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APRESENTAÇÃO 

 

 

O XIV SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (SIC) e o X ENCONTRO DE PÓS-

GRADUAÇÃO (ENPÒS) DA UNIVERSIDADE DE MARÍLIA, no período de 08 a 12 de novembro 

de 2021, salientam o comprometimento desta instituição de ensino com a prática da iniciação 

científica, constituindo um diferencial de qualidade do ensino superior.  

Os Anais do evento possibilitam a divulgação das atividades de pesquisa desenvolvidas pelas diversas 

áreas do saber, contribuindo para a disseminação dos resultados das investigações científicas do corpo 

docente e discente da Universidade de Marília. 

Com o tema Cultura Digital e Conhecimento, o XIV SIC e X ENPÓS foram inteiramente no formato 

híbrido, com apresentações presenciais e on-line, além da participação dos cursos da Unimar EaD, 

inovando e enriquecendo nossos trabalhos. Realmente o ano de 2021 ficará marcado como o ano das 

superações e a constatação de que estamos preparados para o “novo normal”!  

A Comissão Organizadora do XIV SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA e do X ENCONTRO 

DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE MARÍLIA agradece a todos que, direta ou 

indiretamente, contribuíram para a realização dos eventos.  

 

 

 

 

Profa. Dra. Walkiria Martinez Heinrich Ferrer  

Coordenadora do Núcleo Integrado de Pesquisa e Extensão – NIPEX Universidade de Marilia.  

 

Novembro de 2021. 
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HASHTAGS COMO FERRAMENTAS 

CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO NAS UNIVERSIDADES 

 

HASHTAGS AS TOOLS  

AGAINST GENDER VIOLENCE IN UNIVERSITIES 

 

GODINHO, Maria Inês1 

 

RESUMO 

A possibilidade de compartilhamento de mensagens a partir da internet abriu um espaço inédito de 

representatividade a indivíduos e grupos até então silenciados pelas regras sociais controladas pelas  

instituições e pelo fluxo de informação dominado por grandes empresas de comunicação. 

Especificamente as redes sociais digitais, a exemplo do Twitter, do Facebook e do Instagram, 

ampliaram geometricamente as possibilidades de interação entre os indivíduos, assim como também 

para novas formas de mobilização social. Ativistas têm agora em mãos múltiplas ferramentas para a 

ação, com grande rapidez de organização e distribuição das mensagens, como fotos, ilustrações, 

vídeos e áudios. Outro exemplo de recurso de integração de ativistas são as hashtags. Sua utilização 

facilita ainda mais a propagação, a filtragem e a aglutinação de conteúdo. Apesar de terem nascido 

na extinta plataforma mIRC, com o intuito de marcar a denominação de uma sala de bate-papo, as 

hashtags só se tornaram populares em 2009, a partir do Twitter. A partir daí outras redes sociais 

digitais aderiram ao uso do marcador. Com o objetivo de reunir e impulsionar os debates nessas 

plataformas, bem como estimular a participação ativa da sociedade a partir da concentração de 

assuntos em um marcador, grupos de estudantes também começaram a utilizar as hashtags em suas 

redes sociais online – denominados coletivos digitais. Nesse texto a análise está direcionada às 

hashtags utilizadas por coletivos criados por alunas, alunos e alunes de universidades com o objetivo 

de dar visibilidade à violência de gênero e suas interseccionalidades vivenciada no ambiente 

acadêmico. Nos casos relatados no texto as hashtags não têm como única função congregar 

indivíduos, mas também mobilizar grupos de indivíduos que buscam formar redes de ação e 

acolhimento, além de divulgar ações de outros grupos ou ações sociais. Acreditamos que, em uma 

época caracterizada pela desconfiança nas instituições, muitas vezes provocada pela própria força da 

tecnologia em expor as mazelas que antes do mundo digital não estavam ao acesso de amplas camadas 

da população, as hashtags se tornaram uma importante ferramenta para a criação de espaços de 

sociabilidade em torno de anseios, projetos de vida e cidadania de universitários em todo o mundo. 

Palavras-chave: Hashtags. Universidade. Violência de gênero. 

 

ABSTRACT 

The possibility of sharing messages via the internet opened an unprecedented space of representation 

for individuals and groups until then silenced by social rules controlled by institutions and by the flow 

of information dominated by large communication companies. Specifically, digital social networks, 

such as Twitter, Facebook and Instagram, have geometrically expanded the possibilities of interaction 

between individuals, as well as new forms of social mobilization. Activists now have in their hands 

multiple tools for action, with great speed of organization and distribution of messages, such as 

photos, illustrations, videos and audios. Another example of an activist integration feature is hashtags. 

Its use further facilitates the propagation, filtering and aggregation of content. Although they were 

born on the extinct mIRC platform, with the intention of marking the name of a chat room, hashtags 

only became popular in 2009, from Twitter. Since then, other digital social networks have joined the 

 
1Docente dos cursos de graduação em Publicidade e Medicina/ Universidade de Marília. Doutoranda do programa de pós-

graduação em Ciências Sociais / UNESP-Marília. E-mail: minesgodinho@hotmail.com 
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use of the bookmark. Aiming to bring together and drive debates on these platforms, as well as 

encourage the active participation of society by concentrating subjects on a marker, groups of students 

have also started to use hashtags in their online social networks – called digital collectives. In this 

text, the analysis is directed to the hashtags used by collectives created by female students, students 

and students of universities with the objective of giving visibility to gender violence and its 

intersectionalities experienced in the academic environment. In the cases reported in the text, hashtags 

do not have the sole function of bringing together individuals, but also mobilizing groups of 

individuals who seek to form action and welcoming networks, in addition to disclosing actions from 

other groups or social actions. We believe that, in an era characterized by distrust in institutions, often 

caused by the force of technology to expose the ills that before the digital world were not accessible 

to broad layers of the population, hashtags have become an important tool for the creation of spaces 

of sociability around the yearnings, life and citizenship projects of university students around the 

world. 

Keywords: Gender violence. Hashtags. University.  

 

INTRODUÇÃO 

As hashtags (#), do inglês “tag”, que significa etiqueta, são marcadores digitais utilizados para a 

vinculação de uma palavra, frase ou expressão a uma mensagem dirigida a usuários das plataformas 

digitais que compartilhem determinado valor. A tática é direcioná-los a outra página que contenha 

mais informações relacionadas ao assunto, e assim conferir força a uma declaração.  

A partir da criação das redes sociais digitais Orkut e Facebook, lançadas em 2004 nos Estados Unidos, 

estudantes começaram a utilizar essas plataformas para dar visibilidade aos protestos contra os casos 

de abusos e assédios sexuais nos campi universitários. Com o sucesso dos protestos presenciais, as 

redes sociais digitais passaram também a ser usadas para a troca de informações e organização de 

debates online sobre temas que circundam as desigualdades de gêneros.  

Nessa época, grupos de estudantes universitários de todo o mundo também começaram a utilizar as 

hashtags em suas redes sociais online – os coletivos digitais – com o objetivo de reunir e impulsionar 

discussões, bem como estimular a participação ativa da sociedade, a partir da aglutinação de conteúdo 

por meio desse símbolo.  

 

AS HASHTAGS NOS MOVIMENTOS CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

As hashtags empregadas nas mobilizações contra a violência de gênero se tornaram populares no 

Twitter a partir de 2006, quando #MeToo foi criada pela ativista de direitos civis Tarana Burke, em 

um workshop sobre assédio sexual para meninas negras que viviam em comunidades de baixa renda 

em Nova Iorque. A hashtag  se espalhou pelo país e em 2017 ficou conhecida em todo o mundo 

depois que a atriz Alyssa Milano pediu em sua conta no Twitter que as mulheres usassem o #MeToo 

em 16 de outubro de 2017, como uma manifestação contra as agressões sexuais de Harvey Weinstein, 

produtor de Hollywood acusado de assédio pelas atrizes Ashley Judd e Rose McGowan .   

De acordo com Chandrashekar, Lacroix e Siddiqui (2018, p. 03), até o final do dia mais de 4,7 milhões 

de usuários das plataformas Twitter e Facebook usaram a hashtag #MeToo, em doze milhões de 

postagens nas primeiras vinte e quatro horas.  As autoras afirmam que os comentários das/dos 

sobreviventes da violência sexual a partir dessa hashtag fez com que os problemas relacionados aos 

assédios sexuais e estupro tomassem outra dimensão, ganhando o interesse da mídia e oferecendo 

espaço ao compartilhamento das denúncias das vítimas de assédio sexual e agressão. 

Em 2014 surgiu no Brasil a hashtag #NãoMereçoSerEstuprada depois de uma pesquisa do IPEA - 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada2 indicar que grande parte dos homens brasileiros acreditam 

 
2 Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&id=19873 Acesso: 05/04/2020. 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&id=19873
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que mulheres que usam roupas inadequadas merecem ser estupradas.  No ano seguinte, 

#MeuAmigoSecreto convocava mulheres a relatar situações machistas. 

Também em 2015 a hashtag #PrimeiroAssédio convocou mulheres brasileiras a relatarem suas 

primeiras experiências de assédio. A iniciativa partiu do blog feminista Think Olga3, após uma 

participante de 12 anos do programa MasterChef Junior, da Rede Bandeirantes, ser alvo de 

comentários sexistas nas redes sociais digitais.  
 

O blog teve esse episódio como gancho para problematização da temática do assédio, 

pedindo a suas seguidoras do Twitter que compartilhassem suas experiências 

utilizando o indexador #PrimeiroAssedio. A campanha chegou aos trending topics – 

lista de assuntos mais comentados na rede social – em apenas um dia após seu 

lançamento e atingiu a marca de 82 mil postagens em uma semana, inspirando o 

tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) daquele ano. 
(BAPTISTA, ORLANDINI E CARRARO, 2020, p. 107). 

 

Ainda em 2015 o assassinato de Chiara Arroyo, argentina de 14 anos, grávida, por seu namorado de 

16 anos, foi o estopim para o movimento #Niunamenos (Nem uma a menos) que se espalhou por toda 

a América Latina em manifestações contra a violência machista. A hashtag foi criada no Twitter pela 

jornalista Marcela Ojeda, ativista do coletivo “Ni una menos”, que atua na promoção de políticas 

públicas para a igualdade de gênero e justiça para as mulheres argentinas. #Niunamenos culminou 

em uma manifestação em frente à Praça do Congresso, em Buenos Aires. De acordo com Lima-Lopes 

e Gabardo (2018, p. 803) a ação teve repercussão “em mais de 200 localidades no país e congregou 

mais de 200 mil pessoas”, e alcançou o Brasil. 

O caso do médico brasileiro que constrangeu uma vendedora no Egito no final de maio de 2021 é 

exemplar para mostrar como as hashtags podem mobilizar grande número de pessoas em uma causa. 

Em 24 de maio Victor Sorrentino, médico gaúcho então em férias no Egito, postou um vídeo no 

Instagram onde fazia perguntas de duplo sentido a uma vendedora de um bazar turístico. Ela mostrava 

ao grupo onde estava Sorrentino como é feito o papiro, material usado pelos antigos egípcios para 

escrever.  

As imagens do vídeo mostram o brasileiro dizendo  à vendedora, entre outras ofensas, que as mulheres 

"gostam mesmo é do bem duro", ao que ela fica sem saber o que fazer pois não entende o idioma. A 

peça viralizou quando usuários do Twitter no Egito e no Brasil iniciaram o compartilhamento da 

hashtag “حاسبوا_المتحرش_البرازيلي“, que significa “responsabilize o assediador brasileiro”, criada pela 

ativista egípcia Gehad Hamdy.  
 

A repercussão começou quando o caso chegou ao conhecimento do ativista LGBT 

antirracista Antonio Isuperio, morador de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Ele 

recebeu o vídeo de Fabio Iorio, que mora em Londres. A partir daí, Isuperio acionou 

a rede de mais de 2 mil ativistas mulheres, no Brasil e no Egito, incluindo atrizes e 

influenciadoras brasileiras. (LIMA, CATTANEO e CHAGAS, 2021) 

 

Logo o movimento chegou ao conhecimento da polícia do país africano e ao Itamaraty, no Brasil. 

Sorrentino foi detido pelas autoridades egípcias, e, por se tratar de um estrangeiro, o caso foi analisado 

duplamente em um tribunal civil e pelas leis religiosas do Egito, por ser a denúncia uma ofensa que 

pode ser interpretada não só em relação ao gênero da vítima, mas também ao islamismo.  

As discussões levantadas pelo #MeToo tomaram o mundo, e tornaram visível a violência sexual 

presente nas universidades. Antes submersos, os debates sobre a má conduta sexual de professores e 

 
3 Think Olga é uma organização não-governamental de inovação social e sensibilização de direcionamento feminista. 

Disponível em: https://thinkolga.com/ Acesso: 05/04/2020. 

https://thinkolga.com/
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funcionários foi escancarado em 2017 por um artigo de Christine Fair, acadêmica sênior da 

Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, intitulado “#HimToo: a ackoning”.  

De acordo com Chandrashekar, Lacroix e Siddiqui, o texto “marcou uma virada no discurso” da 

universidade como uma instituição livre de violências: “Em sua carta aberta aos homens e mulheres 

que a abusaram, agrediram e / ou assediaram, ela expôs vários conhecidos e poderosos dentro da 

academia dos Estados Unidos” (2018, p. 05).4 

 

O USO DAS HASHTAGS PELOS COLETIVOS UNIVERSITÁRIOS 
 

Assim como em todas as instituições sociais, a universidade tem se mostrado um local de violências 

relacionadas ao gênero e suas interseccionalidades, como a cor da pele e a classe social, que atingem 

cotidianamente alunas, alunos e alunes. Assédios e abusos sexuais e morais, agressões físicas e 

verbais, coerções psicológicas, discriminações, estupros e até mortes, vitimizam estudantes fora dos 

padrões vigentes na sociedade patriarcal eurocêntrica – homem, branco e heterossexual –, o que os 

torna alvos recorrentes de colegas, professores e funcionários das instituições.  

Nesse que deveria ser o espaço singular de diálogos, de enfrentamentos de desigualdades sociais e de 

participação igualitária dos menos favorecidos, na verdade o que se tem é um universo marcado por 

conservadorismo e elitismo, avesso a críticas e repleto de hierarquias e normas – oficiais ou 

mascaradas, que, acabam sendo excludentes e “não condizem com os discursos e a retórica de uma 

autonomia endógena, um espaço de pessoas ‘esclarecidas’”, como afirma Possas (2017, p. 99) 

Sem o acolhimento das instituições, a saída para aqueles estudantes que não sucumbem à concepção 

de existência do sistema de gênero colonial é se juntar a outros indivíduos a fim de tentar resgatar a 

subjetividade do destino pré-estabelecido pela norma. Essa dificuldade de inclusão social e de 

representatividade na universidade leva alunas, alunos e alunes a constituírem grupos de resistência 

para existir e agir: os coletivos. A partir de textos, imagens e sons compartilhados nesses grupos 

criados nas redes sociais digitais, as demandas relacionadas às violências vivenciadas no espaço 

acadêmico se tornam visíveis  

Em seus posts nas redes sociais digitais os coletivos contra a violência de gênero recorrem às hashtags 

para direcionar os usuários a conteúdos relacionados ao tema. É o caso do Coletivo Geni5 da 

Faculdade de Medicina/USP, que, a fim de engajar a comunidade na luta contra o machismo, criou 

as hashtags #TodesContraOMachismo #ColetivoFeminista #savethedate #geni #fmusp 

#violenciacontramulher para a divulgação do curso “Machismo - conhecer para combater” no 

Instagram. O post é de 30 de junho de 2021: 

 
Um evento de diálogo, acolhimento, interpretação e diversidade, em que todos os 

gêneros, cores, profissões e idades são bem-vindos. Afinal, qual é o limite da 

violência? Como reconhecer o machismo em mim que precisa de desconstrução? 

Como reconhecer que sofri um abuso? Que cometi um abuso? A luta contra o 

machismo e a violência contra a mulher precisa do apoio de todas, todos e TODES! 

Vem com a gente nessa jornada de empatia e autoconhecimento! Um espaço para 

homens, mulheres, não bineries e todos os interessados possíveis! Cronograma em 

breve!! #TodesContraOMachismo #ColetivoFeminista #savethedate #geni #fmusp 

#violenciacontramulher (2021) 
 

O coletivo negro Malungo6, criado por estudantes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/USP, 

em post do Instagram de 28/06/2021 utilizou #violenciapolicial como ferramenta de articulação 
 

4 Tradução livre de: “In her open letter to the men and women who abused, assaulted and/or harassed her, she exposed a 

number of well-known and powerful men within US academia”. 
5 Coletivo Geni. Disponível em: Instagram - @coletivo.geni 
6 Coletivo negro Malungo. Disponível em: Instagram: @coletivomalungo  
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contra a letalidade da polícia em relação à população negra. Usou também outras duas hashtags - 

#doisestranhos #doisestranhosnetflix - para  levar os usuários à página do curta-metragem “Dois 

Estranhos”, da Netflix, que aborda o tema: 

 
[...] A população negra e periférica são os principais alvos da brutalidade policial, 

estruturando o racismo velado que assombra nossa história pela ideia da população 

negra como pertencente ao crime organizado. [...] Essa truculência não está presente 

apenas na polícia como instituição, mas também no senso comum de uma sociedade 

alimentada pelo punitivismo penal e naturalização da violência policial como única 

forma de controlar o crime. Dessa forma, a polícia acaba servindo como um braço 

do estado para a estruturação do racismo na sociedade.#violenciapolicial 

#doisestranhos #doisestranhosnetflix 

 

Como percebemos acima, a reivindicação de vários aspectos da identidade de estudantes 

universitários é uma constante na criação das hashtags, remetendo a temas como emancipação 

feminina, diversidade de gênero e multiculturalidade, pontos de conflito presentes na vivência 

acadêmica.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As hashtags se tornaram relevantes estratégias na atuação dos jovens no espaço digital, funcionando 

como redes de compartilhamento de reivindicações que emergem das múltiplas dimensões dos 

sujeitos, a exemplo do gênero, da etnia e da classe social.  

As universidades deveriam estar atentas à criação de hashtags pelos coletivos dos estudantes, já que 

os sentidos construídos nesses marcadores revelam as demandas relacionadas à questão do gênero e 

suas interseccionalidades no espaço acadêmico. As hashtags carregam um clamor urgente pela 

implantação de políticas institucionais de prevenção, enfrentamento e alternativas contra a violência 

de gênero nas instituições de ensino, ações que trariam, por fim, equidade e respeito à diversidade. 
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COLECISTITE E COLANGITE PARASITARIA EM UM FELINO DOMÉSTICO: 

RELATO 

 

CHOLECISTITIS AND PARASITIC CHOLANGITIS IN A DOMESTIC FELINE: 

REPORT 

 

MARTUCHI, Beatriz Teixeira*; FRANCO, Rodrigo Prevedello** 

 

RESUMO 

As doenças hepatobiliares são comuns e de extrema importância na clínica dos felinos domésticos, 

compreendendo as afecções que se iniciam no trato biliar e progridem para o parênquima hepático 

nos casos mais graves. O complexo colecistite e colangite parasitária são caracterizadas 

respectivamente pela inflamação da vesícula biliar e ductos biliares, em função do felino ser predador 

e caçar lagartixas. O presente trabalho tem como objetivo descrever o quadro clínico de um felino 

com colecistite e colangite parasitária por Platinosomum spp. Um felino semi-domiciliado, fêmea, 

três anos de idade, sem raça definida, pesando 3,6 kg chegou para atendimento clínico apresentando 

apatia, adipsia, hiporexia e vômito. Ao exame físico notou-se desidratação de 5%, abdominalgia 

moderada em região mesogástrica e mucosas ictéricas. Os exames laboratoriais evidenciaram 

eritrocitose (50%), hiperproteinemia (8,8g/dL), eosinofilia (17%), aumento de GGT (20 UI/L) e ALT 

(98 UI/L), com a ultrassonografia sugerindo inflamação da vesícula e lama biliar, dilatação do ducto 

cístico compatível com obstrução parcial de origem parasitária. A terapia instituída demonstrou 

evolução clínica satisfatória com remissão dos sinais clínicos. Assim, podemos concluir que o felino 

era portador de uma colecistite e colangite parasitária por Platinosomum spp. 

Palavras-chave: Felino. Fígado. Inflamação. 

 

ABSTRACT 

Hepatobiliary diseases are common and extremely important in the clinic of domestic cats, 

comprising diseases that begin in the biliary tract and progress to the hepatic parenchyma in the most 

severe cases. The cholecystitis complex and parasitic cholangitis are characterized respectively by 

inflammation of the gallbladder and bile ducts, due to the feline being predator and hunting geckos. 

The present work aims to describe the clinical picture of a feline with cholecystitis and parasitic 

cholangitis by Platinosomum spp. A semi-domiciled, three-year-old female feline with no defined 

breed, weighing 3.6 kg arrived for clinical care presenting apathy, adipsia, hyporexia and vomiting. 

Physical examination was observed dehydration of 5%, moderate abdominalgia in mesogastric region 

and icteric mucous membranes. Laboratory tests showed erythrocytosis (50%), hyperproteinemia 

(8.8g/dL), eosinophilia (17%), increased GGT (20 IU/L) and ALT (98 IU/L), with ultrasound 

suggesting inflammation of the gallbladder and bile mud, dilation of the cystic duct compatible with 

partial obstruction of parasitic origin. The therapy instituted demonstrated satisfactory clinical 

evolution with remission of clinical signs. Thus, we can conclude that the feline was carrier of a 

cholecystitis and parasitic cholangitis by Platinosomum spp. 

Keywords: Feline. Inflammation. Liver. 
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INTRODUÇÃO 

Os distúrbios hepatobiliares inflamatórios em felinos geralmente estão centrados no trato 

biliar com envolvimento secundário do parênquima hepático (BRAIN et al., 2006). Umas das doenças 

mais comuns nos felinos são a colecistite e colangite, podendo evoluir para o complexo colangite-

colangiohepatite quando a inflamação invade o parênquima hepático além dos ductos biliares. 

A colecistite, não possui predileção sexual ou etária, sendo caracterizada como inflamação da 

vesícula biliar, frequentemente associada a inflamação do ducto biliar e obstrução biliar por parasitas 

ou colélitos (TILLEY e SMITH JR, 2015). Acredita-se, que os felinos costumam ser mais acometidos 

devido ao seu ducto pancreático se unir ao ducto biliar comum antes de se abrir para o duodeno, 

permitindo que haja maior possibilidade de ascensão bacteriana do intestino (JORGE et al., 2020), 

todavia, a sua etiologia ainda não foi bem elucidada. Esta por sua vez, pode evoluir de maneira 

insidiosa e crônica, induzindo a desordens que não são muito específicas, como obstrução do ducto 

cístico semelhante a colangite parasitária, ruptura da vesícula biliar e peritonite (JORGE et al., 2020; 

CRIVELLENTI e BORIN-CRIVELLENTI, 2015; STANGHERLIN et al., 2019; TILLEY e SMITH 

JR, 2015).  

Colangite parasitária é uma doença hepatobiliar inflamatória definida por causar inflamação 

e obstrução dos ductos biliares. O agente etiológico responsável pelo quadro é o Platynossomum 

fastosum (DANIEL e RECHE JUNIOR, 2015). O parasito é encontrado em regiões tropicais e 

subtropicais, podendo afetar 80% dos gatos semi-domicialidos ou não domiciliado com mais de 2 

anos (BOLAND e BEATTY, 2017), e possui três hospedeiros intermediários consecutivamente: 

 

a) Lesmas da espécie Sublima octona 

b) Besouros e artrópodes  

c) Lagartixas, lagartos ou sapos 

 

As lesmas ingerem os ovos expelidos pelo Platynosomum spp. formando os esporocistos 

contendo cercarias. Essas cercarias servem de alimento aos besouros e artrópodes, gerando as 

metacercárias. E as lagartixas, lagartos e sapos ingerem esses artrópodes contaminados e são ingeridas 

pelos felinos formando os cistos na vesícula biliar e nos ductos biliares desses animais e causando a 

sintomatologia clínica. 

As manifestações clinicas da colangite parasitária e da colecistite são semelhantes, porém 

inespecíficas (DANIEL e RECHE JUNIOR, 2015), indo de pacientes assintomáticos a apresentação 

de inapetência, letargia, perda de peso, vômito, diarreia, anorexia, abdominoalgia e icterícia 

(CRIVELLENTI e BORIN-CRIVELLENTI, 2015; TILLEY e SMITH JR, 2015). 

O diagnóstico pode ser feito através do histórico, sinais clínicos, exames laboratoriais, 

detecção de ovos nas fezes, histopatológico, ultrassonografia e citologia da bile (DANIEL e RECHE 

JUNIOR, 2015). No hemograma pode apresentar leucocitose com neutrófilos tóxicos e desvio a 

esquerda ou não, anemia leve não regenerativa ou não, eosinofilia e linfocitose ou linfopenia (BRAIN 

et al., 2006; BOLAND e BEATTY, 2017). Os achados bioquímicos incluem hipoalbuminemia e 

aumento de ALT, AST, GGT, FA (TILLEY e SMITH JR, 2015) e hiperbilirrubinemia. 

O coproparasitológico é um teste especifico, porém não é sensível pois a produção de ovos é 

limitada e sua liberação é intermitente. Também nem sempre o parasito é encontrado no exame 

histológico. Ao exame ultrassonográfico observa-se tortuosidade e dilatação de ductos, vesícula biliar 

dilatada e com parede espessada e obstrução de ducto biliar comum, além de sinais de peritonite em 

casos de ruptura (DANIEL e RECHE JUNIOR, 2015; CRIVELLENTI e BORIN-CRIVELLENTI, 

2015). 

A terapêutica ainda é controversa e sintomática, sendo então dependente do curso da doença. 

O tratamento suporte é de reestabelecimento de fluidos, antieméticos como ondansetrona (0,5-

1mg/kg/ VO ou IV/ BID), antibióticos profiláticos como metronidazol (7,5–25 mg/kg/ VO/ BID) por 
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5 dias, associado a uma fluorquinolona, geralmente enrofloxacina (5mg/kg/VO/BID) por 10 dias; 

alguns autores citam também a utilização da amoxicilina (22mg/kg/VO/TID) por 10 dias; cefazolina 

(30mg/kg/VO/BID) por 10 dias e clindamicina (11mg/kg/VO/BID) por 10 dias (DANIEL e RECHE 

JUNIOR, 2015; CRIVELLENTI e BORIN-CRIVELLENTI, 2015), além do uso de coleréticos, 

antioxidante e protetor hepático como ácido ursodesoxicólico (10-15mg/kg/VO/SID) por 20 a 30 dias 

e S adenosil metionina (20mg/kg/VO/SID) por tempo indeterminado (TILLEY e SMITH JR, 2015). 

É necessário também realizar a vermifugação com o protocolo especifico para o Platynosomum spp. 

Indicado o uso de praziquantel (20-30mg/kg/VO/SID) por 5 dias ou fembendazol (50mg/kg/VO/BID) 

por 5 dias para o tratamento da colangite parasitária (DANIEL e RECHE JUNIOR, 2015). A 

colecistectomia é recomendada em gatos com colelitíase obstrutiva para prevenir a estase biliar 

contínua e a formação de cálculos, até mesmo nos casos de obstrução total parasitaria (BRAIN et al., 

2006). 

 

RELATO DE CASO 

Um felino, fêmea, 3 anos de idade, SRD, de 3,6 Kg de peso chegou para atendimento clínico 

no Hospital Veterinário da Unimar apresentando adipsia, hiporexia, êmese de coloração amarelada, 

apatia e prostração há 3 dias. O responsável relatou que o animal é semi-domiciliado e que possui o 

hábito de caçar animais como lagartixas e baratas; com vacinação e vermifugação desatualizadas. Ao 

exame físico a frequência cardíaca (FC) estava em 200 bpm, frequência respiratória (FR) de 44 mpm; 

temperatura de 39,0°C, desidratação de 5% e pressão arterial sistólica de 120mmHg. Mucosas 

ictéricas, linfonodos não reativos, puliciose e escore corporal 5/9. Foi identificado uma abdominalgia 

moderada em região mesogástrica. Os exames laboratoriais identificaram eritrocitose (50%), 

hiperproteinemia (8,8g/dL) e eosinofilia (17%), com os bioquímicos séricos evidenciando aumento 

de ALT (98 UI/L) e GGT (20UI/L). Já os demais exames laboratoriais estavam com os seus valores 

dentro da normalidade para espécie felina. 

A ultrassonografia demonstrou alteração em vesícula biliar compatível com lama biliar, 

espessamento da parede vesicular, indicando uma colecistite e alterações em ducto cístico 

compatíveis com quadro de obstrução biliar parcial, sugerindo doenças parasitológicas (figura 1). 

 

 

 

Figura 1.  Na imagem A) demonstra espessamento da parede da vesícula biliar e conteúdo hipoecoico, indicando 

colecistite e lama biliar. Na imagem B) demonstra discreta dilatação de ductos biliares, representando obstrução 

parcial de ducto cistico.  

FONTE: Centro Médico Veterinário de Imagens, Marília - SP 

A) B) 
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A terapia farmacológica instituída foi a base de fluidoterapia a base de ringer lactato na taxa 

de 6ml/kg/hora, omeprazol (1mg/kg/IV/BID) por 2 dias, ondansetrona (0,5mg/kg/IV/BID) por 2 dias, 

tramadol (2mg/kg/SC/BID) associado a dipirona (25mg/kg/SC/SID) por 2 dias. Um estimulador do 

apetite foi prescrito, complexo de vitamina B1, B2, B6 e C (0,1ml/kg/VO/BID) por 2 dias, 

acetilcisteina (10mg/kg/IV/TID) por 2 dias e metronidazol (7,5mg/kg/IV/BID) por 2 dias. 

Posteriormente, o paciente voltou a se alimentar não apresentando mais os sinais clínicos 

gastrointestinais com redução do quadro icterícia, sendo liberado para tratamento domiciliar com os 

parâmetros dentro dos padrões de normalidade para a espécie.  

A prescrição terapêutica domiciliar foi a base de omeprazol (1mg/kg/BID) por 10 dias, 

ondansetrona (0,5mg/kg/BID) por 4 dias, metronidazol (7,5mg/kg/BID) por 3 dias; marbofloxacina 

(3,5mg/kg/SID) por 10 dias, N-acetilcisteina (10mg/kg/TID) por 10 dias, tramadol (1mg/kg/BID) por 

5 dias e complexo de vitamina B1, B2, B6 e C (0,1mg/kg) 0,4ml a cada 12 horas por 5 dias; a 

vermifugação realizada foi a base de praziquantel (20mg/kg/SID) por 5 dias consecutivos visando a 

parasitemia. Aos 10 dias o paciente retornou com quadro clínico estável e aos 30 dias com remissão 

total dos sinais clínicos. Contudo, o responsável não autorizou a realização de novos exames 

laboratoriais, sendo liberado o paciente com todos os parâmetros clínicos estáveis. 

 

DISCUSSÃO 

Na clínica médica de felinos, as doenças hepáticas são comuns e o Platynosomum spp. é o 

agente etiológico responsável pela colangite parasitária, todavia, seu estudo no Brasil ainda é escasso 

(SOUZA FILHO et al., 2015), Stangherlin et al. (2019) afirma que o contagio se dá através da 

ingestão principalmente de lagartixas e lagartos pelos gatos domésticos não domiciliados ou semi-

domicialiados. Tais dados corroboram com o presente relado, onde o tutor afirmou que o animal 

possui o hábito de caçar estes animais dentro e fora de casa. 

Soldan e Marques (2011) descrevem como sinais clínicos da colecistite e colangite prostração, 

letargia, vômito, anorexia, abdominoalgia e principalmente icterícia (SOLDAN e MARQUES, 2011), 

dados esses correlatos com o caso descrito, onde o animal apresentou vômito em decorrência da  

distensão da mucosa biliar causada pela parasitemia, que estimula as fibras aferentes vagais e 

esplânicas; apatia, adipsia e hiporexia decorrente da abdominalgia causada pela obstrução parcial do 

ducto cístico e inflamação da vesícula biliar e, a icterícia causada pelo acúmulo de bilirrubina, onde 

o fígado acaba  perdendo a capacidade de processar o excesso causando o sinal clinico, conforme 

descrito por Stangherlin et al., (2019).  

Tilley e Smith Jr. (2015) expuseram que os resultados alterados do perfil bioquímico sérico, 

como ALT, GGT, albumina e bilirrubina, do hemograma e ultrassom são comuns para realizar o 

diagnóstico. No hemograma foi evidenciado eritrocitose e hiperproteinemia, dados justificados 

devido a desidratação que o animal apresentava no momento da consulta e eosinofilia, dado 

fundamentado pela infestação parasitária. Os bioquímicos demonstraram aumento de ALT indicando 

lesão hepatocelular e aumento de GGT indicando colestase e obstrução de vias biliares. Sendo assim, 

após avaliação da sintomatologia, exames laboratoriais, exame ultrassonográficos e o contato do 

animal com o hospedeiro, obteve-se o diagnóstico de colecistite e colangite parasitária decorrente do 

agente etiológico Platynosomum fastosum.  

O uso das medicações no tratamento ambulatorial e domiciliar com ondansetrona (0,5mg/kg), 

omeprazol (1mg/kg), complexo de vitamina B1, B3, B6 e C (0,1ml/kg), tramadol (2mg/kg) e 

fluidoterapia foi instituído como tratamento suporte e correção de desidratação como descrito por 

Daniel e Reche junior (2015) que mencionam que é necessário tratar sintomatologicamente. A 

Acetilcisteina ou N- acetilcisteina (10mg/kg) foi utilizada como antioxidante conforme orientado por 

Tilley e Smith Jr., (2015). A escolha da antibióticoterapia com Metronidazol (7,5mg/kg) associado a 

uma fluorquinolona, neste caso a Marbofloxacina (3,5mg/kg) foi baseada nos estudos de Daniel e 

Reche Junior (2015) e Crivellenti e Borin-Crivellenti (2015) e por ser um princípio ativo mais seguro 
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para os felinos do que a enrofloxacina. Foi utilizado Ursacol (15mg/kg) a fim de promover o fluxo 

biliar e atuar como citoprotetor, este contraindicado em obstruções biliares completas e S-adenosil 

metionina (20mg/kg) como hepatoprotetor, fatos exemplificados por Brain et al., (2006) e Stangherlin 

et al., (2019). 

 

CONCLUSÃO 

Posteriormente a caracterização e evolução clínica-terapêutica do paciente, podemos 

confirmar o quadro de colecistite e colangite parasitária por Platinosomum spp. em um felino 

doméstico. 
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BOTULISMO CANINO – RELATO DE CASO 

DOG BOTULISM - CASE REPORT 

 

MENDONÇA, Ana Flávia*; MARCOLAN, Ana Luísa**; MARTINS, Guilherme da Silva**; 

SANTOS, Luana Caires**; FRANCO, Rodrigo Prevedello*** 

RESUMO 

O botulismo canino possui como etiologia o Clostridium botulinum que promove a produção de 

neutoxinas botulínicas, levando ao quadro de neuroparalisia em função do bloqueio da acetilcolina 

na junção neuromuscular, resultando na tetraparesia flácida. Assim, o presente trabalho tem como 

objetivo relatar a ocorrência do botulismo em cão. Para isso, um canino, macho, SRD, 3 meses de 

idade, pesando 5,4kg chegou para atendimento clínico apresentando tetraparesia flácida com 

progressão de 24 horas. O seu tutor relatou que o mesmo possui hábitos de ingerir carcaças de frangos 

em decomposição ou excretos de frangos. Ao exame físico foi constatado parâmetros vitais dentro da 

normalidade para a espécie, com tetraparesia flácia e ausência dos reflexos de retirada nos membros, 

panículo e propriocepção ausente nos membros. Os exames radiográficos realizados descartaram a 

presença de lesões modulares em região cervical e toracolombar, com e os exames laboratoriais 

demostrarando eritrocitose e discreta trombocitopenia. A terapia suporte foi instituída a base de 

fluidoterapia intravenosa, analgesia, antibioticoterapia, fisioterapia e complexos vitamínicos 

diariamente, com a evolução progressiva satisfatória do paciente em 10 dias, retornando os reflexos 

dos membros e a permanência em estação, com posterior locomoção. Assim, baseado nos achados 

clínicos e sua evolução terapêutica confirmou-se o diagnóstico de botulismo por Clostridium 

botulinum em um cão.  

Palavras-chave: Canino. Doença neuroparalítica. Toxina.  

 

ABSTRACT 

Canine botulism has clostridium botulinum etiology, which promotes the production of botulinum 

neutoxins, leading to neuroparalysis due to acetylcholine blockade in connecting the neuromuscular 

junction, resulting in flaccid tetraparesis. The definitive diagnosis is given by the detection of the 

toxin in the blood serum with inoculation in mice. Thus, the present study aims to report the clinical 

picture of canine botulism. For this, a canine, male, SRD, 3 months old, weighing 5.4kg arrived for 

clinical care presenting flaccid tetraparesis with 24-hour progression. His tutor reported that he has 

habits of ingesting carcasses of decomcomposition chickens or chicken excrement. The following 

clinical parameters were observed on physical examination; 38.6°C temperature, 144 heart rate, 24 

respiratory rate, 2 seconds of tissue perfusion and absence of dehydration, in addition had the presence 

of tetraparesia flácia with absence of removal reflexes, panculum and proprioception. Complementary 

tests were performed to rule out spinal cord injuries in the cervical and thoracolumbar region, or even 

myastheniagravis, polyradiculoneuritis, among others; and laboratory tests showed erythrocytosis and 

mild thrombocytopenia. Supportive therapy was instituted on the basis of intravenous fluid therapy, 

analgesia, antibiotic therapy, physiotherapy and vitamin complexes daily, with the progressive 

evolution of the patient in 10 days, returning the reflexes of the limbs and the permanence in season, 

with subsequent locomotion. However, due to the history and clinical evolution of the patient, the 

diagnosis in canine botulism by Clostridium botulinum can be closed. Thus, the aim of the present 

study was to make a case report on this pathology. 

Keywords: Canine. Neuroparalytic disease. Toxin. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Botulismo é causado pelo agente etiológico Clostridium botulinum, bacilo anaeróbico, 

gram positivo, formador de endósporos que sintetizam neurotoxina. É uma doença neuroparalítica 

causada por sete neurotoxinas (A a G), sendo que, o Clostridium botulinum tipo C causa a maioria 

dos surtos dos animais domésticos (Bruchim et al., 2006; Coleman, 1998; Quinn et al., 2005).  

Assim que ingerida pelo animal, a toxina é absorvida pelo estômago e parte superior do 

intestino delgado, até os linfáticos. A mesma, circula até a junção neuromuscular dos nervos 

colinérgicos onde exerce seus efeitos. Na qual, impede a liberação pré - sinaptica de acetilcolina. O 

bloqueio da liberação de acetilcolina resulta em moléstia generalizada do neurônio motor e na 

disfunção parassimpática (ETTINGER & FEELDMAN, 1997). 

Os sinais clínicos observados são paralisia progressiva e ascendente do neurônio motor 

inferior acometendo nervos cranianos e espinhais. Os cães ficam profundamente enfraquecidos, 

perdem o tônus muscular e não apresentam reflexos espinhais, mas não há atrofia muscular. A 

propriocepção e a percepção da dor são normais, sem hiperestasia. É comum o acometimento extenso 

de nervos cranianos. Os cães acometidos podem ter sialorréia, tosse e dificuldade de apreender a 

comida. Pode ocorrer o aparecimento de megaesôfago, então é comum o animal apresentar 

regurgitação. Em cães gravemente acometidos pode - se observar midríase (QUINN et al., 2005). 

O diagnóstico baseia - se nos achados clínicos e/ou na história de ingestão de comida 

deteriorada. O período de incubação é inferior a seis dias. O botulismo é particularmente provável 

caso se observe um surto de paralisia neurônio motor inferior em um grupo de cães. Os exames 

hematolágicos e bioquímicos não sofrem alterações. O botulismo pode ser confirmado pelo achado 

da toxina no soro, fezes, vômito ou amostra de alimento ingerido (ETTINGER & FEELDMAN, 

1997). 

Como método padrão e mais confiável de identificação, existe a inoculação da toxina em 

camundongos. O teste baseia-se em inocular 0,5 ml do soro sanguíneo do animal com suspeita clínica 

na cavidade peritoneal de camundongos. É necessário também manter um grupo controle de 

camundongos que não recebem inoculação. Os animais são observados em intervalos de 3 a 4 horas, 

por até 72 horas, para verificar possíveis alterações no comportamento e estado físico. Após a 

inoculação, caso os camundongos apresentem pelos eriçados, dispneia, relaxamento muscular 

característico na região abdominal denominado de “cintura de vespa”, dificuldade de locomoção e 

morte, sugere-se presença de toxina ativa na amostra, sendo então positivo para o Botulismo (PAULA 

et al 2016).  

Não existe tratamento específico para o botulismo. Porém, deve ser realizado o tratamento 

auxiliar para recuperação dos animais afetados, e ainda evita as infecções respiratórias e do trato 

urinário. Os animais devem ser protegidos, ou seja, acolchoados, quando na posição de decúbito, e 

ajudados as refeições, alimentos sólidos e líquidos (ETTINGER & FEELDMAN, 1997). Além disso, 

para evitar a alteração da microbiota intestinal e multiplicação de C. botulinum, antibacterianos 

podem ser administrados quando necessário, em casos onde ocorra o desenvolvimento de infecções 

secundárias. A penicilina (10.000 - 30.000 UI, VO, a cada 12 horas) ou Metronidazol (5 mg/kg, VO, 

a cada 3 horas) tem sido utilizada em cães na tentativa de reduzir a microbiota intestinal dos 

clostrídios patogênicos (PAULA et al 2016). 

O prognóstico é favorável se o paciente não desenvolve um quadro rápido e progressivo. Os 

casos brandos podem se recuperar sem tratamento. A maioria dos cães recupera -se em uma a três 

semanas com cuidados de suporte (NELSON & COUTO, 2001). 

 

 

RELATO DE CASO 
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Um canino, macho, SRD, 3 meses de idade, pesando 5,4kg, com score corporal 3/9, chegou 

para atendimento clínico junto ao Hospital Veterinário da Unimar apresentando tetraparesia flácida 

com evolução de 24 horas, onde o responsável relatou a dificuldade de locomoção e sustentação de 

forma progressiva, mas com a manutenção da ingesta alimentar e hídrica. Além disso, citou que o 

paciente vive em ambiente rural com hábitos de ingerir carcaças de frango em decomposição e 

excretos das aves. Ao exame físico os parâmetros clínicos se apresentaram com temperatura de 

38.6°C, frequência cardíaca de 144bpm, frequência respiratória de 24mpm, TPC de 2 segundos e 

ausente de desidratação. Aos exames neurológicos os reflexos de retirada, propriocepção, reflexo 

patelar, tibial e femoral encontrava-se ausente, com manutenção da dor superficial e dor profunda.     

 

 
Figura 1. A) Paciente ao chegar no atendimento. B) Início da fisioterapia. C) Auxílio na deambulação, D) Paciente 

caminhando sozinho após tratamento e fisioterapia. 

Fonte: MENDONÇA, Ana Flávia, 2021. 

 

Os exames laboratoriais demonstraram a presença de anemia normocítica hipocrômica, 

discreta trombocitopenia, hipoproteinemia e neutrofilia com desvio a esquerda. Os bioquímicos de 

função renal e hepáticos estavam dentro dos padrões de normalidade para a espécie canina. As 

radiografias laterolateral e ventrodorsal da coluna cervical e toracolombar realizadas não 

demonstraram alterações. Assim, em função dos achados clínicos e exames complementares 

realizados confirmou-se o quadro de botulismo canino, iniciando a terapêutica a base de fluidoterapia 

com ringer lactato na taxa de manutenção de 40ml/kg/dia intravenosa, antibioticoterapia a base de 

penicilina na dosagem de 30.000 UI/kg por via subcutânea a cada 12 horas (BID) durante oito dias, 

dipirona na dose de 25mg/kg – bid por dez dias por via oral, suplemento vitamínico (Glicopan Gold®) 

na dosagem de 0,5ml/kg – bid por dez dias e por via pour- on foi colocado selamectina (Revolucion 
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12%®), visando o controle de ectoparasitas. Em função do quadro clinico do paciente, cuidados com 

decúbito do paciente e aplicação de técnicas fisioterapêuticas musculares foram realizadas nas 

próximas 48 horas. 

O paciente foi liberado para cada com a prescrição de dipirona 25mg/kg- bid durante 8 dias, 

complexo vitamínico 0,5ml/kg – bid por dez dias e retornos diários por nove dias, demonstrando 

progressão positiva dos reflexos de retirada, propriocepção, reflexo patelar, tibial e femoral e 

chegando no 7o dia com retorno total dos reflexos motores, manutenção e sustentação corporal e 

caminhar normalizado.  

 

DISCUSSÃO 

No caso relatado, fechou-se o diagnóstico de botulismo através da anamnese e exame físico 

deste animal, diferente de Salvarani et al. (2008), que cita em seu caso que o diagnóstico foi realizado 

através do teste de inoculação em camundongos. Em seu relato também, não foi citado alterações em 

hemograma e bioquímicos, o que difere do caso relatado, o qual apresentou alterações em 

hemograma, de tal modo que pode ser explicado pela presença intensa de ectoparasitas (pulgas) e a 

deficiência nutricional. 

  Ao ser realizado o exame físico para avaliação neurológica foi possível observar que o animal 

teve preservação do estado mental, manteve a manutenção de dor superficial e profunda e teve 

ausência dos reflexos, sendo esses resultados encontrados e estando de acordo com De Paula, et al. 

(2013), onde o cão avaliado também teve perda de reflexos, mantendo dor superficial e profunda e 

seu estado mental. De acordo com Alves (2013), cita que o tônus muscular possui uma deficiência, 

além de ausenta nos reflexos espinais, porém o animal mantém o movimento da cauda e a percepção 

dolorosa, como pode se observar no caso relatado.  

 O animal apresentou incialmente apenas paralisia flácida, ataxia e incoordenação seguindo 

assim alguns dos sinais clínicos citados por Greene (2008) e Silva et al. (2018), outros sinais 

observados por esses autores foram sialorreia, midríase e protusão de língua, os quais não se 

desenvolveram com o paciente do presente caso. Aumento de temperatura, vômito e taquicardia 

foram sinais relatados por outros autores como Barsanti (2012) e Stucchi et al. (2013), sendo esses 

não encontrados.   

 Uma etapa importante realizada em conjunto com o tratamento foram os cuidados com o 

decúbito, alimentação e a prática de algumas técnicas fisioterapêuticas, o animal era trocado de 

decúbito a cada hora inicialmente e posteriormente esse período foi prolongado com o intuito de 

evitar o surgimento de escaras e infecções respiratórias, assim citadas por De Paula et al. (2013). Já 

a melhora do quadro que pôde ser constatada com apenas alguns dias de tratamento, foi também 

citada em Fiorato et al. (2016), onde o paciente apresentou melhora com 6 dias, mostrando que com 

todo os cuidados e tratamentos adequados há a possibilidade de se obter um resultado satisfatório.  

Golçasves et al. (2019), utilizou como antibioticoterapia a penicilina e foi realizado tratamento 

suporte com fluidoterapia, como no relato acima, entretanto Fiorato et al. (2016), utilizou como 

antibioticoterapia a Enrofloxacina na dose de 10 mg/kg a cada 12 horas por um período de 15 dias, 

sendo assim esses dois medicamentos descritos na literatura e podem ser instituídos como tratamento. 

Além disso, neste caso o diagnóstico foi fechado com exame físico e anamnese.  

 

CONCLUSÃO  

Posteriormente a descrição dos achados e progressão clínica, bem como terapêutica instituída, 

pode-se confirmar o quadro de botulismo canino por Clostridium botulinum em função da ingestão 

de carcaças de frango.  
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INTOXICAÇÃO POR DIEFFENBACHIA PICTA SCHOTT EM CÃO- RELATO DE CASO 

 

POISONING BY DIEFFENBACHIA PICTA SCHOTT IN - CASE REPORT 

 

MENDONÇA, Ana Flávia*; MONTEIRO, Brenda Barroso Augusto**; MARTINS, Guilherme Da 

Silva**; BATISTETI, Maria Carolina Mantovanelli**; RUBIRA, Maria Victoria Machado**; 

FRANCO, Rodrigo Prevedello*** 

 

RESUMO 

A intoxicação por plantas ornamentais pode ocorrer na clínica médica de pequenos animas, com a 

intoxicação por Dieffenbachia ssp. (comigo-ninguém-pode) possuindo o princípio tóxico a base de 

oxalato de cálcio. Assim, o objetivo do presente trabalho é relatar a ocorrência do quadro clínico de 

intoxicação por Dieffenbachia ssp. (comigo-ninguém-pode) em cão. Para isso, um canino, fêmea, 

Lhasa Apso, 9 meses de idade, pesando 5,8kg, chegou na urgência clínica apresentando vômito, 

sialorreia intensa, nistagmo e mudança de comportamento, posteriormente a ingestão da planta 

comigo-ninguém-pode, confirmando a intoxicação. Em função do quadro de urgência clínica inciou 

a terapia a base de fluidoterapia intravenosa, analgesia, tramadol associada a dipirona, 

antibioticoterapia, o utilizado foi o metronidazol, diurético, como a furosemida , sedação, utilizando 

morfina com acepromazina em associação e manutenção de glicemia, com evolução satisfatória em 

24 horas e liberação do paciente em 48 horas. Pode-se concluir com evolução clínica do paciente o 

quadro de intoxicação oral por planta ornamental Dieffenbachia ssp.conhecida como comigo-

ninguém-pode em um cão.  

Palavras-chave: Intoxicação. Canídeo. Planta ornamental.  

 

ABSTRACT 

Intoxication by ornamental plants can occur in the medical clinic of small animas, with poisoning by 

Dieffenbachia ssp. (with-no-one-can) possessing the toxic principle based on calcium oxalate. Thus, 

the aim of the present study is to report the occurrence of the clinical picture of dieffenbachia ssp 

poisoning. (with-no-one-can) in dog. For this, a canine, female, Lhasa Apso, 9 months old, weighing 

5.8kg, arrived at the clinical emergency room presenting vomiting, intense sialorea, nystagmus and 

behavior change, subsequently intake of the plant with me-no-can, confirming intoxication. Due to 

the clinical urgency, intravenous fluid therapy, analgesia, tramadol associated with dipyrone, 

antibiotic therapy, the therapy used was metronidazole, diuretic, such as furosemide, sedation, using 

morphine with acepromazine in combination and maintenance of glycemia, with satisfactory 

evolution in 24 hours and release of the patient in 48 hours. It can be concluded with clinical evolution 

of the patient the picture of oral intoxication by ornamental plant Dieffenbachia ssp.known as with 

me-nobody-can in a dog.. 

Keywords: Canid. Intoxication. Ornamental plants.  
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INTRODUÇÃO 

As plantas tóxicas são assim tituladas por compreender substâncias biodisponíveis capazes de 

ocasionar alterações metabólicas e estas são reconhecidas como sintomas de intoxicação. Os efeitos 

tóxicos decorrem conforme as características da planta, do tipo e intensidade de contato e da resposta 

individual do animal em questão. Dentre as plantas relacionadas aos casos de intoxicação, a espécie 

Dieffenbachia spp, ou também conhecida como Comigo-ninguém-pode, é a que apresenta maior 

número de casos. Esta planta ornamental contém uma enzima denominada dumbcaína a qual é 

atribuída a sua toxicidade (SANTOS, et al., 2019). 

A planta citada acima é considerada resistente, no que se refere aos aspectos ambientais. 

Possui folhas grandes, de coloração verde-escuro brilhante ou verde com tons branco-amarelados, 

com caule espesso e ereto. São vistosas, podendo apresentar aproximadamente 2 metros de altura 

(PEDACI, et al., 1999). A Dieffenbachia ssp compreende numerosas ráfides de oxalato de cálcio em 

formato de agulhas nas suas folhas e haste, as quais são as principais responsáveis pelos ferimentos 

causados por essa planta (CUMPSTON et al., 2003).  

Os cristais de oxalato de cálcio, conhecidos como ráfides, e o ácido oxálico livre são contidos 

nas células ejetoras das ráfides, presentes nas folhas. Estes, quando sofrem pressão, podem penetrar 

rapidamente na pele e mucosa, induzindo à liberação de histamina pelos mastócitos. Saponinas, 

enzimas proteolíticas, glicosídeos cianogênicos, alcalóides e outras substâncias de caráter proteico 

são citados como os prováveis responsáveis pela característica tóxica da planta (CUMPSTON et al., 

2003). 

As intoxicações acidentais ocorrem em consequência do contato principalmente através da 

ingestão do caule ou contato com fragmentos deste na pele e mucosas (CASTRO, 2002). Em vista 

disso, a exposição à toxicidade da Dieffenbachia ssp pode ocorrer através de três rotas: ocular, dermal 

e oral. A toxicidade ocular causa severa dor, inchaço, fotofobia, blefarospasmo, lacrimejamento, lesão 

da córnea e conjuntivites (CUMPSTON et al., 2003). 

Através da exposição dermatológica há a apresentação de sintomas que variam desde 

dermatites moderadas, até severas queimaduras e erupções com bolhas (SANCHEZ-MORILLAS, 

2005). Os sinais clínicos desta intoxicação, poucos minutos após a mastigação da planta, são sinais 

claros de dor e irritação na boca, por isso necessitam de uma resposta imediata do médico veterinário. 

Inicialmente ocorre inchaço da boca e garganta, levando a uma dispneia ou respiração difícil 

(SPINOSA, 2020), salivação, úlcera, vômitos, diarreia e disfagia (CUMPSTON et al., 2003). A 

queimação corrosiva pode ainda prolongar-se da boca para o esôfago e estômago (CASTRO, 2002).  

Em casos mais intensos de intoxicação pela planta, o animal apresentará midríase, arritmias 

cardíacas, vocalização, agressividade, podendo evoluir para coma e morte (GFLLER, 2006). Em 

casos graves, devido ao processo inflamatório, pode haver obstrução completa de faringe (SPINOSA, 

2020).  

Em concordância com Gfeller (2006) e Martins, et al. (2013) o tratamento é basicamente 

sintomático e de suporte. Faz-se lavagem oral do animal, a fim de retirar as secreções tóxicas que 

ainda não foram absorvidas.  Recomenda-se o uso de demulcentes como o leite, onde o cálcio pode 

precipitar os oxalatos solúveis, ou hidróxido de alumínio. É instituído a administração de atropina 

para controle da sialorreia. 

Não se deve usar eméticos em hipótese alguma. Faz-se o uso de protetores de mucosa, como 

o sucralfato e, também inibidores da bomba de prótons, o Omeprazol (SPINOSA, 2020). Em 

pacientes com perda exacerbada de fluídos ou com hipotensão, torna-se necessário recorrer à 

fluidoterapia para reposição de eletrólitos. Administra-se de hipnoanalgésicos como butorfanol, em 

casos de manifestação de dor do animal (GFELLER, 2006). 
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RELATO DE CASO 

 Um canino, fêmea, Lhasa Apso, 9 meses de idade, pesando 5,8kg, chegou para atendimento 

clínico junto ao Hospital Veterinário da Unimar apresentando vômito, sialorreia intensa, nistagmo e 

comportamento agressivo posteriormente a ingestão da planta. Os seus tutores durante a anamnese 

infirmaram que o animal já havia ingerido a planta comigo-ninguém-pode anteriormente e hoje, após 

ingestão, começou a apresentar sialorreia, anorexia, melena e agressividade.  

  

  Figura 1                                                                   Figura 2 

      
 
Figura 1. A) Canino, Lhasa Apso, fêmea ao chegar no atendimento.   Figura2. B) Canino, Lhasa Apso, fêmea após 

tratamento 

Fonte: MENDONÇA, Ana Flávia, 2021. 

 

Ao exame físico foi observado mucosa ocular e oral hipocoradas, alteração comportamental, 

como agressividade, hiper excitabilidade á estímulo sonoro, decúbito lateral ou external com apoio, 

nistagmo bilateral, intensa algia abdominal, temperatura corporal normal, taquicardia e taquipneia, 

aumento do TPC e escore corporal de 3/9. Os exames laboratoriais demonstraram eritrocitose, 

hiperproteinemia e discreta trombocitopenia, com os bioquímicos evidenciando aumento da alanina 

aminotransferase, ureia e creatinina sérica. A ultrassonografia abdominal demonstrou aumento de 

ecogenicidade hepática e espessamento da mucosa gástrica. Conforme os achados clínicos pode-se 

fechar diagnóstico de intoxicação por planta ornamental da espécie Dieffenbachia spp. 

Em função da a agressividade intensa do paciente, o mesmo foi sedado com acepromazina na 

dose de 0,04mg/kg associada a morfina na dose de 0,2mg/kg intramuscular, com resposta satisfatória. 

Iniciou-se o protocolo terapêutica a base de fluidoterapia com Ringer com lactato na taxa de 

manutenção para reidratação de 60ml/kg/dia e manutenção de 40ml/kg/dia intravenosa, antiemético 

a base de de ondasedrona na dose de 0,5mg/kg por via intravenosa (iv), a cada 12 horas (bid); anti-

histamínicos como a prometazina na dose de 0,3mg/kg- bid por via subcutânea (sc); protetores 

hepáticos diluídos na fluidoterapia, omeprazol 1mg/kg, a cada 24 horas (sid); analgésicos, tramadol 

na dose de 4mg/kg associada a dipirona na dose de 25mg/kg , a cada 8 horas (tid), sc; 

antibioticoterapia, metronidazol 20mg/kg- bid, iv; dexametasona na dose de 1mg/kg- bid, iv,; 

diurético, furosemida na dose de 2mg/kg- tid, iv, para aumentar a diurese e eliminação do princípio 

toxico da planta, utilizado somente nas 24 horas iniciais. Ressaltando que o paciente sob 

monitoramento clínico nas primeiras 24 horas, com monitoramento intensivo. 

Após 24 horas o animal apresentou quadro clínico favorável, com remissão dos sinais clínicos 

e retorno ao comportamento dócil, com a manutenção da terapia para a gastroenterite, a base de 

sulfato de bário 2ml/kg por via oral por 2 dias. A liberação do paciente ocorreu em 48 hora com a 
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prescrição a base de omeprazol 1mg/kg- sid, durante 10 dias; probiótico (floratil®) 100mg ao dia 

durante 5 dias, com remissão total do quadro clínico em cinco dias. 

 

DISCUSSÃO 

A intoxicação pela planta Dieffenbachia picta Schott. (Araceae), conhecida no Brasil as 

“comigo-ninguém-pode”, contém propriedades tóxicas que quando em contato com a boca dos 

animais através da mastigação dessas folhas, contato oral e ocular pode ocasionar intoxicações, 

lavando ao animal a sérios quadros graves (CASTRO; 2002). 

Animais jovens têm mais predisposição a ser intoxicado por plantas pois, esses animais são mais 

curiosos e também pela troca de dentição o animal tende a querer mordiscar, plantas, folhas e caules 

(RIBOLDI; 2010). 

Importante ressaltar que essa espécie de planta como comigo ninguém pode, contém cristais 

de oxalato de cálcio como descrito por Castro (2002), ocasionando no animal os sinais clínicos 

digestivos como; náuseas vômitos, quadros de diarreias, estomatite, enterite, salivação excessiva, 

sinais nefrotóxicos, quadros de inflamação sistêmica e afecções respiratórias dependendo do caso e 

do paciente. No caso relatado o animal chegou apresentando sialorreia intensa, vômitos, nistagmo e 

mudança de comportamento, o mesmo começou a ficar mais agressivo com os proprietários, sendo 

esse sinal clínico pouco relatado na literatura. 

No exame físico do paciente foram observadas mudanças na coloração das mucosas, ficando 

hipocoradas, o animal não parava em estação não conseguia manter o equilíbrio, podendo observar 

alterações neurológicas, intensa dor abdominal, e animal se apresentava ofegante perante ao exame, 

sendo esses resultados encontrado no trabalho estando em concordância com Riboldi; (2010). 

A bioquímica é uma das ferramentas mais importantes no caso de intoxicação por plantas 

tóxicas, pois permite caracterizar o verdadeiro “status” da gravidade da enfermidade (COSTA; 2011). 

No hemograma evidenciado acima, foi observado eritrocitose, hiperproteinemia e uma discreta 

trombocitopenia, evidenciando diminuição das plaquetas, confirmando tais alterações mencionado 

por Costa (2011).  Nos bioquímicos foi possível observar aumento da alanina aminotransferase, ureia 

e creatinina, atestando esses resultados com a nefrotoxicidade da planta relatado por Castro (2002), 

Riboldi (2010). Costa (2011) expos que ocorre alterações hepáticas pois a metabolização ocorre pelo 

fígado, ocasionando possível diminuição do número de células vermelhas, ao ultrassom foi 

visualizado aumento de ecogenicidade em fígado e espessamento da mucosa gástrica, sendo tais 

alterações confirmadas na literatura. 

O animal apresentou uma boa evolução clínica, sendo o tratamento utilizado com 

fenotiazínico, para melhorar a agressividade do animal citada por Gfeller (2006), o tratamento suporte 

foi muito bom para a evolução do caso, a conduta utilizada pela residente é a mesma citada por 

Riboldi (2010). O tratamento   foi realizado com antiemético, ondasedrona, analgésico, tramadol 

associado com dipirona, glicose e antibioticoterapia a base de metronidazol, diurético por 24 horas, 

no caso a furosemida, e sedação, utilizando acepromazina com morfina, devido agressividade do 

mesmo, tal tratamento foi instituído afim de dar um suporte ao animal, reverter os sinais clínicos e 

impedir uma maior disseminação da toxina, na corrente sanguínea do animal. 

 

CONCLUSÃO  

Posteriormente os achados e evolução clínica do paciente, pode-se concluir o quadro de 

intoxicação por planta ornamental a base de Dieffenbachia picta Schott (comigo-ninguém-pode) em 

um cão. 
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BLEFAROPLASTIA POR TRANSPOSIÇÃO DE COMISSURA LABIAL PARA A 

CORREÇÃO DE COLOBOMA PALPEBRAL EM FELINO – RELATO DE CASO 

 

BLEPHAROPLASTY DUE TO LABAL COMMITTEE TRANSPOSITION FOR THE 

CORRECTION OF LIVER COLLOBOMA IN A FELINE – CASE REPORT 

 

PEREIRA, Elisa Rita de Oliveira*; CAMPOS, João Vitor Prates**; MONTEIRO, Brenda Barroso 

Augusto***; FRIOLINI, Milena****. 

 

RESUMO: Coloboma palpebral é um defeito congênito que consiste na falha do desenvolvimento 

parcial da pálpebra durante o periodo embrionário, podendo acometer ambos os olhos. Nos felinos, 

apresenta prevalência elevada e pode estar correlacionada a outras afecções como microftalmia e 

displasia de retina. Os sinais clínicos, além da ausencia palpebral, podem ser ausentes ou apresentar 

sinais correspondentes a ceratoconjuntivite seca. O diagnóstico é baseado em evidencias clínicas 

como exame clínico e físico e o tratamento de eleição é cirúrgico devendo promover uma margem 

palpebral estável. Objetivou-se relatar o caso de um felino macho, sem idade e sem raça definida 

atendido nas depêndencias do Hospital Veterinário da Unimar, apresentando coloboma bilateral em 

pálpebra superior. Após exames pré-operatórios de rotina, o animal foi encaminhado para correção 

cirúrgica do coloboma. Foi realizado blefaroplastia por transposição de comissura labial como forma 

de correção definitiva para essa afecção. Em 20 dias pós-cirurgia foi realizada a retirada das suturas, 

e a ferida cirúrgica apresentava pontos íntegros, porém, com uma pequena área de necrose tecidual. 

O local onde antes apresentava necrose tecidual apresentou resolução de maneira espontânea e o 

animal se recuperou com evolução satisfatória. 

Palavras – chave: correção cirúrgica. defeito congênito. flap cirúrgico. 

 

ABSTRACT: Eyelid coloboma is a congenital defect that is the failure of the partial development of 

the eyelid during the embryonic period, which may affect both eyes. In cats, it has a high prevalence 

and may be correlated with other conditions such as microphthalmia and retinal dysplasia. Clinical 

signs, in addition to the absence of the eyelid, may be absent or present signs corresponding to 

keratoconjunctivitis. Diagnosis is based on clinical evidence such as clinical and physical 

examination and the treatment of choice is surgical, which should promote a stable eyelid margin. 

The aim of this study was to report the case of a male feline, ageless and no defined race, treated at 

the Unimar Veterinary Hospital, with bilateral coloboma in the upper eyelid. After routine 

preoperative examinations, the animal was referred for surgical correction of the coloboma. 

Blepharoplasty by transposition of the labial commissure was performed as a form of definitive 

correction for this condition. Twenty days after surgery, the sutures were removed, and the surgical 

wound had intact stitches, but with a small area of tissue necrosis. The site where it had previously 

presented tissue necrosis resolved spontaneously and the animal recovered with satisfactory 

evolution. 

Key-words: congenital defect. surgical correction. surgical flap 
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INTRODUÇÃO 

As afecções dos anexos oculares são frequentes, sendo compostas por um grupo de 

morbidades de origem congênita, adquirida ou ainda neoplásicas. Destacam-se o coloboma palpebral, 

entrópio, ectrópio, distiquíase, triquíase e cílio ectópico (LAUS et al., 2017; GALENO et al., 2019). 

As malformações oculares congênitas são alterações raras que ocorrem por defeitos no 

desenvolvimento ocular embrionário, que podem surgir espontaneamente ou ser induzidas por fatores 

teratogênicos durante a gestação, incluindo fatores genéticos e não genéticos. Podem afetar um ou 

ambos os olhos e surgir isoladamente ou de forma combinada (SARAIVA, 2019). 

O coloboma ou agenesia palpebral é um raro defeito de origem embrionária, ocasionada pela 

ausência de todas as camadas da pálpebra, podendo acometer a pálpebra superior, inferior, uni ou 

bilateralmente (GUIMARAES et al, 2018). Nos felinos, o coloboma de pálpebra superior, apresenta 

elevada prevalência (LAUS et al., 2017). É uma anomalia que pode vir correlacionada a outras, tais 

como microftalmia, coloboma do nervo óptico, displasia de retina, entre outros. Os principais sinais 

clínicos observados, além da própria ausência da pálpebra superior lateral são dessecação corneana, 

ceratite, vascularização de córnea, conjuntivite, dor, enoftalmia (LAUS et al., 2017; GALENO et al., 

2019), perfuração ocular e até perda visual (GUIMARAES et al, 2018). O tratamento desta afecção 

é cirúrgico e deve proporcionar uma margem palpebral estável, de modo a evitar triquíase, irritação 

da superfície ocular e restauração da habilidade de piscar (MACIEL et al, 2016). 

Objetiva-se, descrever a técnica de blefaroplastia por transposição de comissura labial para a 

correção de coloboma palpebral em olho esquerdo de um gato atendido nas dependências do Hospital 

Veterinário da Universidade de Marília. 

 

RELATO DE CASO 

Um gato, macho, sem raça definida, 3,1 kg e sem idade definida, foi resgatado e encaminhado 

para atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Marília. Tutor informou que foi observado 

que animal apresentava má formação palpebral bilateral e dificuldade visual. Ao exame clínico, 

animal apresentava comportamento normal e parâmetros dentro dos valores de normalidade para 

espécie. Exame físico observou-se mucosas normocoradas, hidratadas e brilhantes; linfonodos não 

responsivos; presença de ectoparasitas e queda de pelo; escore corporal 4 de 9; bulhas cardíacas 

normorrítmicas e normofonéticas e campos pulmonares limpos à auscultação cardiorrespiratória; 

presença de gengivite. Foi relatado que animal apresentava secreção nasal e espirros com gotículas 

de sangue. Exames laboratoriais coletados apresentaram valores hematimétricos dentro dos padrões 

de normalidade, creatinina no valor limítrofre e ALT levemente aumentado (89UI/l). Foi prescrito o 

uso de Amoxicilina + Ácido Clavulâmico (12,5 mg/kg) duas vezes ao dia durante 10 dias previamente 

ao procedimento cirúrgico. 

Foi indicado blefaroplastia por transposição de comissura labial como forma de correção 

definitiva para o coloboma palpebral, incialmente em um olho somente. As imagens pré-cirírgicas 

está disposta na figura 1A. 

Foi realizado medicação pré-anestésica seguido de manutenção com anestesia total 

intravenosa (TIVA) com infusão contínua de Propofol + Fentanil em doses variáveis de acordo com 

a necessidade do animal. O ato cirúrgico consistiu em realizar um flap de rotação partindo da 

comissura labial até o canto lateral do olho afetado conforme e disposto na figura 1B. Após o enxerto 

ser direcionado e posicionado, a mucosa bucal foi suturada à mucosa conjuntival do leito receptor 

usando um padrão de sutura simples separado utilizando fio de Nylon 4.0, observado na figura 2A. 
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Instituiu-se como tratamento pós-operatório anti-inflamatório, antibioticoterapia e controle 

álgico por 10 dias, Tobramicina colírio e limpeza das suturas duas vezes ao dia com solução 

fisiológica morna e compressas, além de utilização de pomadas cicatrizantes no leito cirúrgico após 

a limpeza e uso de colar elisabetano 24 horas por dia até retirada dos pontos e completa cicatrização 

observado na figura 2B. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após 24 horas de pós-operatório o paciente retornou ao Hospital Veterinário para fazer a 

limpeza dos pontos. O procedimento de limpeza da ferida e inspeção das suturas se estendeu durante 

7 dias consecutivos até a retirada dos pontos após 20 dias de pós-operatório, local cirúrgico 

FIGURA 1. (A) Má formação ocular, compatível com coloboma bilateral em pálpebra superior em 

gato doméstico. (B) Procedimento cirúrgico para correção de coloboma, transposição de flap labial 

para região palpebral superior. FONTE: Arquivo pessoal 

  

B 

FIGURA 2. (A) Procedimento cirúrgico de blefaroplastia em felino finalizado. (B) Enxerto 

cicatrizado após 15 dias de pós-operatório com foco necrótico peri palpebral. FONTE: Arquivo 

pessoal 

  

A 

A B 
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apresentava pequena área de necrose tecidual em região palpebral superior que apresentou resolução 

de maneira espontânea posteriormente, além de crescimento de pelos normalmente na região.  

DISCUSSÃO 

Nos casos relatados por Maciel et al. (2016) dois de seus pacientes apresentaram microftalmia 

e outros dois apresentaram dermóides; segundo o autor, a formação dessas anomalias são 

desenvolvidas no período embrionário acarretando vários defeitos congênitos simultâneos. A ceratite 

ulcerativa e não ulcerativa aliada aos sinais de blefarospasmos foi observada nos pacientes do autor 

Maciel et al. (2016), porém, o felino avaliado neste caso não apresentou nenhuma das alterações 

citadas acima. Mesmo com o correto emprego da técnica cirúrgica de transposição da comissura 

labial, observou-se uma área de necrose da ponta do retalho na pele transplantado, como a descrita 

por Galeno et al (2019) em seu estudo, onde ele afirmou que tal complicação pode ter sido oriunda 

de uma base pequena do retalho e pela manipulação traumática do mesmo, levando a retardo na 

neovascularização e consequentemente necrose. Outras complicações que foram relatadas por Maciel 

et al (2016) como deiscência de pontos, triquíase e distorção da face, não foram verificadas no 

paciente do presente caso. 

Segundo Hunt (2006), apesar da internação e da limpeza intraoral realizada, três casos 

apresentaram deiscência de pontos da comissura labial, evento esse que não foi comentado em outros 

estudos que utilizaram a transposição da comissura labial para criação de pálpebra inferior ou 

superior. Todavia, essa complicação foi facilmente manejada, todos os casos cicatrizaram por segunda 

intenção e a intercorrência não interferiu no resultado final do procedimento. A necrose da parte 

superficial do tecido transposto ocorreu em 57,14% dos olhos operados. Necrose superficial da ponta 

do enxerto também foi reportada em um gato e em quatro cães que receberam a transposição de lábio 

para a pálpebra inferior (HUNT, 2006). No caso relatado, houve uma região de necrose no flap de 

comissura labial que foi suturada para formar a pálpebra superior, porém, posteriormente teve 

resolução espontânea. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Intervenções cirúrgica que possam agregar na resolução de alterações oftálmicas é de suma 

importância para promover qualidade de vida ao animal. A transposição da comissura labial mesmo 

quando empregada de forma correta, pode acarretar em complicações como necrose superficial da 

derme, entretanto, a não correção dessa alteração pode agravar a irritação na córnea e a ceratite 

ulcerativa. A técnica da transposição de comissura labial até o canto lateral do olho afetado 

demonstrou-se satisfatória para correção do coloboma palpebral superior no caso descrito. 
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PRONTUÁRIO MÉDICO VETERINÁRIO: UMA EXIGÊNCIA LEGAL 

VETERINARY MEDICAL RECORD: A LEGAL REQUIREMENT 

 

GARCIA, Eduarda Pires*; MANHOSO, Fábio Fernando Ribeiro** 

 

RESUMO 

O prontuário médico veterinário, é o documento onde contém todo histórico clínico do paciente, como 

procedimentos, cirúrgicos ou não, exames solicitados, fichas anestésicas, documentos decorrentes do 

atendimento, dados do animal, medicamentos aplicados e prescritos, acompanhamento e evolução do 

caso. Atualmente na medicina veterinária, ainda ocorrem muitas falhas e negligências em relação ao 

desenvolvimento de prontuários; e os estudos sobre o tema, ainda são escassos na literatura brasileira. 

Com isso, o presente trabalho apresenta sua estruturação correta e a relação das informações que 

devem constar em tal documento que, quando preenchido corretamente, aponta responsabilidade 

técnica, respeito e comprometimento profissional com o responsável pelo animal, com o paciente e 

colega de trabalho, que eventualmente poderá usar do prontuário para dar continuidade no 

atendimento, na ausência do médico veterinário responsável. Portanto suas informações devem se 

dispor de forma clara e seguindo ordem cronológica. A incidência de processos éticos, cíveis e penais 

está se tornando recorrente, devido ao aumento na disposição das pessoas em correr atrás dos seus 

direitos. Sendo assim, o correto preenchimento do prontuário, além de relação direta com o Código 

de defesa do Consumidor, faz parte dos procedimentos de atendimento, com obrigação instituída por 

parte do médico veterinário e garante maior segurança ao profissional, principalmente nos casos 

destes processos. O seguinte trabalho pretende alertar profissionais da área para que se comprometam 

e entendam a real importância da elaboração e do adequado preenchimento do prontuário médico-

veterinário. 

Palavras-chave: Prontuário. Medicina Veterinária Legal. Responsabilidade profissional. 

 

ABSTRACT 

The veterinary medical record is the document that contains the patient's entire clinical history, such 

as procedures, surgical or not, required exams, anesthetic records, documents resulting from care, 

animal data, medications applied and prescribed, follow-up and evolution of the case. Currently in 

veterinary medicine, there are still many failures and negligence in relation to the development of 

medical records; and studies on the subject are still scarce in Brazilian literature. Thus, the present 

work presents its correct structure and the list of information that must be contained in such a 

document, which, when completed correctly, indicates technical responsibility, respect and 

professional commitment to the person responsible for the animal, the patient and co-worker, who 

eventually, he will be able to use the medical record to continue the care, in the absence of the 

responsible veterinarian. Therefore, your information must be clearly displayed and in chronological 

order. The incidence of ethical, civil and criminal proceedings is becoming recurrent, due to the 

increase in people's willingness to pursue their rights. Thus, the correct completion of the medical 

record, in addition to being directly related to the Consumer Defense Code, is part of the service 

procedures, with an obligation established by the veterinarian and guarantees greater safety to the 

professional, especially in cases of these processes. The following work intends to alert professionals 

in the area so that they commit and understand the real importance of preparing and properly filling 

out the veterinary medical record. 

Keywords: Medical record. Forensic Veterinary Medicine. Professional liability. 
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INTRODUÇÃO 

 A definição de prontuário vem do latim promptuarium: “lugar onde coisas importantes são 

guardadas e encontradas quando for preciso”, abrangendo informações úteis, é documento que 

contém dados de um paciente. Seus outros nomes se dão por ficha, registro e arquivo (MICHAELIS, 

2008). Segundo previsto no Código de Ética do exercício profissional, Artigo 8º, inciso IX: “é vedado 

ao médico-veterinário deixar de elaborar o prontuário e relatório médico-veterinário para casos 

individuais e de rebanho” (SÃO PAULO, 2021). 

  O prontuário se trata de um documento que registra a história clínica e informações de um 

animal ou rebanho, em conjunto com documentos gerados a partir deste, seja em nível laboratorial, 

de internamento ou cirúrgico, mantendo-o sempre disponível para consulta e preenchimento, caso 

necessário (SÃO PAULO 2021).  

Este documento pode ser utilizado para controle de custos e cobranças dos serviços prestados e 

também agir beneficamente no aprendizado do ambiente acadêmico (SLOWINSKI et al, 2016; 

HAMMERSCHMIDT, 2017). Pode contribuir, de maneira significativa para estudos e casuísticas. 

Tem grande importância na ciência epidemiológica, como em doenças de características zoonóticas. 

Contudo, atualmente ainda falta organização eficiente de instituições e clínicas para realizarem tais 

estudos e disporem a par da coletividade (SÃO PAULO, 2021). 

 De acordo com a Resolução nº 1.321 (de 24 de abril de 2020), no prontuário não se deve 

conter rasuras, deve sempre estar datado, assinado, exclusivamente por um médico veterinário que 

irá especificar detalhes sobre o paciente, trazendo informações advindas do atendimento, incluindo 

vacinações, vermifugações, atestados, exames diagnósticos, prognósticos, tratamentos e outros. 

Inclusive deve-se relatar as interações por meio de telefones e e-mails. Lembrando que estas 

exigências englobam também o atendimento domiciliar (HAMMERSCHMIDT, 2017; SÃO PAULO, 

2021). 

 Em relação aos animais de grande porte, o prontuário médico veterinário também dispõe de 

ações com relação a trânsito, importação, exportação, feiras de exposição, podendo a negligência com 

o preenchimento, gerar cancelamento de exportações e comercializações e até danos à saúde pública 

(SÃO PAULO, 2021).  

 

DESENVOLVIMENTO 

 Deve compor o prontuário e conter em cada atendimento a data, horário e local onde foi o 

atendimento; a identificação do médico-veterinário atendente com nome completo e assinatura, seu 

número de inscrição, endereço, telefone, e-mail; identificação do estabelecimento; identificação do 

animal (nome, sexo, raça, idade, cor de pelagem, sinais particulares, tatuagem, brinco, registro 

genealógico) e do responsável (nome e endereço completo; cpf); relatos e informações trazidas pelo 

tutor; observações sobre o estado geral do animal e parâmetros mensurados; achados importantes 

obtidos por meio da anamnese, do exame clínico e laboratorial; diagnóstico presuntivo, diagnóstico 

conclusivo, quando houver; procedimentos realizados no paciente; tratamento instituído; informações 

sobre imunizações feitas; termos de consentimento (SÃO PAULO, 2021). 

 Quando a informação não constar no prontuário, não pode ser considerada explicada, 

informada, realizada ou consentida. No Manual de Responsabilidade Técnica do CRMV-SP, consta: 

“o que não está registrado não foi executado” (SÃO PAULO, 2021). 

 Nos dias de hoje, erros são considerados comuns na hora do preenchimento do prontuário, 

anamnese e exame físico incompletos; falta de inserção dos termos; ausência de anotação referente a 

participação de outros médicos veterinários nos procedimentos; falta de assinatura e carimbo ao final 

do atendimento; preenchimento com letra ilegível e utilização de siglas inventadas na tentativa de 

agilizar o processo, gerando perda de informação e determinando falta de apuro técnico em casos de 

processos litigiosos. Ou então, se preenchido corretamente, agindo como prova documental em 

situações onde há questionamentos de conduta (HAMMERSCHMIDT, 2017; SÃO PAULO, 2021). 
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 Alguns cursos de Medicina Veterinária falham durante a graduação, pois não há correta 

atenção e orientação para o preenchimento do prontuário, com isso, aumenta-se a quantidade de 

profissionais cometendo estes erros de forma consciente ou não (CONCEIÇÃO; ALMEIDA; 

MARCON, 2017). Baseado nisso, existe a necessidade de se realizar um trabalho educacional de 

abrangência para melhorar o aperfeiçoamento clínico dos médicos veterinários. O ideal seria o aluno 

entender a importância global e obrigação do preenchimento adequado, até para sua própria 

segurança, ainda na faculdade (SÃO PAULO, 2021). 

 Também devido aos agravos éticos relacionados a imperícia, e até inexistência destes 

prontuários, foi-se promulgada pelo sistema CFMV/CRMVs, uma categórica Resolução (Resolução 

CFMV 1.321/2020). Onde, a mesma relata que, o prontuário é sempre pertencente ao cliente, contudo, 

ficar sob cuidado do médico. E assim que o tutor quiser acessá-lo ou tê-lo em mãos, tem esse direito 

a qualquer momento.  

 Ressalta-se também na Resolução, que o preenchimento do prontuário deve ser feito a cada 

visita do paciente ao médico veterinário ou quando for relatado algum evento, mesmo que por celular, 

telefone ou e-mail. No caso de pacientes internados, o ideal seria atualizar pelo menos 3 vezes ao dia, 

antes da troca do responsável pelo turno, para o próximo plantonista estar a par da situação em que o 

paciente se encontra. Por isso também, a importância de seguir ordem cronológica de exames, 

hipóteses diagnósticas e desfechos de procedimentos realizados (SÃO PAULO, 2021).  

Em casos que se configure risco iminente de morte, os procedimentos podem ser realizados mesmo 

sem a confirmação ou consentimento do cliente. E esses atendimentos emergenciais, também não 

dispensam a necessidade do preenchimento do prontuário, já que emergências são passageiras 

(LARSON, 2021). 

 O médico-veterinário deve sempre elucidar ao tutor do animal todas as questões do 

atendimento, disponibilizando opções para o tratamento, esclarecendo riscos, permitindo tomada de 

decisão frente a um procedimento e fornecendo os termos de consentimento livre e esclarecido para 

sua assinatura (BOSCH, 2015).  

Caso o cliente opte por não autorizar um procedimento disposto como necessário para o animal, ou 

queira realizar a retirada do animal de serviços veterinários sem alta médica, deverá assinar um termo 

de ciência referente a importância do procedimento, ou da internação, mas que mesmo assim não 

permitiu sua realização. Ainda há casos onde tutores se recusam a assinar também este documento e, 

se isto ocorrer, o profissional deverá registrar no prontuário e colher a assinatura de duas pessoas a 

título de testemunho (SLOWINSKI et al. 2016).  Quando assim, o profissional não é obrigado a partir 

de então prescrever medicações ao animal. Quando os clientes não acatam as recomendações do 

médico-veterinário, ele pode retirar a sua assistência médica, o que está em consonância com o 

disposto no Código de Ética do Médico-veterinário, Capítulo III, Artigo 5° (BRASIL, 2018). 

 Acompanhando a tecnologia, muitos médicos-veterinários optam pelo prontuário eletrônico.  

No meio digital, este deve seguir alguns cuidados, como cópias de segurança, acesso restrito e 

proteção das informações. É de fundamental importância a realização de backups para armazenar os 

dados. A perda de documento, ou impossibilidade de impressão demonstra imprudência e negligência 

diante de um processo ético (SÃO PAULO, 2021). Atualmente, há bancos de dados desenvolvidos e 

confiáveis para armazenamento digital. Não há diferenças em questão conteúdo com o outro tipo de 

prontuário, o manual. Entretanto, ainda não existe na medicina veterinária a normatização para 

elaboração do prontuário eletrônico; a previsão é que haverá em breve (SÃO PAULO, 2021). 

 O meio digital permite fácil acesso aos dados, há possibilidade de digitalização e anexos de 

exames, imagens e documentos, integrando outros sistemas como equipamentos de laboratórios, 

agiliza o atendimento, facilita realização de impressões e atualização de informações e diminui gastos 

com papel e espaço (MARTINS; LIMA, 2014; HAMMERSCHMIDT, 2017; SÃO PAULO, 2021). 

Mesmo com o uso de prontuários digitais, recomenda-se o uso de alguns documentos impressos como 

os termos de: denegação, consentimento livre e esclarecido, retirada do padecente sem alta médica 
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(MALACARNE, 2008). Os modelos de termos e autorizações propostos podem ser adaptados 

conforme a realidade do local desde que sejam mantidos os dados básicos de informação (BRASIL, 

2020).  

 O prontuário manuscrito tem como desvantagens o espaço físico demandado e tempo para 

busca e atualização do documento, porém alguns locais ainda o mantém devido ao custo e resistência 

de alguns médicos veterinários em tornar eletrônico, pelo medo de riscos de perda inesperadas de 

documentos sem possibilidade de recuperação (SÃO PAULO, 2021).  

 

CONCLUSÃO  

Todas as ações médicas devem ser descritas no prontuário do paciente, envolvendo a resenha, 

anamnese, exames físicos e subsidiários, o diagnóstico, prognóstico e terapia. Quando realizado por 

meio eletrônico deve-se haver sistemas capacitados para garantir a segurança, imutabilidade, 

integridade, confidencialidade das informações, além do armazenamento e compartilhamento. 

Portanto o prontuário eletrônico não substitui o convencional, manuscrito, devendo ser utilizada, as 

duas formas, segundo a Resolução CFMV 1.321/2020.  

Todo e qualquer atendimento, mesmo que simples deve ser registrado, obrigatoriamente. 

Principalmente para resguardo, legal e eticamente do médico veterinário responsável pelo 

atendimento. Já que se trata do principal documento para defesa de qualquer questionamento, de 

origem administrativa ou criminal. Ainda hoje, os registros manuscritos tem maior credibilidade, 

segurança e validade, e é importante ressaltar que prontuários eletrônico e manuscrito devem ser 

utilizados em conjunto, não devendo ser um substituído pelo outro.   

 Ao se tratar de qualidade de atendimento e entrega ao paciente, também é correto afirmar que 

um prontuário impecável esclarece e norteia melhor o profissional. Estabelecendo uma melhor 

comunicação com tutor e o emprego de boas práticas de saúde.  
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AVALIAÇÃO DA CICATRIZAÇÃO DE FERIDA LACERANTE COM A UTILIZAÇÃO 

DE AÇÚCAR CRISTAL 

 

EVALUATION OF WOUND HEALING IN LACERATING WITH THE USE OF 

CRYSTAL SUGAR 
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MARTINS, Guilherme Da Silva***; CAMPOS, João Victor Prates***; SCORSATO, Paulo 

Sérgio**** 

 

 

RESUMO 

As feridas de pele são frequentemente observadas na rotina clínica de pequenos animais, tais feridas, 

podem ser classificadas de acordo com diversos parâmetros, obtendo várias maneiras para se realizar 

o tratamento, tais formas terapêuticas vem sendo associadas a tratamentos alternativos, na tentativa 

de implementar medidas que favoreçam a cicatrização, dificultem a colonização e a ocorrência de 

infecção, dessa forma, uma das terapias alternativas encontradas na rotina atualmente, é a utilização 

de açúcar cristal, sendo este um agente tópico cicatrizante e antimicrobiano, com diversos benefícios 

quando em contato com o leito da ferida. Dessa maneira, o presente trabalho, possui como objetivo 

analisar a cicatrização de uma ferida lacerante em um felino, com a utilização de açúcar cristal, a fim 

averiguar a velocidade do aparecimento do tecido de granulação e sua cicatrização completa. 

Palavras-chave: Cicatrização, Tratamento alternativo, Reparação tecidual. 

 

ABSTRACT  

As skin wounds are often observed in the clinical routine of small animals, such wounds, can be 

classified according to various parameters, obtaining several ways to perform treatment, such 

therapeutic forms have been associated with alternative treatments, in an attempt to implement 

measures that favor healing, hinder colonization and the occurrence of infection,    thus, one of the 

alternative therapies found in the routine today is the use of crystal sugar, which is a healing and 

antimicrobial topical agent, with several benefits when in contact with the wound bed. Thus, the 

present work aims to analyze the healing of a lacerating wound in a feline, with the use of crystal 

sugar, in order to verify the speed of the appearance of granulation tissue and its complete healing. 

Keywords: Healing, Alternative treatment, Tissue repair. 
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INTRODUÇÃO 

As feridas podem ser definidas como qualquer perda de continuidade ou da integridade da pele, 

membranas mucosas ou outra estrutura do corpo (BORGES et al., 2001), podendo ser causada por 

diferentes razões, apresentando-se com diferentes formas, tamanhos e profundidades (MARQUEZ, 

2003), assim, podem ser classificadas como incisa, contusa, lacerante ou puntiforme, além de seu 

grau de contaminação (HESS, 2002; PEREIRA, 2006). 

A principal classificação permite a distinção entre feridas abertas e fechadas, em que as feridas abertas 

representam uma descontinuidade ao nível da pele ou das mucosas, das quais são exemplo as 

lacerações, avulsões e queimaduras (POPE, 2009), diferente das feridas fechadas, em que a camada 

superficial permanece intacta, o que resulta na proteção da ferida. (MORSCHBACHER; GARCEZ; 

CONTESINI, 2012) 

 A gravidade das lesões depende da quantidade de energia envolvida, do volume dos tecidos atingidos 

e das propriedades intrínsecas de cada tecido, dessa forma, os felinos possuem maior propensão a 

sofrer lesões graves, quando comparados aos cães, devido a maior exposição de áreas vitais e menor 

tecido passível de dissipar energia (KOLATA, 2003; LOPES, 2016). 

Após o surgimento da ferida, inicia-se o processo de cicatrização, sendo um processo que envolve 

reações de todo o organismo, além de modificações locais na própria ferida, consistindo em estágios 

complexos, interdependentes e simultâneos, através dos processos de inflamação, reconstrução, 

epitelização e maturação (PEREIRA, 2006; LOPES, 2016). 

As formas terapêuticas das feridas vem sendo cada vez mais associadas a tratamentos alternativos, na 

tentativa de implementar medidas que favoreçam a cicatrização, dificultem a colonização e a 

ocorrência de infecção, dessa forma, uma das terapias alternativas encontradas na rotina atualmente, 

é a utilização de açúcar cristal. (OLIVER et al., 2013). 

O açúcar é um dos agentes tópicos cicatrizantes e antimicrobianos mais amplamente utilizados 

(LIMA et al., 2011), consiste em um composto da sacarose, podendo ser utilizado em sua forma 

original, como cristais e grânulos, ou como formulações manipuladas, podendo ser apresentado em 

forma de pastas, seu uso é indicado para feridas infectadas, feridas operatórias e deiscências ou que 

possuem abundante exsudação (PEREIRA, 2006). 

Seu mecanismo de ação ocorre através de sua atividade antimicrobiana, que atua pelo aumento da 

pressão osmótica, impedindo o crescimento e multiplicação dos microrganismos no local (PEREIRA, 

2006; LIMA et al., 2011), tal ação ocorre devido a presença de ácido fórmico, málico e lático, 

consistindo em um pH ácido e um ambiente desfavorável para o desenvolvimento de microrganismos 

(OLIVER et al., 2013). 

Dessa maneira o açúcar é eficaz para o tratamento de infecções, devido a inibição do crescimento 

bacteriano, maior aporte de nutrientes das celulas lesadas, estimulação dos macrofagos, aceleração 

de desbridamento do tecido, sintese elevada de colageno (OLIVER et al., 2013) e a diminuição de 

edema local devido a capacidade de atrair fluidos e linfa (ABREU, 2017),  além disso, atua para a 

formação rapida de tecido de granulação e epitelização da ferida e minimiza a formação de odores 

(LOPES, 2016). Possui modo de usar simples, em que após a limpeza da região com solução 

fisiológica, é aplicado o açúcar no leito da ferida, podendo ser removido após alguns minutos de ação, 

ou realizado curativo mantendo-o sobre a ferida, de forma a agir por mais tempo, as trocas de 

curativos podem ser feitas em intervalos de 6, 8, 12 ou 24 horas (PEREIRA, 2006). 

O açúcar cristal é um tratamento acessível já que possui baixo custo (MORSCHBACHER; GARCEZ; 

CONTESINI, 2012), além de que não se reconhece efeitos adversos com sua utilização para auxílio 

na cicatrização de feridas (LOPES, 2016). 

Dessa forma, o presente trabalho possui como objetivo analisar a cicatrização tecidual em ferida 

lacerante de um felino, através do uso de açúcar cristal, a fim de averiguar a velocidade de 

cicatrização, bem como, seus demais benefícios.  
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RELATO DE CASO 

Foi atendido no Hospital Veterinário da UNIMAR um felino, fêmea, de aproximadamente dois 

meses, pesando 650 gramas, apresentando ferida lacerante em membro pélvico esquerdo. Tutora 

relatou que resgatou o animal no mesmo dia, encontrou-o em uma residência abandonada e com o 

membro pelvico esquerdo estava preso entre duas telhas. Não sabe relatar nenhuma informação sobre 

o animal, pois após resgatá-lo já trouxe ao hospital veterinário. 

O animal apresentava mucosas normocoradas, linfonodos não reativos, livre de abdomialgia e 

quaisquer outras alterações, apresentava campos pulmonares limpos e bulhas cardíacas 

normorritmícas e normofonéticas, olhos e ouvidos íntegros, escore corporal 4/9 e ferida aberta em 

região distal do membro pelvico esquerdo, com exposição óssea. Apresentava temperatura de 39,6ºC, 

frequencia cardíaca 240bpm, frequencia respiratória 48mpm.  

Foi realizado radiografia de membro pelvico esquerdo, em que não foi visualizado fraturas, apenas 

desgaste ósseo, provavelmente devido a fricção das telhas no membro, na tentativa de se soltar. 

Posteriormente foi realizado tricotomia do local da ferida, limpeza com Clorexidine Degermante 

(figura 1), aplicado pomada Ganadol e realizado atadura de conforto. 

 

 

 
Figura 1. Ferida aberta com exposição óssea em membro pelvico esquerdo de um felino, após 

realização de tricotomia e limpeza da região com clorexidine degermante (Fonte: Arquivo Pessoal, 

2021). 

 

 

Como tratamento ambulatorial foi realizado Dipirona 25mg/kg/SC e Tramadol 1mg/kg/SC, como 

tratamento domiciliar foi prescrito Flamavet 0,05mg/kg/SID/4 dias, Tramadol 1gota/kg/BID/5 dias e 

Cefalexina 20mg/kg/BID/10 dias.  

Animal retornou no dia seguinte para reavaliação do quadro, em que foi instituído tratamento com 

açúcar cristal, sendo aplicado a quantidade de duas colheres de chá, de forma isolada na região, 

durante 10 minutos, após esse período foi retirado o açúcar com solução fisiológica, aplicado pomada 

Ganadol e realizado atadura de conforto, sendo realizado o mesmo procedimento por 7 dias (Figura 

2), em que ferida se apresentou totalmente granulada, com tamanho menor e com ótimo aspecto de 

cicatrização. Animal continuou retornando ao Hospital Veterinário para realização de troca de 

curativo e aplicação de pomada Ganadol até o fechamento completo da ferida (Figura 3). 
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Figura 2. Processo de granulação da ferida com o uso de açúcar cristal com (A) 1 dia do tratamento, 

(B) 2 dias; (C) 3 dias; (D) 4 dias; (E) 5 dias; (F) 6 dias de tratamento. (Fonte: Arquivo Pessoal, 2021).  

 

 
Figura 3. Ferida em membro pelvico esquerdo de felino se apresentando totalmente cicatrizada, 

após 1 mês do início do tratamento (Fonte: Arquivo pessoal. 2021). 
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DISCUSSÃO  

 No caso relatado, o animal apresentava ferida lacerante em região distal de membro pélvico, 

tais lesões são comumente observadas em casos de traumas (PEREIRA, 2016), além disso as feridas 

ainda podem ser classificadas como abertas e fechadas (POPE, 2006), em que no caso em questão, 

animal apresentava ferida aberta com exposição óssea. Dessa maneira foi realizado tratamento por 

segunda intenção, através de curativos, além do auxílio da terapia alternativa com açúcar cristal, 

devido ao fato de ser um agente tópico cicatrizante e antimicrobiano, de baixo custo, facilmente 

encontrando (LIMA et al., 2011). 

Sua aplicação era realizada de maneira simples, após limpeza da região com solução fisiológica, o 

açúcar é aplicado no leito da ferida, sendo mantido por alguns minutos para realizar sua ação e 

retirado, com trocar de curativo sendo feitas a cada 24 horas assim como Pereira (2006), descreveu 

como sendo uma das maneiras adequadas de utilização. 

 Com a utilização do açúcar cristal, foi possível notar diminuição no edema local, o que pode 

ocorrer devido a capacidade de atrair fluidos e linfa (ABREU, 2017), também foi possível observar 

redução de odores e rapida formação de tecido de granulação, assim como descrito por Lopes (2016). 

Dessa maneira, pode-se afirmar que o açúcar é eficaz para o tratamento de infecções, principalmente 

devido a inibição do crescimento bacteriano, maior aporte de nutrientes das células lesadas, (OLIVER 

et al., 2013). 

 

CONCLUSÃO 

 As feridas de pele são frequentemente observadas em pequenos animais, dessa maneira, é de 

extrema importância instituir tratamento adequado o mais rápido possível, evitando assim, quadros 

de infecções. Tais tratamentos podem ser associados a métodos alternativos, como tentativa de 

implementar medidas que favoreçam a cicatrização, dificultem a colonização e a ocorrência dessas 

infecções, dessa forma, uma das terapias alternativas utilizadas atualmente, é o açúcar cristal, devido 

sua ação cicatrizante e antimicrobiano, apresentando diversos benefícios quando em contato com o 

leito da ferida. 
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MANDIBULECTOMIA ROSTRAL EM CÃO ACOMETIDO POR SARCOMA 

HISTIOCÍTICO – RELATO DE CASO 

 

ROSTRAL MANDIBULECTOMY IN DOG AFFECTED BY HISTIOCYTIC SARCOMA - 

CASE REPORT 

 

OLIMPIO, Mariana Silva*; MACHADO, Paula Dos Santos Monteiro**; MARTINS, Guilherme Da 

Silva**; CAMPOS, João Victor Prates**; REPETTI, Claudia Sampaio Fonseca***; SCORSATO, 

Paulo Sérgio**** 

 

 

RESUMO 

As neoplasias da cavidade oral constituem cerca de 5 a 6% das neoplasias malignas que afetam os 

cães, sendo observado principalmente os sarcomas, como osteossarcoma, condrossarcoma, 

hemangiossarcoma ou sarcomas histiocítico, este, em questão, possui etiologia desconhecida, porém 

é frequentemente observado nos cães. Os sinais clínicos observados são de aumento de volume na 

região da cavidade oral, além de quadros de perda de peso, halitose, sialorreia e sangramento oral. O 

diagnóstico para tal afecção deve ser realizado de maneira precoce através de exames citológicos ou 

histopatológicos, proporcionando assim, melhor forma de tratamento e qualidade de vida aos animais 

acometidos. O tratamento de eleição consiste na realização da retirada cirurgica, podendo ser 

associado ou não com quimioterapia. Dessa maneira, o presente trabalho possui como objetivo relatar 

um caso atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Marília, de um cão macho, acometido 

por sarcoma histiocítico em região de mandíbula, que foi submetido ao procedimento de 

mandibulectomia rostral.  

Palavras-chave: Cães; Mandíbula; Neoplasia.  

 

ABSTRACT 

Neoplasms of the oral cavity constitute about 5 to 6% of malignant neoplasms that affect dogs, being 

observed mainly sarcomas, such as osteosarcoma, chondrosarcoma, hemangiosarcoma or histiocytic 

sarcomas, this, in question, has unknown etiology, but is often observed in dogs. The clinical signs 

observed are increased volume in the oral cavity region, in addition to weight loss, halitosis, sialorrhea 

and oral bleeding. The diagnosis for this condition should be made early through cytological or 

histopathological tests, thus providing a better form of treatment and quality of life to affected 

animals. The treatment of choice consists in performing surgical removal, and may or may not be 

associated with chemotherapy. Thus, the present study aims to report a case attended at the Veterinary 

Hospital of the University of Marília, of a male dog, affected by histiocytic sarcoma in the mandible 

region, which was submitted to the rostral mandibulectomy procedure. 

Keywords: Dogs; Jaw; Neoplasms. 
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INTRODUÇÃO 

As neoplasias que acometem a cavidade oral, caracterizam cerca de 6% de todas as neoplasias 

malignas (BOTELHO et al, 2002), podendo ser osteossarcomas, condrossarcomas, 

osteocondrossarcomas, carcinoma intraóssea, mixossarcoma, hemangiossarcoma, mastocitomas, 

melanomas ou ainda, o sarcoma histiocítico (LUZ, 2018).  

O sarcoma histiocítico é um tumor de células redondas, caracterizado pela proliferação de 

histiócitos, comum em cães e raro em gatos, sua etiologia é desconhecida, bem como, os eventos 

moleculares e genéticos relacionados ao seu desenvolvimento (SANTOS et al., 2013), sugere-se que 

a origem ocorre através da multiplicação descontrolada de células dendríticas apresentadoras de 

antígenos de origem mieloide (AFFOLTER; MOORE, 2002; BOLETA, DE NARDO, VARALLO, 

2017).  

A maior prevalência ocorre em animais idosos, entre 7 a 12 anos de idade, em que os cães 

machos possuem maior predisposição a serem acometidos quando comparados às fêmeas, além de 

existir predisposição para raças como Cocker Spaniel, Golden Retriever, Boxer, Pastor Alemão e 

Poodle (LUZ, 2018).  

A principal queixa dos proprietários dos animais que apresentam neoplasia oral é o aumento 

de volume na região, além de que pode haver quadros de halitose, perda de peso, sialorreia, 

sangramento oral, disfagia, deformidade facial e aumento de linfonodos cervicais (BOLETA, DE 

NARDO, VARALLO, 2017). O diagnóstico deve ser realizado de maneira precoce, a fim de 

proporcionar melhor tratamento, deve ser realizado exames citológicos ou histopatológicos, além de 

hemograma, análises bioquímicas, radiografia toracica e ultrassom abdominal, que auxiliam na 

verificação do estado geral do animal e da presença de metástase (DALEK, NARDI, 2016). 

O tratamento pode ser realizado através de procedimento cirúrgico, quimioterapia, 

radioterapia, ou uma combinação desses procedimentos. O procedimento cirúrgico é o principal 

método terapêutico, devido a necessidade da remoção de todo o nódulo (LUZ, 2018). As principais 

técnicas para remoção desses tumores são as mandibulectomias, que consistem na resseção de seções 

da mandíbula, além de segmento ósseo, mucosas, submucosa lingual, labial ou palatina podendo ser 

rostral unilateral, rostral bilateral, no ramo vertical, unilateral total e lateral segmentar (BOTELHO 

et al., 2002). Em que a rostral unilateral é indicada para lesões que acometem apenas a porção rostral 

de uma hemimandibula, a rostral bilateral é indicada para lesões bilaterais rostrais que cruzam a 

sinfise,  no ramo vertical é indicada para tumores que acometem essa região, em que envolve a 

remoçao da articulação temporomandibular, a mandibulectomia unilateral total é indicada para 

tumores extensos, que envolvem o ramo lateral com invasão do canal medular ou para tumores muito 

agressivos, e a lateral segmentar é indicada para tumores em fase inicial, que não tenham atingido o 

canal medular, porém não é indicada para tumores com alta malignidade (DALEK, DE NARDI, 2016; 

LUZ, 2018). 

A associação da técnica cirúrgica com quimioterapia, radioterapia, criocirurgia ou 

imunoterapia resulta em um prognóstico mais favorável no tratamento das neoplasias, do que a 

excisão óssea isolada, observando-se maior sobrevida e menor recidiva local (BOTELHO et al., 2002; 

VASCONCELLOS; VIDAL, 2014)  

 Dessa maneira, o presente trabalho possui como objetivo relatar um caso de um cão idoso da 

raça Cocker Spaniel, acometido por sarcoma histiocítico em região rostral de mandíbula, submetido 

a mandibulectomia rostral.  

 

RELATO DE CASO 

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Marília, um canino, macho, de 11 

anos, pesando 16 quilos, apresentando nódulo em região rostral de mandíbula observado há 15 dias, 

com crescimento e evolução rápida. Tutora relata que o animal apresenta cegueira nos dos dois olhos 

e devido a essa condição, esbarra nos móveis da casa, relatou esse episódio no dia anterior, e desde 
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então o nódulo em região de mandíbula apresenta sangramento constante. Foi prescrito Transamin 

por outro médico veterinário, porém não surtiu efeito. Animal apresenta normofagia, normodipsia, 

normoúria e normoquesia.  

 O animal apresentava mucosas normocoradas, linfonodos não reativos, livre de abdomialgia 

e quaisquer outras alterações, apresentava campos pulmonares limpos, bulhas cardíacas 

normorritmicas e presença de sopro, ouvidos íntegros e ambos os olhos apresentando opacidade, 

escore corporal 6/9, nódulo em região de mandíbula, avermelhado, ulcerado, fibroelástico de 

aproximadamente 3cm. Apresentava temperatura de 38,4ºC, frequencia cardíaca de 104bpm e 

frequencia respiratória de 36mpm.  

 Foi realizado exames complementares como eritrograma e bioquímicos (uréia, creatinina, 

alanina aminotransferase e fosfatase alcalina), constando apenas anemia normocítica hipocromica; 

citologia do nódulo, tendo como conclusão ser uma neoplasia de células redondas, sendo necessário 

histopatologia para diagnóstico definitivo. Foi realizado estadiamento do animal, através de 

radiografia de tórax, sendo observado apenas padrão bronquial compatível com senilidade, ultrassom 

abdominal constando alteração em figado compatível com hepatomegalia, e ecocardiograma em que 

foi observado aumento atrial esquerdo, degeneração nodular e insuficiência da válvula mitral com 

grau leve, função sistólica reduzida e disfunção diastólica do ventrículo esquerdo tipo 1 de senilidade.  

 Posteriormente foi realizado limpeza do nódulo e compressão do mesmo, em uma tentativa 

de reduzir o sangramento. Como tratamento ambulatorial foi realizado Dipirona 25mg/kg/SC, 

Tramadol 4mg/kg/SC e Transamin 25mg/kg/SC e como tratamento domiciliar foi mantido a 

administração de Dipirona 25mg/kg/BID/5 dias e Transamin 25mg/BID/3 dias.  

 Após uma semana, animal retornou para a realização do procedimento cirúrgico de 

mandibulectomia rostral em que consiste em excisar a massa com no mínimo 2 centímetros de tecido 

mole e tecido ósseo em toda extensão da incisão, começando pela mucosa e musculos, posteriormente 

usou-se serra oscilatória para seccionar os ramos e separar da sinfise, evitando traumatizar o frenulo 

lingual ou sublingual e os ductos salivares, após a retirada completa da porção mandibular, foi 

realizado sutura da camada mucosa com fio Carprofyl 3-0, em pontos simples continuo e simples 

separado, e posteriormente foi realizado diminuição da comissura labial em excesso, posteriormente 

foi realizado sondagem esofágica, para alimentação inicial do animal. O procedimento ocorreu sem 

intercorrências e o animal permaneceu no hospital veterinário durante o periodo noturno para 

monitoramento, em que foi administrado Dipirona 25mg/kg/BID/SC, Cefazolina 30mg/kg/BID/IV, 

Transamin 20mg/kg/TID/SC, Metadona 0,3mg/kg/TID/IM, Furosemida 2mg/kg/IV. O animal 

manteve todos os parâmetros fisiológicos dentro do padrão de normalidade durante esse periodo.  

Após 24 horas, animal foi liberado, sendo prescrito como tratamento domiciliar Dipirona 

gotas 1g/kg/BID/10 dias, Tramadol gotas 1g/kg/BID/10 dias, Amoxicilina com Clavulanato 

22mg/kg/BID/7 dias, Flamavet 0,1mg/kg/SID/5 dias e Nutrilife Intensiv, recomendado diluição das 

medicações em forma de comprimidos para administração via sonda esofágica.   

Animal retornou após dois dias para reavaliação do quadro, apresentando bom estado geral. 

Tutora relatou estar conseguindo administrar as medicações e alimentação via sonda esofágica, porém 

animal demonstrou interesse em se alimentar via oral, devido a isso, tutora ofereceu sachê e o mesmo, 

ingeriu. Após 7 dias do procedimento cirúrgico, tutora relatou que animal estava se alimentando bem 

por via oral, com sachês e ração seca, devido a isso, foi retirado a sonda esofágica e realizado curativo 

no local. 
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Figura 1. (A) Nódulo em região rostral de mandibula; (B) Nódulo após ressecção cirurgica (Fonte: 

Arquivo pessoal, 2021). 

 

 
Figura 2. Animal com 10 dias de pós cirurgico (Fonte: Arquivo pessoal, 2021). 

 

 Após o procedimento cirúrgico, o nódulo foi enviado ao setor de patologia animal para 

realização de exame histopatológico, características macro e microscópicas de sarcoma histiocítico.  

Ao se passar 10 dias do procedimento cirúrgico foi realizado retirada dos pontos de sutura em 

região de mandíbula, em que estes, se apresentavam com boa cicatrização sem sinais de inflamação, 

devido a isso, animal recebeu alta hospital.  

 

DISCUSSÃO  

 

 No caso relatado, fechou-se diagnóstico de sarcoma histiocítico através do exame 

histopatológico realizado pós a remoção da massa localizada em região rostral da mandíbula, sendo 

o principal método empregado, como descrito por Lima et al. (2011). Seu diagnóstico foi realizado 

de maneira precoce, sendo com apenas 15 dias após o aparecimento da massa, o que resultou na 

realização do tratamento mais adequado para o caso, além da melhor qualidade e expectativa de vida 

do animal, como preconizado por Dalek, De Nardi (2016).  

 Os sinais clínicos apresentados pelo paciente eram de aumento de volume na região, 

sangramento e halitose, sendo um dos principais sinais apresentados pelos animais acometidos por 

tais afecções (BOLETA, DE NARDO, VARALLO, 2017), diferente do apresentado na literatura, o 

animal ainda se alimentava normalmente e não aparentava sentir dor na região.  

 Como tratamento de eleição foi escolhido a realização do procedimento cirúrgico de 

mandibulectomia rostral, pois tal procedimento é indicado para lesões bilaterais rostrais que cruzam 

a sínfise (LUZ, 2018). Diferente do caso apresentado por Lima et al. (2011) em que a sonda esofágica 

foi retirada após 21 dias de pós-operatório, no relato em questão, o animal voltou a sentir interesse 

A B 
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em se alimentar após 4 dias de pós-operatório, porém, devido a cicatrização dos pontos, animal 

retornou a se alimentar totalmente com ração seca após 7 dias de pós-operatório, quando foi retirado 

a sonda esofágica. Em relação a funcionalidade, não houve perda da função mastigatória normal, o 

que pode-se justificar pelo fato dos animais apreenderem os alimentos geralmente com a língua, e 

realizarem a trituração do mesmo com os dentes molares, o que geralmente é feito imperfeitamente, 

sem que haja a completa mastigação (VASCONCELLOS, VIDAL, 2014)  

 Apesar de Botelho et al. (2002) afirmar que a associação da técnica cirúrgica com 

quimioterapia resulta em um prognóstico mais favorável, maior sobrevida e menor recidiva local, não 

foram realizados protocolos quimioterápicos no animal descrito, e após 5 meses do procedimento 

cirúrgico, o mesmo, não apresenta sinais de recidiva local, estando com bom estado geral.  

 

CONCLUSÃO 

 Dessa maneira, conclui-se que as neoplasias malignas possuem rapida evolução, e que o 

diagnóstico precoce é essencial para um melhor prognóstico e sobrevida do animal, sendo também, 

importante para a instituição da melhor forma de tratamento. A mandibulectomia rostral, consiste em 

um procedimento cruento e de difícil adaptação, sendo necessário explicar aos tutores todo o 

processo, para assim, juntos, promover um melhor pós-operatório para o animal.  
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CETOSE CLÍNICA E SUBCLÍNICA EM VACAS DE ALTA LACTAÇÃO 

 

CLINICAL AND SUBCLINICAL KETUS IN HIGH-LACTATION COWS 

 

ROSA, Nathan Luan Gabriel*; SILVA, Leticia Peternelli Da**; COSTA, Isabela Bazzo*** 

 

RESUMO 

O Brasil destaca-se a cada dia dentro do setor agropecuário, pois muitos destas atividades é o sustento 

de muitas famílias, com isso o melhoramento genético, manejo sanitario e reprodutivo vem sendo 

exigido pelos produtores, pois são fatores que refletem diretamente da produtividade do animal e no 

final no lucro do proprietário. A pecuaria leiteira está em constante crescimento dentro pais, o gado 

de leite e seu produto (o leite) vendo sendo valorizado, pois este já está enraizado na cultura e na 

nutrição de diversas famílias. Mesmo sabendo dos grandes princípios que este setor apresenta, 

produtores rurais encontram-se com dificuldade de manejo e grandes desafios com o gado leiteiro, 

principalmente nos primeiros meses de lactação, pois sabe-se que há um grande exigência na demanda 

energética no período de transição (pré e pós-parto), destacando-se as patologias metabólicas 

decorrente deste período, a que se encontra com mais constância é a cetose, que quando presente traz 

prejuízo ao produtor, pois pode desencadear outras patologias associadas. No início da lactação os 

animais passam por um balanço energético negativo (BEN), levando a uma perda nas condições 

corporais devido a mobilização das reservas corporais em resposta ao aumento da lactogênese, 

levando ao desenvolvimento da cetose, uma desordem metabólica com níveis elevados de corpos 

cetônicos. Estas patologias são consideradas comuns nos gados leiteiros, principalmente em animais 

de alta produção. Sendo assim, estas patologias trazem diversos gastos ao produtor, como: gastos 

com medicamento, veterinários, além de afetar diretamente na produção de leite e taxa de concepção.   

Palavras-chave: Bovino de leite. cetose. prejuízo.   

 

ABSTRACT 

Brazil stands out every day within the agricultural sector, as many of these activities are the livelihood 

of many families, with this the genetic improvement, sanitary and reproductive management has been 

demanded by producers, as they are factors that directly reflect the productivity of the animal and in 

the end on the owner's profit. The dairy cattle industry is constantly growing in the country, the dairy 

cattle and its product (milk) are being valued, as this is already rooted in the culture and nutrition of 

several families. Even knowing the great principles that this sector presents, rural producers find 

themselves with difficult management and great challenges with dairy cattle, especially in the first 

months of lactation, as it is known that there is a great demand in energy demand in the transition 

period (pre and postpartum), highlighting the metabolic pathologies resulting from this period, the 

one that is most constant is ketosis, which, when present, harms the producer, as it can trigger other 

associated pathologies. At the beginning of lactation, animals go through a negative energy balance 

(BEM), leading to a loss in body conditions due to the mobilization of body reserves in response to 

increased lactogenesis, leading to the development of ketosis, a metabolic disorder with high levels 

of bodies ketones. This pathologies is considered common in dairy cattle, especially in high 

production animals. Thus, these pathologies bring several expenses to the producer, such as: cats with 

medication, veterinarians, in addition to directly affecting milk production and conception rate. 

Keyword: Dairy beef. ketosis. prejudice. 
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INTRODUÇÃO  

 A cetose é considerada uma patologia de grande importância dentro da pecuaria, pois traz 

grandes perdas econômicas ao pecuarista, esta enfermidade interfere diretamente na produção dos 

animais, atingindo principalmente animais nos primeiros meses de lactação, devido a grande 

exigência energética no período de transição (pré e pós-parto), sendo um dos desafios na 

bovinocultura de leite, destacando-se a ocorrência de patologias metabólicas, devido ao balanço 

energético negativo (BEN),  com estresse metabólico, e acabam perdendo condição corporal devido 

à mobilização das reservas corporais em resposta ao aumento da lactogênese. Com o aumento deste 

balanço energético negativo, pode-se potencialmente levar ao desenvolvimento de cetose, uma 

desordem metabólica com níveis elevados de corpos cetônicos (RUTHERFORD et al., 2016). 

 

CETOSE CLÍNICA E SUBCLÍNICA EM VACAS DE ALTA LACTAÇÃO 

 A cetose é uma patologia presente no rebanho leiteiro, principalmente em animais de alta 

produção, esta é caracterizada devido ao aumento anormal de corpos cetônicos, como: ácido 

acetoacético (AcAc); acetona e ácido β-hidroxibutírico (BHB) nos tecidos, fluidos corporais (leite, 

urina e sangue) e ar expirado. Isso ocorre devido ao aumento no plasma sanguíneo de ácido graxos 

não esterificados (AGNE) ou também chamados ácidos graxos livre (AGL), pela mobilização 

excessiva da gordura corporal em ruminantes de alta produção com déficits energéticos, e pela 

diminuição de glicose sanguínea, sendo assim, quando há um uso exacerbado de corpos cetônicos 

através da musculatura e tecidos, como fonte de energia, estabelece a cetose. As perdas ocasionadas 

pela cetose incluem diversos gastos ao produtor, como: gastos com medicamentos, veterinários, 

afetando diretamente na produção de leite e taxa de concepção, trazendo um grande prejuízo ao 

produtor, além destas perdas, foi relatado que o aumento nas concentrações de corpos cetônicos, está 

associado com o maior risco de desenvolver doenças como mastite, metrite, retenção de placenta, 

laminite e deslocamento de abomaso (SOUZA e SOUZA, 2015). 

 A cetose é considerada uma patologia que acomete com mais frequência vacas leiteiras de alta 

produção, sendo as multíparas mais afetados que as primíparas, geralmente está patologia ocorre entre 

os dias 8 e 60 dias pós-parto, devido ao animal enfrentar um balanço energético negativo (BEN) 

(BORGES 2012). Esta patologia ocorre principalmente em animais estabulados no inverno e 

primavera, mas pode ocorrer em qualquer época do ano, porém, em animais que parem em pastagens 

a patologia apresenta-se mais rara, a taxa de incidência varia muito, mas um estudo epidemiológico 

demostrou uma taxa de incidência para cetose na lactação variando entre 0,2-10% (FLEMING 1993).  

No Brasil, a incidência da cetose subclínica é mais elevada do que a cetose clínica, no caso de 

bovinos afetando de 10 a 30% (podendo chegar a 34%), porém, quando comparado este índice com 

a cetose clínica, a mesma encontra-se entre 3 a 7%, demostrando-se mais controlada quando 

comparada a subclínica. O ideal seria que a incidência de cetose subclínica fosse menos que 5%, pois 

compreende-se que valores mais elevados representam uma perda econômica significativa. (GAMA 

e RODRIGUES 2001). Na maioria dos casos (90%), o transtorno é observado nos primeiros 60 dias 

de lactação, entre os dias 10 e 28, sendo as primíparas menos susceptíveis quando comparadas com 

as pluríparas, pois esta categoria apresenta-se um índice mais elevado devido ao número de partos, 

esta incidência também é observada durante a lactação, mostrando que animais que apresentaram 

cetose durante na lactação anterior, tem mais chances de apresentar a patologia nas subsequentes 

(GONZALES e CAMPOS 2003). 

 

CONCLUSÃO  

 Podemos concluir que esta patologia apresenta um cuidado maior dentro do rebanho, devia 

ela desencadear outras enfermidades, trazendo grandes prejuízos econômicos aos produtores, além 

de prejudicar o bem-estar do animal, diminuindo suas produtividades. Por isso é importante salientar 
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a nutrição destes animais, principalmente os de alta produção, pois, uma nutrição adequada do animal 

durante a o período seco e lactação é de suma importância.  

 Os três pilares de prevenção e controle da cetose (1. Alimentação e manejo das vacas durante 

o fim da lactação/período seco, 2. Otimização da ingestão de concentrados e rações no início da 

lactação e 3. Formulação de rações ideias para o início da lactação), devem sempre estar em harmonia 

para com o animal, para que este não sofra as consequências da doença e nem traga perdas econômicas 

para o produtor.  
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ADENOCARCINOMA DE TIREOIDE EM EQUINO – RELATO DE CASO. 

 

ADENOCARCINOMA OF THE THYROID IN THE HORSE – CASE REPORT. 

 

 

COLOMBO, Francisco Gabriel Silvério*; CUNHA, Isabelle Aiello Teixeira**; SILVA, Leticia 

Peternelli Da*** 

 

 

RESUMO 

Tireopatias na rotina clínica de equinos são raramente relatas, porem especialidades veterinárias vem 

ganhando espaço atualmente, dentre elas, a endocrinologia. A tireoide é uma glândula endócrina que 

exerce função de crescimento e maturação de órgãos, consumo de oxigênio, síntese e catabolismo de 

proteínas, taxa metabólica, regulação lipídea, entre outras funções. Está localizada entre o terceiro e 

sexto anel traqueal, logo após a laringe com complexa vascularização sanguínea. Problemas 

relacionados a esta glândula podem acarretar distúrbios orgânicos como hiper ou hipotireoidismo, 

além de alterações em diferentes órgãos como: esôfago, traqueia, musculatura cervical, vasos 

tireoidianos e nervos. Para ter-se um diagnóstico confiável a associação de achados clínicos, histórico 

do animal e exames complementares como: ultrassonografia, dosagem de hormônios tireoidianos, 

hemograma, bioquímico e histopatológico é de suma importância, visto que é necessário acarretar ao 

animal melhoria da qualidade de vida. O presente trabalho objetiva relatar o caso de um equino, 

macho, SRD, com aproximadamente 20 anos, atendido no setor de grandes de animais do hospital 

veterinário da Universidade de Marília – UNIMAR, o qual apresentava aumento de volume em região 

ventral de pescoço diagnosticado com adenocarcinoma de tireoide. Dentre os sinais clínicos 

observados se destaca a letargia, anemia macrocítica hipocrômica, hiperproteinemia, edema de 

cabeça e pescoço e dificuldade respiratória. Durante o atendimento o animal foi diagnosticado com 

hipotireoidismo por meio da mensuração de T3 total e T4 livre, sendo instituída terapia 

medicamentosa suporte. Para a confirmação do diagnóstico clínico, foi necessário à realização de 

exame de ultrassonografia, citologia, histopatológico e necropsia, confirmando assim que o animal 

era acometido por adenocarcinoma e síndrome paraneoplásica.  

Palavras-chave: Adenocarcinoma de tireoide. Equino. Hipotireoidismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________ 

*M. V. Aprimorando em Clínica, Cirurgia e Reprodução de Grandes animais do Hospital Veterinário da Universidade de 

Marília. E-mail: francisco-colombo@hotmail.com 

** M. V. Mestranda em Medicina Veterinária na área de Saúde e Produção Animal pela Universidade de Marília. E-mail: 

belleaiellocunha@gmail.com 

***Docente em Medicina Veterinária na Universidade de Marília. E-mail: letícia_pet@hotmail.com  

 

 

mailto:francisco-colombo@hotmail.com
mailto:belleaiellocunha@gmail.com


XIV Simpósio de Iniciação Científica e XI Encontro de Pós-Graduação: Cultura Digital e Conhecimento 

  

 

 
54 

Pós-graduação  

  XIV SIC e X ENPÓS 2021 

ABSTRACT 

Thyropathies in the clinical routine of horses are rarely reported, but veterinary specialties are 

currently gaining space, among them, endocrinology. The thyroid is an endocrine gland that plays a 

role in organ growth and maturation, oxygen consumption, protein synthesis and catabolism, 

metabolic rate, lipid regulation, among other functions. It is located between the third and sixth 

tracheal ring, right after the larynx with complex blood vascularization. Problems related to this gland 

can cause organic disorders such as hyper or hypothyroidism, in addition to changes in different 

organs such as: esophagus, trachea, cervical muscles, thyroid vessels and nerves. In order to have a 

reliable diagnosis, the association of clinical findings, the animal's history and complementary tests 

such as: ultrasound, thyroid hormones, blood count, biochemical and histopathological exams is of 

paramount importance, as it is necessary to improve the quality of life for the animal. The present 

work aims to report the case of a male, SRD, approximately 20 years old, treated in the large animal 

sector of the veterinary hospital of the University of Marília - UNIMAR, which presented an increase 

in volume in the ventral region of the neck diagnosed with thyroid adenocarcinoma. Among the 

clinical signs observed, lethargy, hypochromic macrocytic anemia, hyperproteinemia, head and neck 

edema and respiratory distress stand out. During care, the animal was diagnosed with hypothyroidism 

by measuring total T3 and free T4, and supportive drug therapy was instituted. To confirm the clinical 

diagnosis, it was necessary to perform an ultrasound, cytology, histopathological and necropsy 

examination, thus confirming that the animal was affected by adenocarcinoma and paraneoplastic 

syndrome. 

Keywords: Horse. Hypothyroidism. Thyroid adenocarcionoma. 

 

INTRODUÇÃO 

Especialidades veterinárias vêm ganhando espaço atualmente, dentre elas, a endocrinologia 

vem auxiliando no diagnóstico e tratamento de doenças que afetam as glândulas endócrinas. Essas 

são especializadas na produção de substancias químicas que atuam no controle do metabolismo, 

também conhecidas como hormônios. Dentre suas funções estão à reprodução, controle do 

crescimento e desenvolvimento orgânico, além da adaptação ao meio ambiente (RISTOW, 2014).  

Entre as glândulas endócrinas, a tireoide exerce importante função sobre o crescimento e 

maturação de órgãos, consumo de oxigênios, síntese e catabolismo de proteínas, taxa metabólica, 

regulação lipídea, dentre outras (STANLEY E HILLIDGE, 1982; MESSER, 1997 apud DORIA et 

al, 2008; CUNNINGHAN, 1999 apud DEGRAF, NARCY e BIAVA, 2017). Aspectos de diminuição 

ou aumento de sua atividade secretora, são conhecidos como hipotireoidismo ou hipertireoidismo. 

No entanto, são poucos os casos de equinos que apresentam estas enfermidades devido a casos de 

alterações morfológicas glandulares. Casos de hipotireoidismo são relatados devido à deficiência ou 

excesso de iodo (forma iatrogênica) ou por consumo de plantas toxicas ou deficiência de selênio. 

Nestes casos os sinais clínicos são: apatia, letargia, anormalidade de pelagem, apetite reduzido, edema 

de membros posteriores e acumulo de gordura em região de peito (SCHMITZ, 2000, apud DÓRIA, 

2008). Para confirmação do diagnóstico, níveis de T4 total, T4 livre e T3 total devem ser mensurados, 

ressalta-se que valores levemente abaixo do indicado, não caracterizam hipotireoidismo, já que vários 

fatores podem interferir na dosagem (VIANA et al, 2017).  

Anatomicamente nos equinos é constituída por dois lobos unidos por um delgado istmo 

fibroso, sua localização se dá entre o terceiro e sexto anel traqueal, ou seja, logo após a laringe. É 

altamente vascularizada por meio de irrigação sanguínea oriunda da artéria tireóidea caudal e artéria 

tireóidea cranial principalmente (VIANA et al, 2017).  

Quando avaliada, alterações de tamanho, conformação, consistência e mobilidades podem ser 

observadas ao exame físico, podendo ser uni ou bilateral. Para confirmação do diagnostico a 

realização de hemograma, exame bioquímico e urinálise, dosagem hormonal e exame 
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histopatológicos, são essenciais quando colaborados a clínica e histórico do animal (BREUHAUS, 

2004; BEYER, 2005; MAZAN, 2005 apud DÓRIA et al, 2008). 

Tireopatias na rotina clínica de equinos são pouco relatadas, visto que a evolução dos casos 

se dá de forma silenciosa e só são evidenciadas quando existe aumento de volume em região proximal 

ventrolateral ao pescoço. Além dos exames citados, a utilização de exames de imagem como a 

ultrassonografia pode auxiliar no diagnóstico e caracterizar as alterações presente na glândula afetada 

(VIANA et al, 2017). 

Neoplasias de tireoide normalmente geram alterações em diferentes órgãos como: esôfago, 

traqueia, musculatura cervical, vasos tireoidianos e nervos. Dentro dessas alterações, sinais clínicos 

com dispneia e disfagia, hipo e/ou hipertireoidismo, taquicardia, hipertensão sistêmica, anemia e 

coagulação intravascular disseminada (CID) podem ocorrer ou estar relacionados (NELSON & 

COUTO, 1992; TILLEY & SMITH JR, 2003; ELCE et al, 2003 apud VIANA et al, 2017; LUCKE 

& LANE, 1984 apud VIANA et al, 2017). 

Os adenomas são neoplasias comumente encontradas em equinos. Na grande maioria dos 

casos são relatados em animais mais velhos e unilateral (DALEFIELD & PALMER, 1994 apud 

VIANA et al, 2017). Segundo estudo realizado por Ralston, Nockels e Squeres (1998), os animais 

portadores de adenoma tireoidiano ou hipofisário podem demonstrar alterações no metabolismo da 

glicose e do cortisol (VIANA et al, 2017). Neoplasias malignas são menos frequentes na rotina e 

quando há relatos de neoformações, as dosagens séricas de hormônios tireoidianos podem se manter 

em níveis basais, embora possam desenvolver ao longo do tempo, hipotireoidismo e hipertireoidismo. 

Para tanto, alguns casos de hipotiroidismo já relatados descrevem alguns sinais clínicos como: 

letargia e intolerância a exercícios. Em casos de adenocarcinoma, um equino se apresentou 

eutireoideo e dois eram hipoteroideos, baseando-se nas concentrações séricas de T3 e T4 (JOYCE et 

al, 1976; HELD et al, 1985; HILLDGE, SANECHI & THEODORAKIS, 1982 apud VIANA et al, 

2017). Caso de carcinoma associado a adenoma de tireoide também foi descrito por Hovda et al 

(1990), neste caso os níveis de T3 se encontravam inferiores ao de literatura, porem a resposta ao 

estimulo por TSH se manteve dentro da normalidade, caracterizando a síndrome do eutireoideo 

doente (VIANA et al, 2017).   

Como alternativa para qualidade de vida do animal, a excisão cirúrgica completa da glândula 

junto à linfonodos regionais, pode-se tornar uma opção viável quando não apresenta tumores 

aderidos.  Casos de quimioteparapias somente são indicados quando não há a possibilidade de 

remoção total da glândula, ou em casos de metástase com lesões em linfonodos regionais e pulmão 

(TILLEY & COUTO, 2003 apud VIANA et al, 2017). 

O presente trabalho teve como objetivo relatar o caso de um equino, macho, SRD, com 

aproximadamente 20 anos, atendido no setor de grandes de animais do hospital veterinário da 

universidade de Marília – UNIMAR, o qual apresentava aumento de volume em região ventral de 

pescoço diagnosticado com adenocarcionoma de tireoide. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Foi atendido no hospital veterinário da Universidade de Marília – UNIMAR, um equino, 

macho, SRD, com aproximadamente 20 anos, pesando 360 Kg. O animal havia sido resgatado a 30 

dias, apresentando aumento de volume em região ventral de pescoço próximo a mandíbula. Animal 

não possuía histórico de vacinação, vermifugação ou trauma. No abrigo sua alimentação era à base 

de capim verde e ração específica para equinos. Ao exame de admissão observou-se mucosas 

hipocoradas, presença de ectoparasitas, escore corporal 2 (1-5) e considerável aumento de volume 

em região ventral do pescoço como já relatado, não foram observadas outras alterações clinicas ao 

exame realizado.  

Ao hemograma constatou-se anemia macrocítica hipocrômica e hiperproteinemia, sem 

alterações dignas de nota de células brancas, e ao exame de bioquímico observou-se lesão hepática. 
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Para o aumento de volume e devido sua localização, optou-se por realizar uma citologia guiada por 

ultrassonografia que identificou somente células inflamatórias e células de tireoide, sugerindo assim 

a realização de biopsia. No 2º dia de internação animal ainda permanecia com quadro de anemia 

macrocítica hipocrômica, hiperproteinemia, neutrofilia e linfopenia; perante os exames laboratoriais 

associados ao exame clínico, instituiu-se tratamento para babesiose com diaceturato de dimanezeno 

(3,5mg/Kg) IM nos dias 04 e 18/02 e oxitetraciclina (10mg/Kg) EV diluído em um litro de solução 

fisiológica, administrada a cada 48 horas por cinco aplicações. Realizado vermifugação com Mega 

Plus® VO.  

 Com a realização da biopsia, obteve-se diagnostico compatível com adenoma, sendo 

necessária a suplementação com levotiroxina sódica (10mcg/Kg) SID/VO por 30 dias, podendo-se 

realizar adenectomia completa. Porem animal veio a apresentar aparecimento e rápido crescimento 

de nódulo próximo ao peito. Ao exame citológico conclui-se que o nódulo era originário de metástase 

do tumor primário, tendo características de carcinoma. Como exame complementar para a tentativa 

cirúrgica, solicitou-se exame de ecocardiográfia e eletrocardiografia demonstrando 

comprometimento cardíaco e extensa vascularização do tumor, associado à clínica do animal e idade 

a cirurgia foi adiada com ciência da tutora e dos possíveis riscos que poderiam ocorrer durante o 

procedimento, bem como as possíveis ocorrências pela sua não realização.  

 Solicitado novo hemograma concluindo anemia macrocítica hipocrômica, hipoproteinemia, 

neutrofilia e linfopenia. Realizada dosagem de T3 total e T4 livre, com resultados de <0,20 ng/mL 

(0,46 a 1,63 ng/mL) e 0,17 ng/dL (0,47 a 1,86 ng/mL), consecutivamente, concluindo quadro de 

hipotireoidismo.  

Durante o tratamento paliativo, animal apresentou aumento de volume do tumor principal e 

secundário, edema de peito e cabeça. Neste quadro realizou-se terapia suporte com furosemida (1mg/ 

Kg) e dexametasona (0,06 mg/ Kg ou 20mg). Iniciou-se a suplementação com levotiroxina VO. Após 

início do tratamento o animal apresentou melhora do quadro com redução de edema e letargia, porém, 

alguns dias depois foi possível observar novo quadro de edema em membros anteriores, pescoço, 

cabeça, peito e massas tumorais, sendo necessária novamente terapia suporte. Após reconstituição do 

protocolo medicamentoso, houver piora do quadro clínico com apresentação de dificuldade 

respiratória severa, linha de esforço respiratório, narinas dilatadas e severa apatia. Com esta alteração, 

optou-se por dobrar a dose de levotiroxina e manter o animal em observação. 

 Com múltiplas alterações clínicas e orgânicas, foi solicitada avaliação multidisciplinar do 

animal, sendo sugerida traqueostomia, a qual não foi realizada, uma nova avaliação ecocardiográfica 

e uma radiografia para possível comprometimento traqueal. Juntamente foi realizada nova dosagem 

hormonal de T3 total, sem alteração significativa. Ao exame de ecocardiografia observou-se efusão 

pericárdica, dilatação de artéria pulmonar, redução de debito e comprometimento cardíaco.  

 Novo quadro de edema foi observado e instituído terapia suporte, mesmo com a piora do 

quadro, a tutora optou por ver o animal, assim manteve-se a terapia e a observação do animal caso 

apresentasse desconforto e/ou novas alterações. No dia seguinte animal demonstrou severa piora com 

dispneia, esforço respiratório, agonia respiratória, mucosas cianóticas, respiração com boca aberta, 

posição ortopneica, narinas dilatadas, ronco respiratório, agitação e posteriormente quadro 

convulsivo, sendo necessária a realização da eutanásia do animal pela não reversão do quadro clínico. 

Assim, o animal foi encaminhado para a necropsia onde se concluiu por lesões macroscópicas: 

síndrome paraneoplásica causada por adenocarcinoma de tireoide.   

 

CONCLUSÃO 

Casos de tireopatias equinas são pouco relatas na rotina clínica, para tanto a associação de 

exames laboratoriais, exames de imagens, exame clínico e histórico animal pode auxiliar no 

diagnóstico e conduta clínica a ser instituída. Dentro das possíveis neoplasias tireoidianas destacam-

se principalmente os adenomas e raramente os adenocarcinomas. Casos associados a síndrome 
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paraneoplásica não são relatos, visto que em muitas das situações as condutas adotadas podem levar 

a não progressão da síndrome e/ou caso clínico. Quando diagnostica inicialmente as tireopatias, 

mesmo em grandes animais, as chances de cura e melhoria da qualidade de vida do animal aumento 

significativamente.  
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RUPTURA DE BEXIGA EM CÃO: RELATO DE CASO 

 

      BLADDER RUPTURE IN DOG: CASE REPORT 

 

LIMA, Bianca Desordi*; OLIMPIO, Mariana Silva**; MARTINS, Guilherme Da Silva***; 

BATISTETI, Maria Carolina Mantovanelli***; CAMPOS, João Victor Prates*** ; MACHADO, 

Paula Dos Santos Monteiro***; REPETTI, Cláudia Sampaio Fonseca**** 

 

RESUMO 

A ruptura de bexiga esta entre as principais afecções que acometem a vesícula urinária 

de pequenos animais, ocorrendo devido a traumas por acidente automobilistico, quedas, 

traumas abdominais intensos, fraturas de pelve, além de complicações pós cirurgias vesicais. 

Também pode ocorrer por necrose secundária à obstrução uretral prolongada ou por 

comprometimento no suporte sanguineo. Animais com tal afecção podem apresentar 

aumento de volume abdominal, dor, hematomas externos em região abdominal, 

hipovolemia, desidratação, uremia e uroperitoneo, sendo este, o principal causador dos 

outros sinais clínicos. Como diagnóstico, existe a correlação dos sinais clínicos observados 

durante o exame físico com as imagens de radiografias contrastadas e ultrassonografia 

abdominal, ambas verificando extravasamento de urina para a região abdominal. O 

tratamento definitivo indicado para os casos de ruptura de bexiga é o procedimento cirúrgico 

de laparotomia exploratória associada a cistorrafia  da vesícula urinária. O presente trabalho 

visa relatar um caso de ruptura de bexiga causada por acidente automobilístico em um cão 

atendido no setor de clínica cirurgica de pequenos animais no Hospital Veterinário da 

Universidade de Marília e apontar a evolução do mesmo posterior ao tratamento com a 

cistorrafia.   

Palavras-chave: Cão. Vesícula Urinária. Cirurgia.  

 

ABSTRACT  

Bladder rupture is among the main affections that affect the urinary vesicles of small animals, 

occurring due to trauma from car accidents, falls, intense abdominal trauma, pelvic fractures, in 

addition to complications after bladder surgery and necrosis secondary to urethral obstruction 

prolonged or compromised blood support. Animals with this condition may present with increased 

abdominal volume, abdominal pain, external bruises in the abdominal region, hypovolemia, 

dehydration, uremia and uroperitoneum, which is the main cause of other clinical signs. As a 

diagnosis, there is a correlation of the clinical signs observed during the physical examination with 

the images of contrast radiographs and abdominal ultrasonography, both verifying urine leakage into 

the abdominal region. The definitive and indicated treatment for cases of bladder rupture is the 

surgical procedure of exploratory laparotomy associated with urinary vesicle cistorrhaphy. The 

present work aims to report a case of bladder rupture caused by an automobile accident in a dog 

treated at the small animal surgical clinic at the Veterinary Hospital of the University of Marília and 

to point out its evolution after the treatment with cistorrhaphy. 

Keywords – Dog. Urinary Vesicle. Surgery. 
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INTRODUÇÃO 

Existem diversas afecções que acometem o sistema urinário de cães e gatos, sendo 

a ruptura de bexiga uma das mais frequentes encontradas nos atendimentos clínico-

cirúrgicos de pequenos animais (MACPHAIL, 2015). A ocorrência desta afecção está 

associada a traumas por acidentes automobílisticos, traumas abdominais intensos e 

agudos, quedas, passagem inadequada de sonda uretral, fraturas de pelve, necroses 

secundárias a obstrução uretral prolongada pela presença de cálculos uretrais ou tumores 

em ureta proximal ou trígono vesical ou por deficit no suporte sanguineo da bexiga 

(MACPHAIL, 2015; LIMA et al., 2021). A vesícula urinária pocisiona-se entre os ossos 

da pelve e de maneira anatômica tem relacão com as visceras abdominais e com o 

peritônio dorsalmente, ventralmente tem relação com o diafragma orogenital e 

caudalmente tem relação com o reto, com isto, quando está vazia encontra-se bem 

protegida pelas estruturas ao seu redor, porém quando encontra-se repleta, apresenta-se 

com maior vulnerabilidade aos traumas, pois há aumento de sua superfície , gerando 

diminuição de sua mobilidade e compressibilidade durante um trauma (CRISTOFARI 

et al., 2012).  

Animais com quadro de ruptura de vesícula urinária podem apresentar 

sensibilidade e distensão abdominal, dor, hematúria, anúria e uroperitônio, de forma que, 

em decorrência do uroperitônio, outros sinais podem ser apresentados dentre eles, 

hipovolemia, hipercalemia, desidratação, uremia e sepse podendo levar ao óbito animal 

(CRISTOFARI et al., 2012; SILVA et al., 2018). 

   O diagnóstico de pacientes com ruptura de bexiga deve ser feito através da 

associação dos dados obtidos na anamnese aos sinais clínicos encontrados durante o 

exame fisíco. A abdominocentese permite coletar e confirmar a presença de urina na 

cavidade abdominal, e a sondagem uretral com administração de solução fisiológica e 

não retorno da urina pela sonda reforçam a suspeita diagnóstica. O diagnóstico pode ser 

confirmado através de ultrassonografia abdominal demonstrando a presença de liquido 

livre com celularidade em cavidade abdominal e a descontinuidade da parede da bexiga, 

identificada pela cistografia (imagens radiograficas com contraste de iodo) positiva, 

apontam a ruptura de bexiga devido ao extravasamento de contraste na cavidade 

abdominal e ausência de cortono normal da bexiga. Exames laboratoriais devem ser 

associados aos de imagem visando a estabilidade do quadro clinico geral do paciente 

(DIVINO, 2019; LIMA et al., 2021).  

O tratamento para pacientes com ruptura de bexiga envolve a parte clínica, onde 

deve se estabilizar o paciente através da correção de alterações hidroeletroliticas e 

acidobásicas com a fluidoterapia, antiobioticoterapia e manejo da dor. O tratamento de 

eleição para os casos de ruptura de bexiga é o procedimento cirúrgico de cistorrafia, 

porém deve se analisar o comprometimento da bexiga, visto que, em casos de lesões 

graves com necrose tecidual o tratamento irá consistir na cistectomia (ressecção do 

tecido necrosado) e posterior cistorrafia (DIVINO, 2019). O prognóstico de pacientes 

com ruptura de bexiga depende de algumas situações, dentre elas, a sua causa, o tempo 

de evolução e em quanto tempo foi realizado o diagnóstico. Pacientes que apresentam 

uroperitônio com quadros de uremia e hipercalemia apresentam prognóstico reservado, 

estando indicado tratamento clínco associado ao cirúrgico para reversão do quadro 

urêmico. Já nos casos de diagnóstico precoce e instituição do tratamento correto, as 

chances de complicações são diminuidas e a maiorias dos animais apresentam 

prognóstico favorável posteriormente a cistorrafia (DIVINO, 2019; LIMA et al., 2021).  
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DESENVOLVIMENTO  

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Marília no dia 25 de 

agosto de 2021, um cão, macho, SRD (sem raça definida), de um ano, pesando 15,4 Kg, 

em que o tutor relatou que o animal havia sido atropelado uma hora antes do atendimento 

e desde então não se levantou mais. Relatou ainda presença de lesões de pele em 

membros posteriores e em região abdominal com sangramento. O animal passou pelo 

atendimento e durante o exame físico foi possivel notar algumas alterações dentre elas, 

mucosas hipocoradas, lesões lacerantes em região de flanco esquerdo e em membro 

posterior direito, edema e dor à palpação de membro posterior direito em região de 

fêmur, ainda durante o exame físico notou-se dor à palpação abdominal e áreas com 

hematomas em região abdominal ventral. Visto o quadro do animal, foi realizado 

tratamento ambulatorial com Morfina 0,3mg/kg por via intramuscular, Ceftriaxona 

30mg/kg por via intravenosa e Meloxican 0,2% 0,1mg/kg por via subcutânea. Foram 

realizados exames de sangue sendo observado trombocitopenia ao eritrograma podendo 

estar associada ao quadro traumático do animal e à hemoparasitose visto que o paciente 

apresentava infestação por ectoparasitas; os exames bioquimicos de ureia, creatinina, 

fosfatase alcalina (FA) e alaninoaminotransferase (ALT) apresentaram-se dentro dos 

padrões de normalidade.  

Com a queixa principal de atropelamento e a possibilidade de politraumatismos 

realizou-se a sondagem uretral do paciente, de forma que, não observou-se presença de 

urina pela sonda uretral, com isto, injetou-se solução fisiológica pela sonda e nao se 

observou volta de conteudo pela mesma. Diante do exposto,optou-se pela realização de 

ultrassonografia abdominal, em que foi identificado presença de liquido livre 

abdominal; ainda neste exame observou-se que durante a injeção de solução fisiológica 

pela sonda não havia formação completa da vesícula urinária, confirmando a suspeita de 

ruptura de bexiga. Sendo assim, o animal foi encaminhado imediatamente para 

intervenção cirúrgica de cistorrafia.  

Já no centro cirúrgico e após a realização da tricotomia, o animal foi posicionado 

em decúbito dorsal. Com o paciente já sob anestesia geral inalatória, realizou-se a 

antissepsia pré cirúrgica com clorexidine alcoólico e após colocação dos panos de 

campo, iniciou-se a incisão na região retro umbilical entendendo-se lateralmente ao 

prepúcio. Após divulsão do tecido subcutâneo incisou-se a linha alba premitindo a 

exposição da bexiga traumatizada. Após identificar a bexiga, notou-se que a mesma 

encontrava-se rompida em sua região cranial, assim, foram realizadas duas suturas de 

apoio facilitando a exposição e manipulação da vesícula urinária, permitindo melhor 

avaliação da mesma e inicio da cistorrafia.  

A cistorrafia foi realizada após o debridamento das bordas rompidas e consistiu 

da sutura em dois planos, em que o primeiro plano aproximou a camada mucosa com a 

camada submucosa, com sutura continua no padrão Reverdin (festonado) com fio 

absorvível, monofilamentar, Poliglecaprone 25 (Monocryl), 4-0, em sequência foi 

realizado o segundo plano de sutura, sendo escolhida a sutura invaginante das camadas 

seromuscular com padrão de sutura Cushing, com fio absorvível, monofilamentar, 

Poliglecaprone 25 (Monocryl), 4-0. Posteriormente com o fim das suturas, realizou o 

teste de vazão, onde aplicou interiormente na bexiga 5,0mL de solução fisiologica, 

notando-se alguns pontos com extravasamento de contéudo, com isto, realizou-se 

suturas simples separadas com fio absorvível, monofilamentar, Poliglecaprone 25 

(Monocryl), 4-0 onde após  realizar novamente o teste de vazão, notou-se que não havia 
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mais nenhuma tipo de extravasamento da bexiga, finalizando assim a cistorrafia. Foi 

realizada omentopexia, fixando áreas do omento na lesão da bexiga com suturas simples 

separadas com fio absorvível, monofilamentar, Poliglecaprone 25 (Monocryl), 4-0, 

visando melhor cicatrização e proteção da área lesionada traumaticamente. Em 

sequência ocorreu a lavagem da cavidade abdominal com solução fisiológica morna e 

foi sugado contéudo após a lavagem, visando a prevenção contra peritonite e 

uroperitônio. A intervenção cirúrgica foi finalizada com a aposição do tecido muscular 

com padrão de sutura Sultan, com fio multifilamentar, Náilon, 2-0, posteriormente, foi 

realizada aposição do tecido subcutâneo com padrão de sutura Cushing, com fio 

multifilamentar, Náilon, 3-0, e por fim realizou-se aposição dermorrafia com padrãode 

sutura simples separada, com fio Náilon, 4-0. O animal foi mantido no centro cirúrgico 

até a completa recuperação anestésica, sendo então levado ao setor de radiologia em que 

foram realizadas radiografias de pelve e membro pélvico direito, notando-se fratura de 

cabeça e regiao distal de fêmur direito, e fratura em região sacro íliaca direita.  

O paciente foi mantido com sonda uretral e sob plantão noturno, em que foram 

realizados fluidoterapia, analgesia com infusão de solução composta por Fentanil, 

Cetamina e Lidocaína, além de Meloxican e antibioticoterapia com Ceftriaxona. Foi 

mensurado o débito urinário e coloração da urina, constatando-se produção de urina 

dentro da normalidade (2ml de urina/kg/hora), porém a urina apresentava-se de 

coloração sanguinolenta escura com a presença de coágulos.  

Durante a reavaliação do paciente no dia posterior à cirurgia, notou-se que o 

mesmo encontrava-se bem, com a manutenção dos parametros vitais e com débito 

urinário normal, entretanto, a urina ainda apresentava aspecto sanguinolento com 

coágulos. Devido a causas pessoais tutor optou por levar o animal e dar continuidade ao 

tratamento clínico em casa, desta forma, foi prescrito tratamento domiciliar com 

Cloridrato de tramadol 50mg - 4mg/kg/BID(duas vezes ao dia)/7dias, Dipirona 500mg 

– 25mg/kg/BID/7dias, Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 250mg – 

22mg/kg/BID/7dias, Gaviz v 20mg – 1mg/kg/SID(uma vez ao dia)/7dias e Maxican 2mg 

– 0,1mg/kg/SID/3 dias, desta forma, animal foi liberado com tratamento domiciliar e 

sonda uretral, de maneira que foi agendado retorno para o dia posterior. No retorno, o 

tutor relatou que animal estava bem, havia se alimentado, e havia recebido as 

medicações como prescrito. Durante avaliação do animal observou-se que o mesmo 

apresentava parametros vitais normais, pórem não apresentava-se mais sondado, visto 

que, havia retirado a sonda durante a noite, porém tutor relatou que havia visto o paciente 

realizar micção espontânea durante a noite, com isto, o paciente foi sondado novamente 

onde notou-se que a urina apresentava-se com coloração amarelo escura com a presença 

de coágulos, assim, foi realizada lavagem da vesícula urinária com solução fisiológica e 

o paciente foi liberado.  

Nos dias 28 e 29 de agosto animal retornou ao hospital veterinário novamente 

onde o mesmo apresentava parametros vitais normais e havia retirado a sonda 

novamente, em ambos os dias foi realizada sondagem uretral, onde notou-se urina de 

coloração amarelo forte com ausência de coágulos, de maneira que a lavagem da bexiga 

com solução fisiológica foi realizada em ambos os dias também.  

No dia 30 de agosto, animal retornou ao hospital veterinário onde coletou-se urina 

e visualizou-se que a mesma encontrava-se com a coloração amarelo escura, de maneira 

que, ocorreu lavagem sa bexiga novamente. No dia 31 de agosto animal retornou ao 

hospital veterinário para correção de fraturas em membro posterior direito, anterior ao 

procedimento cirúrgico, coletou-se urina novamente, onde notou-se que a mesma 

encontrava-se com ausência de coágulos e com coloração amarelo clara onde optou-se 
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pela alta médica do paciente em relação ao sistema urinário, de maneira que o paciente 

se manteve em tratamento posteriormente para correção de fraturas em membro pélvico 

direito e para tratamento de hemoparasitose.  

 

DISCUSSÃO 

 De acordo com Pereira et al. (2013) a ruptura de bexiga é considerada uma das 

principais afecções do sistema urinário de pequenos animais, sendo considerada uma 

afecção de emergência, visto sua gravidade em decorrência do extravasamento de urina 

para a cavidade abdominal que leva ao quadro de uremia, desidratação, hipercalemia e 

hipovolemia podendo evoluir para o óbito.  

O cão atendido no presente caso tinha histórico de trauma por acidente automobilístico, 

que é considerada uma das principais causas de ruptura de bexiga (LIMA et al., 2021). 

A suspeita  de trauma em vesícula urinária deve ser suspeitada em casos de 

atropelamento conforme descrito por Lima (2011), visando diagnóstico rápido e 

acertivo, o que auxiliará no tratamento e prognóstico do animal. 

Animais com ruptura de vesícula urinária podem apresentar diversos sinais clínicos, 

dentre eles, dor abdominal, hematúria, disúria, anúria, ausência da bexiga à palpação, 

uroperitônio, hematomas abdominais (CRISTOFARI et al., 2012; SILVA et al., 2018; 

LIMA et al., 2021) conforme evidenciado no paciente em questão. 

No caso relatado, a suspeita diagnóstica se deu através dos sinais clínicos de dor e 

hematomas abdominais, anúria e ausência da bexiga à palpaçã,o associados a sondagem 

uretral e injeção de solução fisiológica sem retorno de conteúdo. A confirmação foi 

estabelecida pela imagem ultrassonográfica constando presença de liquido livre 

abdominal e perda da continuidade da bexiga. Tais achados estão em acordo com os 

descritos por Macphail (2015) e Divino (2019) que apontam que o diagnóstico de ruptura 

vesical deve ser feito através da somatória de dados obtidos na anamnese, exame físico 

e complementar de ultrassonografia. 

Como tratamento, Lima et al. (2021) citam que deve ser feito com a administração de 

fluidoterapia durante o período pré e pós-cirúrgico visando a redução dos níveis de ureia 

e creatinina no sangue e com isto avaliar a perfusão do paciente, além de associar o 

tratamento cirúrgico de cistorrafia, sendo este o definitivo para os casos de ruptura de 

bexiga. Pela rapidez entre o tempo decorrido entre o acidente e o atendimento clínico, 

os exames bioquímicos do animal apresentavam-se ainda dentro dos limites da 

normalidade, fato que contribuiu para melhor prognóstico do paciente.  

O procedimento de cistorrafia realizada no paciente exposto foi realizado conforme 

descrito por Mcphail (2015). A técnica foi executada em dois planos de suturas, 

utilizando fios absorvíveis sintéticos monofilamentares, sendo realizado o teste de 

vazamento ao término da cistorrafia. Tal teste foi fundamental para se detectar 

extravazamento de conteúdo, que foi solucionado com algums suturas na parede vesical.  

Desta forma, Divino (2019) e Lima et al. (2021) apontam que o prognóstico para os 

pacientes com esta patologia depende de algumas situações, sendo elas, a causa da 

ruptura, o tempo de evolução do quadro clínico e em quanto tempo foi realizado o 

diagnóstico definitivo e instituído o tratamento, de maneira que, aqueles pacientes que 

apresentam sinais de uroperitônio apresentam prognóstico reservado. Já os quadros em 

que o diagnóstico e o tratamento com a cistorrafia são instituídos de forma precoce, o 

prognóstico se apresenta de maneira favorável, visto que, as chances de complicações 

diminuem. Tal fato pode ser confirmado no presente relato, em que após o tratamento 

clínico com fluidoterapia, antibioticoterapia e intervenção cirúrgica, o animal se 
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manteve estável, urinando normalmente e possibilitando a alta médica, apontando o 

sucesso da técnica cirúrgica instituída.  

 

CONCLUSÃO 

Visto a evolução do caso exposto, pode-se concluir que animais com ruptura de bexiga são pacientes 

que necessitam de tratamento emergencial, sendo fundamental o diagnóstico precoce seguido da 

rápida instituição do tratamento cirúrgico que contribuirão para boa evolução do quadro clinico do 

animal.   
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FERRAMENTAS DA QUALIDADE DO COTIDIANO AO USO HOSPITALAR 

 

QUALITY DAILY TOOLS FOR HOSPITAL USE 

 

CODOGNO, Kimberly*; PONTELI, Cristiano Okada** 

 

RESUMO 

Ferramentas da qualidade são instrumentos com foco na melhoria contínua, evolução das atividades 

e processos. Serão apresentados como objeto de estudo o 5W2H e o Brainstorming. O 5W2H é 

voltado para elaboração de plano de ações, reuniões e padronização de processos, possui algumas 

variações que serão apresentadas, essa ferramenta é constituída por perguntas em inglês e geralmente 

é apresentada em forma de planilha ou tabela a ser preenchida. O Brainstorming, também conhecido 

como tempestade de ideias, é uma exposição de possíveis soluções ou ideias sobre um determinado 

assunto, aplicado de forma mais informal, livre de críticas e sem separação de hierárquica dentro de 

um tempo pré-estabelecido. O intuito deste trabalho é mostrar uma forma de implantação mais 

intuitiva das ferramentas da qualidade nas equipes de trabalho, trazendo as experiências cotidianas e 

uso informal das ferramentas dos próprios colaboradores para o ambiente de trabalho. A segunda 

etapa será apresentar o conceito e o uso estruturado da ferramenta em um hospital que esteja em 

processo ou já possua certificação em qualidade hospitalar. A proposta busca proporcionar menor 

resistência do uso e aplicação, melhor compreensão do conceito, aplicabilidade e da finalidade do uso 

das ferramentas, fazendo com que o colaborador entenda como e o porquê de se utilizá-las de modo 

ativo. 

Palavras-chave: 5W2H. Brainstorming. Cotidiano. 

 

ABSTRACT 

Quality tools are instruments focused on continuous improvement, evolution of activities and 

processes. The 5W2H and Brainstorming will be presented as object of study. The 5W2H is aimed at 

preparing action plans, meetings and standardizing processes, has some variations that will be 

presented, this tool consists of questions in English and is usually presented in the form of a 

spreadsheet or table to be filled out. Brainstorming, also known as Brainstorming, is an exposition of 

possible solutions or ideas on a certain subject, applied in a more informal way, free from criticism 

and without separation of hierarchical lines within a pre-established time. The purpose of this work 

is to show a more intuitive way of implementing quality tools in work teams, bringing everyday 

experiences and informal use of tools by employees themselves to the work environment. The second 

step will be to present the concept and structured use of the tool in a hospital that is in process or 

already has hospital quality certification. The proposal seeks to provide reduced resistance to use and 

application, better understanding of the concept, applicability and purpose of using the tools, making 

the employee understand how and why to use them actively. 

Keywords: 5W2H. Brainstorming. Daily. 
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INTRODUÇÃO 

O conceito Qualidade na visão do prestador de serviço se refere a satisfazer o cliente, atender as suas 

necessidades e expectativas. Já do ponto de vista do cliente está associado ao valor e a utilidade 

percebida e atribuída ao produto ou serviço pelos outros usuários e pelo próprio cliente. 

Já as Ferramentas da Qualidade são instrumentos utilizados nas áreas administrativas com a finalidade 

de identificar, analisar, definir e propor soluções para problemas que possam interferir ou estar 

interferindo no desempenho dos processos organizacionais, sempre buscando a melhoria contínua e 

a evolução das atividades. 

Quando se fala em Ferramentas da Qualidade as pessoas já imaginam algo muito difícil de usar, mas 

na verdade algumas delas são utilizadas no dia a dia sem percebermos, uma delas é o 5W2H e outra 

o Brainstorming, que serão usados para este estudo. 

O 5W2H é uma ferramenta voltada para elaboração de planos de ações, reuniões e padronização de 

processos, “(...) busca o fácil entendimento por meio da definição de responsabilidades, métodos, 

prazos, objetivos e recursos associados”. (Rocha & al., 2012, p. 78-79) 

 Brainstorming, conhecido também como Tempestade de Ideias, é utilizado para "apanhar” ideias 

para um objetivo e até possíveis soluções para determinado problema. Essa ferramenta engloba uma 

dinâmica de grupo, explora a criatividade e quebra as barreiras (mesmo que apenas temporariamente) 

das relações hierárquicas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A ferramenta 5W2H geralmente é apresentada por meio de uma tabela ou planilha. O 5W representa 

cinco perguntas em inglês que iniciam com a letra W: What, Who, When, Where, Why; já o 2H se 

refere as perguntas em inglês: How e How Much. 

 

Tabela 1 – Exemplo 5W2H no cotidiano 

Setor / situação: Viagem para Salvador – BA Responsável: Maria 

Objetivo: Levar a família (03 pessoas) para viajar no Carnaval 

What 

(O que) 

Who 

(Quem) 

When 

(Quando) 

Where 

(Onde) 

Why 

(Por que) 

How 

(Como) 

How much 

(Custo) 

Cotar 

valores 
Maria 

1ª quinzena 

de 

novembro 

Agências 

de 

Turismo 

Encontrar 

o melhor 

preço 

Por telefone, e-

mail e 

presencialmente 

 

Comprar 

pacote de 

viagem 

Maria e 

seu 

marido 

Até 20/11 

Agência 

de 

Turismo 

escolhida 

Para 

formalizar 

a viagem 

Indo até a agência 

escolhida e 

assinando o 

contrato 

+/-  

R$ 7.000,00  

Comprar 

malas 
Maria Janeiro 

Site de 

compras 

Para levar 

no avião 

Pesquisando 

modelos on-line 

+/- R$ 

600,00 

 

Essa ferramenta pode ser apresentada com variações 5W1H (sem o How Much – Custos) e 5W3H 

(acrescentando How Many – Quantos). O uso dessas variações depende do caso ou situação que irá 

ser tratada e das suas especificidades. 

No cotidiano as pessoas usam essa ferramenta sem perceber, no planejamento de uma viagem, de um 

sonho, compra de um carro ou casa própria, na criação dos filhos, casamento, entre outros. O ser 

humano está sempre pensando no que, quando, como, quanto vai custar... ao tomar consciência da 

facilidade de uso e aplicação da ferramenta 5W2H nas atividades do dia a dia, usar no trabalho se 

tornará mais fácil e poderá produzir menos resistência na implantação “A empresa deixa de ser uma 
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máquina de processos e ferramentas para se tornar uma organização que cresce por meio de 

experiências, aprendizados com erros e rápida adaptação às mudanças”. (Camargo R., & Ribas T., 

2019, p.101) 

O Brainstorming é uma ferramenta utilizada com equipes ou grupos multiprofissionais, onde há um 

mediador, que conduzirá a reunião e irá organizar as sugestões de acordo com o estabelecido ou 

necessidade a ser trabalhada, os participantes irão expor as suas opiniões e discutir sobre o tema 

proposto. Ela “(...)demonstra seu valor quando a meta é abrir uma ampla variedade de ideias” (Brown, 

T., 2020, p.85). Essa ferramenta é utilizada na vida por exemplo: na escolha de uma viagem em 

família ou amigos, no sabor de uma pizza, entre outros.  

Ao iniciar um Brainstorming o mediador deve introduzir o tema aos convidados, explicar como será 

estruturada a reunião e, se achar necessário, falar sobre as restrições que podem existir (financeira, 

estrutural, recursos, entre outros), assim como para uma viagem possuímos restrição de período e 

financeiro por exemplo. Ele esclarece ao grupo que toda ideia é bem-vinda, que nenhum pensamento 

é bobo e que piadas ou deboches em relação as ideias dos colegas não serão aceitas, pois inibe os 

outros integrantes a falarem, perde-se o foco da reunião e constrange o colaborador diante dos outros 

presentes “(...) as pessoas têm liberdade total para falar”. (Souza, S.M.D.O., 2018, p. 126) 

O Brainstorming pode ser mediado de três maneiras: 

1. Organizado: segue uma sequência para a exposição das ideias (o próprio mediador organizará esta 

ordem); 

2. Livre: abre-se para a todos compartilharem os pensamentos conforme forem surgindo; 

3. Misto: começa uma primeira rodada com o brainstorming organizado e depois abre para quem for 

tendo novas ideias. 

Caso o mediador perceba que as ideias estão indo todas para o mesmo caminho ou que estão se 

repetindo, ele pode sugerir algo para obter outra visão dos integrantes. 

Após o esgotamento de ideias ou um número considerável delas pode-se encerrar a essa etapa da 

discussão. Em seguida, junto ao mesmo grupo ou parte dele ou apenas os gestores, realizar o corte de 

ideias de acordo com as restrições estabelecidas. Aquelas que sobraram irão ser estudadas para 

implantação. 

 

CONCLUSÃO 

As Ferramentas da Qualidade estão presentes no dia-a-dia, desde a infância, por exemplo: a pergunta 

“vamos brincar do que?” já gerava um Brainstorming e se organizar para um trabalho escolar utilizava 

o 5W2H separando quem ia fazer o que e até quando. Já na vida adulta são usados para outras 

finalidades, como já exemplificado anteriormente. Mesmo que não se tenha o conhecimento teórico 

sobre a utilização das ferramentas ou sobre a aplicabilidade no ambiente de trabalho já se possui uma 

experiência anterior, mesmo que superficial. 

Conclui-se que partir do princípio dessa experiência anterior ao apresentar as Ferramentas da 

Qualidade gerará familiaridade resultando em menor resistência no uso, melhor compreensão e 

fixação do tema para os colaboradores. Dessa forma gerando um uso onde o colaborador pensa, 

minimizando o uso de forma automática. 
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E-LIXO E A LOGÍSTICA REVERSA: SUSTENTABILIDADE E INCLUSÃO DIGITAL 

 

CASTILHO, Myrian Lucia Ruiz*; CASTILHO JUNIOR, Christovam** ; CARÁCIO, Flávia Cristina 

Castilho Carácio*** 

 

RESUMO 

O desenvolvimento tecnológico e a crescente demanda por produtos eletroeletrônicos são 

responsáveis pela rápida obsolescência desses equipamentos resultando no aumento do lixo 

eletrônico ou E-lixo, como também é conhecido. A chamada Logística Reversa, definida pela Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos, define a coleta desses produtos para o seu reaproveitamento 

contribuindo para a sustentabilidade. Neste contexto, o Projeto Reciclaetec, da ETEC Antônio 

Devisate de Marília/SP realiza a coleta, desmonte e destinação correta do lixo eletrônico, isto é, 

computadores e demais equipamentos eletrônicos que são descartados ou doados pela comunidade 

mariliense e da região, transformando-o em novos computadores funcionais que retornarão à 

população local por meio de doação voluntária tanto para moradores e estudantes em condições de 

vulnerabilidade social bem como a instituições da cidade e da região que se encontram necessitadas 

de equipamentos eletrônicos para a realização de seus trabalhos e projetos. Dessa forma, o referido 

projeto tem como consequência a promoção da Inclusão Digital bem como põe em prática a 

Responsabilidade Social tão requerida nos dias atuais.  

Palavras-chave: E-lixo. Inclusão Digital. Logística Reversa.  

 

ABSTRACT 

The technological advancement and the growing demand for electrical and electronic equipment are 

responsible for the quick obsolescence of these products, resulting in the increase of electronic waste 

or E-waste as it is also known. The called Reverse Logistics created by the National Solid Waste 

Policy determines the collection of these products to be reused, thus contributing to sustainability. In 

this context, Reciclaetec Project by the State Technical School (ETEC) Antônio Devisate of Marília, 

SP, collects, dismantles and correctly disposes of electronic waste, that is, computers and other 

electronic equipment that are discarded or donated by the city and region, and transform them in new 

operating computers which will return to the local population through voluntary donations both to 

residents and students in conditions of social vulnerability as well as institutions in the city and region 

that need electronic equipment for their work and projects. Therefore, the above-mentioned project 

consequently promotes Digital Inclusion, and puts Social Responsibility, which is much needed 

nowadays, into practice. 

Key words: E-waste. Digital Inclusion. Reverse Logistics.  
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Introdução: 

 

Um dos maiores desafios da sociedade moderna, sobretudo, em países emergentes como é o 

caso do Brasil onde ocorrem alterações de consumo, grande geração de resíduos sólidos e constante 

avanço tecnológico levam os consumidores à uma grande confusão pelo fato de desconhecerem os 

procedimentos corretos quanto aos equipamentos em desuso. 

Este trabalho tem como objetivo analisar a literatura existente sobre o lixo eletroeletrônico e 

as implicações decorrentes do seu descarte incorreto em relação ao pós-consumo, procurando, 

sobretudo, a preservação do meio ambiente bem como analisar estudos já realizados sobre o que é a 

Logística Reversa e o papel que a mesma desempenha na preservação do meio ambiente. 

 

1. O que é o Lixo Eletrônico ou “E-lixo”? 

 

Lixo eletrônico é o nome dado aos resíduos resultantes da rápida obsolescência de 

equipamentos eletrônicos. O perigo do lixo eletrônico, também conhecido como “E-lixo” procede 

dos materiais de sua constituição como chumbo, mercúrio, arsênico, cádmio, cobre, berilo, bário, 

cromo, níquel, zinco, prata e ouro. 

Sobre este assunto, Leite (2003) afirma: 

[...] bens e materiais residuais [...] caso não sejam devidamente ‘controlados’ 

gerarão impactos ambientais, seja pela liberação de constituintes nocivos à 

vida, seja pelo acúmulo desses resíduos, originando indiretamente poluição e 

riscos à saúde humana [...]. (LEITE, 2003, p. 41) 

De acordo com este pensamento estudiosos do assunto afirmam sobre o tratamento do lixo: 

[...] o tratamento inadequado do lixo, tanto pela população que o joga 

irresponsavelmente em qualquer lugar, quanto pelas agências públicas que 

raramente dispõem de sistemas de tratamento adequado, transforma as 

cidades em um campo minado [...] (VIOLA et al. 1987, p. 83) 

Com o avanço da tecnologia e o marketing das propagandas de produtos eletrônicos em alta, 

bem como a facilidade de adquiri-las torna esse mercado aquecido. A consequência é a obsolescência 

desses produtos e o aumento dos resíduos tóxicos descartados inadequadamente no meio ambiente. 

 

2. A implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi um marco muito importante para a política 

ambiental brasileira, pois incentiva o descarte dos resíduos de forma correta e compartilhada, além 

de promover a reciclagem e reutilização dos resíduos sólidos. 

Um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a responsabilidade 

compartilhada entre comerciantes, fabricantes, distribuidoras, Estado, cidadãos na redução do lixo 

gerado. Outro instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS- é a Logística Reversa: 

ações que viabilizem a coleta dos resíduos sólidos, seu reaproveitamento, reciclagem ou destinação 

final adequada. 

 

3. A Logística Reversa e sua relação com o descarte e reaproveitamento do lixo eletrônico 

 

A Logística Reversa é um processo que tem a regulamentação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e possui um movimento oposto do ciclo de produção e consumo de produtos 
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eletrônicos realizando o reaproveitamento e a reciclagem de materiais que formam o lixo eletrônico. 

Sendo assim, esse lixo será transformado em matéria prima para a indústria que tem como objetivo 

produzir novos produtos disponíveis para o consumo. 

O cumprimento da lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, a adoção da Logística 

Reversa é revertida em projetos para melhoria dos impactos ao meio ambiente, o aumento da 

competitividade e o reconhecimento social. 

 

4. O projeto “RECICLAETEC” da ETEC Antônio Devisate de Marília/SP e o 

compromisso com a inclusão digital 

 

O projeto RECICLAETEC, da ETEC Antônio Devisate, localizada no município de Marília, 

em São Paulo, tem como objetivo principal conscientizar estudantes, órgãos públicos e empresas 

privadas, com o recebimento e reciclagem dos computadores recebidos por doações, que permitem 

sua reutilização, doando-os à população vulnerável o que possibilita a inclusão digital e social destes 

indivíduos. 

Ao trabalhar as competências, habilidades, valores este projeto contribui para a inclusão 

buscando condições de enfrentamento do competitivo e excludente mercado de trabalho. Ao 

possibilitar condições de inclusão social a unidade escolar e os responsáveis pelo projeto 

contribuirão para construção da própria cidadania, da cidadania dos educandos e do coletivo 

(MATHIEU, BELEZIA, 2013, p. 66). 

 

Considerações Finais: 

 

A sociedade mundial necessita de uma maior conscientização quanto ao crescimento do 

consumo de produtos considerados tecnológicos. A essa questão se coloca que nem toda a população 

conhece o que recomendam as legislações relacionadas aos problemas decorrentes do lixo eletrônico 

quanto ao seu descarte ineficiente dos resíduos sólidos tóxicos do lixo eletrônico, principalmente, 

quando descartados em lixo comum. 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos constitui-se em um instrumento poderoso e 

consciente da necessidade proteção ao meio ambiente, uma vez que o Brasil é o mercado emergente 

que gera o maior volume de lixo eletrônico per capita do mundo. 

O Projeto RECICLAETEC realizado na ETEC Antônio Devisate da cidade de Marília/SP 

mostra que é possível o destino sustentável do lixo eletrônico e dos seus componentes. É também 

uma referência sobre esta temática. 
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EXPRESSÃO DE RECEPTORES DE MELATONINA MT1 NO HIPOCAMPO 

EM UM MODELO ANIMAL DE NEUROINFLAMAÇÃO PRÉ-NATAL 

  

EXPRESSION OF MELATONIN MT1 RECEPTORS IN THE HIPPOCAMPUS  

IN AN ANIMAL MODEL OF PRENATAL INFLAMATION  

  

SPILLA, Caio Sergio Galina*; SOUZA, Ana Luiza Decanini Miranda de**; CAMPOS, Leila Maria 

Guissoni*** ; PINATO, Luciana****  
   

 

RESUMO  

Neuro-hormônio produzido pela glândula pineal, a melatonina, apresenta diversas funções em nosso 

organismo. Entre elas a função cronobiótica, antioxidante, neuroprotetora, cardioprotetora, além da 

relação com ritmos biológicos e participação em processos cognitivos. Suas ações são desencadeadas 

mediante ativação de receptores. Entre esses receptores temos o MT1 e MT2.  Esses receptores estão 

acoplados a proteína G e ao ser ativados, desencadeiam uma cascata de sinalização levando a 

formação de segundo mensageiro permitindo assim sua ativação. Em diversas áreas no sistema 

nervoso central já foram descritas a presença desses receptores como córtex cerebral e cerebelar, 

gânglios basais, regiões do tálamo, hipocampo. A melatonina possui um importante papel no 

hipocampo pois nesse local, a sua presença está relacionada à plasticidade sináptica, aquisição, 

consolidação e manutenção de memória. No período gestacional, o feto depende do conteúdo de 

melatonina produzido pela mãe que transpassa a barreira placentária permitindo assim que esse 

hormônio desempenhe suas funções. Qualquer fator capaz de passar essa barreira e quebrar a 

hemostasia fetal pode levar a alterações no neurodesenvolvimento. Assim, a exposição ao 

lipopolissacarídeo (LPS) nesse período é capaz de gerar um quadro inflamatório com repercussões 

negativas em diversas áreas do sistema nervoso em desenvolvimento como o hipocampo, interferindo 

dessa maneira no desenvolvimento de processos cognitivos importantes como a memória. Esse 

trabalho tem como objetivo avaliar a expressão gênica do RNAm dos receptores MT1 na região do 

hipocampo da prole de ratas que foram expostas ao LPS durante a gestação e do grupo controle. Para 

isso, foi utilizada a técnica de PCR em tempo real quantitativo com iQ ™ SYBR Green Supermix. 

Os resultados mostraram que houve um aumento na expressão de RNA mensageiro do receptor de 

melatonina MT1 no hipocampo do grupo LPS em relação ao grupo controle. Assim, o quadro 

inflamatório afetou a transcrição gênica desse receptor e dessa forma partimos para investigação do 

processo de tradução genica para verificar se esse aumento irá se refletir na presença desses receptores 

e consequentemente em sua funcionalidade. Palavras-chaves: Hipocampo. Inflamação. Melatonina.    
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ABSTRACT  

The neurohormone produced by the pineal gland, a melatonin, has several functions in our body. 

Among them the chronobiotic, antioxidant, neuroprotective, cardioprotective function, in addition to 

the relationship with biological rhythms and participation in cognitive processes. Its actions are 

triggered by activation of receptors. Among these receivers we have the MT1 and MT2. These 

receptors are coupled to the G protein and when activated, they trigger a signaling cascade leading to 

the formation of a second messenger, thus enabling its activation. In several areas of the central 

nervous system, the presence of receptors such as cerebral and cerebellar cortex, basal ganglia, 

regions of the thalamus and hippocampus have been evaluated. Melatonin plays an important role in 

the hippocampus, as its presence in this location is related to synaptic plasticity, memory acquisition, 

consolidation and maintenance. During the gestational period, the fetus depends on the melatonin 

content produced by the mother, which crosses a placental barrier, thus allowing this hormone to 

perform its functions. Any factor capable of passing this barrier and breaking down fetal hemostasis 

can lead to changes in neurodevelopment. Thus, exposure to lipopolysaccharide (LPS) during this 

period is capable of generating an inflammatory condition with negative repercussions in several 

areas of the developing nervous system, such as the hippocampus, thus interfering with the 

development of important cognitive processes such as memory. This work aims to evaluate the gene 

expression of MT1 receptor RNAm in the hippocampus region of the offspring of female rats that 

were exposed to LPS during pregnancy and in the control group. For this, a quantitative real-time 

PCR with iQ ™ SYBR Green Supermix was used. The moderate results that there was an increase in 

messenger RNA expression of the MT1 melatonin receptor in the hippocampus of the LPS group 

compared to the control group. Thus, the inflammatory condition affected the gene transcription of 

this receptor and, therefore, we started to investigate the process of genetic translation to verify if this 

increase will be reflected in the presence of these receptors and, consequently, in their functionality. 

Keywords: Hippocampus. Inflammation. Melatonin.  

  

INTRODUÇÃO  

A glândula pineal é a responsável pela produção da melatonina, um hormônio que apresenta diversas 

funções em nosso organismo, entre elas a de ser, antioxidante, neuroprotetora, cronobiótica e 

participar em processos cognitivos (AMARAL; CIPOLLA, 2018). Suas ações são desencadeadas 

mediante ativação de receptores. Entre esses receptores temos o receptor de membrana MT1 que está 

acoplado a proteína G que ao ser ativado, desencadeia uma cascata de sinalização levando a formação 

de segundo mensageiro permitindo assim sua ativação (AMARAL; CIPOLLA, 2018). Em diversas 

áreas no sistema nervoso central já foram descritas a presença desse receptor como córtex cerebral e 

cerebelar, gânglios basais, regiões do tálamo e hipocampo. O hipocampo está relacionado a funções 

cognitivas apresentando um importante papel no aprendizado e memória (CUI et al, 2009). A 

melatonina no hipocampo é importante pois está relacionada à plasticidade sináptica, aquisição, 

consolidação e manutenção de memória (AMARAL; CIPOLLA, 2018). Durante o período pré-natal 

uma diversidade de fatores etiológicos é capaz de promover diversas modificações no sistema nervoso 

central, quer seja em sua morfologia ou mesmo em seu funcionamento levando a alterações no 

neurodesenvolvimento (YENKOYAN et al 2017). Presente na parede das bactérias gramnegativas, a 

endotoxina lipopolissacarideo (LPS) é amplamente utilizada para mimetizar quadros de infecção 

durante o período gestacional resultando em um desequilíbrio nas citocinas presentes na circulação 

fetal (MALDONADO; SÁ-CORREIA; VALVANO, 2016). Os níveis alterados de citocinas nessa 

fase do desenvolvimento embrionário podem acometer de formas variadas diferentes áreas 

encefálicas. Dentre as áreas encefálicas possivelmente afetadas pelo quadro inflamatório está o 

hipocampo (CUI et al, 2009). Buscando contribuir para o entendimento dos efeitos da exposição pré-



XIV Simpósio de Iniciação Científica e XI Encontro de Pós-Graduação: Cultura Digital e Conhecimento 

  

 

 
72 

Pós-graduação  

  XIV SIC e X ENPÓS 2021 

natal a um ambiente de inflamação e subsidiar futuros estudos que possam gerar novas terapias 

farmacológicas e comportamentais em quadros relacionados a alterações no neurodesenvolvimento, 

o presente estudo objetivou investigar a alteração na expressão do receptor de melatonina MT1 no 

hipocampo da prole cuja mãe foi exposta ao LPS durante a gestação.  

  

DESENVOLVIMENTO  

Para a realização do estudo foram utilizadas fêmeas prenhes Wistar (N=10) divididas em dois grupos 

(LPS, N=5 e controle, N=5). No dia gestacional (DG) 9,5 foi administrado por via intraperitoneal 

(i.p) 200µg/Kg de LPS diluído em solução salina 0,9% no grupo LPS e o mesmo volume de solução 

salina 0,9% no grupo controle (BURD, BALAKRISHNAN e KANNAN, 2012). Com 70 dias, cinco 

machos dos grupos LPS e controle para a quantificação da expressão gênica do RNAm do receptor 

de melatonina que foi realizada por PCR em tempo real quantitativo com iQ ™ SYBR Green 

Supermix (Biorad, Hercules, CA). A comparação entre os grupos foi realizada utilizando o test T de 

Student com significância para p  0,05. Este projeto foi aprovado pelo comitê de ética local, CEUA-

FFC, proc. N.596/2019.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na análise da expressão de RNA mensageiro do receptor de melatonina MT1 no hipocampo, o grupo 

LPS mostrou maior expressão de RNAm de MT1 em relação ao grupo controle (P= 0,0381). 

Diferentes áreas encefálicas apresentam receptores para que a melatonina possa exercer os eu efeito 

nesse tecido (PANDI-PERUMAL et. al, 2008; OSIER et. al, 2017). Diversas alterações no tecido 

nervoso podem acarretar modificações na expressão gênica do receptor de melatonina MT1 entre eles 

o quadro inflamatório desencadeado por uma resposta imune materna o que pode acarretar em 

alteração na ação desse hormônio e consequentemente prejuízo funcional do tecido alvo 

(PERMPOONPUTTANA et. al, 2018; ARIOZ et al 2019).  

  

CONCLUSÃO  

Por meio do método utilizado foi possível observar que a transcrição gênica do receptor de melatonina 

MT1 no hipocampo foi afetada na prole de fêmeas que foram expostas ao LPS durante o período 

gestacional. Isso sugere uma relação entre os eventos que ocorrem no organismo materno e seus 

impactos no organismo fetal. Porém, estudos são necessários para verificar se esse aumento irá se 

refletir na presença e na função desses receptores o que pode estar relacionado com diversos sintomas 

associados a quadros que afetam o neurdodesenvolvimento.  
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