandibular (ofídios), edema gular (camaleões), movimentos de
remo com membros anteriores (tartarugas), esforços para expectoração (ofídios, sáurios).

Diagnóstico
– Clínico, radiográfico, por biópsia.
– O exame de escolha é a lavagem traqueobrônquica.
– Diferencial: estado que precede a muda nos grandes Boídeos.

Tratamento
– Antibioticoterapia forte e contínua: quinolona (enrofloxacina Baytril® 10 mg/kg,
marbofloxacina Marbocyl® 10 mg/kg), ceftazidima (Glazidime®, 20 mg/kg/72 horas) associado a
metronidazol Flagyl® (50mg/kg/dia) durante 10 a 20 dias.
– Terapia com aerosol: Mucomyst®, Lysomucil®, antibióticos, essências vegetais (Pulphyton®,
Goménol®), seguido por um banho de água morna.
– Aspiração de muco, limpeza das narinas.
– Reidratação intracelomática.
– Aumentar a temperatura do terrário de 2°-3° em relação a TMP.
– Pneumonias parasitárias: Ivomec® (salvo quelônios), Stronghold®, Profender.®
– Pneumonias micóticas: cetoconazol (Ketofungol®) 30mg/kg/dia.



Prolapso cloacal
Recapitulações Anatômicas
A cloaca é constituída por 3 compartimentos: coprodeu cranial (coleta de matéria fecal), o
urodeu médio (papilas genitais e abertura dos ureteres) e proctodeu caudal (glândula de
almíscar, lugar da mistura das fezes com a urina).

O prolapso cloacal pode envolver o cólon terminal, o oviduto ou a vesícula urinária. Deve ser
diferenciado da parafimose no macho (exteriorização de um ou dos hemipênis).

Etiologia
• PROLAPSO DO CóLON TERMINAL: coprostase, oclusão por corpo estranho, enterite bacteriana ou
parasitária, hipocalcemia.
• PROLAPSO DO OVIDUTO: distocia por retenção de ovos, mais raramente salpingite.
• PROLAPSO DA BEXIGA URINáRIA: cistite, litíase urinária. Muito mais raro.

Sintomas
Massa de tecido anormal saindo da cloaca, de aspecto variável de acordo com o órgão acometido.
– Prolapso do cólon: massa vermelha bem congesta de paredes finas, com uma luz central,
acompanhada de esforços de expulsão e da presença de matéria fecal diarreica. As estriações
longitudinais são visíveis nas tartarugas.
– Prolapso do oviduto: massa edematosa rósea com uma luz central.
– Prolapso vesical: massa prolapsada destituída de luz central, translúcida, com parede fina. Não
existe nas serpentes (ausência de vesícula urinária).
– Parafimose (prolapso do pênis): masssa prolapsada mais longa e afilada, com aparência de uma
calha rosa e preta.

Tratamento
Em todos os casos: tratar a causa inicial.
• CASO RECENTE: aplicação de gelo, redução manual por movimentação, sutura em boca de fumo
parcial ou total por uma semana, antibioticoterapia de amplo espectro (quinolona e
metronidazol).
• CASO ANTIGO OU RECIDIVANTE (frequente):

Ver CELIOTOMIA.
– Prolapso do cólon:
– se a mucosa estiver sã: colopexia após celiotomia e redução do prolapso por movimentação

manual. O cólon é fixado em três costelas com auxílio de um fio não absorvível;
– se a mucosa estiver danificada: ressecção e anastomose da massa prolapsada por via externa

sem celiotomia. Técnica pouco invasiva, mas com risco elevado de deiscência da sutura.
– Prolapso do oviduto: ovariossalpingotomia unilateral ou bilateral (casos mais frequentes) após

celiotomia.
– Prolapso vesical: cistectomia parcial por via externa ou cistectomia total após celiotomia.



Queimaduras
Etiologia
Os répteis são ectotérmicos, desprovidos de qualquer mecanismo fisiológico de termor-
regulação interna. Esta termorregulação é unicamente comportamental e a sensibilidade cutânea
nociceptiva parece desconectada da sensação de dor ao contato com um objeto quente. Uma
serpente pode permanecer enrolada ao redor de uma lâmpada incandescente e uma iguana pode
permanecer em contato com um tapete ou cordão aquecedor até queimar.

As queimaduras são provocadas por um contato prolongado com uma fonte de calor (cordão,
tapete, lâmpada, pedra aquecedora etc.) e elas resultam num fenômeno de condução térmica.

Sintomas
• QUEIMADURA DE PRIMEIRO GRAU: acometimento apenas epidérmico. Eritema, equimoses nas
escamas mais claras, por vezes bolhas.
• QUEIMADURA DE SEGUNDO GRAU: destruição epidérmica e acometimento mais ou menos severo da
derme, edema subcutâneo, feridas exsudativas.
• QUEIMADURA DE TERCEIRO GRAU: destruição total da pele e de sua vascularização.

Tratamento
Queimadura de primeiro grau
– Compressas de água fria (e não de gelo) nas queimaduras recentes.
– Nunca estourar as bolhas.
– Limpeza cuidadosa das feridas abertas e pomada antibacteriana (Biafine®, Dermaflon®, Tulle
gras®).
– Colocar o animal num solo sem substrato, não abrasivo e de fácil manutenção.

Queimadura de segundo grau
– Antibiótico por via sistêmica (cefalexina 20 mg/kg/dia enrofloxacina 5-10 mg/kg/dia).
– Se em estado de choque: fluidoterapia (NaCl 0,9% e glicose 5% 20-40 mL/kg/24h ICe) e
corticoide de ação imediata (Solumédrol® 5-10mg/kg).
– Alimentação enteral assistida (Réanimyl®, Fortol® 10 mL/kg/dia).
– Pulverização diária de um spray antibiótico (Orospray®) até a formação de uma crosta saudável.
– Ver os diferentes tipos de aquecimento utilizados em terrários em PADRõES BIOLóGICOS.



Regurgitações
As regurgitações são observadas, principalmente nas serpentes, sobretudo nos Boídeos.
Manifesta-se por uma rejeição variável de uma presa ingerida, fétida, parcialmente digerida,
acompanhada de contrações vigorosas e ondulações corporais.

As regurgitações são frequentemente a indicação de uma doença subjacente ou de condições
de manejo inadequadas.

Etiologia
A origem pode ser:
– ambiental: temperatura ambiente muito baixa ou muito elevada, estresse em 48 horas após a
refeição (manipulações, atividade sexual, limpeza do terrário, novo congênere etc.), falta de
fotoperíodo;
– alimentar: presa muito grande, absorção de uma quantidade importante de água após a
refeição;
– patológica: infecção gástrica bacteriana (Aeromonas sp., Salmonella sp., presa infectada), ou viral
(IBD, paramixovirose), infestação parasitária (Cryptosporidium, Monocercomonas), esofagite,
estomatite, oclusão intestinal, tumor digestivo, granuloma ou abscesso digestivo, desidratação.

Diagóstico
O diagnóstico etiológico é por vezes delicado. Utilizar a anamnese, a coproscopia parasitária
(exame direto e por flutuação), exame por imagem (radiografia com e sem preparo, endoscopia
digestiva, ultrassonografia).

Tratamento
– Etiológico: tratar a causa, uma vez que seja conhecida. Checar as condições ambientais antes de
qualquer coisa.
– A retomada da alimentação deve sempre ser efetuada progressivamente, com as presas de
tamanho pequeno.



Retenção dos ovos
Este capítulo trata das retenções pós-ovulatórias. Elas correspondem a uma retenção de ovos (ou
de ovos não fecundados) por ausência de desova e estase de ovos. Observado principalmente nos
quelônios e nos ofídios, mas também nos sáurios. Caso contrário, ver RETENçãO PRé-OVULATóRIA.

Etiologia
• Origem não obstrutiva por atonia uterina: ausência de lugar adequado para desova, carência de
cálcio, condições ruins de cativeiro (higrometria, alimentação), estado de estresse
(hiperadrenocorticismo → hiperprogesteronemia → inibição da contração uterina antes da
desova), fêmeas impúberes colocadas precocemente na reprodução (Colubrídeos norte-
americanos), ausência de machos (fêmeas portadoras de óvulos não fecundados), competição
entre fêmeas, fêmea de idade avançada.
• Origem obstrutiva: salpingite, salpingectomia sem ovariectomia, obesidade, ovos extrauterinos
(dentro da vesícula urinária por exemplo), ruptura de ovos por investida repetida de machos,
ovos anormais (quebrados, dobrados, fundidos parcialmente etc.), bloqueio de um ovo por
urólito ou fecaloma, torsão do oviduto.

Sintomas
Quelônios
– A clínica é frustante, algumas vezes, no início: nervosismo, agitação, raspar o solo com os
membros posteriores (tartarugas terrestres), esforço para sair do aquaterrário (tartarugas
aquáticas).
– Após um certo tempo: anorexia, letargia.
– Acompanhado ou não de prolapso cloacal e por vezes associado a otite, septicemia ou colapso
pulmonar (compressão exercida pelos ovos).

Ofídios e sáurios
– Anorexia, apatia, dilatação celômica.
– Ovos de formato oblongo visíveis e palpáveis no terço posterior do corpo, principalmente na
região ventral.

NOTA: A anorexia é fisiológica em diversos répteis durante a ovogênese.

Diagnóstico
– A retenção de ovos é observada sobretudo na primavera (tartarugas terrestres).
– Quelônios: os ovos são visíveis por radiografia e ultrassonografia 10 a 15 dias antes das
primeiras tentativas de desova. São calcificados, ao contrário dos ofídios.
– Bioquímica: hipocalcemia (atonia dos ovidutos) ou hipercalcemia (≥200 mg/L).

Tratamento
Origem não obstrutiva
– Aumento da temperatura do terrário, planejar um local adequado para a desova (mistura de
areia e vermiculita), reidratação.



– Ocitocina IM ou intracelomática (2 a 20 UI/kg conforme a espécie). Em geral, 1 a 2 UI/kg nas
tartarugas, desencadeia a desova na hora seguinte. Na iguana verde: 1 a 2 UI/100 g a cada 6
horas.
– Gluconato de cálcio (100 mg/kg/6 a 24 horas conforme o estado geral, IM).
• ORIGEM OBSTRUTIVA: banhos quentes, laxantes, ovocentese pela cloaca ou percutânea, cirurgia
com falha ou piora do estado geral (celiotomia com salpingotomia ou salpingectomia).



Retenção pré-ovulatória
Definição
A retenção folicular pré-ovulatória é definida como uma produção ovariana de folículos
maduros, sem reabsorção folicular e associada à ausência de ovulação. Observa-se, sobretudo,
nos sáurios (iguana verde), por vezes nos quelônios, mas nunca nos ofídios.

A iguana verde é madura sexualmente na idade de 2 a 4 anos, com uma distância nariz- cloaca
de 30-35 cm para as fêmeas e de 25-30 cm para os machos.

Etiologia
– Estado de estresse, ausência de lugar de desova adequado ligado ao cativeiro, ausência de
macho (fêmeas portadoras de ovários não fecundados).
– Desidratação, insuficiência renal, hipocalcemia.

Sintomas
– Suspeitar de toda fêmea impúbere, anoréxica e apática por mais de 4 semanas.
– Os óvulos maduros não são reabsorvidos, podem alcançar um tamanho enorme e dilatar de
maneira considerável a cavidade celomática.

Diagnóstico
– Radiográfico: hipertrofia, por vezes considerável dos folículos ovarianos, em posição,
principalmente, dorsocaudal da cavidade celomática. É impossível diferenciar radiograficamente
os dois tipos de retenção (pré e pós-ovulatória) se nenhuma calcificação for vista nas massas
intra-abdominais.
– Ultrassonografia: os ovários anecogênicos devem ser diferenciados dos ovos presentes nos
ovidutos que apresentam duas camadas de ecogenecidade diferente (camada superficial
anocogênica de albúmen, e camada profunda mais ecogênica de vitelo).

Tratamento
– Caso recente e fêmea em bom estado geral: verificar as condições de manejo (temperatura,
higrometria), garantir um lugar adequado para a desova (mistura de areia úmida e vermiculita),
fornecer cálcio (100 mg/kg/dia), proligestona 20 mg/kg.
– Se houver piora do estado geral com anorexia e apatia: o tratamento é essencialmente cirúrgico
e consiste em ovariectomia ou ovariossalpingectomia.



Rinite contagiosa
Espécies Afetadas
Essencialmente as tartarugas terrestres mediterrâneas (Testudo graeca, Eurotestudo hermanni), mas
também as tartarugas do deserto americanas (Gopherus agassizi, G. polyphemus), a tartaruga das
estepes (Agrionemys horesfieldi) e Geochelone.

Sinonímia
URTD (Upper Respiratory Tract Disease), Runny Nose Syndrom.

Etiologia
– Um herpesvírus (sorotipos 1 e 2) nas tartarugas de Hermann (Eurotestudo hermanni), um
micoplasma (Mycoplasma agassiz, Mycoplasma testudineum) na tartaruga grega (Testudo graeca).
– A rinite se desenvolve nas tartarugas fracas e imunossuprimidas pelas condições inadequadas
do meio, dos parasitas intestinais ou de carência de vitamina A.

Sintomas
• RINITE POR HERPESVíRUS (tartaruga d’Hermann): corrimento nasal, epífora, anorexia,
emagrecimento rápido, estomatoglossite ulcerativa a necrosante.
• RINITE POR MICOPLASMAS: Frequente na tartaruga grega e manifesta-se como corrimento nasal
seroso ou mucopurulento exclusivamente. A afecção evolui de um modo sobretudo crônico por
um avanço progressivo ou por vezes, de modo rápido com complicações como pneumopatias.

Diagnóstico
– Clínico: a rinorreia é desencadeada forçando a cabeça para dentro da carapaça.
– Herpesvirus:
– histologia: presença de corpúsculos de inclusão intranucleares nas células epiteliais da

cavidade oral, fossas nasais e brônquios;
– imunologia: soroneutralização, PCR ou Elisa, disponíveis na Alemanha ou na Itália.
– Micoplasmas: cultura, método Elisa (eficaz após 6 a 8 semanas), PCR a partir de secreções
nasais. Nenhum desses métodos está disponível na França.

Tratamento
– Corrigir as condições ambientais defeituosas: temperatura muito baixa, substrato irritante,
ausência de quarentena para as tartarugas introduzidas.
– Estimular o sistema imune: vermifugação (fenbendazole), aumentar a temperatura ambiente (≥
de 2 °C/TMP).
– Tratamento local da infecção: terapia com aerossol diária (Goménol®, Mucomyst®, Gentaline®),
instilação de quinolonas (Baytril® 2,5%) ou de colírio antibiótico/anti-inflamatório (Beta Septigen®

colírio) nas narinas ou interior das coanas.
– Tratamento antibacteriano sistêmico:
– rinite por micoplasma (Testudo graeca): quinolonas, prioritariamente (ver Antibióticos em

POSOLOGIA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS), tetraciclinas (TLA), certos macrolídeos (eritromicina,



claritromicina). Este tratamento deve ser realizado por pelo menos 20 dias, até o
desaparecimento dos sinais de rinite;

– rinite por herpesvírus (Eurotestudo hermanni): tratamentos antibacterianos precedentes,
acyclovir (Zovirax®) em pomada oftálmica ou comprimido (80 mg/kg/24 horas).



Scud
Ver CARAPAçA (DOENçAS ULCERATIVAS DA)



Termorregulação
Os répteis são incapazes de manter a temperatura corpórea constante somente por mecanismos
de regulação interna. São ditos poiquilotérmicos e ectotérmicos (eles extraem do meio externo a
energia térmica de que têm necessidade).

Meios De Termorregulação
• Essencialmente comportamental: o calor é um verdadeiro combustível para um réptil. Ele
estimula seu metabolismo basal, sua atividade, suas defesas imunes, seu apetite, sua digestão,
sua capacidade de cicatrização, sua circulação sanguínea.
    Cada grupo de espécies possui suas próprias exigências térmicas, variáveis conforme seu
biotipo e origem geográfica. O organismo funciona de maneira ótima se é colocado num
espectro dado de temperaturas, denominado conforme os autores:
– temperatura média preferencial (TMP);
– zona de temperatura ótima e atividades fisiológicas (ZTOP, POTZ para os anglo-saxões);
– zona de neutralidade térmica (ZNT).
• Secundariamente anatomofisiológico: variações da frequência cardíaca, shunt cardíaco,
vasodilatação periférica generalizada ou locorregional (crocodilos, tartarugas gigantes). Ver
HIBERNAçãO.



Padrões biológicos
Parâmetros Sanguíneos
Espectros de normalidade do hemograma para as espécies de répteis mais frequentemente
apresentadas em consulta (segundo Frye, 1991; Stein, 1996; Schilliger, 2004).
 

 Tendência  de variações quantitativas das diferentes
populações celulares do tecido sanguíneo de répteis no
decorrer de diferentes afecções (segundo Schilliger,  2004)



 Espectros de “normalidade” de alguns parâmetros
bioquímicos nos répteis (segundo Frye,  1991;  Stein,  1996;
Campbell,  1996;  Divers,  1997,  2000;  Beymon, Cooper,
Lawton, 1992;  Innis,  2000;  Schilliger,  2004) .



PARâMETROS BIOQUíMICOSESPECTRO DE “NORMALIDADE”
Cálcio (mg/L) 52-251 (em média: 100-120)
Fósforo (mg/L) 29-98 (em média: 35-50)
Ácido úrico (mg/L) 0-92 (em média 10 a 60)
Glicose (g/L) 0,3-1,9 (em média 0,5 a 1)
Ureia (g/L) 0,0-0,96 (em média: <0,1)
Creatinina (mg/L) < 10
AST (UI/L) 1-640 (em média <250)
ALT (UI/L) 5-123 (em média <20)
ALKP (UI/L) 36-652 (em média 20 a 150)
GGT (UI/L) 0-7 (em média: 0-3)
Proteínas totais (g/L) 30-80 (em média: 35 a 65)
Albumina (g/L) 8-170 (em média 10 a 35)
CPK (UI/L) 27-2.731 (em média 50 a 400)
LDH (UI/L) 15-591 (em média 50 a 350)
Ácidos biliares (μmol/L) < 60-100
Amoníaco (μmol/L) < 120
Triglicérides (mmol/L) 0,6-5,4
Colesterol (g/L) 0,1-2,5 (em média: 1 a 1,4)
Sódio (mEq/L) 111-192 (em média: 120 a 170)
Potássio (mEq/L) 1,3-7,9 (em média: 3 a 6)
Cloro (mEq/L) 76-149 (em média: 100 a 150)

 Temperaturas preferenciais ou zonas de temperatura ótima
de atividade metabólica  (ZTO) (segundo Frye,  1991;  Mader,
1996;  Schilliger,  2004)



 Alimentação prática  dos principais grupos de répteis
(segundo Frye,  1991;  Rival,  1997;  Cavignaux,  1998;
Schilliger,  2004)



 Diferentes t ipos de aquecimento utilizados em terrariofilia
(segundo Schilliger,  2004)



 Necessidades dos répteis em higrometria  ambiente  (segundo
Frye,  1991;  Schilliger,  2004)

GRUPOS DE ESPéCIES HIGROMETRIA (%)
Espécies de f lorestas tropicais (Boa constrictor, Píton real, iguana verde, camaleão da montanha, dragão aquático etc.) 80-90
Espécies de meios desérticos (lagartixa leopardo, Pogona, Uromastix etc.) 50
Espécies de clima temperado (Scincídeos, tartarugas terrestres mediterrâneas, tartarugas- caixa, cobra rei etc.) 60-75



Contenção
Ofídios
Regras gerais
– Proibida nos dias que antecedem a muda.
– Lavar cuidadosamente as mãos se manipulou previamente roedores ou coelhos, e as aquecer,
caso estejam frias.

Serpentes de tamanho pequeno: atrás da cabeça entre o polegar (dorsal) e o indicador (ventral),
apoiar o corpo com auxílio da outra mão, tomando o cuidado de não segurar com muita firmeza
(risco de traumatismo cervical). Alternativamente, arrastar a serpente de uma mão sobre a outra.

Serpentes de tamanho grande: garantir a contenção da cabeça e da parte dianteira do corpo (igual
a serpentes de tamanho pequeno), do meio do corpo e do terço final da cauda. Duas ou três
pessoas são, por vezes, necessárias.

Serpentes venenosas: são mais perigosas doentes do que quando saudáveis.
É indispensável uma experiência boa, assim como material específico: gancho ou pinça

telescópica, haste metálica, tubo transparente. O controle da cabeça entre o polegar e o indicador
é fundamental.

Sáurios
Nunca segurar pela cauda.

Lagartos de tamanho grande: manter os dois membros anteriores esticados para trás, contra a
caixa torácica, e os dois membros posteriores esticados contra a cauda. Cortar as unhas (iguana).
Esconder os olhos da iguana verde com auxílio de uma uma fita não adesiva tipo Vetrap (ação
dupla de bradicardia por reflexo óculo-cardíaco e de ocultação visual).

Lagartos de tamanho pequeno: manter a cabeça entre o indicador e o polegar, a palma da mão
enrolada em volta do corpo do réptil.

Lagartos venenosos: as duas espécies de helodermas e o monstro de Gila são venenosos. A
contenção é idêntica à dos lagartos de tamanho grande.

Quelônios
Tartarugas terrestres: com as mãos de cada lado do corpo, necessário posicioná-la sobre um
pedestal para evitar os movimentos incômodos.

Permanecer sobre um plano de trabalho. Fazer sair a cabeça, inclinando o animal em direção
ao solo, mantendo uma pressão sobre os posteriores. Uma retração abrupta pode causar um
esmagamento de dígitos em espécies de tamanho grande.

Tartarugas-caixa: a contenção é idêntica mas o exame é dificultado pelo plastrão articulado.
Tartarugas aquáticas: utilizar luvas de couro para as espécies ditas agressivas (Tartaruga

mordedora, Tartaruga aligator, Tartaruga da Flórida, Trionyx). Prevenir as mordidas fazendo o
animal morder um tecido ou um lápis. Prevenir os arranhões causados pelos movimentos de
pedalagem mantendo a tartaruga verticalmente (polegar sobre o plastrão e indicador no dorso)
ou pressionando os dígitos nas fossas inguinofemorais.



Coleta de sangue
Sáurios
– Veia coccígea ventral
– Veia abdominal ventral

Ofídios
– Veia coccígea ventral
– Cardiocentese

Quelônios
– Veia jugular direita
– Plexo venoso subnucal
– Veia coccígea ventral
– Artéria coccígea dorsal
– Cardiocentese
– Veia braquial

Crocodilianos
– Seio venoso pós-occipital
– Veia coccígea ventral



Posologia dos principais medicamentos















































Administração De Medicamentos

Por via oral
Depositar sobre os alimentos (grilos para os sáurios insetívoros, saladas e outros vegetais crus para os
sáurios e quelônios herbívoros).

Depositar sobre as presas (roedores para os ofídios carnívoros).
Administrar na cavidade esofagiana com auxílio de uma piná (comprimidos) ou de uma seringa

(produtos líquidos). Ofídios e quelônios são desprovidos do reflexo de deglutição.
Por sondagem orogástrica

– Com um comprimento igual a ⅓ do comprimento pescoço-cloaca (ofídios). O esôfago das
serpentes é frágil e pode romper-se.
– Com um comprimento igual a distância rostro-junção das escamas peitorais e abdominais do
plastrão (quelônios). A administração deve ser feita lentamente, para evitar um retorno rápido
do produto e uma pneumopatia por falsa via.



Por uma sonda de faringostomia
– Nas tartarugas, no meio do comprimento do pescoço, pelo lado esquerdo.
– Fixar a parte distal da sonda sobre o dorso.

Por via parenteral
Injeção intramuscular
– Músculos paravertebrais caudais (sáurios, crocodilianos).
– Músculos paravertebrais (ofídios).
– Músculos bíceps e tríceps braquial (sáurios, quelônios, crocodilianos).

Injeção subcutânea
– Prega de pele na raiz dos membros anteriores e posteriores (quelônios).
– Prega de pele ao longo do corpo e atrás da escápula (sáurios).

Injeção intravenosa
– Veia jugular (quelônios)
– Veia coccígea ventral (ofídios, sáurios, quelônios, crocodilianos).
– Plexo venoso subnucal (quelônios).
– Artéria coccígea dorsal (quelônios).
– Coração (ofídios).
– Plexo venoso pós-occipital (crocodilianos).

Injeção intracelômica
– Fossa inguinofemoral (quelônios).
– Face ventral, lateralmente a veia abdominal ventral.
– Face ventral, último terço do corpo entre a primeira e segunda linhas de escamas laterais.

Injeção intraóssea
– Platô tibial, fossa subtrocantérica do fêmur.
– Junção plastrão-dorso, na altura do pilar inguinal.

*Para mais detalhes sobre cirurgia de répteis, recorrer a obra de L. Schilliger Guide thérapeutique des reptiles en captivité.



Caderno colorido



Carnívoros

FIGURA 1  Cardiomegalia global severa.
Notar o aspecto intensamente arredondado da silhueta cardíaca, sinal fortemente indicativo de efusão pericárdica em
quantidade relevante. Em região Peri-hilar, observa-se também um edema pulmonar cardiogênico (opacificação de tipo
alveolar).

FIGURA 2  Corte de tempo-movimento transmitral de um Doberman apresentando cardiomiopatia dilatada.
A distância E-S entre a onda E mitral e o septo intraventricular excede 9 mm, existe portanto uma dilatação da luz do
ventrículo esquerdo. Também se pode notar que as paredes ventriculares estão finas.



FIGURA 3  Válvula ileocecal (VIC) normal em um gato.
Esta imagem não deve ser confundida com uma intussuscepção, que consiste na protrusão fisiológica do íleo no lúmen do
ceco.

FIGURA 4  Hepatomegalia severa em um cão.
A silhueta hepática ultrapassa largamente a região do hipocôndrio, e as bordas caudais do fígado estão arredondadas. Esta
imagem deve direcionar para a investigação da presença de uma cardiopatia direita, de uma massa hepática ou então de
um fígado em sobrecarga. Também está presente um corpo estranho de densidade metálica, e faz-se necessária uma
visualização frontal para determinar se ele se encontra em uma alça ileojejunal ou no cólon.



FIGURA 5  Linfangiectasia em um buldogue francês de 5 anos, corte longitudinal de uma alça ileojejunal (AIJ).
As paredes jejunais estão espessas. Observam-se também faixas ecógenas na porção mucosa da parede em direção
perpendicular à luz do trato digestório. O exame ecográfico também deve investigar dilatações dos vasos linfáticos.

FIGURA 6  Cintilografia tireoidiana em um gato com hipertireoidismo.
A cintilografia permite evidenciar um único nódulo tireoidiano secretante. Como o exame não evidencia um tecido ectópico,
pode-se planejar uma cirurgia.



FIGURA 7  Cintilografia normal do débito de filtração glomerular renal em um cão que apresenta uma massa renal
esquerda.
Uma vez que a radiação registrada pela câmera gama é idêntica para ambos os rins, desaconselha-se a realização de uma
nefrectomia, pois o risco de provocar uma insuficiência renal precoce é muito alto.

FIGURA 8  Corpo estranho (CE) na região intestinal.
Notar que a forma do corpo estranho é inteiramente visível, portanto o material que compõe o corpo estranho permite a
difusão das ondas de ultrassom. Em caso contrário, os corpos estranhos aparecem como interfaces hiperecogênicas
associadas a uma sombra cônica posterior mais ou menos visível. Tratava-se aqui da metade de uma bola pula-pula.



FIGURA 9  Radiografia abdominal de perfil de um cão apresentando um íleo intestinal severo.
O diâmetro das alças ileojejunais ultrapassam 1,6 vez o tamanho do corpo vertebral de L5. Alguns elementos de densidade
mineral são observáveis em algumas alças intestinais (“sinal das pedrinhas”). Estas imagens devem conduzir à
investigação de um fenômeno oclusivo.

FIGURA 10  Radiografia do perfil de um tórax em um cão com megaesôfago.
Observar o deslocamento ventral da traqueia, que permite a visualização de todas as porções das paredes do esôfago
assim como a presença de uma faixa esofago-traqueal (composta pela parede dorsal da traqueia e pela parede ventral do
esôfago).



FIGURA 11  Pancreatite aguda em um cão. Corte longitudinal do duodeno descendente e do lobo pancreático direito.
O pâncreas aparece com tamanho aumentado e aspecto hipoecogênico e heterogêneo. Os tecidos periféricos são
hiperecogênicos, sinalizando a presença de uma peritonite localizada.

FIGURA 12  Ruptura das cordoalhas tendíneas da válvula septal mitral em um cão acometido por uma doença valvular
degenerativa mitral.
A válvula septal mitral aparece espessa e faz protrusão em direção ao átrio esquerdo, principalmente ao nível de sua
extremidade, sinalizando ruptura das cordoalhas tendíneas. O ventrículo e o átrio esquerdo estão com tamanho aumentado.



FIGURA 13  Tumor digestivo em um cão.
Uma massa originada na porção musculosa de uma alça ileojejunal está visível. A histologia evidenciou um
leiomiossarcoma.

FIGURA 14  Urografia intravenosa normal.
Nesta situação, o pielograma e os ureterogramas são visíveis assim como a marcação da bexiga. Os ureteres se inserem
normalmente na bexiga.



FIGURA 15  Cálculos vesicais.
Todos os tipos de cálculos vesicais são identificáveis por ecografia assim como as interfaces hiperecogênicas associadas a
uma sombra acústica distal.

FIGURA 16  Hiperplasia da suprarrenal direita.
A glândula suprarrenal está deformada e com tamanho aumentado. No nódulo de hiperplasia, o parênquima está
discretamente hiperecogênico.



Coelho

FIGURA 17  Esquema do aparelho digestivo do coelho. (in B. O’Malley, Clinical Anatomy and Physiology of Exotic Species. Elsevier
Saunders, 2005.)

FIGURA 18  Radiografia do perfil torácico-abdominal normal.

FIGURA 19  Radiografia de perfil mostrando um trânsito com contraste de Bário.



FIGURA 20  Contenção adequada do coelho contra si próprio.

FIGURA 21  Sonda nasogástrica posicionada.

FIGURA 22  Radiografia do crânio do perfil de um coelho. (in D. Boussarie, F. Rival, Atlas de Dentisterie du Lapin de Compagnie, Vetnac,
2010).



FIGURA 23  Apresentação esquemática dos músculos superficiais da cabeça do coelho. (in D. Boussarie, F. Rival, Atlas de
Dentisterie du Lapin de Compagnie, Vetnac, 2010)

FIGURA 24  Dacriocistografia (Foto D. Boussarie).



Roedores

FIGURA 25  Método comum de sexagem de roedores (in V. Aspinall, M. Capello, Introduction to Veterinary Anatomy and Physiology
Textbook. Butterworth Heinemann Elsevier, 2009)

FIGURA 26  Glândulas mamárias do rato. (in V. Spinall, M. Capello. Introduction to Veterinary Anatomy and Physiology Textbook.
Butterworth Heinemann Elsevier, 2009)



FIGURA 27  Aparelho digestivo da cobaia. (in V. Aspinall, M. Capello, Introduction to Veterinary Anatomy and Physiology Textbook.
Butterworth Heinemann Elsevier, 2009)



Furão

FIGURA 28  Esquemas da anatomia interna do furão fêmea. A. Anatomia interna; B. Após desconsiderar o trato digestivo.
(in V. Aspinall, M. Capello. Introduction to Veterinary Anatomy and Physiology Textbook. Butterworth Heinemann Elsevier, 2009)

FIGURA 29  Regulação dos hormônios sexuais no furão não esterilizado e esterilizado. (in D. Boussarie, Principales dominantes
pathologies du furet, Encyclopédie vétérinaire, Éditions scientifiques et médicales, Elsevier SAS, Paris, 2009)



FIGURA 30  Ultrassonografia mostrando uma adrenal direita normal em um furão (3,4 x 7,8mm).

FIGURA 31  Ultrassonografia com efeito Doppler colorido mostrando um tumor de adrenal esquerdo volumoso em um
furão.

FIGURA 32  Intubação endotraqueal, monitoração respiratória Apalert e estetoscópio esofagiano.



FIGURA 33  Catéter intraósseo femoral implantado na fossa trocantérica.

Fotos D. Boussarie



Aves

FIGURA 34  Crânio de psitacídeo. Vista lateral esquerda. (in O’Malley. Clinical Anatomy and Physiology of Exotic Species. Elsevier
Saunders, 2005)

FIGURA 35  Corte do olho. (in O’Malley. Clinical anatomu and Physiology of Exotic Especies. Elsevier Saunders, 2005)



FIGURA 36  Radiografia vista ventrodorsal de papagaio.

FIGURA 37  Radiografia vista lateral esquerda de papagaio.

Fotos D. Boussarie

FIGURA 38  Detalhe da cera em um pombo.



FIGURA 39  Gavagem em um papagaio-cinza-africano uma sonda metálica introduzida no inglúvio.

FIGURA 40  Aplicação de ivermectina spot on na membrana alar do periquito-australiano.

FIGURA 41  Esfregaço sanguíneo de um papagaio-cinza-africano. Notar os eritrócitos nucleados, 3 granulócitos heterófilos,
1 linfócito (embaixo) e duas plaquetas nucleadas (à direita).

Fotos D. Boussarie



Répteis

FIGURA 42  Esquema anatômico da vista lateral interna de uma tartaruga. (in B. O’Malley. Clinical Anatomy and Physiology of Exotic
Species. Elsevier Saunders, 2005)

FIGURA 43  Perfusão intravenosa em bolus na veia jugular direita em uma tartaruga da estepe.

FIGURA 44  Anatomia interna de uma serpente. (V. Aspinall, M. Capello. Introduction to Veterinary Anatomy and Physiology Textbook.
Butterworth Heinemann Elsevier, 2009).



FIGURA 45  Anestesia intracardíaca com propofol em uma Boa constrictor.

FIGURA 46  Coleta de sangue em uma veia coccígea ventral de uma iguana verde.

Fotos D. Boussarie



Valores de referência
Valores normais de referência de constituintes bioquímicos séricos (ordem alfabética,
animal adulto)









Avaliação da hemostasia em carnívoros
Sempre comparar com um padrão. O anticoagulante de referência é o citrato a 3,8%



Valores hematológicos normais de referência (animal adulto)



Valores urinários normais de referência

Líquido cefalorraquidiano



Mielograma normal do cão e do gato

Utilização de meios de contraste em radiologia

(De acordo com P. Barthez)



Tabela de equivalência de peso do corpo e da superfície corporal do cão e do gato

Aferição da Pressão Arterial (em mmHg)



Código de saúde pública medicamento
veterinário

ARTIGO L. 5143-4 – O veterinário deve prescrever prioritariamente um medicamento
veterinário de uso autorizado para o animal da espécie considerada e para a indicação
terapêutica referente ou um alimento medicamentoso produzido a partir de prévia mistura
autorizada de medicamentos que contemple às mesmas condições.

No caso onde nenhum medicamento veterinário apropriado beneficiado por uma autorização
de comercialização, por uma autorização temporária de uso ou por um registro que esteja
disponível, o veterinário pode prescrever os seguintes medicamentos:

1° Um medicamento veterinário de uso autorizado para animais de outra espécie e com a
mesma indicação terapêutica, ou para animais da mesma espécie e com indicação terapêutica
diferente ou um alimento medicamentoso produzido a partir de prévia mistura autorizada de
medicamentos que contemple às mesmas condições;

2° Caso o medicamento mencionado no item 1° não exista, um medicamento veterinário de
uso autorizado para animais de outra espécie e com indicação terapêutica diferente ou um
alimento medicamentoso produzido a partir de prévia mistura autorizada de medicamentos que
contemple às mesmas condições;

3° Caso os medicamentos mencionados nos itens 1° e 2° não existam, um medicamento de uso
autorizado para seres humanos;

4° Na falta de medicamentos mencionados nos itens 1°, 2° e 3°, uma preparação magistral
veterinária.

Os medicamentos anteriormente mencionados nos itens 1°, 2°, 3° e 4° poderão ser
administrados pelo veterinário ou, sob responsabilidade pessoal deste último, pelo detentor dos
animais, de acordo com a prescrição do veterinário.

Caso o veterinário prescreva um medicamento para ser administrado em animais cuja carne
ou os produtos se destinem ao consumo humano, estes deverão conter o mesmo teor de
substâncias de ação farmacológica que o recomendado nos anexos I, II e III do regulamento
(CEE) n° 2377/90 do conselho de 26 de junho de 1990 que estabelece um procedimento
comunitário para a fixação de limites máximos de resíduos de medicamentos veterinários nos
alimentos de origem animal. O veterinário estabelece o tempo de espera aplicável que não pode
ser inferior ao mínimo estabelecido para o produto animal considerado, segundo a ordem dos
ministros responsáveis pela agricultura e pela saúde sob recomendação da Agência francesa de
segurança sanitária dos alimentos; entende-se por tempo de espera o período entre a última
administração do medicamento no animal em condições normais de uso e a obtenção dos
produtos alimentares provenientes deste animal.
Posologia dos principais medicamentos
As dosagens indicadas a seguir são valores de referência generalizados e devem ser
adaptados, particularmente no que se refere à renovação de informações sobre a indicação
terapêutica e ao estado de saúde dos pacientes (os nomes pertencentes à farmacopeia
humana estão indicados em itálico com *).
A dose está expressa: por kg e por dia (p. ex., 4 mg/kg/dia), neste caso, a dose por
administração é obtida dividindo a dose diária pelo número de administrações encontradas
na coluna Frequência; ou por kg e por administração (p. ex., 4 mg/kg).



NOTA: Alguns medicamentos tópicos não estão exibidos nesta tabela.























1Nota da Revisão Científica: Não é mais comercializado no Brasil.
2Nota da Revisão Científica: Para animais de grande porte existe a forma a 1% e também em gotas.
3Nota da Revisão Científica: O Medivita C pode ser utilizado no lugar do Vitamine C, mas deve ser misturado na água do animal.
4Nota da Revisão Científica: No Brasil o nome genérico do Adenocard é apenas adenosina.
5Nota da Revisão Científica: No Brasil o nome genério é doxorrubicina.
6Nota da Revisão Científica: No Brasil não há medicamentos que contenham amilarida apenas, só associações de amilorida com
outro diurético como furosemida, hidroclorotiazida, etc.
7Nota da Revisão Científica: Outros genéricos encontrados no Brasil: Bactrosina, Clamoxyl LA e Synulox.
8Nota da Revisão Científica: Outros genéricos encontrados no Brasil: Ampicilina Calbos Injetável, Ampicilina Veterinária Injetável 2g,
Ampicilina Veterinária Oral, Forticilina S.
9Nota da Revisão Científica: No Brasil também existe o Atrovene.
10Nota da Revisão Científica: No Brasil também existe o Bonar.
11Nota da Revisão Científica: O Optimmune é um medicamento cujo princípio ativo também é a ciclosporina, mas ao contrário do
medicamento citado na tabela, que é de uso oral, o Optimmune é de uso tópico (aplicação no saco conjuntival).
12Nota da Revisão Científica: Não está mais sendo comercializado e não há substituinte.
13Nota da Revisão Científica: Até 2007 havia o Exodus. O Vaisu e o Uprima não estão mais sendo comercializados.
14Nota da Revisão Científica: No Brasil são encontrados medicamentos à base de Codeína + Paracetamol: Codex, Vicodil, Tylex, Paco
e o genérico.
15Nota da Revisão Científica: No Brasil está disponível o Tossilerg que é uma geleia oral.
16Nota da Revisão Científica: No Brasil está disponível o Lomotil, mas ainda não houve a aprovação de renovação do registro.
17Nota da Revisão Científica: Na verdade o princípio ativo é Cloridrato de hidralazina.
18Nota da Revisão Científica: No Brasil temos o Isordil. O veterinário deve ser consultado para indicar a posologia.
19Nota da Revisão Científica: No Brasil está disponível o Dicorantil F, mas ainda não aprovaram a renovação do registro.
20Nota da Revisão Científica: No Brasil, a maioria se apresenta na forma de gel, mas também existe na forma de comprimidos.



21Nota da Revisão Científica: No Brasil não existe uma forma veterinária para V.O., só injetável: Equipalazone, Fenilvet e Phenylarthrite
injetável.
22Nota da Revisão Científica: Não existe um produto indicado para uso exclusivamente veterinário no Brasil.
23Nota da Revisão Científica: Não existe a forma associada a KBr no Brasil.
24Nota da Revisão Científica: No Brasil há formulações que contêm vitamina B12: Hertafer® e Suprafer®.
25Nota da Revisão Científica: No Brasil só existem complexos.
26Nota da Revisão Científica: Devem ser administrados via IM ou IV.
27Nota da Revisão Científica: Devem ser administrados via IM ou IV.
28Nota da Revisão Científica: Não é mais comercializado no Brasil.
29Nota da Revisão Científica: Embora o Ivomec seja indicado para cães e gatos no livro, no site do Ministério da Agricultura brasileiro
recomenda-se o uso para bovinos, caprinos e ovelhas. As outas opções para cães e gatos seriam ivermectina associada a outros
antiparasitários.
30Nota da Revisão Científica: Deixou de ser fabricado no Brasil.
31Nota da Revisão Científica: No Brasil só existem associações (Milbemax C e Program Plus).
32Nota da Revisão Científica: Também existe no Brasil o Curseon® oral, que além de neomicina tem caulim e pectina cítrica.
33Nota da Revisão Científica: No Brasil não temos na forma injetável. Há gel e comprimido (Nisulid®).
34Nota da Revisão Científica: No Brasil não temos na forma injetável, só VO (Macrodantina).
35Nota da Revisão Científica: Não existe no Brasil (é de venda controlada).
36Nota da Revisão Científica: No Brasil só existe a forma injetável (Oxacilina Sódica®).
37Nota da Revisão Científica: Deixou de ser fabricado no Brasil.
38Nota da Revisão Científica: No Brasil não existe esta apresentação, apenas na forma associada (Resprin, Resfriol, Gegrip).
39Nota da Revisão Científica: O acetato de medroxiprogesterona é o princípio ativo dos 2 medicamentos encontrados no Brasil.
40Nota da Revisão Científica: Havia o Quinicardine, mas deixou de ser comercializado no Brasil.
41Nota da Revisão Científica: Para uso veterinário existe o Sulfatec Injetável, porém é administrado via IV, IM ou SC.
42Nota da Revisão Científica: Deixou de ser fabricado no Brasil.
43Nota da Revisão Científica: No Brasil não há formulação VO, só oftálmica.
44Nota da Revisão Científica: Não é mais comercializado.
45Nota da Revisão Científica: Não disponível no Brasil.



Principais medicamentos classificados de acordo
com o nome do princípio ativo e por classes
terapêuticas



I Antibióticos – anti-infecciosos
Amicacina
Amoxicilina
Ampicilina
Baquiloprim
Cefadroxila
Cefalexina Cefovecin
Ceftriaxona
Clindamicina
Cloxacilina
Colistina
Dapsona
Doxiciclina
Enrofloxacino
Eritromicina
Espiramicina
Estreptomicina
Fenilbutasona
Flumequina
Gentamicina
Isoniazida
Josamicina
Kanamicina
Lincomicina
Marbofloxacina
Minociclina
Neomicina
Nitrofurantoína
Oxacilina
Oxitetraciclina
Pefloxacino
Penicilina
Rifampicina
Roxitromicina
Sulfadimetoxina
Sulfametoxazol
Sulfassalazina
Sulfaguanidina
Tetraciclina
Trimetoprim
Tilosina



II Antídotos
Apomorfina
Atropina
Carvão ativado
Dimercaprol
Hidróxido de alumínio
Naxolona
Fenitoína
Pralidoxima



III Anti-inflamatórios – analgésicos
Acetilsalicilato de lisina
Ácido acetilsalicílico
Ácido niflúmico
Ácido tiaprofênico
Ácido tolfenâmico
Betametasona
Carprofeno
Ciclosporina
Colchicina
Dexametasona
Diclofenaco
Dipirona
Firocoxibe
Flunixina meglumina
Flurbiprofeno
Hidrocortisona
Ibuprofeno
Indometacina
Cetoprofeno
Meglumina
Meloxicam
Metilprednisolona
Morfina
Nimesulida
Noramidopirina
Paracetamol
Pentazocina
Piroxicam
Prednisolona
Robenacoxibe
Salicilato de lisina
Tepoxalina
Triancinolona



IV Antimitóticos
Adriamicina
Asparaginase (L-)
Azatioprina
Bleomicina
Bussulfan
Carboplastina
Corambucil
Cisplatina
Ciclofosfamida
Citarabina
Dacarbazina
Doxorrubicina
Fluorouracila
Hidroxicarbamida
Melfalan
Mercaptopurina
Metotrexato
Mitoxantrona
Paclitaxel
Vinblastina
Vincristina



V Antimicóticos
Anfotericina B
Econazol
Enilconazol
Fluconazol
Fluorocitosina
Griseofulvina
Itraconazol
Cetoconazol
Miconazol



VI Antiparasitários
Albendazol
Amitraz
Amprólio
Antimoniato de metilglucamina
Arecolina
Fenbendazol
Fipronil
Flubendazol
Imidocarbe
Ivermectina
Levamisol
Lufenuron
Mebendazol
Melarsamina
Metromedazol
Milbemicina
Niclosamida
Nitroscanato
Oxibendazol
Oxifendazol
Pentamida
Fenamidina
Piperazina
Praziquantel
Pirantel
Tetramizol
Tiabendazol
Toltrazuril



VII Aparelho circulatório
Adenosina trifosfato
Amiodarona
Anlodipino
Aprindina
Atenolol
Atropine
Benazepril
Captopril
Clonidina
Dihidralazina
Digoxina
Diltiazem
Diisopiramida
Dobutamina
Dopamina
Enalapril
Flecaidina
Furosemida
Heptaminol
Isossorbida
Isoprenalina
Levodopa
Lidocaína
Nadolol
Nifedipino
Fenitoína
Pimobendana
Pindolol
Prazocina
Propranolol
Quinidina
Ramipril
Sotalol
Verapamil



VIII Aparelho digestivo
Ácido ascórbico
Ácido fólico
Ácido quenodesoxicólico
Ácido ursodesoxicólico
Alfa tocoferol
Apomorfina
Atropina
Bisacodil
Calcifediol
Calcitriol
Carvão ativado
Cimetidina
Clofibrato
Ciproheptadina
Difenoxilato
Domperidona
Ergocalciferol
Famotidina
Fenofibrato
Fosfato de alumínio
Genfibrosil
Iodeto de tiemônio
Lactulose
Loperamida
Maropitant
Messalazina
Metionina
Metoclopropamida
Metopimazina
Metronidazol
Misoprostol
Omeprazol
Ondansetrona
Prifínio
Ranitidina
Retinol
Senosídeos cálcicos
Sinvastatina
Sucralfato
Sulfassalazina
Tiliquinol
Tibroquinol



IX Aparelho locomotor
Ácido condroitino sulfúrico
Diacerreína
Fluoximesterona
Noretandrolona
Tetrazepam
Tiocolchicosídeo



X Aparelho respiratório
Aminofilina
Bromexina
Clobutinol
Codeína
Codetilina
Dexclofeniramina
Dextrometorfano
Doxapram
Efedrina
Folcodina
Meclozina
Pentoxiverina
Salbutamol
Terbutalina
Teofilina



XI Aparelho urinário
Acetazolamida
Ácido nandíxico
Alfuzocina
Alopurinol
Amilorida
Bumetamina
Espironolactona
Fenilpropanolamina
Floroglucinol
Furosemida
Hidroclorotiazida
Manitol
Metionina
Oxibutinina
Penicilamina
Potássio
Triantereno



XII Dermatologia
Aceponato de hidrocortisona
Acitretina
Clorexidina
Crotamiton
Etretinato
Isotretinoína
Miconazol
Milbemicina
Peróxido de benzoíla



XIII Sangue e anti-hemorrágicos – choque
Ácido tranexâmico
Aprotinina
Eritropoietina
Ferro-dextran
Fumarato ferroso
Gelatina fluida
Heparina
Hidroxietilamido
Oxi-hemoglobina
Estreptoquinase
Vitamina K



XIV Sistema endócrino – aparelho reprodutor
ACTH
ADH
Aglepristona
Benziltiouracil
Bromocriptina
Cabergolina
Carbimazol
Carbutamida
Ciproterona
Cloprostenol
Clorpropamida
Cortisona
Danazol
Desmopressina
Desoxicorticosterona
Diazóxido
Dietilestilbestrol
Dinoprosto
DOCA
Estriol
Estradiol
Estradiol (benzoato)
Fludrocortisona
Flutamida
FSH
Glibenclamida
Glipizida
Glucagon
Gliconato de cálcio
Gonadoliberina
Gonadotropina coriônica
Insulina
Levotiroxina
Liotironina
Medoxiprogesterona
Megestrol
Metergolina
Metformina
Ocitocina
Octreotide
OP’DDD
Prednisolona
Progesterona
Prostaglandina F2α
Somatostatina
Testosterona



Trilostano
Tiroxina
TRH (Protirelina)
Tri-iodotironina



XV Sistema nervoso
Acebutolol
Acepromazina
Acetilpromazina
Alfuzocina
Alprazolam
Amitriptilina
Atipamezol
Atropina
Bromazepam
Brometo de potássio
Buprenorfina
Butilescopolamina
Carbamazepina
Cetamina
Ciclizina
Clobazam
Clomipramina
Clonazepam
Clorazepato
Clordiazepóxido
Clorpromazina
Dandroleno
Detomidina
Diazepam
Difenidramina
Difenilhidantoína
Dimenidrinato
Ergotamina
Etomidato
Etossuximida
Estricnina
Fenitoína
Fenobarbital
Fentanil
Flumarizina
Fluoxetina
Fluvoxamina
Gabapentina
Glicopirrolato
Haloperidol
Hidroxizina
Imipramina
Levopromazina
Meprobamato
Metedomidina
Mianserina



Neostigmina
Nicergolina
Nitrazepam
Oxazepam
Pentobarbital
Pipamperona
Piracetam
Piridostigmina
Piribedil
Primidona
Prometazina
Propofol
Risperidona
Selegilina
Sulpirida
Tiaprida
Tiletamina Zolazepam
Timolol
Tiopental sódico
Tioridazina
Trioxazina
Valproato de sódio
Vincamina
Xilazina
Zolazepam
 Árvores diagnósticas

1. Diagnóstico de alopecia
2. Diagnóstico de alopecia simétrica não pruriginosa no cão
3. Diagnóstico de emagrecimento
4. Diagnóstico de anemia
5. Diagnóstico de animal em estado de choque
6. Diagnóstico do início de uma ataxia
7. Diagnóstico de ataxia vestibular
8. Diagnóstico de síndrome de Cushing
9. Diagnóstico de dermite
10. Diagnóstico de diarreia crônica no cão
11. Diagnóstico de diarreia crônica do intestino delgado no
cão
12. Diagnóstico de dor cervical
13. Diagnóstico de dispneia
14. Diagnóstico de corrimento nasal
15. Diagnóstico de um olho vermelho
16. Diagnóstico de efusão abdominal
17. Diagnóstico da síndrome da fraqueza muscular



(intolerância ao esforço – fatigabilidade).
18. Diagnóstico de um distúrbio na hemostasia
19. Diagnóstico de hipercalcemia
20. Diagnóstico de hipercalemia
21. Diagnóstico de hipocalemia
22. Diagnóstico de edema ou efusão relacionado a uma
hipoalbuminemia
23. Diagnóstico de hipertensão arterial
24. Diagnóstico de icterícia
25. Diagnóstico de incontinência urinária
26. Diagnóstico de nistagmo espontâneo
27. Diagnóstico de otite externa no cão e no gato
28. Diagnóstico de polifagia
29. Diagnóstico de síndrome de poliúria-polidipsia
30. Diagnóstico de megaesôfago na espécie canina
31. Diagnóstico de síncope
32. Diagnóstico de tetraparesia
33. Diagnóstico de tosse
34. Diagnóstico de vômitos crônicos
35. Diagnóstico de uremia



1  Diagnóstico de alopecia

2  Diagnóstico de alopecia simétrica não pruriginosa no cão



3  Diagnóstico de emagrecimento

4  Diagnóstico de anemia



5  Diagnóstico de animal em estado de choque

6  Diagnóstico do início de uma ataxia

7  Diagnóstico de ataxia vestibular



8  Diagnóstico de síndrome de Cushing

9  Diagnóstico de dermite



10  Diagnóstico de diarreia crônica no cão

11  Diagnóstico de diarreia crônica do intestino delgado no cão



12  Diagnóstico de dor cervical

13  Diagnóstico de dispneia



14  Diagnóstico de corrimento nasal

15  Diagnóstico de um olho vermelho



16  Diagnóstico de efusão abdominal

17  Diagnóstico da síndrome da fraqueza muscular (intolerância ao esforço – fatigabilidade)



18  Diagnóstico de um distúrbio na hemostasia

19  Diagnóstico de hipercalcemia



20  Diagnóstico de hipercalemia

21  Diagnóstico de hipocalemia

22  Diagnóstico de edema ou efusão relacionado a uma hipoalbuminemia



23  Diagnóstico de hipertensão arterial

24  Diagnóstico de icterícia



25  Diagnóstico de incontinência urinária

26  Diagnóstico de nistagmo espontâneo



27  Diagnóstico de otite externa no cão e no gato

28  Diagnóstico de polifagia



29  Diagnóstico de síndrome de poliúria-polidipsia

30  Diagnóstico de megaesôfago na espécie canina



31  Diagnóstico de síncope

32  Diagnóstico de tetraparesia



33  Diagnóstico de tosse

34  Diagnóstico de vômitos crônicos



35  Diagnóstico de uremia



Exames de imagem



Cintilografia (Principais indicações da)
Objetivo E Princípios
– O objetivo da cintilografia é detectar uma atividade metabólica.
– Para isto, um composto farmacêutico selecionado com base em suas características
farmacocinéticas é combinado a um radioisótopo (elemento radioativo) e é administrado no
animal (diversas vias são possíveis). A radiação gama emitida pelo radioisótopo é detectada em
seguida graças a uma câmera gama e permite a formação das imagens cintilográficas.
– A cintilografia – que necessita de uma formação e de material específicos e que é submetida a
uma legislação vinculada – permanece pouco desenvolvida em medicina veterinária canina.
Entretanto, é indicada para grande número de situações.
– Nos carnívoros domésticos, a cintilografia é principalmente indicada para a avaliação da
depuração renal, das doenças tireoidianas, ósseas e para a evidenciação dos desvios (shunts)
portossistêmicos.

Cintilografia Tireoidiana
– Trata-se da indicação maior da cintilografia.
– O pertecnetato de tecnécio é o radioisótopo mais utilizado devido à sua curta meia-vida (6
horas). Ele é inibidor competitivo do transporte de iodo e se fixa no tecido tireoidiano de acordo
com a atividade metabólica do mesmo (injeção intravenosa).
– A cintilografia tireoidiana é indicada no diagnóstico de hipertireoidismo felino e permite
determinar o aspecto uni ou bilateral da doença. Ela permite igualmente investigar a presença
de tecido ectópico tireoidiano ou de metástases em caso de adenocarcinoma tireoidiano (mais
frequente no cão).
– A cintilografia tireoidiana é, portanto, um exame fortemente aconselhado antes de planejar
uma intervenção cirúrgica.
– Como o tempo necessário para a aquisição das imagens é muito curto, o exame pode ser
planejado com o animal acordado.

Cintilografia Óssea
– A cintilografia óssea se utiliza na maioria das vezes de bisfosfonatos (bisfosfonato de
hidroximetileno acoplado ao tecnécio por exemplo) que possuem a capacidade de se acoplar aos
cristais de hidroxiapatita e evidenciar então as zonas de remodelagem óssea importantes.
– A cintilografia óssea, muito utilizada na medicina equina, é indicada para a investigação de
uma claudicação insidiosa, para a qual o exame radiográfico mostrou resultado negativo na
investigação de osteomielite, metástases ósseas ou tumores ósseos primitivos. O exame, no
entanto, não permite diferenciar estas diferentes doenças, mas sim identificar regiões para
serem submetidas a biópsia.

Cintilografia Da Depuração Renal (Ver Figs. 6 E 7 Em Anexo Pp.
XXX E XXX)
– Indica-se a cintilografia renal previamente a toda nefrectomia.
– O exame permite conhecer o débito de filtração glomerular, relativo (o exame determina então
a participação de cada rim na filtração glomerular total) e total, de cada rim. Quando o débito de



filtração glomerular for superior a 10%, desaconselha-se a realização de nefrectomia, uma vez
que o risco de desencadear uma insuficiência renal se torna importante.

Utilização De Cintilografia Na Investigação De Um Shunt
Portossistêmico (Cintilografia Portal Transretal)
– O pertecnetato de tecnécio é injetado diretamente no cólon descendente através de um cateter
introduzido pelo reto. O exame é realizado com o animal anestesiado, sob jejum de no mínimo
12 horas e após lavagem.
– A atividade do produto é então monitorada de maneira dinâmica:
– na ausência de um desvio (shunt) portossistêmico, o fígado aparece “marcado” antes do

coração;
– na presença de shunt portossistêmico, a atividade é diretamente visível no tórax e em seguida

no fígado.
– Assim, o exame é aconselhado para o caso de shunt portossistêmico não confirmado por
ultrassonografia. Sua sensibilidade é excelente mas ele dificilmente permite identificar os
diversos tipos de shunt, e não é capaz de localizá-los para uma intervenção cirúrgica.



Ultrassonografia musculoesquelética (Principais
indicações da)
Embora muito desenvolvida na medicina equina, a ultrassonografia musculoesquelética é bem
menos utilizada na medicina dos animais de compania. No entanto, ela pode ser indicada para
muitas de situações mas o seu desconhecimento, a necessidade de um ecografista experiente e
de material específico (sonda linear de alta frequência de 10 Mhz no mínimo) limitam seu
emprego.

Ultrassonografia Muscular
– A ultrassonografia muscular é indicada para o caso de hematomas, abscessos, hemorragias,
infiltração tumoral, rompimento muscular ou ainda de corpo estranho.
– Fisiologicamente, os músculos são estruturas globalmente hipoecogênicas, sendo as diferentes
fáscias musculares identificadas como linhas (em corte longitudinal) ou pontos (em corte
transversal) hiperecogênicas.
– O aspecto dos hematomas e dos abcessos é variável de acordo com seu estado de evolução (em
caso de hematoma recente observa-se uma cavidade líquida ecógena que se torna encapsulada ao
final da evolução, e em caso de abcesso observa-se uma estrutura com revestimento irregular
mais ou menos espesso e conteúdo ecógeno).
– As infiltrações tumorais têm na maioria das vezes o aspecto de um tecido ecógeno heterogêneo
que deforma a arquitetura muscular. Em caso de necrose são visíveis cavidades hipoecogênicas, e
geralmente também se nota uma vascularizaçãp importante periférica à massa. A
ultrassonografia neste caso é um instrumento útil para a preparação de uma eventual cirurgia e
para realizar um relatório de acompanhamento.
– Os rompimentos musculares são visualizados como interrupções das fáscias musculares.
– Os corpos estranhos apresentam-se sob diversos aspectos de acordo com a sua composição. Se
o material transmitir corretamente as ondas de ultrassom, sua forma será visível. Em caso
contrário, o corpo estranho se apresentará como uma interface hiperecogênica com uma sombra
acústica distal (zona anecógena negra sem eco). Um revestimento periférico ecógeno está muitas
vezes presente. Neste caso, é possível realizar a retirada ecoguiada do corpo estranho.

Ultrassonografia Ligamentar
– O exame dos tendões permite diagnosticar as doenças inflamatórias e as rupturas tendinosas.
– Sob estado normal e em corte transversal, os tendões são estruturas arredondadas e ovalares
ecógenas pontuais. Em corte longitudinal, seu aspecto é hipoecogênico com numerosas estrias
paralelas. Perifericamente, uma fraca quantidade de líquido é visível ao redor dos tendões
envoltos por uma cápsula tendinosa.
– Em caso de inflamação, o tendão se torna hipoecogênico na fase aguda ou mais ecógeno na
fase crônica. Também é possível visualizar uma efusão periférica ou calcificações. As
tenossinovites bicipitais braquiais, as calcificações do tendão supraespinoso ou do infraespinoso
são os casos mais frequentes de tendinites.
– Em caso de ruptura do tendão, os sinais de inflamação associados a uma interrupção das fibras
tendinosas são visíveis. O exame é relativamente fácil em caso de acometimento do tendão
calcâneo.



Ultrassonografia Osteoarticular
– A ultrassonografia é capaz de explorar quase todos os tipos de articulação. No entanto, a
interpretação e a realização do exame são difíceis e o interesse por este tipo de exame é bastante
limitado se comparado com a radiografia. Além disso, o conjunto das estruturas articulares não
é acessível. Apesar de tudo, em alguns casos a ultrassonografia pode trazer informações
complementares interessantes.
– As superfícies ósseas são capazes de transmitir os ultrassons de maneira muito fraca. Elas são
visualizadas como uma interface hiperecogênica associada a uma sombra acústica distal. Por
outro lado, as cartilagens são visíveis como faixas hipoecogênicas.
– Em caso de osteocondrose, o exame ultrassonográfico põe em evidência uma efusão localizada
da cartilagem. Na fase de osteocondrite dissecante, todos os fragmentos cartilaginosos são
potencialmente detectáveis, enquanto com a radiografia apenas os fragmentos mineralizados
são visíveis. O exame é particularmente interessante para osteocondrose de coluna cuja
superfície articular caudal é acessível. Ele é menos sensível para a análise do joelho, pois os
côndilos femorais não são totalmente exploráveis.
– A ultrassonografia também permite avaliar as lesões do menisco do joelho com boa
sensibilidade (por volta de 80%), ao passo que por radiografia elas não são exploráveis.
– O exame do processo coronoide medial é possível embora tecnicamente difícil.



Exames radiográficos com produto de contraste do
tubo digestivo
A análise das doenças digestivas através de exames radiográficos com produto de contraste é
frequentemente necessária, especialmente quando o exame por ultrassonografia não estiver
disponível. Como os exames são múltiplos, a abordagem clínica inicial é indispensável para
localizar a porção acometida e adaptar a técnica utilizada.

Considerações Comuns Aos Diferentes Exames
Existem quatro grandes categorias de produtos de contraste disponíveis:
– Produtos de contraste gasosos; estando em primeiro lugar o ar;
– Sulfato de bário (ou “barita”) que pode ser obtido em diversas consistências (Micropaque®);
– Produtos iodados iônicos, que são produtos hipertônicos (Hexabrix®);
– Produtos iodados não iônicos, imperativamente utilizados em caso de suspeita de perfuração
digestiva (Omnipaque®, Iopamiron®).

Antes de toda utilização de produtos de contraste, é necessário realizar duas radiografias
ortogonais para regular as constantes radiográficas, excluir qualquer anomalia evidente e
verificar a ausência de sinais em favor de uma perfuração digestiva (ver Pneumomediastino,
pneumoperitônio) e de peritonite.

O jejum (de 12 a 24 horas) é indispensável. Se as radiografias sem preparação evidenciam
fezes no cólon, aconselha-se lavagem a fim de otimizar o exame. Os exames são realizados com o
animal acordado, exceto em caso de gastrografia com duplo contraste e de lavagem baritada.

Trânsito Esofagiano
– Exceto pela porção cervical, o esôfago não é acessível à ultrassonografia. O exame radiográfico
torna-se então indispensável para a análise de megaesôfagos, do papo e dos divertículos
esofagianos.
– O exame é realizado em animal não anestesiado, empregando barita (investigação de anomalia
estrutural) ou alimento baritado (6 mL/kg de barita associada a 10 mg/kg de alimento para
investigar uma anomalia funcional). As radiografias devem ser obtidas logo após a deglutição.
Como o trânsito esofagiano é rápido, toda evidência de acúmulo de produto de contraste é
anormal.
– O papo esofagiano corresponde à evidência de uma dilatação segmentar. Na maioria dos casos
ela é secundária à persistência do quarto arco aórtico.
– A utilização da radioscopia permite evidenciar os defeitos de motilidade localizados.

Gastrografia Simples E Com Duplo Contraste
– A gastrografia simples necessita do emprego de 8 mL/kg de barita (até 10 a 15 mL/kg para
gatos e cães de pequeno porte). A gastrografia com duplo contraste é realizada sob anestesia
geral (o protocolo anestésico empregado deve permitir um bom miorrelaxamento) e utiliza de 3
a 5 mL/kg de barita e de 10 a 20 mL/kg de ar, administrados com ajuda de uma sonda gástrica.
Em ambos os casos, o estômago deve estar suficientemente dilatado. A análise sob quatro
pontos de vista (ventro- dorsal, dorsoventral, perfis direito e esquerdo) permite aumentar sua
sensibilidade.
– Estes dois exames têm por objetivo evidenciar anomalias parietais. Os tumores gástricos aparecem



como imagens negativas (zona parietal sem produto de contraste) e as úlceras como imagens
positivas (descontinuidade da parede com excesso de produto de contraste). Em caso de
estenose pilórica, a luz digestiva a este nível está estreitada (imagem referida como “coração de
maçã”). O exame com duplo contraste apresenta maior sensibilidade, mas sua execução é mais
complexa.
– O desenvolvimento da endoscopia reduziu consideravelmente o recurso a esse exame.

Alimento Baritado
O alimento baritado tem como objetivo diagnosticar o retardo no esvaziamento gástrico
(estenose pilórica, rigidez pilórica principalmente). Administram-se 6 mL/kg de barita
misturados a 10 a 20 mg/mkg de alimento. A seguir, obtêm-se radiografias de hora em hora.
 

Trânsito Baritado
O trânsito baritado é indicado para evidenciar anomalias parietais (mesma descrição que da
radiografia simples) e fenômenos oclusivos. Utiliza-se barita diluída a 30% nas seguintes
quantidades:
– gato e cão de pequeno porte: 12 a 15 mL/kg;
– cão de médio porte: 8 a 12 mL/kg;
– grande porte: 5 a 8 mL/kg.

Duas radiografias ortogonais devem ser realizadas em T0, T15 min, T30 min e depois de hora
em hora.

Marcos cronológicos:
– produto de contraste no duodeno: 15 minutos;
– esvaziamento completo do estômago: 2 horas;
– jejuno: 20 a 30 minutos;
– íleo: 60 minutos;
– cólon: 3 a 5 horas;

Esses tempos são mais curtos para os gatos.
As radiografias devem ser comparadas entre si para evidenciar atrasos ou paradas do trânsito.

É necessário que as anomalias parietais sejam observadas em diversas radiografias diferentes



antes que alguma conclusão seja obtida, uma vez que uma imagem em negativo pode significar
uma onda de peristaltismo ou até mesmo fezes.

Lavagem Baritada
Uma dieta de 48 horas e uma prévia lavagem são fortemente aconselhadas. O exame é realizado
sob anestesia geral.

Injeta-se lentamente 7 a 15 mL/kg com uma sonda com balão na extremidade introduzida pelo
reto. Um exame com duplo contraste também é possível (6 mL/kg de barita e 10 a 20 mL/kg de
ar). O exame permite evidenciar anomalias parietais.

A colonoscopia é, muitas vezes, preferida em relação à lavagem baritada.



Tomodensitometria e exame de imagem por
ressonância magnética (indicações)
O tomógrafo (ou exame tomodensitométrico) e mais recentemente o exame de imagem por
ressonância magnética (IRM) estão em pleno desenvolvimento na medicina veterinária. Suas
indicações são sensivelmente diferentes.

Considerações Técnicas Para Os Dois Exames
– O tomógrafo se baseia nos mesmos princípios físicos da radiografia. Uma ou diversas radiações X
rodeiam o eixo do paciente a fim de realizar uma varredura em corte transversal. De acordo com
os diferentes coeficientes de atenuação registrados, pode-se reconstruir informaticamente a
imagem, que poderá ser visualizada de todos os planos. A técnica apresenta a vantagem de ter
uma excelente resolução espacial e um bom contraste tissular (4000 densidades diferentes contra
5 da radiografia). Assim como na radiografia, podem ser utilizados diferentes produtos de
contraste rádio-opacos a fim de melhorar a sensibilidade do exame para indicações precisas
(mielotomografia, por exemplo, após a injeção de produtos iodados não iônicos por via
subaracnoide com objetivo de melhorar a análise das compressões medulares). No entanto, as
estruturas envolvidas por ossos como o bulbo encefálico são dificilmente interpretáveis.
• O IRM, de princípio bem mais complexo, se baseia na utilização de campos magnéticos que

provocam a criação de uma atividade elétrica inerente aos prótons do organismo. Esta
atividade elétrica é registrada e dá origem à imagem. Modificando a regulação dos campos
magnéticos, diferentes tipos de sequências podem ser obtidas, permitindo desta maneira
diferenciar diversos tipos de tecidos (é possível principalmente diferenciar a substância
branca e a substância cinzenta). Os produtos de contraste também podem ser utilizados,
principalmente com o objetivo de evidenciar as lesões da barreira hematoencefálica ou as
neovascularizações tumorais.
O IRM permite uma excelente análise dos tecidos moles e principalmente do sistema nervoso

central mas sua resolução espacial é fraca. A análise das camadas corticais ósseas e do tecido
pulmonar é muito limitada devido ao baixo teor em prótons de ambos estes tecidos. O IRM
apresenta igualmente o inconveniente de ser menos disponível que a tomografia, e o tempo para
a aquisição das imagens é bem mais longo.

Indicações Do IRM E Da Tomografia
Ver tabela.
 Principais indicações da tomografia e  do IRM de acordo com

as regiões analisadas



 IRM TOMOGRAFIA
Cabeça Cavidades nasais:

– Rinites linfoplasmocitárias, fúngicas;
– Tumores.
Encéfalo:
– Conjunto das doenças inflamatórias, degenerativas, neoplásicas, infecciosas;
– Análise dos nervos cranianos, das meninges;
– (Traumatismos).
Doenças da orelha média e interna.
Lesões orbitais e retro-orbitais.

Cavidades nasais:
– Rinites linfoplasmocitárias, fúngicas;
– Corpos estranhos;
– Tumores.
Encéfalo:
– Menor sensibilidade que o IRM exceto
em causa de hemorragia aguda e
traumatismo;
– Baixíssima capacidade de análise do
bulbo encefálico.
Estruturas ósseas:
– Fraturas mandibulares, cranianas,
cavidades orbitais.
Doenças da orelha média.

Coluna vertebral – Hérnia de disco;
– Espongilodiscite;
– Meningite;
– Siringomielia;
– Tumores medulares e vertebrais;
– Edema e hemorragia medulares.

– Estenoses do canal vertebral e do
forame;
– Hérnias de disco;
– Tumores vertebrais;
– Hemorragias epidurais;
– Espondilodiscite;
– Análise mais pobre que o IRM das
lesões intramedulares.

Tórax Lesões cardíacas e mediastinais. Lesões pulmonares:
– Migração de corpos estranhos;
– Investigação de metástases de
pequeno tamanho;
– Torsão de lobo;
– Tumores pulmonares.
Doenças pleurais e costais:
– Tumores (mesoteliomas,
osteossarcomas costais);
– Pneumotórax, efusão pleural.
Lesões mediastinais

Sistema
musculoesquelético

Lesões dos tecidos moles:
– Tendinite, ruptura de ligamento;
– Lesões de cartilagem;
– Lesões de menisco;
– Lesões musculares (principalmente delimitação de tumores);
– Lesões de ligamentos (ruptura dos ligamentos cruzados).

Lesões ósseas:
– Fraturas complexas;
– Osteocondroses;
– Tumores ósseos;
– Incongruência articular;
– Fragmentação do processo coronoide
medial.

Canal do parto,
abdome

Ambos os exames são indicados para constar no relatório pré- operatório de massas
abdominais e para fornecer a imagem de órgãos de difícil acesso por ultrassonografia
(principalmente uretra, reto).

 

*(Ver exames de imagem em caderno colorido, ao final do livro)
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