
 

Introdução à Semiologia  

FRANCISCO LEYDSON F. FEITOSA 

"As PESSOAS SE ESQUECEM DO QUE OUVEM; LEMBRAM DO QUE LÊEM; 

PORÉM, SÓ APRENDEM, DE FATO, AQUILO QUE FAZEM"  

(Adão Roberto da Silva) 
 

INTRODUÇÃO 

A constante correlação entre as informações obtidas por anamnese e 
exame físico meticuloso conduz, invariavelmente, à elaboração de hi-

póteses diagnosticas, tornando o dia a dia da prática médica, um exer-

cício mental dos mais estimulantes. Dessa forma, a rotina clínica diá-

ria é essencialmente uma atividade que depende da habilidade e do 

raciocínio, sendo, cada diagnóstico, um desafio, um problema que precisa 

ser solucionado. A semiologia é a parte da medicina que estuda os 

métodos de exame clínico, pesquisa os sintomas e os interpreta, reu-

nindo, dessa forma, os elementos necessários para construir o diagnóstico 

e presumir a evolução da enfermidade. A palavra semiologia provém 

do grego semeion: que quer dizer sintomas/sinais e logos: que significa 

ciência/estudo. 

SUBDIVISÃO DA SEMIOLOGIA 

A semiotécnica pode, ainda, ser subdividida da seguinte forma: 
Semiotécnica. É a utilização, por parte do examinador, de todos os 

recursos disponíveis para se examinar o paciente enfermo, desde a  
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simples observação do animal até a realização de 

exames modernos e complexos. É a arte de exa-

minar o paciente (Fig. 1.1).  

Clínica Propedêutica. Reúne e interpreta o grupo 

de dados obtidos através do exame do paciente. 

É um elemento de raciocínio e análise fundamental, 

na clínica médica, para o estabelecimento do dia-

gnóstico. 

Semiogênese. Busca explicar os mecanismos pelos 

quais os sintomas aparecem e se desenvolvem.  

CONCEITOS GERAIS 

Sintoma ou Sinal? 

Sintoma também é uma palavra de origem grega 

(sintein = acontecimento), sendo a sua conceitua-

ção divergente entre as diferentes escolas e, conse-

qúentemente, entre os diferentes profissionais. 

Para a medicina humana, sintoma é uma sen-

sação subjetiva anormal, sentida pelo paciente e 

não visualizada pelo examinador (dor, náusea, 

dormência). Já, sinal é um dado objetivo, que pode 

ser notado pelo examinador por inspeção, palpa-

ção, percussão, auscultação ou evidenciado por meio 

de exames complementares (tosse, edema, cia-

nose, sangue oculto). Na medicina veterinária, o 

sintoma, por definição, é todo o fenómeno anor-

mal, orgânico ou funcional, pelo qual as doenças 

se revelam no animal (tosse, claudicação, 

dispneia). , O sinal, por sua vez, não se limita à 

observação da manifestação anormal apresentada 

pelo animal, mas principalmente, a avaliação e a 

conclusão que o clínico retira do(s) sintoma(s) 

observado(s) e/ ou por métodos físicos de exame. 

É um elemento de raciocínio! Por exemplo, 

quando se palpa uma determinada região com 

aumento de volume e onde se forma uma 

depressão que se mantém mesmo quando a 

pressão é retirada, é sugestivo de edema 

resultando no que se chama de sinal de godet 

positivo. O sintoma, nesse caso, é o aumento de 

volume, que, por si só, não o caracteriza, pois 

pode ser tanto um abscesso quanto um 

hematoma. O examinador, utilizando um método 

físico de exame (palpação), obtém uma resposta e 

utiliza o raciocínio para concluir que se trata de 

um edema.  

Atualmente, na Medicina Veterinária, exis-

tem diferentes correntes de pensamentos na 

dependência da escola que se segue, se america-

na c/ou europeia: 

• O sintoma é um indício de doença sendo, o 

sinal, o raciocínio feito após a observação de 

um determinado sintoma. 

• Sintoma é um fenómeno anormal revelado 

pelo animal, ao passo que o sinal é composto 

por todas as informações obtidas pelo clínico 

a partir do seu exame. 

  

 

  

Determina as 
alterações anatómicas 

por meios físicos 

 Determina  as 

alterações funcionais 
por meio de 

registros gráficos 

Promove alterações 
orgânicas para se 

comprovar o diagnóstico 

  

Ex: aumento de volume articular Ex: cletrocardiograma Ex: prova de tuherculinização 

Figura 1.1 - Divisão da semiotécnica. 
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• Não existem sintomas em medicina veteri-
nária, tendo em vista que os animais não ex-
pressam verbalmente o que sentem. Para os 
seguidores dessa corrente, todas as manifes-
tações objetivadas pelo paciente e obtidas por 
intermédio dos métodos de avaliação clínica 
são simplesmente sinais. 

Sem dúvida, esse tipo de discussão confun-
de, sobremaneira, não só os alunos de graduação 
como os colegas, visto que a maioria dos profis-
sionais utiliza os termos sintoma e sinal como 
sinónimos na rotina prática, sem atender a qual-
quer linha de pensamento anteriormente descri-
ta. Uma padronização dos mais variados termos 
médicos pelas diferentes escolas tornaria as vá-
rias denominações mais facilmente entendidas e 
aceitas. 

Glossário Semiologia) 

Saúde: "Estado do indivíduo cujas funções 

orgânicas, físicas e mentais se acham em situação 

normal". "Estado que é sadio ou são". 

O correto e oportuno reconhecimento das 

enfermidades com o objetivo de adotar as medi-

das adequadas de tratamento dependem da per-

cepção dos sintomas. Nesse sentido, deve-se con-

siderar as mais variadas facetas que apresentam, 

sabendo que um único fator pode culminar no 

aparecimento de diferentes sintomas e, de forma 

inversa, um determinado sintoma pode se mani-

festar em decorrência das mais variadas causas. 

Diversos tipos de classificação de sintomas são 

descritos na literatura, dentre os quais destacam-

se os sintomas locais, gerais, principais e, por fim, 

os sintomas patognomônicos. 

Glossário Semiológico 

Doença: "Evento biológico caracterizado por 

alterações anatómicas, fisiológicas ou bioquímicas, 

isoladas ou associadas". 

Os sintomas "locais" são assim denominados, 
quando as manifestações patológicas aparecem cla-
ramente circunscritas e em estreita relação com o 
órgão envolvido (claudicação em casos de artrite 
séptica interfalângica distai; hiperemia da conjun-
tiva palpebral por irritação). Os sintomas "gerais" 
são manifestações patológicas resultantes do com-
prometimento orgânico como um todo (endoto-
xemia), ou por envolvimento de um órgão ou de 
um determinado sistema, levando, conseqiiente- 

mente, a prejuízos de outras funções do organis-
mo (neoplasia mamaria com posterior metástase 
para pulmões). Já, os sintomas principais, forne-
cem subsídios sobre o provável sistema orgânico 
envolvido (dispneia nas afecções pulmonares; 
alterações comportamentais por envolvimento do 
sistema nervoso). Existem, ainda, os chamados 
sintomas patognomônicos ou únicos, os quais só per-
tencem ou só representam uma determinada 
enfermidade. Em medicina veterinária, se exis-
tem, são extremamente raros. Um exemplo des-
crito como clássico é a protrusão da terceira pál-
pebra em equinos, nos casos de tétano. Os sinto-
mas podem ser classificados como: 

• Quanto à evolução: 
- Iniciais: são os primeiros sintomas obser 

vados ou os sintomas reveladores da doença. 
- Tardios: quando aparecem no período de 

plena estabilização ou declínio da enfer 
midade. 

- Residuais: quando se verifica uma aparente 
recuperação do animal, como as mioclonias 
que ocorrem em alguns casos de cinomose. 

• Quanto ao mecanismo de produção: 
- Anatómicos: dizem respeito à alteração da 

forma de um órgão ou tecido (espleno- 
megalia, hepatomegalia). 

- Funcionais: estão relacionados com a alte 
ração na função dos órgãos (claudicação). 

— Reflexos: são chamados, também, de sinto-
mas distantes, por serem originados longe 
da área em que o principal sintoma apare-
ce (sudorese em casos de cólicas, taquipnéia 
em caso de uremia, icterícia nas hepatites). 

Síndrome 

Modernamente, síndrome (do grego syndro-
mos = que correm juntos)|p o conjunto de sinto-
mas clínicos, de múltiplas causas e que afetam 
diversos sistemas; quando adequadamente reco-
nhecidos e considerados em conjunto, caracte-
rizam, por vezes, uma determinada enfermida-
de ou lesão (síndrome de Shift-Sherington, sín-
drome cólica). O reconhecimento de uma 
síndrome constitui o diagnóstico sindrômico. 
Contudo, em algumas situações, a síndrome não 
revela a entidade mórbida, mas é de fundamen-
tal importância na identificação da doença, pois 
reduz o número de possibilidades diagnosticas  
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e orienta as investigações futuras. A febre, con-

siderada a síndrome mais antiga c conhecida no 

universo médico, ocorre no carbúnculo hemático, 

na aftosa, na cinomose, sendo que a sua presença, 

por si só, não caracteriza nenhuma dessas enfer-

midades, mas é de grande importância para o diag-

nóstico das mesmas. Na verdade, a febre é um 

conjunto de sintomas, pois em decorrência da 

mesma ocorre ressecamento da boca, aumento 

da frequência respiratória e cardíaca, perda par-

cial de apetite, oligúria, dentre outros, sendo a 

elevação de temperatura (hipertermia), o sinto-

ma preponderante. 

Diagnóstico 

Pela observação cuidadosa dos enfermos, 

muitas doenças tornaram-se conhecidas por seus 

sintomas e por sua evolução, antes que se conhe-

cessem as suas causas. Surgiu, dessa maneira, a 

possibilidade do diagnóstico (do grego diagnosis = 

ato de discernir, de conhecer), ou seja, de reco-

nhecer uma dada enfermidade por suas manifes-

tações clínicas, bem como o de prever a sua evo-

lução, ou melhor, o seu prognóstico. Para o clíni-

co, cada diagnóstico representa um desafio a ser 

vencido. Para tanto, ele deve identificar, distin-

guir e particularizar um determinado estado de 

enfermidade. 

O reconhecimento de uma doença com base 

nos dados obtidos na anamnese, no exame físi-

co e/ou exames complementares, constitui o dia-

gnóstico nosológico ou clinico sendo, na verda-

de, a conclusão a que o clínico chega sobre a 

doença do animal (por exemplo, pneumonia, 

tétano, raiva). Não são incomuns os casos em 

que, tendo-se avaliado o animal e suspeitando-

se de uma determinada enfermidade, realiza-

se um procedimento medicamentoso e, em caso 

de resposta favorável, fecha-se o diagnóstico. 

Esse tipo de procedimento é denominado de 

diagnóstico terapêutico (por exemplo, animal 

magro, pêlos eriçados, deprimido, mucosas 

pálidas: vermífugo). Determinadas doenças pro-

duzem modificações anatómicas que podem ser 

encontradas no exame macroscópico dos órgãos, 

permitindo se estabelecer o diagnóstico anató-

mico no qual se especifica o local e o tipo de 

lesão (por exemplo, artrite interfalângica distai, 

fratura cominutiva do fémur, lesão da válvula 

tricúspide). A descoberta dos microorganismos 

por Pasteur, o melhor conhecimento dos pro- 

cessos bioquímicos e metabólicos, a descoberta 

dos hormônios e das vitaminas, o progresso da 

imunologia, entre muitas outras conquistas, cul-

minaram com a identificação das causas de mui-

tas doenças, o que tornou possível o diagnósti-
co etiológico, que nada mais é que a conclusão 

do clínico sobre o fator determinante da doen-

ça (por exemplo, botulismo: Clostridium botu-

linum; tétano: Clostridium tetani). Ao mesmo 

tempo, a utilização cada vez mais frequente dos 

microscópios no estudo dos tecidos, permitiu o 

diagnóstico histopatológico das lesões. Por sua 

vez, o exame macro e/ou microscópico de peças 

cirúrgicas, biópsias ou o examepostmortem, en-

globando os diagnósticos anatómico e histopa-

tológico, constitui o diagnóstico anatomopatoló-

gico. A utilização rotineira dos raios X como 
auxiliar nas rotinas clínica e cirúrgica fez nascer 

o diagnóstico radiológico. Dessa forma, cada 

método novo de exame que foi ou vai sendo 

introduzido na prática médica conduz a novas 

formas de diagnóstico. Fala-se hoje, corrente-

mente, em diagnóstico laboratorial, sorológico, 

eletrocardiográfico, endoscópico, entre outros. 

Entretanto, esses diagnósticos da era moderna 

nada mais são que meios auxiliares de exame 

clínico, já que devem ser precedidos e solicita-

dos para uma suspeita inicialmente formulada 

ou quando as hipóteses diagnosticas já foram 
pré-estabelecidas. Não se deve ter a pretensão 

de que a suspeita clínica venha a se encaixar 

em um único tipo de diagnóstico. Ao contrário, 

é possível, em muitos casos, o estabelecimento 

de todos ou da maior parte dos diagnósticos 

acima mencionados. 

Em várias ocasiões, nem sempre é possível 

estabelecer, de imediato, o diagnóstico exato da 

enfermidade que ora se manifesta. Nesses casos, 

c conveniente se fazer o que denominamos de 

diagnóstico prováve/, provisório ou presuntivo. Deve-

se, com a evolução do caso, tentar estabelecer o 
diagnóstico por exclusão, eliminando-se, aos 

poucos, algumas hipóteses diagnosticas inicialmen-

te presumidas, pelas características do quadro 

sintomático apresentado dia a dia e pela realização 

de exames complementares. 

Sobre o valor do conhecimento, a capacidade 

de observação e os erros em medicina, o filósofo 

francês Blase Pascal afirmou, no século XVII, 

que "a maioria dos erros médicos não se devem 

a falhas de raciocínio sobre fatos bem avaliados, 

mas a raciocínio bem conduzido sobre fatos mal 

observados". 
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As principais causas de erro no estabelecimento 

do diagnóstico são: 

• Anamnesc incompleta ou preenchida erronea 

mente. 

• Exame físico superficial ou feito às pressas. 

• Avaliação precipitada ou falsa dos achados  

clínicos. 

• Conhecimento ou domínio insuficiente dos 

métodos dos exames físicos disponíveis. 

• Impulso precipitado cm tratar o paciente antes 

mesmo de se estabelecer o diagnóstico.  

Os procedimentos para a resolução do pro-

blema clínico emergente envolvem duas fases: 1. 

elaboração de hipóteses; 2. avaliação das hipóte-

ses obtidas. Geralmente, a elaboração de hipóteses 

domina a parte inicial da investigação clínica, ao 

passo que a avaliação das hipóteses se sobrepõe 

nos estágios finais do exame clínico. 

A elaboração de hipóteses inicia-se, tipica-

mente, quando as informações mínimas sobre 

o caso em questão são conhecidas, tais como 

idade, sexo, raça c queixa principal. Quando os 

dados da história do animal são reportados 

(anamnese) ou observados através dos sintomas 

e/ou sinais (exame físico) há, involuntariamente, 

a elaboração de hipóteses. A elaboração preco-

ce de uma hipótese de trabalho, logo no início 

da tentativa de resolução do problema clínico, 

é natural c necessária, já que propicia conduta 

ou direção que deve ser adotada durante o exame 

clínico. 

Durante a avaliação de uma hipótese, algu-

mas indagações iniciais e direcionadas, obtidas na 

fase de elaboração, são rejeitadas e substituídas 

por outras mais genéricas. 

Sem dúvida, o trabalho mais difícil da práti-

ca médica é a avaliação dos dados clínicos e dos 

resultados dos exames complementares, quando 

solicitados. Fazer diagnóstico c fazer julgamen-

to. Por isso, vale a pena relembrar os famosos prin-

cípios de Hutchinson, enunciados no começo do 

século, mas inteiramente válidos até os dias atuais: 

1. Não seja demasiadamente sagaz. 

2. Xão tenha pressa. 

3. Xão tenha predileções. 

4. Xão diagnostique raridades. Pense nas hipó 

teses mais simples. 

5. Xão tome um rótulo por diagnóstico.  

6. Não tenha prevenções. 

 

7. Não seja demasiado seguro de si. 

8. Não hesite em rever seu diagnóstico, de tempo) 

cm tempo, nos casos crónicos. 

Percebe-se, claramente, que o diagnóstico não é 

pautado cm adivinhações ou em intuições. Ele é 

concebido após a obtenção criteriosa dos dados e a 

avaliação pormenorizada das hipóteses. Uma suposição 

da importância (em %) das diferentes etapas do exame 

clínico encontra-se no organograma a seguir. A 

contínua prática médica e a avaliação repetitiva de 

um mesmo paciente ou de vários pacientes com uma 

mesma doença são cruciais para a aquisição de 

experiência e confiança. As manifestações de uma 

mesma doença não são exatamente iguais em 

diferentes animais. Tal pensamento levou o médico 

brasileiro Torres Homem a descrever que "para um 

clínico não existe enfermidade, e sim, enfermos". Por-

tanto, deve-se avaliar a forma particular com que cada 

indivíduo responde a uma mesma doença. 

"O aprimoramento da Semiologia e, conseqiien- 
temente, a Clínica Médica, depende da repetição, sendo, 
às vezes, mais conveniente informar menos e repetir 
mais, afim de se ter um melhor ensino e aprendizado." 

Pró f. D r. Eduardo Harry Birgel 

        

Prognóstico 

Ao lado do diagnóstico, é importante estabe-

lecer o prognóstico, que.consiste em se prever a 

cvoluçãoxla doença e suas prováveis conseqúên-

ciasjA palavra é oriunda do grego (pró: antes; gnosis: 

conhecer). O prognóstico é orientado levando-se 

em consideração três aspectos: /. perspectiva de 

salvar a vida; 2. perspectiva de recuperar a saúde ou 

de curar o paciente; 3. perspectiva de manter a capa-

cidadefuncional'do(s) órgão(s) acometido(s)t. Muitas 

doenças evoluem naturalmente para a cura, com 

ou sem tratamento. Algumas se tornam crónicas, 

com reflexos negativos na qualidade de vida. Ou-

tras, infelizmente, evoluem progressivamente até 

o óbito. Quando se espera uma evolução satisfa-

tória, diz-se que o prognóstico c favorável; quan-

do, ao contrário, se prevê o término fatal ou a pôs- 

 
Anamnese 

50% 
Exame Físico 

35% 
Diagnostico 
Complementares 
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sibilidadc de óbito, é desfavorável. Nos casos de 
curso imprevisível, diz-se que o prognóstico é 
duvidoso, reservado ou incerto. O prognóstico pode 
ser favorável quanto à vida e desfavorável ou 
duvidoso quanto à validez e à recuperação integral 
do paciente (displasia coxofemoral em cães de 
grande porte). O prognóstico deve ser racional, 
feito levando-se em consideração os dados obtidos 
(história clínica) e a avaliação física do paciente. 
Para o prognóstico, deve-se levar em consideração, 
além da doença, algumas características pertinentes 
ao animal, tais como idade, raça, espécie e valor 
económico do animal; e, ao proprietário, tais como 
poder aquisitivo, para custear as despesas do 
tratamento, e condições de manejo disponíveis 
na propriedade. 

Tratamento ou Resolução 

E o meio utilizado para combater a doença. 
Do conhecimento do estado do animal pelo exame 
clínico, surge a inspiração das medidas necessá-
rias para a solução do processo patológico. Po-
demos utilizar meios cirúrgicos, medicamentosos 
e dietéticos. Às vezes, ocorre uma combinação 
desses recursos, outras, o tratamento é feito de 
forma individual, dependendo de cada caso.  

Quanto à finalidade, o tratamento pode ser: 

• Causal: quando se opta por um meio que 
combata a causa da doença (hipocalcemia: 
administra-se cálcio). 

• Sintomático: quando visa combater apenas os 
sintomas (anorexia: orexigênicos, vitaminas) 
ou abrandar o sofrimento do animal (analgé- 
sicos, antipiréticos). 

• Patogênico: procura modificar o mecanismo de 
desenvolvimento da doença no organismo 
(tétano: usa-se soro antitetânico antes que as 
toxinas atinjam os neurônios). 

• Vital: quando procuramos evitar o apare- 
cimento de complicações que possam fa- 
zer o animal correr risco de morte (trans- 
fusão sanguínea em pacientes com anemia 
grave). 

"No diagnóstico, o clínico alcança a afirma-
ção de seus conhecimentos; no prognóstico, pre-
vendo corretamente a evolução da doença, o clí-
nico terá a contraprova do seu acerto e, no su-
cesso da terapia recomendada, a confirmação da 
sua competência." 

Prof. Dr. Eduardo Harry Birgel 

MÉTODOS GERAIS DE 

EXPLORAÇÃO CLÍNICA 

Semiotécnica e a 

Ciência do Diagnóstico 

Aporte humano básico necessário: 

• Conhecimento. 
• Raciocínio. 
• Visão, audição, tato, olfação. 
• Sensatez. 
• Organização. 
• Paciência. 

Material básico necessário: 

• Papel e caneta para anotações. 
• Aparelho de ausculta. 

• Martelo e plexímetro para percussão. 
• Termómetro. 
• Aparelho de iluminação (lanterna). 
• Luvas de procedimento. 
• Luvas de palpação retal. 
• Otoscópio c oftalmoscópio. 
• Especules vaginais. 
• Frascos para acondicionamento de amostras. 
• Material específico para contenção (cordas, 

cachimbo, mordaças, etc.). 

Coube a Hipócrates, meio milénio antes de Cristo, 
sistematizar o método clínico, dando à anamnese e 
ao exame físico — este basicamente apoiado na ins-
peção e na palpação - uma estruturação bastante 
semelhante à observada nos dias atuais. Em uma visão 
retrospectiva da evolução dos métodos clínicos, os 
seguintes acontecimentos merecem registro, pois 
mesmo tendo sido desenvolvidos para a medicina 
humana, são inquestionáveis os avanços que a medi-
cina veterinária sofreu após a sua utilização. 

O primeiro deles é a medida da temperatura 
corporal por intermédio do termómetro clínico, 
proposto por Santório, entre os anos de 1561 e 
1636, que pode ser considerado o ponto de par-
tida da utilização de aparelhos simples que per-
mitem obter dados de grande valor semiológico. 

Em 1761, Auenbrugger publica o trabalho 
Inventum Novum, no qual sistematiza a percussão 
do tórax, correlacionando os dados fornecidos por 
esse método aos achados anatomopatológicos, pro-
piciando um grande avanço no diagnóstico das 
doenças pulmonares. 
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Em 1819, Laennec publica a obraDe/aAusca/-

tation Médiate, descrevendo o estetoscópio e as 

principais manifestações csteto-acústicas das 

doenças do coração e dos pulmões. Por volta de 

1839, Skoda oferece grande contribuição para o 

progresso do método clínico, correlacionando os 

dados de exame físico do tórax, principalmente 

os de percussão e de ausculta, com os achados 

de necropsia. 

Samuel von Basch, em 1880, Riva-Rocci, em 

1896 e Korotkoff, em 1905, cada um com dife-

rentes contribuições, possibilitam a construção de 

esfigmomanômetros sensíveis e precisos c esta-
belecem as bases para a determinação da pressão 

arterial. 

Os registros médicos de Hipócrates e seus dis-

cípulos criaram as bases do exame clínico ao va-

lorizar, principalmente, o relato organizado da 

história clínica do paciente e dos seus respecti-

vos sintomas. Todas essas descobertas foram, pouco 

a pouco, aplicadas na medicina veterinária, com 

algumas modificações, na dependência da área 

envolvida. 

A medicina é, a um só tempo, arte e ciência. Como 

arte, seu êxito depende da habilidade e das técni-
cas empregadas por aqueles que a ela se dedicam. 

Como ciência, depende da aplicação dos conheci-

mentos científicos de diferentes ramos do saber 

do homem. Por mais entusiasmo que se tenha com 

os modernos aparelhos ou equipamentos, a pedra 

angular da medicina ainda é o método físico. A ex-

periência tem mostrado que os recursos tecnoló-

gicos disponíveis só são aplicados em sua plenitu-

de e com o máximo proveito para o paciente, quando 

se parte de um exame físico bem feito. A explora-

ção física é baseada, em grande parte, na utilização 

dos sentidos do explorador, ou seja, a visão, o tato, 
a audição e o olfato, e tem por finalidade examinar 

metodicamente todo o animal, a fim de estabelecer 

o diagnóstico e, conseqúentemente, a cura do ani- 

mal. Os principais métodos de exploração física são: 

Inspeção, Palpação, Percussão, Ausculta e Olfação. 

Cada uma dessas técnicas pode ser aperfeiçoada 

se os três "Pês" do exame clínico forem obedecidos: 

Paciência, Perseverança e Prática. Para atingir 

a competência nesses procedimentos, o estudante 

deve ''''ensinar o olho a ver, as mãos a sentir, e o 

ouvido a ouvir". Lembre-se: a capacidade de 

coordenar todo esse aporte sensorial não é 

congénita; é adquirida com o tempo e a prática 

à exaustão! É interessante que se faça um trei-

namento intenso em animais normais e, poste-

riormente, em pacientes. 

O objetivo do exame físico é obter informações 

válidas sobre a saúde do paciente. O examinador 

deve ser capaz de identificar, analisar e sintetizar 

o conhecimento acumulado em uma avaliação, 

antes de tudo, abrangente. Infelizmente, o em-

prego de uma única técnica quase nunca é satis-

fatório. É necessária, na maioria das vezes, uma 

somatória das mesmas, para que o clínico obte-

nha algumas informações que serão fundamen-

tais para que se tenha, com uma certa margem de 

segurança, o(s) possível(is) diagnóstico(s) da(s) 

enfermidade(s). 

Inspeção 

"Comete-se mais erros por não olhar que por 
não saber." 

Utilizando o sentido da visão, esse procedi-

mento de exame se inicia antes mesmo do início 

da anamnese, sendo o método de exploração clí-

nica mais antigo e um dos mais importantes.(Pela 

inspeção investiga-se a superfície corporal e as 

partes mais acessíveis das cavidades em contato 

com o exterior. Alguns conselhos devem ser lem-

brados para a realização da inspeção: 

Tabela 1.1 - Evolução dos métodos gerais de exploração clínica. 

Médico Método clínico Ano 
 

Hipócrates 

Santório 

Anamnese, inspeção, palpação 

Termómetro clínico 
460-355 a. C. 

1551-1636 

Auenbrugger 

Laennec 

Percussão, Inventum Novum 

Estetoscópio De Ia 

Auscultation Médiate 

1761 

1819 

Skoda Samuel Von 

Basch Riva-Rocci 
Correlação exame físico/Achados de necropsia 

Esfigmomanômetro Esfigmomanômetro 
1839 

1880 

1896 
Korotkoff Método de ausculta para a determinação da pressão arterial 1905 
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• O exame deve ser feito em um lugar bem ilu- 

minado, de preferência sob a luz solar. Toda 

via, em caso de iluminação artificial, utilize uma 

luz de cor branca e de boa intensidade.  

• Observe o(s) animal(is), se possível, em seu 

ambiente de origem, juntamente com os seus 

pares (família ou rebanho). Faça, inicialmente, 

uma observação a distância. As anormalida- 

des de postura e comportamento são mais  

facilmente perceptíveis. Compare o animal 

doente com os animais sadios e terá um óti- 

mo parâmetro. 

• Não se precipite: não faça a contenção nem 

manuseie o animal antes de uma inspeção 

cuidadosa, já que a manipulação o deixará  

estressado. Não tenha pressa! 

• Limite-se a descrever o que está vendo. Não 

se preocupe, nesse momento, com a interpre- 

tação e a conclusão do caso. 

A técnica adequada para a realização da ins-
peção exige mais que apenas uma simples olhadela. 

O examinador deve ser treinado a olhar para o 

corpo do animal de forma sistemática. Com fre-

quência, o examinador neófito tem pressa em usar 

o seu oftalmoscópio, estetoscópio ou otoscópio, 

antes de usar seus olhos para a inspeção. Na rea-

lidade, a inspeção talvez seja o método semiológico 

mais fácil de ser realizado e o mais difícil de ser 

descrito de maneira precisa. 

Um exemplo do que significa "ensinar o olho 

a ver" pode ser demonstrado na experiência 

de autoria desconhecida, feita a seguir. Leia a 
sentença: 

"Finished files are the result of years of scientific 

study combined with the experience of years." 

Responda, sem voltar à sentença, quantas 

letras F você contou. A resposta encontra-se na 

nota de rodapé*. 

A observação do animal pode fornecer inú-

meras informações úteis para o diagnóstico, tais 

como estado mental, postura e marcha, condi-

ção física ou corporal, estado dos pêlos e pele, 

forma abdominal, entre outras, que serão abor-

dadas no capítulo de exame físico geral. A ins-

peção pode ser: 

Existem seis letras F na sentença citada. A maioria 
dos indivíduos conta apenas três. Não se deve 
esquecer os "F" dos três "o/'. 

Panorâmica. Quando o animal é visualizado 

como um todo (condição corporal). 

Localizada. Atentando-se para alterações em 

uma determinada região do corpo (glândula ma-

maria, face, membros). 

A inspeção pode, ainda, ser dividida em:  

Direta. A visão é o principal meio utilizado 

pelo clínico. Nessas condições, observam-se prin-

cipalmente os pêlos, pele, mucosas, movimentos 

respiratórios, secreções, aumento de volume, ci-

catrizes, claudicações, entre outros. É denominada, 

por alguns, de ectoscopia, já que se pratica sobre 

a superfície do corpo. 

Indireta. Feita com o auxílio de aparelhos, tais 

como: 

a) de iluminação: otoscópio, laringoscópio, oftal 

moscópio (utilizados para examinar cavida 

des do organismo); 

b) de Raios X; 

c) microscópios; 

d) aparelhos de mensuração; , 

e) de registros gráficos (eletrocardiograma); 

f) de ultra-sonografia. 

Palpação 

"O sentir é indispensável para se chegar ao 
saber." 

António Damás/o 

A inspeção e a palpação são dois procedimentos 

que quase sempre andam juntos, um completan-

do o outro: o que o olho vê, a mão afaga. É a utilização 

do sentido táctil ou da força muscular, usando-se 

as mãos, as pontas dos dedos, o punho, ou até ins-

trumentos, para melhor determinar as caracte-

rísticas de um sistema orgânico ou da área 

explorada. O sentido do tato fornece informações 

sobre estruturas superficiais ou profundas, como, 

por exemplo, o grau de oleosidade da pele de 

pequenos animais e a avaliação de vísceras ou 

órgãos genitais internos de grandes animais, pela 

palpação abdominal e transretal, respectivamente. 

Essa última abordagem é denominada palpação 

por tato ou palpação cega. Nesse caso, o clínico 

tem nas mãos e nos dedos, é bem verdade, os seus 

olhos. Para isso, entretanto, é necessário ter em 

mente as características da(s) estrutura(s) e sua 

localização dentro da cavidade explorada. É como 

se, de repente, apagassem as luzes na sua casa e 

você desejasse encontrar um objeto, que deve estar 
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localizado em um determinado lugar. Fica fácil 

encontrá-lo nessa situação, pois é bem provável 

que você conheça "mentalmente" o objeto que 

deseja e que saiba a disposição da mobília e o local 

onde esse objeto se encontra, em virtude do pré-

vio conhecimento da sua residência. No entanto, 

imagine-se em um lugar que você não conhece, 

à procura de um objeto que nunca viu. É quase 

impossível, a princípio, ter êxito nessas circuns-

tâncias. Já a força muscular ou de pressão é uti-

lizada para avaliar estruturas que estejam locali-

zadas mais profundamente ou quando se deseja 

verificar uma resposta dolorosa. Pela palpação, per-

cebem-se modificações da textura, espessura, con-

sistência, sensibilidade, temperatura, volume, du-

reza, além da percepção de frémitos, flutuação, 

elasticidade, edema e outros fenómenos. Quan-

do se utiliza somente as mãos ou os dedos para 

avaliar uma determinada área, realiza-se a palpa-

ção direta. Entretanto, se for feito uso de algum 

aparelho ou instrumento com esse objetivo, a 

palpação torna-se indircta. É o que ocorre ao se 

examinar órgãos, estruturas ou cavidades inaces-

síveis à simples palpação externa, utilizando-se 

sondas, cateteres, pinças, agulhas, entre outros. 

Por exemplo, nos bovinos, como em outras espé-

cies, o esôfago sofre desvio lateral na entrada do 

tórax e, às vezes, um corpo estranho fixa-se nes-

se local. Gomo é praticamente impossível fazer a 

palpação esofágica externamente, por sua locali-

zação, passa-se uma sonda esofágica e, se a mes-

ma parar nesse ponto, é um forte indício de obs-

trução. 

A palpação apresenta inúmeras variantes que 

podem ser sistematizadas da seguinte forma: 

1. Palpação com a mão espalmada, usando toda 

a palma de uma ou de ambas as mãos. 

2. Palpação com a mão espalmada, usando ape 

nas as polpas digitais e parte ventra/ dos dedos. 

3. Palpação usando-se o polegar e o indicador, 

formando uma pinça. 

4. Palpação com o dorso dos dedos ou das mãos 

(específico para a avaliação da temperatura). 

5. Dígito-pressão realizada com a polpa do pole 

gar ou indicador. Consiste na compressão de 

uma área com diferentes objetivos: pesqui 
sar a existência de dor, detectar a presença 

de edema (godet positivo) e avaliar a circula 

ção cutânea. 

6. Punho-pressão é feita com a mão fechada, 

particularmente, em grandes ruminantes, com 

a finalidade de avaliar à consistência de es- 

truturas de maior tamanho (rúmen, abomaso) 

e para denotar, também, aumento de sensi-

bilidade na cavidade abdominal.  

7. Vltropressão é realizada com a ajuda de uma 

lâmina de vidro que é comprimida contra a 

pele, analisando-se a área por meio da pró 

pria lâmina. Sua principal aplicação é permi 

tir a distinção entre eritema e púrpura (o erite- 

ma desaparece e a púrpura não se altera com 

a vitro ou dígito-pressão). 

8. Para pesquisa de flutuação, aplica-se -àpalma 

da mão sobre um lado da tumefação, enquanto 

a mão oposta, exerce sucessivas compressões 

perpendiculares à superfície cutânea. Havendo 

líquido, a pressão determina um leve rechaço 

do dedo da mão esquerda, ao que se deno 

mina flutuação. 

Tipos de Consistência 

Mole. Quando uma determinada estrutura 

reassume sua forma normal após cessar a aplica-

ção de pressão à mesma (tecido adiposo). É uma 

estrutura macia, porém, flexível.  

Firme. Quando uma estrutura oferece resis-

tência à pressão, mas acaba cedendo e voltando 

ao normal com seu fim (fígado, músculo).  

Dura. Quando a estrutura não cede, por mais 

forte que seja a pressão (ossos e alguns tecidos 

tumorais). 

Pastosa. Quando uma estrutura cede facilmen-

te à pressão e permanece a impressão do objeto 

que a pressionava, mesmo quando cessada (ede-

ma: sinal de godet positivo).  

Flutuante. E determinada pelo acúmulo de 

líquidos, tais como sangue, soro, pus ou urina em 

uma estrutura ou região; resultará em um movi-

mento ondulante, mediante a aplicação de pres-

são alternada. Se o líquido estiver muito compri-

mido, as ondulações poderão estar ausentes.  

Crepitante. Observada quando um determinado 

tecido contém ar ou gás em seu interior. Tem-sc, 

à palpação, a sensação de movimentação de bo-

lhas gasosas. É facilmente verificado nos casos de 

enfisema subcutâneo. 

A palpação pode revelar, também, um "ruí-

do palpável", denominado de frémito, que é pro-

duzido pelo atrito entre duas superfícies anormais 

(roce pleural), ou em lesões valvulares acentuadas. 

É comum a utilização do termo "consistên-

cia macia" por parte de alguns colegas; entretan-

to, deve-se estar atento quando do seu emprego,  



10    Semiologia Veterinária: A Arte do Diagnóstico 

já que maciez corresponde à "textura", tal como 
áspera e rugosa, não sendo, portanto, a forma mais 
adequada para se designar a consistência de uma 
determinada estrutura. Ambas as consistências -
mole e pastosa — apresentam uma textura macia, 
mas que, quando presentes, determinam um signi-
ficado clínico distinto. 

Auscultação 

"Porém não me foi possível dizer às pessoas: 
'Falem mais alto, gritem, porque sou surdo'. Ai 
de mim! Como poderia eu declarar a fraqueza de 
um sentido que em mim deveria ser mais agudo 
que nos outros — um sentido que anteriormente 
eu possuía na maior perfeição, uma perfeição como 
poucos em minha profissão possuem, ou já 
possuíram." 

Ludwig van Beethoven 

A auscultação consiste na avaliação dos ruídos 
que os diferentes órgãos produzem espontanea-
mente. Esta é a principal diferença entre a aus-
culta e a percussão, já que, na percussão, os sons 

são produzidos pelo examinador, a fim de se obter 
uma resposta sonora. A inclusão da auscultação 
com estetoscópio, no exame clínico, na primeira 
metade do século XIX, foi um dos maiores avanços 
da medicina, desde Hipócrates. Laennec, o fun-
dador da medicina científica moderna, desenvol-
veu seu invento, dando-lhe o nome de estetoscópio, 
derivado da língua grega (sthetos = peito e skopeo = 
examinar), já que foi desenvolvido em virtude do 
pudor de examinar uma jovem obesa com pro-
blemas cardíacos (Fig. 1.2). 

O método de auscultação é usado, principal-
mente, no exame dos pulmões, onde é possível 
evidenciar os ruídos respiratórios normais e os 
patológicos; no exame do coração, para ausculta 
das bulhas cardíacas normais e sua alterações e 
para reconhecer sopros e outros ruídos; e no exame 
da cavidade abdominal, para detectar os ruídos 
característicos inerentes ao sistema digestório de 
cada espécie animal. A ausculta pode ser: 

Direta ou imediata. Quando se aplica o ouvi-
do diretamente na área examinada protegido por 
um pano, evitando, assim, o contato com a pele 
do animal. As desvantagens são óbvias, incluin- 

  

  

Figura 1.2 - Ilustração de diferentes modelos de estetoscópios; (A) aparelho de ausculta com amplificador e filtrador de 
ruídos; (B) esteto-fonendoscópio do tipo Sprague, de manguito duplo; (C) peça de ausculta tripla, com um cone e dois 
diafragmas. 

 

 



Introdução à Semiologia    11 

do a dificuldade de manter-se um contato íntimo 
com animais irrequietos e de excluir os sons pro-
venientes do meio externo, além de a pele do 
animal estar úmida c conter restos de fezes ou 
secreções cutâneas, entre outras. 

Indireta ou mediata. Quando se utilizam apa-
relhos de ausculta (estetoscópio, fonendoscópio, 
Doppler). 

Apesar da auscultação ser realizada direta-
mente, normalmente ela é feita de maneira indi-
reta, valendo-se de instrumentos. O fonen-
doscópio é um dos instrumentos mais conheci-
dos e consiste de um aparelho dotado de uma 
membrana em uma das extremidades, que 
permite uma ausculta difusa e intensa dos ruídos 
produzidos pelo órgão examinado. Comumen-
te esse instrumento é chamado de maneira er-
rónea de estetoscópio. A grande desvantagem 
da maior sensibilidade produzida por essa 
membrana ou diafragma é a interferência dos 
sons produzidos pela fricção entre ele e a pele 
do animal e a captação de ruídos de outros órgãos 
ou do meio externo. O estetoscópio possui cones 
para se auscultar. Os cones, também denomi-
nados de peças de Ford, são adequados para a 
ausculta de ruídos graves, ou seja, os de baixa 
frequência, tais como alguns sopros e bulhas car-
díacas; ao passo que os fonendoscópios possu-
em diafragmas - também denominados de peças 
de Bowles, os quais são ideais para se auscultar 
ruídos de alta frequência, ou seja, os agudos. 
Portanto, esses são mais comumente utilizados, 
haja vista que a maioria dos ruídos passíveis de 
ausculta e de alta frequência. Vale aqui ressal-
tar a importância de, ao se utilizar os cones, não 
pressionar o estetoscópio em demasia contra a 
pele do animal, pois com isso estaremos dis-
tendendo a mesma, tornando-a semelhante a 
um diafragma, dificultando, portanto, a ausculta 
de ruídos de baixa frequência. Além disso, de-
vemos sempre realizar a ausculta cardíaca me-
diante o uso de ambos: o diafragma e o cone; 
assim, poder-se-á obter um maior número de 
informações na ausculta. 

Anualmente, muitos instrumentos são pro-
vidos simultaneamente dos dois tipos de extre-
midades (esteto/fonendo). Existem algumas 
regras básicas que devem ser obedecidas para 
melhor avaliação dos ruídos produzidos no interi-
or dos mais variados órgãos, a saber: 

1. Utilize um aparelho de ausculta de boa qua-
lidade. 

 

2. Ausculte em um ambiente tranquilo, livre de 
ruídos acessórios. 

3. Detenha a sua atenção no ruído que está ou 
vindo. Procure individualizá-lo, para melhor 
concluir quanto a sua origem, tempo que ocor 
re e características sonoras. 

4. Evite acidentes. Só ausculte quando o ani 
mal estiver adequadamente contido. 

Tipos de Ruídos Detectados na Ausculta 

Aéreos. Ocorrem pela movimentação de mas-
sas gasosas (movimentos inspiratórios: passagem 
de ar pelas vias aéreas). 

Hidroaéreos. Causados pela movimentação de 
massas gasosas em um meio líquido (borborigmo 
intestinal). 

Líquidos. Produzidos pela movimentação de 
massas líquidas em uma estrutura (sopro anêmico). 

Sólidos. Deve-se ao atrito de duas superfícies 
sólidas rugosas, como o esfregar de duas folhas 
de papel (roce pericárdico nas pericardites). 

• 

Percussão 

"Si venerem manu percusseris, abdómen 
resonat" (se a mão percutir o ventre o abdome 
ressoa). 

Areteo de Capadócia 

Ê o ato ou efeito de percutir.\É um método 
físico de exame em que, através de pequenos 
golpes ou batidas, aplicados a determinada parte 
do corpo, torna-se possível obter informações sobre 
a condição dos tecidos adjacentes e, mais parti-
cularmente, das porções mais profundas» O valor 
do método consiste na percepção das vibrações 
no ponto de impacto, produzindo sons audíveis, 
com intensidade ou tons variáveis quando refle-
tidos de volta, devido às diferenças na densidade 
dos tecidos. A percussão acústica permite a ava-
liação de tecidos localizados aproximadamente 
a 7 centímetros de profundidade e pode detectar 
lesões igual ou maiores que 5 centímetros. O prin-
cípio da percussão remonta dos antigos, quando 
era usado para se verificar o nível do líquido em 
pipas de vinho e também pelos tocadores de 
garrafas. A percussão foi incorporada à prática 
médica no final do século XVIII graças aos traba-
lhos de Auenbrugger, na Áustria, e de Covisart, 
na França, revolucionando os meios de diagnós-
ticos até então disponíveis. 
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Existem dois objetivos básicos para a utilização 
da percussão: 

1. Fazer observações com relação à delimitação 
topográfica dos órgãos. 

2. Fazer comparações entre as mais variadas 
respostas sonoras obtidas. 

A técnica da percussão sofreu uma série de 
variações, ao longo do tempo, tanto na medicina 
humana como na veterinária e, hoje, utiliza-se, 
basicamente, a percussão dígito-digital, martelo-
pleximétrica e, em alguns casos, a punho-percussão 
e a percussão digital ou direta. 

Quando se percute diretamente com os de-
dos de uma das mãos a área a ser examinada, de-
nomina-se percussão direta ou imediata, sendo mais 
comumente conhecida a percussão digital. Para 
tal, o dedo permanece fletido na tentativa de imitar 
a forma de um martelo. Entretanto, quando se 
interpõe o dedo de uma mão (médio) ou algum 
outro instrumento (plexímetro), entre a área a ser 
percutida e o objeto percutor (martelo e/ou dedo), 
a percussão é descrita como sendo indireta ou 
mediata, onde se destacam a percussão dígito-digital 
e a martelo-pleximctrica (Figs. 1.3, 1.4 e 1.6). 

Para realizarmos a percussão dígito-digital, 
deve-se golpear a segunda falange do dedo mé-
dio de uma mão estendido, com a porção ungueal 
do dedo médio da outra mão, agora encurvado. 
Na percussão martelo-pleximétrica, golpeamos 
com um martelo o plexímetro colocado na área a 
ser examinada. Com esse método, conseguimos 
uma percussão mais profunda; indicado para gran-
des animais. Podemos utilizar o martelo ou o punho 
para provocar uma resposta dolorosa em bovinos, 
utilizando, para isso, um martelo apropriado ou a 
mão fechada. Por meio desse método, examina-
se principalmente a região abdominal de bovinos 
(rcticulites), evitando percutir sobre as costelas 
ou grandes veias subcutâneas pelo risco de ocor-
rência de fraturas e/ou hematomas. 

A percussão dígito-digital é a mais adequa-
da, pois há menor interferência dos sons na bati-
da de um dedo sobre o outro (Fig. 1.3). Entretanto, 
é de pouca penetração e seu uso é mais indicado 
em animais de pequeno porte. O valor diagnóstico 
da percussão em grandes animais é limitado de-
vido ao grande tamanho dos órgãos internos e à 
espessura dos tecidos que os revestem (múscu-
los, gordura subcutânea), por exemplo. A camada 
de gordura subcutânea, no suíno, e o revestimento 
lanoso, nos ovinos, tornam a aplicação da percus- 

são quase impraticável nessas espécies. As 
seguintes regras gerais devem ser obedecidas para 
a realização da percussão: 

• Deve-se praticar várias vezes e familiarizar- 
se com os instrumentos e os sons obtidos. 

• É recomendável se percutir em ambiente si 
lencioso. 

• É aconselhável evitar percutir animais que 
estejam em decúbito lateral. Sempre que pos 
sível, colocá-los em posição quadrupedal, para 
melhor posicionamento dos órgãos nas res 
pectivas cavidades. Isso, porém, nem sem 
pre é possível. 

• Deve-se fazer pressão moderada com o ple 
xímetro ou com o dedo contra a superfície 
corporal, caso contrário, haverá um espaço va 
zio entre o plexímetro ou o dedo do exami 
nador e a pele do animal, o que resultará, quan 
do se bater com o martelo ou o dedo, em res 
postas sonoras inadequadas; o dedo-plexímetro 
(médio) é o único a tocar a região que está 
sendo examinada. Os outros dedos e a palma 
da mão devem ficar suspensos, rentes à su 
perfície. A mão não deve repousar sobre a 
superfície, sob o risco de alentecer as vibra 
ções sonoras, deixando-as abafadas. As mes 
mas considerações servem para o dedo ou o 
martelo percutor. 

• O cabo do martelo deve ser seguro em sua 
metade, com certa firmeza, utilizando-se, para 
isso, os dedos polegar, indicador e médio, man- 
tendo-o, de preferência, em um nível mais 
elevado que o plexímetro. Os movimentos 
conferidos ao martelo devem ser originados 
exclusivamente do punho, o qual proporcio 
nará batidas rítmicas e precisas. 

• O ritmo deve ser constante; no entanto, dois 
golpes, um mais forte e outro mais fraco, de 
vem ser originados, para que se tenha respostas 
sonoras tanto dos tecidos localizados mais pro 
fundamente como dos situados mais superfi 
cialmente. A percussão deve ser feita quan 
do o plexímetro ou o dedo estiver posicionado 
e parado na região que se deseja avaliar. 

• A percussão não deve se limitar a um único 
ponto ou a pontos distintos, mas deve com 
preender toda a área em questão. Não existe 
um número máximo de batidas a ser reali 
zado em cada um deles. É recomendável  
que se mude a posição do plexímetro ou 
do dedo quando não houver mais dúvidas 
sobre as características sonoras da área 
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Figura 1.3 - Posicionamento correio dos dedos para a percussão dígito-digilal (simulação da região de campo pulmonar). 

 
 

Figura 1.4 - Posicionamento incorreto para a percussão dígito-digilal pelo conlalo incompleto do dedo médio com a 

superfície corpórea (nolar espaço existente enlre o dedo e a superfície). 

 

Figura 1.5 - Posicionamento inadequado 

do martelo à percurssão. Martelo deve 

permanecer perpendicular ao plexímelro. 
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Percussão martelo-pleximétrica: 

Examinador posiciona-se do mesmo lado da 
região a ser percutida. 

Percussão dígito-digital: 
Examinador posiciona-se ao lado oposto da 

estrutura a ser examinada. 

percutida. Deve-se direcionar o plexímetro 
ou o dedo sempre em sentido craniocaudal 
e dorsoventral, exceto na percussão da re-
gião cardíaca. 

Através da percussão, pode-se obter três ti-
pos fundamentais de som: 

Claro. Se o órgão percutido contiver ar que 
possa se movimentar, produz um som de média 
intensidade, duração e ressonância, que é o som 
claro, o mesmo que se ouve ao percutir o pulmão 
sadio. É produzido também por gases e paredes 
distendidas. Quanto menos espessos forem os 
tecidos que cobrem o órgão percutido, maior será 
a zona vibratória do mesmo e, portanto, mais alto 
será o som. Se o volume vibratório do órgão for 
pequeno, o som será igualmente intenso. Isso 
explica a diferente intensidade do som das dis-
tintas zonas da parede torácica. Por isso, o som 
claro do tórax passa gradualmente a maciço, à 
proporção que vai se percutindo as regiões supe-
rior e anterior do tórax. 

Timpânico. Os órgãos ocos, com grandes cavi-
dades repletas de ar ou gás e com as paredes 
semidistendidas, produzem um som de maior 
intensidade e ressonância, que varia segundo a 
pressão do ar ou gás contido, como se fosse um 
tambor a percutir. É o som que se ouve quando 
se percute o abdome. 

Maciço. As regiões compactas, desprovidas 
completamente de ar, produzem um som de pouca 
ressonância, curta duração e fraca intensidade, 
chamado de mate ou maciço, idêntico ao que se 
obtém percutindo-se a musculatura da coxa. Pode 
ser ouvido também na região hepática e cardíaca. 
Além desses sons fundamentais, não é raro obter, 
em algumas situações, os sons intermediários. 
Entre o claro e o timpânico tem-se o hipersonoro 
e entre o claro e o maciço obtém-se o submaciço, 
como mostrado no Quadro 1.2. 

Sons Especiais 

Algumas vezes, as respostas sonoras, à per-
cussão, adquirem ressonâncias especiais, como 
é o caso do som metálico, semelhante ao ruído 

de uma placa metálica vibrante, de eco, parecido 
com o tinir de uma campainha. Para a detecção 
desse tipo de som, existe uma técnica que com-
bina ausculta indireta com percussão (percussão-
auscultatória), que consiste em posicionar o fonen-
doscópio em uma determinada região do corpo 
e percutir simultaneamente. Em caráter 
patológico, é ouvido em cavidades cheias de ar 
ou gás, como nos casos avançados de timpanis-
mo com grande distensão das paredes do rúmen, 
pois, em lugar do som timpânico, ouve-se o som 
metálico. E um tom mais alto que o hipersonoro. 
Existe um outro som denominado de "panela 
rachada" porque o tipo de resposta sonora lem-
bra o percutir de uma panela de barro rachada. 
Essa resposta sonora é resultante da saída do 
ar ou gás contida em uma determinada 
cavidade, sob pressão, através de pequenos 
orifícios, como pode ser verificado em alguns 
casos de estenose, tais como nos casos de des-
locamento ou torção do abomaso, com fecha-
mento parcial do piloro. 

Olfação 

Tem-se, ainda, um outro método de explora-
ção clínica que se baseia na exploração pelo olfato 
do clínico, empregado no exame das transpira-
ções cutâneas, do ar expirado e das excreções. Sem 
dúvida é de menor interesse que os outros meios 
já citados, porém, em certos casos, pode ser de 
grande ajuda no encaminhamento do diagnósti-
co. Por exemplo, as vacas com acetonemia elimi-
nam um odor que lembra o de acetona; hálito com 
odor urêmico aparece em doentes em uremia; a 
halitose é um odor desagradável que pode ser 
determinado por diferentes causas (cáries dentá-
rias, tártaro, afecções periodontais, presença de 
corpos estranhos na cavidade oral e esôfago, in-
fecções de vias aéreas, alterações metabólicas c 
algumas afecções do sistema digestório). O odor 
das fezes de cães com gastrenterite hemorrágica 
e das secreções de cães com hipertrofia da glân-
dula adanal são suigeneris e inesquecíveis. A téc-
nica de olfação é simples, bastando, para isso, uma 
aproximação razoável da área do animal a ser 
examinada. Quando se trata de analisar o odor do 
ar expirado, aproxima-se a mão, em forma de 
concha, das fossas nasais do animal e desvia-se o 
ar expirado para o nariz do examinador, individua-
lizando-o. 
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MÉTODOS COMPLEMENTARES 

DE EXAME 

"Atribuir a aparelhos o sucesso da clínica 
é o mesmo que atribuir a arte de Picasso à marca 
dos seus pincéis." 

Luiz Roberto Londres (Cardiologista — RJ) 
" 

Os exames complementares, quando realizados 

posteriormente ao exame físico do animal, aumentam 

acentuadamentc as possibilidades de se identificar 

com precisão e rapidez as modificações orgânicas 

provocadas por diferentes enfermidades. Entretanto, 

à medida que os mesmos evoluem, tanto em 

qualidade quanto em quantidade, torna-se necessário 

saber qual(is) exame(s) solicitar para cada caso es-

pecífico, tendo em vista seu elevado custo e a capa-

cidade individual de se interpretar seus resultados 

de forma consciente e crítica. É importante ressal-

tar que o exame subsidiário, como o próprio nome 

diz, serve apenas para auxiliar ou complementar os 

procedimentos clínicos anteriores (anamnese e exame 

físico, por exemplo), com o intuito de chegar ao di-

agnóstico, seja ele provisório ou definitivo. 

Houve uma época em que os exames com-

plementares disponíveis eram tão poucos que 

não existia o poder de escolha, já que as op -

ções disponíveis eram bastante limitadas. Hoje 

se observa justamente o contrário: o número de 

exames subsidiários é enorme e continua a au- 
Quadro 1.1 - Principais causas de erros no 

exame físico. 

1. Pobre organização da 

sequência de exame. 

2. Ausência ou utilização de 

equipamento defeituoso. 

3. Técnica manual incorreta. 

4. Uso inadequado do equipamento.  

5. Abordagem imprópria do paciente (estresse). 

6. Considerar um achado fisiológico como anormal 

ou vice-versa. 

mentar. Esse fato passou a exigir do médico ve-

terinário maior capacidade de optar, dentro do 

possível, pelo(s) exame(s) mais conveniente(s). 

Se, por um lado, tais exames melhoraram, e 

muito, o poder de chegar, com precisão e rapidez, 

ao diagnóstico, por outro, favoreceram o cres-

cimento de um número considerável de 

profissionais que se utilizam exclusivamente de 

tais exames com essa finalidade. Os aparelhos, 

que deveriam ser coadjuvantes, roubaram e 

continuam ocupando, quer queira quer não, a 

cena principal. É preciso, entretanto, não es-

quecer que a parte mais importante da ativida-

de médica continua sendo o exame clínico, 

constituído, basicamente, pela anamnese e pelo 

exame físico. Talvez se possa dizer que os exa-

mes complementares dão apoio substancial, mas 

quem confere o equilíbrio e a sustentação à 

estrutura diagnostica é, sem dúvida, o exame 

físico. Quando uma consulta (anamnese e exa-

me físico) c bem realizada, o diagnóstico corre-

to é atingido em cerca de 90% dos casos. Há 

uma frase atribuída a Maimônides (Médico 

espanhol — Século XII) que diz: "uma consulta 

deve durar uma hora. Por cinquenta minutos aus-

culte a alma do paciente. Nos outros dez, faça de 

conta que o examina". Somente com dados obti-

dos no exame físico o médico veterinário estará 

em condições de selecionar os exames a serem 

solicitados, a fim de não submeter o paciente a 

exames desnecessários, dispendiosos e nem 

sempre destituídos de risco. De maneira geral, 

as principais razões para a realização dos 

exames complementares são: 

• Confirmar a presença ou a causa da doença. 

• Avaliar a severidade do processo mórbido. 

• Determinar a evolução de uma doença es 

pecífica. 

• Verificar a eficácia de um determinado trata 

mento. 

  

Quadro 1.2 - Fusão dos sons. 

Timpânico 
Hipersonoro 

Claro 

Submaciço 

Maciço 

É encontrado quando se percute áreas repletas de ar ou gás e cujas pa-

redes estejam distendidas. É observado, por exemplo, nos casos de pneu-

motórax, fases iniciais de timpanismo gasoso, etc. 

Quando a onda percutora atinge uma área com ar no seu interior, estando 

sobreposta ou sobrepondo uma região sólida, compacta. E observado com 

facilidade na percussão nos limites entre vísceras maciças e ar. Por exem-

plo, porção do fígado, onde o rebordo pulmonar "repousa".  
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Figura 1.6 - (A) e (B), modelos de martelo e plexímetro utilizados na percussão de grandes animais; (C), posicionamento 

dos dedos polegar, indicador e médio para fixação do cabo do martelo. 

Atualmente, vários exames estão disponíveis 
para o auxílio-diagnóstico, dentre os quais desta-
cam-se os descritos a seguir. 

quados de assepsia. Atualmente, quando realiza-

da de forma cuidadosa, é utilizada como procedi-

mento de rotina, sem trazer maiores complicações 

ao animal. 

  

Punção (Centese) Exploratória 

Consiste na exploração de órgãos ou cavida-
des internas, através da passagem de um trocarte, 

agulha, cânula e similar, dos quais é retirado ma-

terial para ser examinado com relação aos seus 

aspectos físico, químico, citológico e bacterioló-

gico. Com esse procedimento pode-se inferir, de-

pendendo do material obtido, sobre hematoma, 

abscesso c derrame cavitário. A centese, antiga-

mente, constituía o último recurso utilizado pelo 

clínico para o diagnóstico, uma vez que oferecia 

algum perigo para a saúde do animal, principal-

mente quando não se tomavam os cuidados ade- 

Biópsia 

Consiste na colheita de pequenos fragmen-
tos teciduais de órgãos como os pulmões, fíga-

do, rins, entre outros, para a realização de exa-

me histopatológico. Os principais objetivos da 

biópsia são: 

I. Diferenciar entre as causas de organomegalia 
envolvendo os nódulos linfáticos, baço, fíga-
do, rins, próstata, glândulas mamarias e ou-
tros órgãos. 
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II. Diferenciar entre inflamação, hiperplasia e 

neoplasia como causa de tumores de pele, 

tumores subcutâneos e outros tumores aces-

síveis. 

III. Diferenciar neoplasias malignas de benignas 

com propósitos de diagnóstico e de planeja 

mento terapêutico. 

IV. Auxiliar na confirmação do diagnóstico de uma 

dermatopatia. 

Exames Laboratoriais 

Nos últimos anos, tem-se observado um con-

siderável aumento no número de testes labora-

toriais. Os procedimentos laboratoriais incluem 

os exames físico-químicos, hematológicos, bac-

teriológicos, parasitológicos e determinações en-

zimáticas. 

Inoculações Diagnosticas 

Suspeitando-se de uma determinada enfer-

midade, inocula-se o material proveniente do 

animal doente em animais de laboratório, para 

verificar o aparecimento da doença. Isso requer 

técnica especial para cada um dos processos sus-

peitos (para diagnosticar botulismo, inocula-se em 

camundongos, por via intraperitoneal, extrato 

hepático, conteúdo do rúmen, conteúdo intesti-

nal ou soro sanguíneo). 

Reações Alérgicas 

São exames que provocam respostas sensíveis 

nos animais, mediante a inoculação em seus teci-

dos, de algum antígeno sob a forma de uma pro-

teína derivada de microorganismos específicos que 

estejam ou tenham infectado o animal (testes da 

tuberculina). 

Outros exames complementares mais espe-

cíficos (eletrocardiografia, cletroneuromiografia, 

etc.) serão abordados nos capítulos pertinentes. 

PLANO GERAL DE 

EXAME CLÍNICO 

É importante que todo clínico tenha, bem defi-

nida, sua própria sequência de exame e, sistema-

ticamente, bem realizada em todos os animais, 

independentemente de sua enfermidade, para que 

dados relevantes ao caso não sejam esquecidos. 

Naturalmente, essa sequência é bastante particular 

e o que se apresenta aqui é apenas uma sugestão. 

Deve-se, em primeiro lugar, diferenciar o 

exame clínico do exame físico. O exame clínico 

reúne todas as informações necessárias para o 

estabelecimento do diagnóstico, enquanto o exame 

físico é uma parte do exame clínico do animal, 

resumindo-se à colheita dos sintomas e dos sinais 

por métodos físicos de exame, tais como inspe-

ção, palpação, percussão, auscultação c olfação. 

O exame clínico é constituído basicamente dos 

seguintes procedimentos: 

1. Identificação do animal ou dos animais (re 

senha). 

2. Investigação da história do animal (anamnese). 

3. Exame Físico: 
 

• Geral: avaliação do estado geral do animal 

(atitude, comportamento, estado nutricio- 

nal, estado de hidratação, coloração de 

mucosas, exame de linfonodos, etc.) pa 

râmetros vitais (frequência cardíaca, fre 

quência respiratória, temperatura, movi 

mentos ruminais e/ou cecais); 

• Especial: exame físico direcionado ao(s) 

sistema(s) envolvido(s). 
 

4. Solicitação e interpretação dos exames sub 

sidiários (caso necessário). 

5. Diagnóstico e prognóstico. 

6. Tratamento (resolução do problema). 

Os procedimentos gerais incluem a identifi-

cação do animal, a realização da entrevista com o 

proprietário ou pessoas afins e, também, o pri-

meiro estágio do exame físico que se conhece, 

comumente, como exame preliminar. O exame 

preliminar ou geral precede o exame detalhado e 

completo de um determinado sistema do corpo. 

É de fundamental importância avaliar o animal 

como um todo, já que, muitas vezes, uma deter-

minada enfermidade pode culminar no compro-

metimento de outro(s) órgão(s) ou sistema(s), além 

de ser de grande utilidade para que se vislumbre 

o fator primário responsável pelo início do apare-

cimento dos sintomas. A importância do exame 

geral preliminar pode ser ilustrada no exemplo a 

seguir: Uma vaca é encontrada no período da tarde 

deprimida, com marcado aumento da frequência res-

piratória, temperatura corporal elevada e ausência 

de apetite. Se, erroneamente, nesse momento, parar-

mos de examinar o animal, é de se pensar em um pró- 
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cesso respiratório ou digestório. Entretanto, se fosse 

feito um exame físico geral criterioso observar-se-ia, 

com certa facilidade, uma alteração no formato do 

úbere dessa vaca, com os sinais cardinais do processo 

inflamatório presentes (aumento de volume, dor, ca-

lor, rubor e perda da função). As suspeitas iniciais 

seriam, então, excluídas. Se o exame se baseasse ex-

clusivamente nos dados iniciais não se chegaria, nessa 

fase do exame, a um provável diagnóstico de mastite. 

Glossário Semiológico 

Mastite: Processo inflamatório da glândula 
mamaria. 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

(RESENHA) 

De maneira geral é importante considerarmos 
espécie, raça, sexo e idade. 

Em alguns casos é conveniente sabermos a 
coloração da pelagem do animal, já que animais 
de pelagem escura são mais resistentes aos raios 
solares, ao passo que os de pelagem clara, ou que 
apresentem áreas despigmcntadas são mais sus-
cetíveis ao aparecimento de lesões de pele cau-
sadas pelos raios do sol. A existência de marcas 
(tatuagens), que possam ser descritas em algum 
documento, tais como atestados de vacinação, pro-
tocolo de importação, apólices de seguro, também 
devem ser averiguadas. Os pontos mais impor-
tantes que podem ser exaltados dentro de cada 
um desses aspectos são: 

Espécie. A suscetibilidade de uma espécie 
varia consideravelmente em relação às doenças 
infecciosas e/ou parasitárias e ao comprometi-
mento de determinados sistemas ou órgãos. Por 
exemplo, os equinos são suscetíveis à anemia 
infecciosa equina e ao garrotilho, ao passo que 
os bovinos não o são. Em compensação, os 
bovinos são acometidos por leucose c carbún-
culo sintomático, os equinos não. Nas espécies 
domésticas de pequeno porte, somente os cães 
podem adquirir cinomose e hepatite infecciosa 
canina, ao passo que só os gatos são suscetíveis 
a peritonite infecciosa felina e à leucemia felina. 
Por outro lado, todos os animais desenvolvem 
raiva, mas a incidência varia nas diferentes 
espécies. O comprometimento do sistema 
digestório nos equinos, por exemplo, pelo de-
senvolvimento de peritonite, representa um sério 
risco às suas vidas, ao passo que em bovinos, 
não é tão grave. A mamite é mais" comum nos 

bovinos, ao passo que, nas outras espécies, não 
ocorre com grande frequência. 

Raça. De maneira geral, as raças mais puras 
são mais suscetíveis a doenças. As raças mistas 
ou os animais sem raça definida (SRD) são ani-
mais de extrema rusticidade e geralmente reagem 
favoravelmente, quando devidamente diagnos-
ticados e tratados. Em bovinos, a raça é de fun-
damental importância para se averiguar a finali-
dade ou o objetivo da criação, já que existem 
algumas enfermidades que ocorrem dependen-
do do tipo de exploração realizada. Com isso, va-
cas produtoras de leite são mais propensas a 
doenças metabólicas como hipocalcemia e 
acetonemia, entre outras. Para outras espécies, a 
raça também pode ser de valor. Os cavalos de cor-
rida são mais suscetíveis a cardiopatias c aos pro-
cessos respiratórios, os de tração e salto apresen-
tam, com certa frequência, problemas no sistema 
locomotor. Em cães, algumas raças como o boxcr 
e o cocker spanicl, apresentam predisposição ao 
desenvolvimento de miocardiopatias. 

Sexo. É evidente que existem certas doenças 
que acometem somente indivíduos de um mes-
mo sexo. Alguns processos febris em fêmeas ocor-
rem devido ao envolvimento do úbere ou do úte-
ro; os adenocarcinomas mamários são mais fre-
quentes em fêmeas que em machos; existem 
distúrbios hormonais diretamente relacionados a 
hormônios sexuais, tais como o hipoestrogenis-
mo em cadelas. Por outro lado, hérnias escrotais 
são frequentes em animais machos, sendo a maioria 
dos problemas de estrangulamento observada em 
garanhões. 

Idade. Várias doenças ocorrem com maior fre-
quência em uma determinada faixa etária. E o caso 
dos problemas umbilicais em animais recém-nas-
cidos, da verminose-e da parvovirose em cães 
jovens. Já as endocardioses adquiridas costumam 
acometer os animais de meia-idade ou velhos. A 
idade para o prognóstico é de grande valor, pois 
os animais mais velhos geralmente tem um 
prognóstico mais reservado quando comparados 
aos animais jovens. 

É importante saber, quando possível, o peso 
do animal, o que é de grande valia para o cálculo da 
dose do medicamento a ser utilizado e também 
pode ser um parâmetro para indicar se está ha-
vendo emagrecimento associado à enfermidade. 
A origem do animal também deve ser determina-
da, uma vez que algumas enfermidades são mais 
comuns em determinadas regiões, tais como en-
fermidades infecciosas (raiva), enfermidades pá- 
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ou conflitante (quando, por exemplo, duas pes-
soas participam da entrevista), outras perguntas 
com palavras diferentes podem ser realizadas, 
procurando, com isso, elucidá-la da melhor for-
ma possível. 

Muitas vezes, a aparência do entrevistador in-
fluencia a eficácia da anamnese, já que profissio-
nais que se apresentam mal vestidos, com unhas 
grandes e sujas, barba por fazer, passarão uma im-
pressão de descuido, incompetência e irresponsa-
bilidade. A utilização de jalecos, roupas e sapatos 
limpos e/ou brancos, além da inquestionável ima-
gem de asseio, transmite uma sensação de confian-
ça e de respeitabilidade para os proprietários. 

O proprietário deve sempre ser tratado com 
respeito e cordialidade. Em algumas ocasiões, prin-
cipalmente quando o prognóstico do animal é re-
servado ou quando ocorre óbito, a abordagem do 
proprietário deve ser feita de maneira cuidadosa. 
Lembre-se de que a função primordial do médi-
co veterinário não é se defender. É defender o 
paciente. Contudo, deve-se relatar todos os pro-
cedimentos e etapas a que o animal foi ou estará 
sendo submetido, deixando claro, em caso de 
desfecho fatal que, efetivamente, todo o possí-
vel foi feito para salvar a vida do animal. 

Não existem regras mágicas ou mirabolantes 
para a realização de uma boa entrevista, mas é 
possível se basear na regra das vogais, de grande 
utilidade para ser lembrada na condução de uma 
entrevista: 

Atenção. Ouça atenciosamente a história; não 
despreze inicialmente os detalhes. 

Estimulação. Estimule o proprietário a falar 
tudo sobre o caso, separando os dados relevan-
tes dos inaproveitáveis. Selecione, agora, as in-
formações. 

Inquisição. Inquira, tanto quanto necessário, 
sobre os fatos que não ficaram claros ou foram 
esquecidos. 

Observação. Observe se as informações obti-
das são ou não confiáveis, levando-se em conta a 
aparência geral do animal e o comportamento do 
proprietário. Não hesite em repetir a mesma per-
gunta utilizando-se de outras palavras para con-
firmar a informação. 

União. Agrupe os dados de importância e 
verifique se a história tem início, meio e fim.  

Formato da História 

Repetindo: a anamnese deve ser metódica e 
seguir sempre a mesma sequência, para não omi- 

tir informações importantes. O entrevistador deve 
prosseguir por essas principais seçoes em uma se-
quência lógica e direcionar as suas perguntas para 
cada área cm questão. O formato da história ou da 
anamnese é o seguinte: 

ir 

i a)   Fonte e confiabilidade; 
b) Queixa principal; 
c) História médica recente (HMR); 
d) Comportamento dos órgãos (revisão dos sistemas); 
e) História médica pregressa (HMP); 

 

f) História ambiental e de manejo; 
g) História familiar ou do rebanho. 

FONTE E CONFIABILIDADE 

A fonte geralmente é o proprietário. Se outras 
pessoas afins (filho, vizinho, tratador, sogra, etc.) 
fornecem a entrevista, os seus nomes e a relação 
dos mesmos com o animal devem ser anotados 
na ficha de exame. A confiabilidade da entrevista 
merece, em tais casos, ser checada, procurando-
se confrontar as informações obtidas com as 
fornecidas pelo verdadeiro responsável. 

QUEIXA PRINCIPAL 

É definida como a manifestação imediata da doença 
do animal que fez com que o proprietário procu-
rasse atendimento veterinário. Em poucas pala-
vras, registra-se a queixa principal que levou o 
proprietário a procurar o veterinário, repetindo, 
se possível, quando não utilizadas palavras ou 
termos de baixo calão, as expressões por ele uti-
lizadas (o animal tem coceira, e não prurido). 
Recomenda-se, nos casos de utilização de termos 
peculiares de uma determinada região ou inerentes 
ao indivíduo, a descrição - entre parênteses - do 
verdadeiro significado do(s) termo(s) em ques-
tão, adotando-se, preferencialmente, termos téc-
nicos de fácil entendimento (o cachorro está obran-
do sangue: notar que é um termo dúbio e que, 
dependendo da região do país, pode caracterizar 
hematoquezia - fezes com sangue, ou hematúria 
- urina com presença de hemácias)*»A queixa 
principal, porém, nem sempre expressa o princi-
pal distúrbio que o paciente apresenta. Não é re-
comendável aceitar, na medida do possível, "ró-
tulos diagnósticos" referidos à guisa da queixa 
principal. Assim, se o proprietário disser que o 
animal está triste, procurar-sc-á esclarecer o sin-
toma que ficou subentendido sob uma ou outra 
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Quadro 1.3 - Princípios básicos para a 

obtenção da anamnese. 

• Motivação para ouvir o proprietário (consciência 

da importância da anamnese). 

• Evitar interrupções e/ou distrações. 

• Dispor de tempo para ouvir o proprietário. 

• Não desvalorizar precocemente as informações. 

• Não se deixar levar pela suspeita do proprietário. 

• Não demonstrar sentimentos desfavoráveis (tristeza, 

impaciência, desprezo). 

• Saber interrogar o proprietário. 

• Possuir conhecimentos teóricos sobre as enfermi 

dades (fisiopatologia, terapêutica). 

Quadro 1.4 - Possibilidades e objetivos dê 

anamnese. 

• Estabelecer condições para a relação veterinário/ 

proprietário. 

• Conhecer a história clínica e conhecer os fatores 

ambientais relacionados com o paciente. 

• Estabelecer os aspectos do exame físico que mere 

cem maior atenção. 

• Definir a estratégia a ser seguida em cada paciente 

quanto aos exames complementares. 

• Escolher procedimento(s) terapêuticos(s) mais 

adequado(s) em função do(s) diagnóstico(s) e do 

conhecimento global do estado do animal. 

denominação. É um verdadeiro risco tomar ao pé 

da letra os supostos diagnósticos dos proprietários. 

Por comodidade, pressa ou ignorância, o veteri-

nário pode ser induzido a aceitar, dando ares cien-

tíficos às conclusões diagnosticas feitas pelos 

mesmos. É comum o proprietário fornecer dados 

irrelevantes ao caso, cabendo ao examinador se-

lecionar as informações obtidas. No momento em 

que o veterinário começar a conduzir as pergun-

tas, é conveniente anotar na ficha do animal ter-

mos técnicos e, não mais, o vocabulário do pro-

prietário, como foi feito na queixa principal.  

HISTÓRICO MÉDICO RECENTE 

O histórico médico atual refere-se a alterações 

recentes na saúde do animal que levaram o pro-

prietário a procurar auxílio médico. Descreve, com 

maiores detalhes, a informação relevante para a 

queixa principal. Deve responder a três pergun-

tas básicas: o que, quando e como! 

Quanto mais informações se souber sobre as 

alterações e o animal, maiores as possibilidades 

de diagnóstico. A cronologia é a estrutura mais 

prática para se organizar o histórico, já que propi-

cia a compreensão dos eventos que ocorreram 

desde o início até o momento atual da doença. 

Algumas histórias são simples e curtas, facilmen-

te dispostas em ordem cronológica, cuja relação 

aparece sem dificuldade. Outras, porém, são lon-

gas, complexas e compostas de inúmeros sinto-

mas, cujas inter-relações não são fáceis de serem 

determinadas. Na maioria das vezes, torna-se difícil 

evidenciar o momento exato em que apareceu o 

primeiro sintoma ou o sintoma precursor do qua-

dro clínico, principalmente quando envolve ani-

mais de rebanho, já que a observação diária por 

parte do proprietário ou do tratador é, até certo 

ponto, superficial, sendo essa uma das muitas 

dificuldades existentes na realização da anamne-

se. Como orientação geral, o estudante deve es-

colher o sintoma-guia, a queixa de mais longa 

duração ou o sintoma mais observado pelo pro-

prietário. Para a grande parte desses casos, algu-

mas regras podem ser úteis: 

1. Determine, se possível, o sintoma-guia. 

2. Determine a época do seu início.  

3. Use o sintoma-guia como fio condutor da 

história e tente estabelecer as relações com 

outros sintomas. 

4. Determine a situação do sintoma-guia no 

momento atual: evoluiu/estagnou? 

5. Verifique se a história obtida segue urna se 

quência lógica. 

Designa-se como sintoma-guia o sintoma ou 

sinal que permite recompor a história da doença 

atual com mais facilidade e precisão, o que não 

significa que haja sempre um único e constante 

sintoma-guia para cada enfermidade. O sintoma-

guia não é, necessariamente, o mais antigo nem, 

obrigatoriamente, a primeira queixa do proprie-

tário ou o sintoma mais realçado pelo mesmo. Con-

tudo, esses fatores não devem, em hipótese ne-

nhuma, ser desprezados. 

O início do sintoma deve ser caracterizado 

primeiro com relação à época, se possível, regis-

trando-se o dia, a semana ou o mês. A pergunta 

padrão pode ser: "Quando o(a) senhoria) começou a 

observar isso?". O modo de início - gradativo ou 

súbito — também é importante. A duração ficará 

estabelecida conforme a época do início do sinto-

ma. O mesmo é sazonal? (aparece em determina- 
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das épocas do ano; cães que apresentam derma-

topatias alérgicas sempre nos meses de verão). A 

relação com outros sintomas é procurada partindo-

se de probabilidades mais frcqiientes, quase sempre 

se levando em conta as relações anatómicas ou 

funcionais. Por exemplo, se a queixa for secreção 

nasal, devc-se procurar relacioná-la com tosse, 

taquipncia, respiração ortopnéica, tipo respirató-
rio e assim por diante. O passo seguinte consiste 

em investigar a maneira como evoluiu o sintoma, 

baseando-se no seu comportamento ao longo dos 

dias ou semanas e, também, no decorrer do dia, 

registrando-se as modificações ocorridas nas suas 

características (intensidade, frequência). A situação 

do sintoma no momento atual encerra a análise 

da queixa, possibilitando uma visão de conjunto 

desde o seu início. 

Nessa fase da arguição, portanto, alguns pontos 

devem ser abordados, tais como a localização, o 

início e a duração, a frequência e a gravidade, os 
problemas associados e a progressão da doença, 

como mostra o exemplo a seguir: 

Um rottweiler, com três meses de idade, foi leva-

do pelo proprietário (fonte e confiabilidade) por de-

senvolver diarreia (queixa principal: sintoma-guia 

e provável localização: sistema digestório). O pro-

blema teve início há três dias (início) e persiste até o 

momento (duração). A diarreia ocorre várias vezes 

ao dia (frequência) e apresenta sangue nas fezes em 

grande quantidade (gravidade). Começou a demons-

trar anorexia, vomito, desidratação e febre há um 

dia (problemas associados) e o animal tem ficado cada 
vez mais apático desde então (evolução). 

A medicação também deve ser questionada: o 

animal já foi medicado? Por quem? O que foi dado? 

Qual a dosagem e intervalo? Por quanto tempo a 

medicação foi administrada? (Muitas vezes o 

medicamento utilizado é adequado à enfermi-

dade, mas a medicação foi dada em subdosagem, 

cm intervalos longos, ou por um período muito 

curto de tempo.) É bastante comum o proprie-

tário suspender uma determinada medicação 

assim que os sintomas declinam, sem respeitar 

o tempo recomendado pelo veterinário. Mais 
comum ainda é o proprietário medicar o animal 

antes de procurar assistência veterinária.  

COMPORTAMENTO 

DOS ÓRGÃOS 

A revisão de sistemas, chamada também de in-

terrogatório sintomatológico ou anamnese espe- 

cial, resume, em termos de sistemas orgânicos, 

os muitos sintomas que podem ter sido negligen-

ciados na história da doença atual, já que é bas-

tante comum o proprietário não relatar um ou outro 

sintoma durante a aquisição da história da doen-

ça atual, por simples e puro esquecimento^A 

principal utilidade prática do interrogatório dos 

órgãos reside no fato de permitir o conhecimento 
de enfermidades que não apresentam relação com 

o quadro sintomatológico registrado na história 

médica recente. 

É necessário, para se realizar uma boa anam-

nese especial, seguir um esquema rígido, cons-

tituído de um conjunto de perguntas que cor-

respondam a todos os sintomas indicativos de 

alterações dos vários sistemas do organismo. 

Deve-se registrar todos os sintomas presentes, 

como também, aqueles negados pelo proprietá-

rio. A pesquisa sobre o estado funcional dos órgãos 

é feita adotando-se uma mesma sequência de ar-

guição, independentemente da queixa principal 
do proprietário, ou então, questionando-se, ini-

cialmente, o sistema supostamente envolvido e, 

posteriormente, os demais sistemas da sequên-

cia, para que nenhuma informação importante 

seja esquecida. A sequência recomendada é a se-

guinte: 1. Sistema Digestório; 2. Sistema Cardi-

orrespiratório; 3. Sistema Genitourinário; 4. 

Sistema Nervoso; 5. Sistema Locomotor; e 6. Pele 

e Anexos. As informações mais relevantes serão 

abordadas dentro dos sistemas correspondentes, 

servindo as questões seguintes apenas como 

exemplo de algumas perguntas que possam ser 
feitas. 

Sistema digestório. O animal alimenta-se bem? 

Bebe água normalmente? Está defecando? Qual 

o tipo de fezes (duras, moles, pastosas, líquidas)? 

O animal apresenta vómito? Qual o aspecto do 

vómito? Horário em que aparece? Tem relação com 

a ingestão de alimentos? Tem alimentos não di-

geridos? Sangue? 

Sistemacardiorrespiratório. O animal cansa fácil? 

Estava acostumado a correr e já não o faz mais? O 

animal tosse? Qual a frequência? E tosse seca ou 

com expectoração (produtiva)? É frequente? Piora 
à noite ou após exercício (alguns animais com 

problema cardíaco apresentam tosse seca que piora 

à noite em virtude do decúbito)? Qual o aspecto 

da expectoração (cor, odor, volume)? Elimina 

sangue pelas narinas? Observou edema ou incha-

ço em alguma parte do corpo (época que apare-

ceu; evolução; região que predomina)? O animal 

lhe parece fraco? 
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Sistema genitourinário. O animal está urinan-
do? Qual a frequência? Qual a coloração da uri-
na? Qual o odor? Onde o animal urina aparecem 
formigas? Aparentemente o animal sente dor 
quando urina (posição à micção, gemidos, emis-
são lenta e vagarosa)? O animal já pariu alguma 
vez? O parto foi normal? Quando foi o último cio? 
Percebeu alguma secreção vaginal ou peniana? 
Qual o comportamento sexual dos reprodutores? 
Apresentam exposição peniana prolongada? 

Sistema nervoso. Apresentou mudanças de com-
portamento (agressividade)? Apresentou convul-
sões? Apresenta dificuldade para andar? Tem di-
ficuldade para subir escadas? Anda em círculos? 
Apresenta tropeços ou quedas quando caminha? 

Sistema locomotor. O animal está mancando? 
De que membro? Observou pancadas ou coices? 

Pele e anexos. O animal coça? Muito ou pou-
co? O prurido é intenso? Chega a se automutilar? 
Apresenta meneios de cabeça (otite)? Está apre-
sentando queda de pêlos? 

HISTÓRIA MÉDICA PREGRESSA 

A história pregressa constitui a avaliação geral da 
saúde do animal, antes da ocorrência ou da mani-
festação da doença atual. De forma geral, inclui 
os seguintes aspectos: 

• Estado geral de saúde. 
• Doenças prévias. 
• Cirurgias anteriores. 
• Imunizações, vermifugações, etc. 

Como uma introdução à história pregressa, o 
entrevistador pode perguntar: Como era a saúde 
do animal antes de adoecer? A informação resultan-
te do questionamento de doença prévia pode ser 
valiosa. Em caso de ocorrência de doenças 
anteriores, perguntas referentes à faixa etária em 
que ocorreram, à percentagem de animais aco-
metidos dentro do rebanho (morbidade), ao nú-
mero de mortes (mortalidade), às manifestações 
clínicas observadas, aos achados de necropsia, aos 
tratamentos realizados e às medidas preventivas, 
são importantes. A realização de cirurgias pode, 
muitas vezes, indicar a ocorrência de recidivas ou 
de complicações posteriores, fornecendo, assim, 
um prognóstico reservado ao caso em questão (la-
parotomias, herniorrafias, etc.). O tipo de proce-
dimento cirúrgico e a data devem ser lembrados. 
As vacinações realizadas são, também, de grande 

interesse para o diagnóstico. A data de vacinação, 
a dose e o produto utilizado, como também a 
conservação das vacinas, devem ser questionados. 
Da mesma forma, a vermifugação precisa ser 
checada, atentando-se, principalmente, ao prin-
cípio ativo do vermífugo, à dose e ao intervalo 
entre cada vermifugação. 

HISTÓRIA AMBIENTAL 

E DE MANEJO 

O exame do ambiente é parte indispensável a 
qualquer exame clínico, já que se comporta como 
abrigo ideal para inúmeros reservatórios e trans-
missores de doenças infecciosas e parasitárias, além 
de determinar, principalmente nos animais pe-
cuários, alterações metabólicas e nutricionais, com-
prometendo sua produtividade. Em virtude da 
grande variabilidade ambiental e de manejo nos 
quais os animais de diferentes espécies são cria-
dos, tendo em vista a enorme diversidade das fun-
ções que os mesmos executam, descreveremos 
somente os pontos principais a serem investiga-
dos na história. 

Em caso de criação extensiva, é interessante 
verificar a topografia local e o tipo de solo e de 
vegetação em que os animais são criados, visando 
detectar a ocorrência de determinadas enfermida-
des, tais como: deficiências nutricionais (cobre e 
cobalto em áreas arenosas), leptospirose, anemia 
infecciosa equina (regiões pantanosas, alagadas, 
úmidas), ectopias e traumas (áreas exageradamente 
inclinadas), entre outros. Para aqueles animais 
criados relativamente confinados, é conveniente 
perguntar onde o animal permanece a maior parte 
do dia, se o chão é áspero (calo de apoio em cães 
de grande porte), se o local é úmido (processos res-
piratórios), se apresenta boa ventilação ou boa pro-
teção contra extremos de temperatura (calor/frio); 
se o animal tem acesso a oficinas mecânicas (into-
xicação por chumbo), à rua (atropelamentos), a de-
pósitos de lixo (ingestão de corpos estranhos ou 
materiais em decomposição), se estão reformando 
a casa (cães jovens podem lamber tinta ou outros 
materiais), as cercas (ingestão de pregos e arames 
pelos bovinos); quais são as condições de higiene 
do local (remoção de fezes e urina, troca de cama, 
lavagem do quintal); quais produtos são utilizados 
na limpeza das áreas em que os animais permane-
cem (quintal, estábulos, sala de ordenha, troncos, 
bretes, entre outros). 
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No exame físico, será avaliado o estado nu-

tricional do animal ou do rebanho. Contudo, um 

conheeimento antecipado do manejo nutricional 

é um ponto crucial no estabelecimento da histó-

ria do animal, determinando-se, principalmente, 

seus hábitos alimentares, especificando, tanto 

quanto possível, a quantidade c a qualidade da 

alimentação que o animal vem recebendo, toman-

do-sc como referência o que seria a alimentação 

adequada para aquele animal em função de sua 

idade, do sexo e do trabalho que executa. Ten-

do-se conhecimento de tais aspectos alimentares, 

outras perguntas podem ser realizadas como: onde 

o animal come? (Vasilhas de plástico podem causar 

dermatite de contato na região mentualde cães.) Qual 

a localização e a disponibilidade de cochos? Qual a 

origem (qualidade) e disponibilidade (quantidade) 

de água? 

FAMILIAR OU DO REBANHO 

A anamnese familiar ou do rebanho fornece in-

formações sobre a saúde de todos os animais per-

tencentes àquela família ou rebanho, vivos ou 

mortos. Quando vivos, deve-se indagar sobre a 

saúde desses animais no momento atual. Se hou-

ver algum outro animal doente na família ou no 

rebanho, o esclarecimento da natureza da enfer-

midade não pode ser esquecido. Se algum ani-

mal morreu há pouco tempo, deve-se determi-

nar, se possível, a causa da morte e os achados 

de necropsia. E importante dar atenção especial 

a possíveis aspectos genéticos e/ou hereditários 

que poderiam ter implicações para o animal em 

questão (displasia coxofemoral, miocardiopatia 

congénita). É interessante verificar a ocorrência 

de cruzamentos entre animais da mesma família 

ou com antecedentes familiares próximos. A 

dens idade populacional também deve ser  

averiguada, já que a superpopulação cria  

condições desconfortáveis, desfavoráveis e pre-

judiciais para os animais quando confinados ou 

mantidos em um determinado espaço: Quantos 

animais existem na propriedade ou residência? 

Quantos estão doentes? Quantos morreram? (A morte 

de um único animal no rebanho ou na família 

geralmente não sugere doença contagiosa; en-

tretanto, a morte de muitos animais ao mesmo 

tempo ou em pouco tempo, indica, na maioria 

das vezes, tratar-se de doença infecto-contagiosa.) 

Tem conhecimento da ocorrência de canibalismo? Os 

animais são agressivos uns com os outros? Pergun- 

tar sobre fatos que ocorreram há pouco tempo (dias, 

semanas), tais como: Mudou a alimentação há pouco 

tempo? Entrou algum animal novo na casa ou no 

rebanho? Nos pacientes com enfermidades cró-

nicas, a separação entre os sintomas que perten-

cem à doença atual e os que são devidos a doen-

ças antigas constitui, às vezes, problema com-

plexo. A sua solução depende, em grande parte, 

da capacidade técnica do examinador que ob-

tém a anamnese e a correta interpretação dos 

dados obtidos. 

CARACTERÍSTICAS 

DO PROPRIETÁRIO 

Grande parte do prazer e da eficácia da prática 

médica vem do conversar com os proprietários. 

Cada um deles traz um desafio em especial ao 

entrevistador. Assim, como não existem dois en-

trevistadores iguais, não existem duas pessoas que 

entrevistariam o mesmo proprietário de forma 
similar. Estão demonstrados, a seguir, alguns ti-

pos de comportamento mais comuns adotados pe-

los proprietários, no intuito de se alertar e orien-

tar os veterinários menos experientes em como 

se deve comportar frente a eles. 

O Proprietário Loquaz 

O cliente loquaz representa um desafio real 

para o entrevistador principiante. Esses proprie-

tários dominam ou tentam dominar a entrevista, 

conduzindo-a da forma que mais lhes convém. O 

entrevistador dificilmente consegue pronunciar-

se. Toda pergunta é seguida, invariavelmente, de 

uma longa resposta. Mesmo respostas objetivas 

como "SIM" e "NÃO" parecem intermináveis. 

Cada resposta é superdetalhada. Fala e movimenta-

se demasiadamente. Uma interrupção cortês se-

guida por outra pergunta direta enfatizará o tema 

da entrevista. O uso de perguntas abertas, facili-

tações ou silêncio demorado deve ser evitado, já 

que essas técnicas apenas encorajarão o proprie-

tário a continuar falando. Se todos esses cuida-

dos forem em vão, relaxe e aceite o seu destino.  

O Proprietário Tímido 

Esses proprietários são, na maioria das vezes, 

pessoas simples, de baixo poder aquisitivo e/ou  
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educacional e muitos deles não possuem autocon-
fiança. Esses proprietários se embaraçam com 
muita facilidade e mudam suas respostas com uma 
certa frequência, principalmente quando intimi-
dadas pela postura autoritária do cntrevistador e/ 
ou pelas circunstâncias (negligência com o ani-
mal, ambiente estranho em que se encontra - ar-
condicionado, secretária, mobiliário moderno, 
aparelhos sofisticados, ctc.), entre outros. O uso 
de perguntas abertas ou abrangentes com tais 
proprietários surte pouquíssimos efeitos, já que 
as respostas se limitam a "Sim senhor(a)" e "Sei 
não doutor(a)". O questionamento cuidadoso, bem 
direcionado c com um linguajar mais simples pode 
ser de grande utilidade para tais casos. Algumas 
palavras amistosas também podem ajudar. 

O Proprietário Hostil 

Muito comumente, entrevista-se o proprietário 
irado, hostil ou detestável. Alguns são muito 
alvitantes ou irónicos, enquanto outros são exigentes, 
agressivos e ruidosamente hostis. A hostilidade pode 
ser percebida à primeira vista, logo após as primeiras 
palavras^Alguns permanecem em silêncio a maior 
parte da entrevista, enquanto outros fazem comen-
tários inadequados ou desagradáveis para o princi-
piante ou até mesmo para o veterinário experiente 
durante o transcorrer da anamnese. Muitas si-
tuações podem determinar esse comportamento. 
Doenças incuráveis dos seus animais, principalmen-
te aquelas que requerem um certo trabalho, ope-
rações mal-sucedidas ou decisões erróneas de ou-
tro veterinário acompanhadas de gastos exorbitantes, 
podem desencadear uma reação de descrença ou 
de desconfiança. O clima criado nesse momento 
não é o que pode ser chamado de agradável, fra-
ternal ou romântico. O entrevistador pode sentir 
raiva, ameaça à sua autoridade, impaciência e frus-
tração. Pode haver desenvolvimento de hostilida-
de recíproca e uma luta por poder entre ambos. 
Como devemos lidar com esse proprietário? O en-
trevistador deve agir de maneira racional, profis-
sional e, se possível, o mais distante possível das 
indelicadezas do proprietário. Afinal, nem todo 
animal tem o dono que merece, principalmente 
por não ter tido o poder de escolha. Não temos a 
obrigação de gostar dos proprietários, mas, por outro 
lado, não se pode transferir as nossas animosidades 
para os nossos "pacientes". Eles são vítimas dos 
seus donos. Muitas vezes o confronto pacífico pode 
ser de grande utilidade para entrevistar tais pro- 

prietários. Considerações como: "Você parece zan-
gado com alguma coisa. Diga-me o que pensa que 
está errado?" permite, em algumas situações, que 
o proprietário fique mais calmo ou racional. Lem-
bre-se: nunca se coloque na defensiva. Tente 
desarmá-lo de maneira sutil e inteligente. Prossi-
ga com as suas perguntas vagarosamente, evite 
expressões negativas e faça perguntas restritas à 
história da doença do animal. A pior conduta con-
siste em adotar uma posição agressiva, revidando 
com palavras ou atitudes a hostilidade do proprie-
tário. Não faça o jogo dele. O animal não tem culpa! 

O Proprietário Insaciável 
Os proprietários insaciáveis nunca estão sa-

tisfeitos. Fazem muitas perguntas e, apesar de 
explicações adequadas, acham que o entrevista-
dor não respondeu a todas as suas indagações. As 
perguntas são as mais variadas e grande parte delas 
não diz respeito à doença atual do animal. Esses 
proprietários são mais bem conduzidos com uma 
conduta firme e não condescendente.  

O Proprietário Agradável 

Esse, geralmente, tenta agradar sobremanei-
ra o entrevistador>iile acredita que todas as suas 
respostas precisam satisfazer o entrevistador. Tenta 
passar a imagem de proprietário zeloso e preocu-
pado. Acredita que, se o veterinário gostar dele, 
seu animal será mais bem atendido. Cuidado! Esses 
merecem uma atenção redobrada, pois desviam a 
atenção para si e não para o problema do animal. 
Seja objetivo e prático. Lembre-se, o seu pacien-
te é o animal, até que se prove o contrário.  

O Proprietário Embratel 

Tenta obter a qualquer custo, pelo telefone, 
o diagnóstico da doença do seu animal e a receita 
para o tratamento da mesma. Ê insistente, incan-
sável e inconveniente. Por mais que se esclareça 
que o diagnóstico só pode ser feito após o exame 
do animal, não desiste de conseguir, pelo menos, 
uma pequena receita. Geralmente alega falta de 
tempo para levar o animal à clínica. É do tipo: o 
que pode ser doutor? Tenha calma! Dê, no míni-
mo, umas dez possibilidades da causa da doença 
e, em um fôlego só, umas vinte possibilidades de 
tratamento. Isso o frustrará em demasia! 
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O Proprietário Anjo-da-Guarda         O Proprietário Não-Sei 

É o protetor do seu animal e/ou daqueles 

outros tantos desamparados. Se for um São Fran-

cisco à brasileira, desdobre-se, ele geralmente 

não sabe nada sobre o problema. Vai ser um mo-

nólogo do tipo: "Não sei" ou "Não vi", já que o 

mesmo não teve contato prévio com o animal, 

pois, invariavelmente, o recolheu na rua. Sua pre-

ocupação c o sofrimento do animal. Um ponto 

em comum desses proprietários é a exagerada 

proteção que eles dispensam a seus animais, no 

intuito de evitar que sintam dor ou desconforto. 

Muitos insistem, por exemplo, para que não se 

coloque mordaça no animal porque dói. Geral-

mente dizem: "Não precisa, o animal não mor-

de". Injcção c uma tortura para esses proprietá-

rios. Perguntam insistentemente: "Não vai doer 

doutor(a)? Tem-se a impressão, observando-se 

as suas faces, que se administrou iodo a 10% por 

via intramuscular, não nos animais, mas neles 

próprios. E um sofrimento! E preciso, após o 

término da anamnese, convidá-los a sair da sala 

senão inibirão, com os seus anseios, os procedi-

mentos semiológicos. 

Esse, invariavelmente, nunca sabe de nada. 
O que o animal tem? "Não sei"; Quando come-
çou? "Não sei"; Qual a alimentação do animal? 
"p] minha esposa que faz a comida dele"; Foi 
vermifugado? "Sabe que não sei?". É, antes de 
tudo, um proprietário omisso e/ou irresponsável. 
Quando seu animal se encontra cm estado debi-
litado ou pobre, a primeira ideia que passa em 
sua cabeça é levá-lo para sacrifício e, em caso de 
recusa por parte do clínico, não é difícil abandoná-
lo em terreno baldio, ou ainda pior, na porta da 
sua clínica. 

VOCABULÁRIO ÚTIL 

O vocabulário utilizado pelos profissionais da área 
médica é difícil, complexo e amplo. A memorização 
de um termo é menos útil que tentar determinar 
seu significado pela compreensão de sua etimo-
logia, origem ou raízes. Fazendo isso, o significado 
dos termos usuais torna-se mais fácil. Na Tabela 
1.2 são relacionadas algumas raízes gerais de im-
portância para a rotina prática. 

Tabela 1.2 - Raízes de palavras úteis para o médico veterinário. 
 

Prefixo/Raiz Relativo a Exemplo Definição 

ab- afastando de abdução Afastando do corpo                                                       , 

ad- em direção a adução Em direção ao corpo 
aden- glândula adenopatia Doença glandular 
an- sem anosmia Sem o sentido do olfato 
aniso- desigual anisocoria Pupilas desiguais 
contra- oposto contralateral Relativo ao lado oposto 
diplo- duplo diplopia Visão dupla 
dis- mal-estar disúria Dor à micção 
duc- levar abducção Levar para fora 
esten- estreitado estenose Dueto de canal estreitado 
eu- bom; vantajoso eupnéia Respiração fácil 
exo- externo exotropia Desvio ocular para fora 
hemi- metade hemiplegia Paralisia de um lado do corpo 
hidro- água hidrofílico Absorção imediata de água 
hipno- sono hipnótico Indutor do sono 
hiper- além hiperemia Excesso de sangue 
idio- separado; distinto idiopático De etiologia desconhecida 
infra- abaixo infra-orbitário Abaixo da órbita 
intra- no interior intracraniano No interior do crânio 
ipso- próprio ipsolateral Situado do mesmo lado 
neo- novo neoplasia Crescimento novo anormal 
poli- vários policístico Muitos cistos 
retro- atrás retromamário Atrás da mama 
soma- corpo somático Relativo ao corpo 
trans- através transuretral Através da uretra 
-ectomia remoção de apendicectomia Remoção do apêndice 
-fobia temor; receio fotofobia Intolerância anormal à luz 
-gnose reconhecimento estereognose Reconhecimento de um objeto pelo tato 
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Tabela 1.2 - (Cont.) Raízes de palavras úteis para o médico veterinário. 
 

Prefixo/Raiz Relativo a Exemplo Definição 

-grafia algo escrito mielografia Radiografia da medula 

-ismo estado; condição gigantismo Estado de crescimento exagerado 
-ite inflamação colite Inflamação do cólon 
-lise dissolução hemólise Liberação de hemoglobina em solução 
-malacia amolecimento osteomalacia Amolecimento dos ossos 
-megalia aumento cardiomegalia Aumento cardíaco 
-micose fungo dermatomicose Processo patológico da pele causado por fungo 
-ologista especialista cardiologista Especialista em cardiopatias 
-orna tumor; crescimento fibroma Tumor de tecido fibroso 
-orrafia sutura herniorrafia Sutura de uma hérnia 
-ose estado patológico endometriose Estado patológico do tecido uterino de localização anormal 

-patia doença uropatia Doença das vias urinárias 
-plastia reparo valvuloplastia Reparo cirúrgico de uma válvula cardíaca 
-plegia paralisia hemiplegia Paralisia da metade do corpo 
-ptose queda blefaroptose Queda das pálpebras 
-scopio instrumento para exame oftalmoscópio Instrumento para exame do olho 
-spamo espamo blefaroespasmo Contração das pálpebras 
-stomia abertura ileostomia Criação cirúrgica de uma abertura no íleo 
-tomo corte micrótomo Instrumento para cortar fatias finas 
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Contenção Física dos 
Animais Domésticos 

FRANCISCO LEYDSON F. FEITOSA 
 

"DIFICULDADES SÃO COMO MONTANHAS. 
SÓ SE APLAINAM QUANDO AVANÇAMOS SOBRK ELAS." 

(Émi/e Zola) 

 A contenção mecânica tem como finalidade principal restringir, tanto 

quanto possível, a atividade física do animal, na tentativa de se 

realizar a avaliação do paciente e/ou a execução de outros procedi-

mentos (curativos, administração de medicamentos). Para alguns 

proprietários, principalmente de pequenos animais e também para 

o examinador, é sempre um momento delicado dentro do contexto 

de inter-relacionamento "proprietário-veterinário", já que há uma 

certa relutância, por parte dos donos, no momento da imobilização 

desses animais para exame. No entanto, por mais dócil, meigo e 

inofensivo que seja ou pareça ser o seu paciente, a simples palpa-

ção, por exemplo, de uma determinada estrutura que possua um 

aumento de sensibilidade fará com que ele se defenda à manipula-

ção não habitual, com mordeduras, coices, chifradas e/ou unhadas. 

Por isso, não se deve manipular um animal, mesmo que para a exe-

cução de procedimentos simples, sem que ele esteja adequadamen-

te contido, o que resultará em maior segurança para o examinador, 

para o auxiliar e para o próprio animal, além de propiciar um exame 

satisfatório e tranqiiílo. 
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Os principais objetiv os da contenção de ani-

mais domésticos são: 

• Proteger o examinador, o auxiliar e o animal. 

• Facilitar o exame físico. 

• Evitar fugas e acidentes como fraturas. 

• Permitir procedimentos diversos (medicação 

injetável, curativos, cateterização, exames  
radiográficos, colheita de sangue, etc.).  

É importante proceder às manipulações físi-

cas com calma, evitando-se movimentos bruscos 

c/ou violentos, os quais possam vir a alterar de 

maneira significativa os parâmetros vitais em vir-

tude do estresse promovido, principalmente em 

animais mais arredios. A socialização com o pa-

ciente é um passo importante no momento da 

aproximação do mesmo, já que uma abordagem 

inadequada pode, muitas vezes, ser fatal (tétano, 

dispneia acentuada por estenose de vias aéreas, 

insuficiência cardíaca grave, etc.) ou desencadear 

um comportamento não cooperativo por parte do 

animal, prejudicando, dessa forma, o estabeleci-

mento do diagnóstico.  

Algumas tentativas de minorar os efeitos 

causados pelo examinador e pelo ambiente es-

tranho ao animal devem ser realizadas antes da 

fase de contenção. A aproximação do mesmo 

pronunciando o seu nome ou dizendo um "oi" 

ou "alo", estalando os dedos, assobiando e fazen-

do carinhos e agrados (se o animal permitir), é 

interessante c deve ser tentada, deixando o ani-

mal mais relaxado e menos desconfiado com re-

lação aos futuros procedimentos. Dê oportunida-

de ao paciente para conhecê-lo, também. Frequen-

temente, isso é possível durante a realização da 

anamnese quando se tem contato visual. Boas 

condições ambientais de exame (ambiente cal-

mo, bem iluminado, sem muita interrupção por 

pessoas ou chamadas telefónicas) melhoram con-

sideravelmente os dados obtidos pelo exame fí-

sico. A observação a essas regras facilitará a ma-

nipulação e propiciará um melhor relacionamen-

to com o paciente.  

É conveniente estabelecer a natureza do lo-

cal escolhido para a contenção, se será no chão 

ou na mesa, se será com aparelhos especiais (fi-

xos ou móveis), lembrando que os pavimentos 

duros e escorregadios sujeitam os animais que caem 

a acidentes mais sérios e, por vezes, irreparáveis 

(fraturas de membros, coluna vertebral, trauma 

crânio-encefálico, etc.). 

São recomendações gerais para a contenção 

física: 

• Evitar movimentos bruscos e precipitados. 

Seja tranquilo, firme e confiante! 

• Tentar ganhar a confiança do paciente: con 

verse, chame o animal pelo nome, acaricie-o, 

brinque, ofereça guloseimas e/ou alimentos 

apetitosos, caso os tenha. 

• Iniciar com a contenção padrão mais simples 

para a espécie (em cães, por exemplo, usar 

mordaça; em equinos, cabresto) e, quando ne 

cessário, evoluir para métodos mais enérgi  

cos e radicais (focinheiras, cachimbos, formi 

gas, troncos de contenção). 
 

CÃES 

Antes de efetuar qualquer exame, o veterinário deve 

se informar com o proprietário ou com a pessoa 

encarregada sobre o temperamento do animal, se o 

mesmo é dócil e/ou falso, principalmente se o cão 

for de guarda ou de raças reconhecidamente agres-

sivas, para que se possa escolher o melhor método 

de contenção a ser empregado para cada caso em 

questão. Na maioria das vezes, a contenção mecâ-

nica" pode e deve ser auxiliada pelo proprietário, 

cabendo ao examinador a orientação correta de sua 

realização. Não é incomum a chegada de pacientes 

à clínica que, de tão agressivos, os próprios proprie-

tários temem se aproximar, dificultando a realiza-

ção de um exame físico adequado. Em tais situa-

ções, a utilização de focinheira, do cambão e/ou de 

contenção química é imprescindível. 

Felizmente, a contenção é bem aceita na 

grande maioria dos cães, em virtude da boa sujei-

ção desses animais ao ser humano. Relembrando, 

deve-se, como abordagem inicial: falar em tom 

amistoso com o cão; passar a mão sobre o seu dorso, 

dando-lhe, posteriormente, as costas da mão para 

cheirar, o que ajudará a captar a sua confiança. 

Os animais de pequeno e médio portes são mais 

facilmente contidos, mantendo-os sobre uma mesa 

de superfície não escorregadia, após a colocação 

da mordaça ou de uma focinheira, o que inibe o 

animal de querer fugir. Já, cães de raças grandes 

e/ou gigantes são mais bem imobilizados no chão. 

A imobilização manual do animal em posi-

ção quadrupedal c o seu decúbito lateral facili-

tam a sequência do exame físico e a realização de 

vários outros procedimentos (colheita de sangue, 

raspado de pele, ccnteses exploratórias) (Fig. 2.1). 
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Figura 2.1 - Contenção 

manual. Coloque um braço 

sob o pescoço e passe o 

outro braço sob o abdome 

do animal. 

Para colocar a mordaça (Fig. 2.2): 

• Utilize um cordão de algodão ou tira de gaze 
resistente com aproximadamente 125cm de 
comprimento. 

• Promova uma laçada de duplo nó com o do 

bro do diâmetro do focinho do animal antes 

de sua aproximação. 

• Coloque a laçada ao redor do focinho, posi 

cionando o nó duplo acima deste. Aperte o nó 
e cruze as extremidades sob o queixo do cão. 

• Desloque as pontas da mordaça para que elas 

permaneçam atrás das orelhas e amarre-as com 

firmeza; caso contrário, o animal conseguirá 

tirá-la com as patas dos membros anteriores. 

Cuidado: Verificar se há dificuldade respirató-

ria após a colocação da mordaça. Em caso afir-

mativo, ela deve ser prontamente retirada.  

Para realizar a contenção: 

• Coloque o braço sob o pescoço, prencrendo- 
o moderadamente com o antebraço. 

• Passe o outro braço sob o abdome do ani 

mal, segurando o membro anterior que se  

encontra do mesmo lado de quem executa a 

contenção. 

Para realizar o derrubamento (animais de pe-

queno e médio portes): 

 

• Posicione os dois braços sobre o dorso do animal. 

• Leve-os em direção às regiões ventrais dos 

membros anterior e posterior (tarso e carpo), 

localizados próximos ao corpo de quem exe 

cuta o derrubamento.  

• Puxe o animal de encontro ao corpo do exe 

cutor e retire, ao mesmo tempo, o apoio dos 

membros que estavam presos com as duas 
mãos. Durante a queda, o animal deve ser  

amparado pelo corpo da pessoa executora, 

sob o risco de acidentes indesejáveis (fratu- 

ra de costelas, queda da mesa de exame, etc.). 

• Com o animal posicionado em decúbito lateral, 

prenda os membros anteriores e posteriores 

com as mãos, colocando os dedos indicado 

res entre os respectivos membros. 

• Prenda a cabeça do animal com o antebraço 

mais próximo a ela, mantendo os membros 

posteriores estendidos. 

GATOS 

A contenção de gatos é uma das tarefas mais di-

fíceis c requer muito cuidado c habilidade moto-

ra por parte do examinador ou do auxiliar. A con-

tenção de gatos é bem mais complicada que a de 

cães por: 

a) Serem mais ágeis e se desvencilharem muito 

facilmente, principalmente quando a conten-

ção for realizada por pessoa inabilitada; 

 



32    Semiologia Veterinária: A Arte do Diagnóstico  

 

É 

Figura 2.2 - Como colocar a morda-

ça. (A), promova uma laçada de du-

plo nó com o dobro do diâmetro do 

focinho do animal. (B), desloque as 

pontas da mordaça para que elas 

permaneçam atrás das orelhas. 

b) Serem animais relativamente pequenos, tor 
nando a sua imobilização mais trabalhosa, o 
que pode ocasionar acidentes quando se uti 
liza força excessiva; 

c) Se defenderem com as unhas e os dentes; 

d) Por possuírem características territoriais, são 

mais sujeitos ao estresse causado pela mudan 

ça de ambiente. 

Os gatos devem ser mantidos com os seus 
proprietários (dentro de caixas de contenção ou 
de transporte) e retirados somente no momento 
da sua avaliação, já que um conhecimento prévio 
e demorado do local do exame pode deixá-los 
irritados ou mesmo agressivos, em virtude dos 
odores deixados no ambiente por outros animais, 
principalmente por cães (Fíg. 2.5). A interação 
veterinário-paciente não é tão fácil como a obser-
vada na grande maioria dos cães, mas pode-se tentar 
uma aproximação do animal, como, por exemplo, 

coçando a sua cabeça, antes mesmo de realizar a 
contenção. O primeiro passo na contenção dos gatos 
é lembrar-se de fechar as janelas e portas do local 
de exame para se evitar evasão ou acidentes. O 
exame deve ser inicialmente tentado com o mínimo 
de imobilização, bastando, para tanto, a colocação 
de botinhas de esparadrapo após a colocação do 
animal na mesa. As unhas devem ser aparadas caso 
haja necessidade de um procedimento de maior 
duração. Se o animal estiver mantido dentro de 
caixas de papelão, madeira ou mesmo sacolas de 
pano, a retirada do animal deve ser feita por seu 
proprietário. Os gatos devem ser examinados, de 
preferência, sobre uma mesa. 

Os gatos mudam rapidamente de comporta-
mento e, muitas vezes, a cooperação inicial é 
substituída por inquietação ou hostilidade. Nes-
ses casos, a contenção manual do gato c recomen-
dada, mantendo-se presa a cabeça do animal dentro 
da palma da mão do ajudante, os membros pôs- 
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Figura 2.3 - (A), colo-

cação de focinheira em 

cães; (B), imobilização 

de cães após decúbito. 

teriores contidos e esticados. Após a colocação do 
animal em decúbito lateral, pode-se passar uma 
toalha de mão dobrada em volta do pescoço do 
gato, mantendo dois dedos entre a toalha e a pele 
do animal para se adequar a pressão exercida e 
evitar asfixia. Gatos muito agressivos ou assusta-
dos podem ser segurados pela pele que reveste a 
porção superior da região cervical, logo atrás das 
orelhas, o que o impedirá de virar a cabeça e morder 
j pessoa que realiza a contenção (Fig. 2.7). Uma 
outra opção seria a junção de ambos os pavilhões 
auriculares, com os dedos polegar e indicador de 
uma das mãos. Essa manobra deixa-os imóveis, 
em virtude da grande sensibilidade que essas 
estruturas apresentam quando são fortemente 
comprimidas. 

EQUÍDEOS 

Antes de abordar os equídeos, deve-se observar 
o comportamento do animal na tentativa de se 
ter uma ideia sobre a sua possível reação a um 
provável manuseio (coices, mordidas), atentan- 

 

Figura 2.4 - Cambão, espécie de bastão de madeira no 

qual se prende uma longa tira de couro ou uma corda, 

que deslizará por um anel, alargando-se ou estreitan-

do-se em torno do pescoço do animal, à vontade do 

operador. 
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Figura 2.5 - Caixa de 

transporte de felinos. 

pamentos como arreios e sela ser realizada pelo 
lado mencionado. Antes que um cavalo seja con-
tido e examinado deve-se, inicialmente, pegá-lo. 
Quando o cavalo é cooperativo, essa etapa é muito 
fácil de ser vencida, bastando, para isso, manter 
o cabresto e/ou a corda escondidos, realizando-sc 
uma aproximação lenta, vagarosa. Uma vez permi-
tida a aproximação, deve-se fazer a abordagem 
manual, acariciando o dorso do animal, em segui-
da, apreendendo-o pela paleta esquerda, passan-
do o braço ao redor do seu pescoço. Posterior-
mente, aplica-se uma corda ou cabresto (Fig. 2.9). 

  

 

 

Figura 2.6 - Gaiolas de alojamento para felinos.  

do-se, por exemplo, para o posicionamento das 
orelhas, já que os animais traiçoeiros geralmente 
demonstram a intenção de "resistir ao aprisiona-
mento abaixando-as. O veterinário ou o ajudante 
deve se aproximar posicionando-se à esquerda des-
ses animais, em virtude de a colocação de equi- 

 

Figura 2.7 - Contenção manual com colocação de boli-

nhas de esparadrapo. 

 

Figura 2.8 - Colocação de bucal em equinos agressivos e 

mordedores. É utilizado também para o pós-cirúrgico, na 

tentativa de evitar lambeduras de soluções de continuida-

de ou retirada de suturas. 
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A maioria dos animais permitirá uma abordagem 
realizada da forma descrita, mas se o animal es-
tranha esse procedimento, afastando bruscamente 
a cabeça ou saltando, perde-se a oportunidade de 
pegá-lo. Sc necessário, o cavalo pode ser tocado 
para um canto de cerca, o que facilitará a captura. 
Se vários animais estão juntos, é melhor condu-
zir todos para um brete ou piquete e depois iso-
lar o animal que se deseja conter. 

Muitas vezes, o animal não permite a aproxi-
mação, pois se encontra em um piquete grande, 
o que possibilita a sua fuga. Quando acuado, fica 
dando voltas, mirando e acompanhando o exami-
nador com um discreto desvio de cabeça e com a 
sua traseira, ameaçando desferir golpes com os 
seus membros posteriores. Se o animal estiver em 
piquete, o lançamento de uma corda comprida 
deixará, na maioria das vezes, o animal relativa-
mente imóvel, dando a impressão de que ele tem 
a sensação de que já foi capturado. Comportamento 
semelhante pode ocorrer quando os animais es-
tão em locais fechados e pequenos. Apesar da 
captura ser teoricamente mais fácil, torna-se, por 
outro lado, mais perigosa para o examinador ou 
auxiliar, pela maior dificuldade de escapar de 
possíveis coices ou manotadas. É importante, 
nessas situações, que a porta não esteja comple-
tamente fechada, de modo que permita a saída 
do veterinário, mas não do animal. Deve-se, ini-
cialmente, colocar uma mão em um dos lados da 

 

garupa do cavalo a fim de impedir que ele desvie 
a sua traseira em direção ao veterinário ou tratador. 

Os animais novos ou adultos muito mansos 
podem ser contidos apenas com o auxílio das mãos, 
segurando-se as orelhas, os lábios, as crinas, a cauda 
e/ou a pele do pescoço. Os potros não acostuma-
dos com o manuseio de pessoas, ao contrário do 
que possa parecer, são perigosos e podem mor-
der e coicear perigosamente. A contenção dos 
potros em posição quadrupedal pode ser feita, 
também, posicionando-se ao seu lado e passan-
do-se uma mão em volta da musculatura peitoral 
e a outra por trás da coxa ou na base da cauda, 
suspendendo-a. 

Os muares, que possuem orelhas avantajadas, 
são facilmente contidos pela apreensão, seguida 
de compressão. Depois de duas ou três tentati-
vas de resistência, eles desistem e permitem a 
manipulação. Já, os animais rebeldes devem ser 
contidos por meios mais eficientes como o cachim-
bo, o bridão, a focinheira e o rosário ou co/ar(F'\g. 
2.10). O animal não deve ser, em hipótese algu-
ma, amarrado pelo pescoço, pois uma queda aci-
dental ou uma tentativa de fuga poderá resultar 
em óbito por asfixia. Outro cuidado deve ser to-
mado quando se coloca os equinos em locais baixos, 
já que eles podem se assustar com o barulho e/ou 
movimentos bruscos e saltar repentinamente para 
o alto, o que poderá promover um trauma crania-
no de gravidade variável. 

Um meio eficaz e simples para se conter 
manualmente um cavalo calmo e não muito forte 
é agarrando-se a pele do animal na base do pes-
coço, promovendo uma rotação firme. 

O cachimbo ou pito (Fig. 2.11) é um exce-
lente instrumento para ser usado na grande maio-
ria dos animais não cooperativos, pois a sua pas-
sagem pelo lábio inferior ou superior, com pos-
terior torção, induzirá a uma dor considerável, o 
que obrigará o animal a se manter quieto, mes-
mo nos casos de intervenções dolorosas. Entre-
tanto, alguns animais não deixam que se colo-
que o cachimbo, e/ou, quando permitem, irri-
tam-se e suam muito. A passagem do cachimbo 
na orelha deve ser evitada em virtude do prová-
vel dano à cartilagem aural, o que causará uma 
alteração irreversível do seu posicionamento 
(orelha pêndula, caída), com subsequente pre-
juízo estético. Pode-se, no entanto, conter o ani-
mal segurando-se manualmente a orelha, quan-
do se deseja uma contenção rápida ou precedendo 
um outro meio coercitivo mais radical, como a 
colocação do cachimbo, por exemplo (Fig. 2.12). 

  

 

 

Figura 2.9 - Colocação de cabresto em equinos. Método 

mais comumente utilizado na contenção desses animais. 
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Figura 2.10 - Colocação do 

rosário ou colar em equinos. 

Utilizado mais comumente 

no pós-cirúrgico, na tenta-

tiva de evitar lambeduras das 

soluções de continuidade ou 

a retirada de suturas. 
 

 

 Figura 2.11 - Sequência da colocação de cachimbo ou 

pito em equinos. (A), coloca-se os dedos (polegar, indica-

dor e dedo médio) por dentro do laço; (B), envolve-se o 

lábio superior do animal com laço, segurando-o com os 

dedos; (C), rotaciona-se firmemente o laço que está ade-

quadamente posicionado em volta do lábio, comprimin-

do-se o lábio superior. 
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Figura 2.10 - Colocação do 

rosário ou colar em equinos. 

Utilizado mais comumente 

no pós-cirúrgico, na tenta-

tiva de evitar lambeduras das 

soluções de continuidade ou 

a retirada de suturas. 

 

Figura 2.11 - Sequência da colocação de cachimbo ou 

pito em equinos. (A), coloca-se os dedos (polegar, indica-

dor e dedo médio) por dentro do laço; (B), cnvolve-se o 

lábio superior do animal com laço, segurando-o com os 

dedos; (C), rotaciona-se firmemente o laço que está ade-

quadamente posicionado em volta do lábio, comprimin-

do-se o lábio superior. 
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Figura 2.12 - Contenção manual de 

equinos. Aprisiona-se uma dobra de 

pele em região de escápula e uma das 

orelhas do animal. 

O examinador deve manter o controle da cabeça 
do animal, mantendo o pescoço apoiado com o 
antebraço, o que possibilitará melhor posiciona-
mento para resistir a possíveis manobras por parte 
do animal. Esse procedimento é mais bem rea-
lizado segurando-se o cabresto com a mão oposta. 
Às vezes, cobrir os olhos do animal com as mãos 
ou com um saco de estopa, como se fosse um 
capuz, ajuda na avaliação e/ou intervenções de 
determinadas partes do corpo.  

Para colocar o cachimbo (Fig. 2.11): 

• Segure o cabo do cachimbo com a mão que 
possua maior firmeza e agilidade. 

• Coloque os dedos da mão oposta sob a laça 
da e segure o lábio superior, elevando-o dis 

cretamente. 

• Deslize a laçada por entre os seus dedos, envol 

vendo o máximo que puder o lábio superior. 

• Aperte a laçada rapidamente com a mão di 
reita. 

• Fique atento para possíveis reações do ani 

mal (manotadas, saltos, etc.) 

Observação: Não é recomendável a aplicação 

do cachimbo com força exagerada já que o 

cavalo pode ressentir-se e tornar-se agressi-

vo. Aplique-o de maneira firme, aumentan-

do a pressão gradativamente até o animal se 

tornar cooperativo. 

Outro meio muito usado para manter o ani-
mal imobilizado é suspender um membro ante- 

rior (mão de amigo) ou posterior (pé de amigo), 
tirando-lhe, assim, o apoio. 

Para realizar a contenção do membro ante-
rior de equídeos (mão de amigo) (Fig. 2.13): 

• Dê uns tapinhas (gentis) no pescoço ou no 
dorso do animal para distraí-lo. 

• Com uma das mãos, desvie o peso do animal 

para o lado oposto que você deseja suspender. 

• Posicione a outra mão na região do boleto e 

suspenda o metacarpo (canela) rapidamente 

em direção ao seu antebraço. 

• Mantenha o corpo do animal desviado para o 
lado oposto do membro suspenso. 

• Acompanhe com cuidado os movimentos do 

animal, evitando sacudidelas violentas. 

Para realizar a contenção do membro poste-
rior de equídeos (pé de amigo): 

• Posicione-se de costas para as partes anterio 

res do animal. 

• Com uma das mãos, desvie o peso do animal 
para o lado oposto que você deseja suspender. 

• Posicione a outra mão na região do boleto, 
suspenda o metatarso e desvie o membro para 
trás ou para frente. 

• Se desviado para trás, coloque-o sobre a per 

na e descanse-o na coxa. 

Observação: Geralmente os animais não per-
mitem a elevação de um dos membros pos-
teriores por muito tempo, devendo-se, em in- 
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Figura 2.13 - Mão de amigo (contenção 

do membro anterior de equinos).  

tervalos regulares, deixá-lo descansar. O desvio 
para trás também pode ser feito com a utili-
zação de cordas. 

Se for preciso intervir na parte posterior do 

animal, como no caso de cobertura de éguas, 

passagem de espéculos ou vaginoscópios, deve-

se conter ambos os membros traseiros. Para isso, 

duas cordas são fixadas por nós corrediços às ca-

nelas ou quartelas nuas ou vestidas com caneleiras, 

trazidas para frente, cruzadas sob o peito e puxa-

das para cima, de ambos os lados do pescoço, e 

amarradas na altura da cernelha. Quando não se 

dispuser de uma caneleira, os membros devem 

ser protegidos com faixas para evitar lacerações 

da pele e/ou lesões nos tendões e ligamentos.  

DERRUBAMENTO DE EQUINOS 

O derrubamento de equinos pode ser realizado 
utilizando-sc caneleiras e cordas, ou somente 
cordas. Vejamos os métodos mais comumente 
utilizados. 

Método dos Travões 

Podem ser usadas caneleiras ou travões, argo-
las ou anéis, que são um jogo de quatro correias de 
tamanho pequeno (4 a 6cm de largura), geralmente 
feitas de couro cru, grossas e resistentes. Uma das 
extremidades possui uma forte fivela fixa que 
prende a caneleira no membro. A corda a ser puxada 
pelos auxiliares serve, também, para unir as 
caneleiras e desequilibrar o animal, devendo ser, 
portanto, resistente e comprida (cerca de dez 
metros). O animal deve ser conduzido para o local 

de derrubamento, obrigatoriamente macio (grama, 
areia, maravalhas, serragem, etc.), livre de objetos 
contundentes ou perfurantes. Colocam-se as peias 
nos quatro membros do animal, em região acima 
do boleto. Fixa-se a corda na caneleira-mestra e 
passa-se a corda por entre as argolas das caneleiras 
traseiras, do membro anterior oposto e, por fim, 
pelo anel da caneleira mestra. As argolas dos 
membros anteriores são colocadas para trás e as dos 
membros posteriores para frente. Puxa-se a corda 
nessa direção. Os ajudantes devem ser distribuídos 
na cabeça do animal segurando-se a focinheira ou 
o cabresto (para evitar trauma e direcionar a queda 
do animal), na escápula (para empurrar o animal e 
tirar-lhe o equilíbrio) e, um outro, na cauda, para 
diminuir o impacto do corpo do animal contra a 
cama ou chão protegido. A corda, uma vez 
tracionada, aproximará os membros do animal, 
fazendo com que fique desequilibrado, caindo para 
o lado em que é impelido pelos ajudantes colocados 
na cabeça, na escápula e na cauda. A derrubada 
deve ser sincrônica, com os auxiliares amando con-
juntamente e ao mesmo tempo. Deve-se conduzir 
a queda contando alto: um, dois e... três, e, coorde-
nadamente, realiza-se o derrubamento. Uma vez 
o animal no chão, trata-se logo de manter os tra-
vões reunidos e a cabeça pressionada contra a cama, 
para evitar que o animal se levante. 

Método Antigo 

E um dos processos de derrubamento mais 
fáceis de execução. No meio de uma corda bem 
comprida (10 metros), arma-se um anel que fica 
colocado na base do pescoço; as duas extremida-
des, cruzando sobre o pescoço, passam de volta por 
dentro do anel, dirigem-se para trás, contornam as 
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Figura 2.14 - Derrubamento de equinos através 

da utilização de peiteira. 

quartelas posteriores e são trazidas e puxadas di-

retamente para trás ou passam novamente pelo anel 

do pescoço e são direcionadas para trás (Fig. 2.14). 

Método Nacional 

Esse método é também eficiente e, como o 

método antigo, apresenta a vantagem de utilizar 

apenas uma corda para a sua realização. É feito 

passando-se o meio de uma corda comprida por 

sobre o pescoço, bem em sua base, de maneira que 

permaneça à frente da musculatura peitoral, dei-

xando as duas extremidades com o mesmo com-

primento. Passam-se ambas as extremidades das 

cordas por baixo do pescoço e por entre os mem-

bros anteriores e, então, pela região do boleto de 

ambos os membros posteriores, transpassanclo, cada 

ponta da corda, por entre a corda que envolve o 

pescoço, do respectivo lado. As duas extremidades 

são direcionadas para a região posterior do animal 

e, dessa forma, tracionadas ou puxadas por dois 

auxiliares. A presença de um ajudante na cabeça do 

animal é importante e não deve ser desprezada. 

OVINOS E CAPRINOS 

Entre os pequenos ruminantes domésticos, os 

ovinos são mais difíceis para capturar, já que os 

caprinos são mais curiosos e geralmente permi-

tem a aproximação do examinador. Um ovino é  

mais facilmente abordado quando deixado junto 

com o grupo, sendo a sua imobilização relativa-

mente simples, quando capturado. Para a conten-

ção e derrubada de caprinos e ovinos, empregam-

se diversos métodos, tais como:  

1. Segurar ou laçar o membro posterior (tíbia) e 

puxá-lo para trás e para cima (esse método é 

arriscado podendo, quando realizado inade-

quadamente, e/ou em pacientes fortes, jovens 

e/ou arredios, ocasionar luxações e fraturas); 

 

Figura 2.15 - Contenção manual de caprinos, utilizada 

também para a espécie ovina. 
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2. Montar sobre o animal e contê-lo pelos chifres; 

3. Pegá-lo pelos chifres, colar, barba ou, em úl 

timo caso, pelas orelhas. 

Uma outra maneira seria o ajudante se posi-
cionar lateralmente ao animal e, com uma das mãos, 
segurar a prega do godinho ou do flanco e, com a 
outra, a mandíbula do animal, mantendo-o parado 
(Fig. 2.15). O ajudante pode, em algumas ocasiões, 
derrubar o animal para avaliação. Para tanto, es-
tando o animal contido e o auxiliar com o mesmo 
posicionamento inicial, retira-se o apoio da por-
ção posterior do animal com o joelho mais próxi-
mo da referida região e, com uma manobra rápi-
da das mãos, posiciona-se o animal sentado (ver-
ticalmente), preso entre os seus joelhos. Esse 
posicionamento é de grande utilidade para ava-
liar a região de prepúcio e o apêndice vcrmiforme 
ou vermicular, por exemplo, na tentativa de se 
confirmar sua obstrução parcial ou total por cál-
culos. Esse método de contenção não é tão efi-
ciente em caprinos pela dificuldade de mante-
los presos entre os joelhos e coxas do assistente. 

Para animais menos cooperativos, coloque-
os em decúbito lateral e, com um dos joelhos, 
prenda cuidadosamente o pescoço do animal, 
segurando os membros posteriores com uma das 
mãos. 

BOVINOS 

A maioria dos procedimentos de exame físico 
podem ser realizados com o animal em posição 
quadrupedal, desde que se faça uma boa conten-
ção da cabeça e se limite os movimentos dos 
membros e do corpo. De modo geral, os bovinos 
de origem europeia apresentam um comportamen-
to dócil c calmo. Contudo, os animais machos, 
principalmente os da raça holandesa, são, por vezes, 
traiçoeiros e imprevisíveis, devendo ser contidos 
com firmeza e atenção. Já os animais de origem 
indiana, ou são muito calmos ou muito agressi-
vos, dependendo do tipo de manejo ao qual são 

submetidos, mas devem sempre ser contidos com 
determinação, já que podem se assustar facilmente, 
representando um perigo iminente ao examina-
dor. Em relação às fêmeas de bovinos, deve-se 
fazer a aproximação pelo lado direito, por onde 
são correntemente ordenhadas. Ao contrário dos 
equinos, os bovinos atacam com as extremidades 
anteriores em sentido lateral, descrevendo, com 
elas, um semicírculo com movimento para trás. 
Porém, ocasionalmente, podem lançar golpes 
curtos para a parte posterior. As vacas ficam mais 
tranquilas quando se aproxima o bezerro do seu 
úbcre. Animais nervosos podem se mover rapi-
damente para os lados, o que leva à ocorrência de 
acidentes no caso de um examinador ou auxiliar 
desatento. Os touros c a vacas ninfomaníacas 
podem atacar, também, com a cabeça, aprisionando 
o examinador contra a parede. 

Os bovinos leiteiros podem, de maneira ge-
ral, ser conduzidos por um cabresto, com o con-
dutor posicionado à frente e a uma certa distân-
cia do animal. Não se recomenda ficar de costas 
para os animais machos da raça holandesa, pois 
podem ser traiçoeiros, cabecear ou chifrar violen-
tamente e de maneira fatal o condutor. Nesses 
casos, é recomendável que o condutor permane-
ça atrás do animal, encorajando-o a caminhar por 
meio de vocalizações e batendo-se com a extre-
midade da corda nos membros posteriores do 
animal. Não é interessante que os animais cor-
ram enquanto estão sendo conduzidos já que a 
corda pode provocar lesões na mão da pessoa que 
a está segurando, principalmente quando se ten-
ta para-los com o uso da força. Aparelhos que 
emitem choques elétricos podem ser utilizados 
nos animais que relutam em caminhar ou em 
levantar-se (Fig. 2.16). Contudo, seu uso deve ser 
feito com critério e sensatez. Ê comum a torção 
da cauda do animal para fazê-lo andar. Entretan-
to, a mesma deve ser feita suavemente, em virtu-
de do risco de fraturas ou luxações das vértebras 
coccígeas. 

Nos animais mansos, a cabeça pode ser man-
tida pela contenção manual: agarrando-se a base 

Figura 2.16-Aparelhos que emitem cho-

ques elétricos podem ser utilizados em 

animais que relutam em caminhar ou em 

levantar-se. 
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Figura 2.17 - Sequência da colocação 

de peias em bovinos. (A), faça uma la-

çada dos dois membros posteriores na 

altura do jarrete com uma corda com-

prida (± 1,5m); (B), junte os membros, 

tracionando-se as extremidades da peia; 

(C), faça outra laçada e cruèe uma das 

extremidades - a outra deve ficar segura 

por uma das mãos, por sobre as laçadas 

feitas, passando, em seguida, por baixo 

das mesmas; (D), cruze as extremidades; 

(E), faça um nó de fácil retirada. 
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de um dos chifres ou uma das orelhas com uma 
das mãos c o septo nasal entre o polegar c o dedo 
médio ou indicador da outra mão, exercendo uma 
considerável pressão. Contudo, uma pressão 
manual adequada é possível somente por um 
determinado tempo, principalmente se o animal 
for muito grande ou pouco cooperativo. Um ou-
tro problema, frequentemente observado, é que 
os animais já familiarizados com esse tipo de pro-
cedimento costumam desviar a cabeça para os lados 
e para baixo, deixando-a rente ao solo, dificul-
tando a apreensão do seu septo nasal. 

Alguns animais, quando soltos em pique-
tes, não permitem a aproximação, sendo neces-
sário, muitas vezes, que duas pessoas o lacem 
de cada lado e o amarrem em um mourão, uma 
estaca grossa, fincada firmemente ao solo, à qual 

se amarram animais indóceis para tratá-los. 
Muitos animais acostumados com a manipulação 
do homem (animais produtores de leite, de ex-
posição) permitem o exame pela simples colo-
cação do cabresto e de uma peia em seus mem-
bros posteriores. 

Uma outra maneira de se conter esses ani-
mais é colocando-os em um tronco de contenção. 
Essa missão é facilitada juntando-se outros ani-
mais ao bovino bravio (amadrinhamento) e, no 
momento da sua passagem por um brete, prende-o 
no tronco (Fig. 2.18) de contenção quando estiver 
posicionado entre ele. 

Tanto os bovinos com chifres como des-
cornados podem ser contidos por um instru-
mento metálico conhecido, vulgarmente, pelo 
nome de formiga (Fig. 2.20), que é colocado 

Figura 2.18 - Tronco de contenção para 

bovinos. 

Figura 2.19 - Tronco de contenção para 

equinos. A superfície não deve ser escor-

regadia e o local de exame deve ser alto 

para evitar traumas cranioencefálicos. 
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Figura 2.20-Argola de ferro utilizada para 

imobilizar bovinos chifrudos ou indóceis. 

entre as narinas e seguro por um auxiliar. A 

formiga é principalmente útil nos animais bra-

vios e/ou não cooperativos, os quais poderão, 

até certo ponto, ser mantidos imóveis, em vir-

tude da dor na região nasal provocada por esse 

instrumento. 

DERRUBAMENTO DE BOVINOS 

Deve-se tomar cuidado na derrubada de bovinos 
para evitar traumas aos chifres, costelas, ossatura 
pélvica e/ou abortos. Dessa forma, o animal deve 
ser lentamente derrubado em local macio, segu-
rando-se com cuidado a sua cabeça e prestando-
lhe assistência. O auxiliar não só evita a ocorrên-
cia de acidentes como também posiciona o ani-
mal no local em que se deseja, ou seja, o lado 
mais adequado que o mesmo deve permanecer 
para o procedimento. O derrubamento perfeito é 
aquele em que o animal parece estar "caindo em 
pé", em câmara lenta. Quedas rápidas ou abrup-
tas para os lados devem ser evitadas pelos riscos 
que proporcionam. Quando não houver preferência 
para o lado do decúbito, deve-se optar pelo lado 
esquerdo nos casos de vacas prenhes ou recém-
paridas (deslocamento do abomaso) ou direito em 
animais machos e em fêmeas sem as condições 
reprodutivas anteriormente mencionadas e/ou que 
não tenham tido um jejum alimentar prévio (as-
fixia por timpanismo gasoso). A utilização de cordas 
compridas (± 15 metros) é recomendada para a 
derrubada de bovinos. A colocação de peias nos 
animais deve ser feita, independentemente do 
método escolhido, uma vez que ajudará a tirar o 
equilíbrio dos membros posteriores, facilitando a 

queda e a manutenção do animal em decúbito. 
Vários métodos são descritos e utilizados na roti-
na prática, mas os mais comuns são os métodos 
de Rueff e o Italiano. A escolha do método de-
penderá, em parte, do sexo e do temperamento 
do animal. O método de Rueff não é o mais indi-
cado para os animais machos por provocar danos 
traumáticos no pênis e no prepúcio. 

Método de Rueff 

• Fixam-se ambas as extremidades dos chifres 

em suas bases ou no pescoço por um laço com 

nó escorregadio. 

• Com uma das mãos, segura-se a corda sobre 
o tórax, passando-se sua extremidade por baixo 

da região ventral do tórax no sentido oposto 

ao corpo, levando-a, em seguida, novamente 

por cima e por dentro da parte da corda que 

está sendo segura. 

• Repete-se a mesma operação ao nível dos flan 

cos, saindo, a ponta da corda, para trás. 

• Faz-se tração firme, lenta e contínua sobre a 
corda, o que fará com que o animal caia va 

garosamente, acompanhado por um ajudan 

te em sua cabeça. 

Método Italiano 

• Passa-se metade de uma corda comprida pelo 

pescoço, na frente da cernelha. 

• Cruzam-se ambas as extremidades das cordas 

por baixo do pescoço e, mais uma vez, por sobre 
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Figura 2.21 - Método italiano para clerrubamento 

de bovinos. (A), passa-se uma corda por sobre 

o pescoço, deixando o mesmo comprimento da 

corda livre em ambos os lados, cruzando as ex-

tremidades abaixo do 

pescoço e passando-

as por entre os 

membros anteriores 

em direção ao dorso; 

(B), já no dorso - 

região torácica - cruza-

se as pontas das cordas, 

passando-as por entre 

os membros 

posteriores do animal 

(C), levando-as para 

trás do mesmo. 

  

 

 

 
 

Figura 2.22 - Maca suspensora de bovinos em decúbito. 

Perceber glândula mamaria livre 

de compressão e trauma. 

a região torácica, passando 

as pontas das cordas por 

entre os membros 

posteriores; • Cada 

extremidade livre é 

puxada por um homem enquanto um 

terceiro assistente segura a cabeça do animal 

(Fig. 2.21). 

Após a derrubada e a realização dos procedi-
mentos pertinentes, o bovino deve ser colocado 
em decúbito lateral. A permanência do animal por 
um longo período em decúbito lateral faz com que 
haja maior acúmulo de gás no compartimento do 
rúmen, por impedir o ato da eructação e, conse-
quentemente, a eliminação do gás formado, 
levando a um quadro de timpanismo. Em algumas 
situações, como nos casos de hipocalcemia, fratura 
de membros, processos dolorosos no sistema mus-
culoesquelético e botulismo, por exemplo, torna-
se difícil manter o animal em decúbito esternal, 
mesmo que temporariamente, sendo necessário 
alternar o lado que o animal fica deitado, várias 
vezes durante o dia, na tentativa de minimizar a 
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Figura 2.23 - Mesa 

utilizada para exame 

físico e procedimentos 

diversos em pequenos 

ruminantes. 

  

necrose isquêmica que ocorre como resultado da 

compressão exercida sobre a musculatura. Pode-

se dar breves batidas com a palma da mão em toda 

a área muscular comprometida para melhorar a 

irrigação local. Alguns animais, quando auxilia-

dos, conseguem se levantar e manter-se em posição 

quadrupedal. Para tanto, pode-se utilizar choques 

elétricos, fortes batidas com as palmas das duas 

mãos na região torácica e abdominal, simultanea-

mente, ou auxiliar o animal a levantar-se e equi-

librar-se. A permanência dos animais debilitados 

em posição quadrupedal pode ser facilitada com 

a utilização de uma maca suspensa por um guin-

cho comum (Fig. 2.22). 
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Contenção Química de Cães e Gatos 

•VALÉRIA NOBRE L. S. OLIVA 

A contenção de pequenos animais por meio de fármacos faz-se, mui-
tas vezes, necessária a fim de possibilitar o exame clínico bem feito e 
seguro, por parte do médico veterinário.  

Animais agressivos, agitados ou estressados podem ser mais bem 
examinados quando estão sob o efeito de tranquilizantes ou sedati-
vos, permitindo menores alterações paramétricas decorrentes do es-
tresse, evitando agressões ao profissional que o examina.  

Conter quimicamente um animal não deve significar, contudo, 
apenas imobilizá-lo, mas sim, diminuir o estresse da manipulação, com 
conforto e segurança para o paciente e para o médico veterinário.  

Dessa maneira, animais que demonstrem agressividade ou medo 
excessivo devem ser manipulados somente após a contenção quími-
ca. Cães de raças violentas ou de comportamento nervoso c felinos, 
de maneira geral, precisam, com frequência, ser contidos farmacolo-
gicamente para permitir exames de boa qualidade.  

Além dos fatores inerentes ao indivíduo (raça, temperamento, estado 
físico), não podem ser esquecidos os estímulos externos que pertur-
bam a tranquilidade do animal. Assim, mesmo aqueles animais bas-
tante dóceis e obedientes ao proprietário podem exigir tranqiiilização 
quando em contato com o novo ambiente que os cercam, o movimento 
de pessoas estranhas e a percepção de odores e ruídos com os quais 
não estão acostumados. Alguns exames clínicos podem, ainda, envol-
ver dor, quando uma região lesada ou inflamada precisa ser manipu-
lada, como nos exames de traumatismos osteomusculares, feridas, 
enfermidades otológicas, dentre outras. 

Outros exames, apesar de não provocarem dor, podem envolver 
um certo desconforto por parte do animal, como nos casos de aborda-
gem da cavidade oral, da região genital ou do aparelho oftálmico.  

Ressalta-se ainda, a necessidade de alguns posicionamentos es-
pecíficos exigidos por exames diagnósticos utilizando radiografias ou 
ultra-sonografias, conseguidos apenas com a tranquilização ou mesmo 
com a anestesia geral do paciente. Exemplos desses casos são a neces-
sidade de relaxamento muscular potente para a realização de exame 
radiográfico para o diagnóstico de displasia coxofemoral e da imobi-
lidade completa do paciente para a colcta de liquor cerebrospinal.  

O médico veterinário, ao realizar o exame de um animal em que 
um tranquilizante, um sedativo ou até mesmo um anestésico geral  
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foram utilizados, deve conhecer os efeitos dos 
fármacos empregados para saber avaliar se os seus 
achados clínicos são decorrentes do uso desses 
ou da enfermidade a ser pesquisada. Alterações 
de temperatura corporal, frequência cardíaca, fre-
quência respiratória c pressão arterial são algu-
mas das consequências mais comuns após o uso 
desses agentes. 

Alguns fatores devem ser considerados para 
o uso da contenção química (Tabela 3.1). 

A espécie e a raça do paciente a ser examina-
do podem determinar, além do método de con-
tenção física mais adequado, a necessidade e o tipo 
de fármaco a ser utilizado. As características fisio-
lógicas, a diferente distribuição de receptores far-
macológicos e as peculiaridades comportamentais 
resultam em diferentes alterações paramétricas em 
cães, gatos e pequenos animais exóticos. O efeito 
final também varia bastante entre as espécies e a 
escolha correta do fármaco a ser utilizado depen-
de do conhecimento prévio desses efeitos. 

As diferenças existentes entre raças, especial-
mente de cães, devem ser conhecidas e considera-
das pelo médico veterinário que irá realizar a con-
tenção química. Enquanto raças grandes e agressi-
vas exigem procedimentos que permitam uma abor-
dagem segura, raças muito pequenas podem ser muito 
agitadas e de difícil manipulação. 

O estado físico do paciente pode ser limitante 
para o uso de alguns fármacos que trariam risco a 
pacientes desnutridos, hipovolêmicos ou desidra-
tados, por exemplo. A existência de outras enfer-
midades concomitantes como as cardiopatias, os 
processos respiratórios, as hepato e ncfropatias, assim 
como as doenças neurológicas, também podem in-
fluenciar na escolha do agente a ser utilizado. 

Caso o exame resulte em dor física, o fárma-
co ou a associação escolhida deve produzir anal-
gesia adequada. 

O jejum, por outro lado, é imprescindível para 
a segurança de determinados procedimentos nos 
quais o relaxamento do cárdia produzido pelo 

fármaco facilita a regurgitamento do conteúdo 
gástrico, podendo ocasionar obstrução das vias 
aéreas por aspiração, levando à pneumonia ou até 
à morte. Destaca-se, ainda, a importância do je-
jum em posicionamentos nos quais o estômago 
repleto possa comprimir o diafragma e compro-
meter a capacidade respiratória do paciente. 

Dentre os fatores externos a serem conside-
rados nas diferentes situações, deve-se conhecer 
o local no qual o animal será examinado e a ne-
cessidade de posicionamentos específicos e de imo-
bilidade requeridos pelo exame a ser efetuado.  

Por fim, a via de aplicação possível na situa-
ção apresentada também influencia na definição 
da técnica e dos medicamentos a serem empre-
gados. 

A seguir, serão apresentadas as diversas vias 
de aplicação possíveis e suas particularidades, assim 
como os diferentes fármacos e associações indi-
cados para cada situação, com as suas implicações. 

VIAS DE APLICAÇÃO MAIS 

UTILIZADAS NA 

CONTENÇÃO QUÍMICA 

O tipo de medicamento a ser administrado, o 
temperamento, o porte e a condição física do ani-
mal, as características do local em que se realiza-
rá o procedimento e o tipo de contenção física 
possível influenciam e determinam a via de apli-
cação selecionada. Na contenção química de 
pequenos animais, utilizam-se, sobretudo, as vias 
tópica, oral e parenterais (subcutânea, intramus-
cular e intravenosa) (Fig. 3.1). 

Via Oral (VO) 

Para que um medicamento possa ser aplica-
do por esta via é necessário que seja palatável. 

Tranquilizantes e sedativos em apresentação lí- 

Tabela 3.1 - Fatores a serem considerados para o uso de contenção química. 

Intrínsecos Extrínsecos 
  

Espécie 
Raça 
Estado clínico geral     » 
Doenças concomitantes 
Presença de dor ou desconforto 
jejum 

Local do exame (no chão, sobre mesa) Tipo de 

exame (envolvendo dor ou desconforto) 

Posicionamento necessário para o exame 

Necessidade de imobilidade para o exame Via 

de administração possível 
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Figura 3.1  - Locais anatómicos de aplicação de fármacos: por via subcutânea (SC), via intramuscular (IM) 

e "".'avenosa (IV). 

quida ou sob a forma de comprimidos ou drágeas 

estão disponíveis no mercado. Na forma líquida, 

podem ser utilizados em administração direta, na 

boca, ou através de seringas, na forma pura ou 

misturados a uma pequena quantidade de água 

ou outro líquido. Não se indica a adição à água de 

bebida do animal, pois não se consegue precisar 

a quantidade ingerida. Os comprimidos ou drágeas 

podem ser colocados diretamente no fundo da ca-

vidade oral ou inseridos em alimentos sólidos como 

pedaços de pão ou "bolinhos" de carne, impe-

dindo que o animal perceba a presença do medi-

camento. 

A grande limitação desta via de aplicação é o 

tempo de latência longo, entre l e 2 horas, com 

o efeito bastante variável entre os pacientes. 

Por outro lado, a principal vantagem baseia-

sanasmaneira não-invasiva de tratar o animal, di-

minuindo, portanto, o estresse da contenção físi-

ca prévia. 

Esta é uma excelente via de aplicação a ser 

empregada pelo proprietário, especialmente nos 

casos de animais agressivos ou de difícil trans-

porte. O medicamento pode ser administrado no 

próprio domicílio, algum tempo antes de trans-

portar o animal ao consultório. Dessa forma, o 

paciente chega ao ambiente estranho já previa-

mente tranquilizado ou sedado e, caso o efeito 

seja menor que o necessário, a suplementação por 

outras vias de aplicação torna-se mais fácil. Nessa 

situação, o médico veterinário deve estar cien- 

te de que os parâmetros já estarão alterados pelo 

efeito do fármaco, o que poderá mascarar o esta-

do físico real do paciente ao exame físico. 

Via Tópica 

E a deposição do princípio ativo, no caso 

específico um anestésico local, sobre a pele ou 

mucosas a fim de absorção direta. Os produtos 

para este fim apresentam-se em gel, pomadas, 

sprays ou colírios (Fig. 3.2). 

O efeito sobre as mucosas é bastante superior 

ao produzido pela aplicação sobre a pele, em que 

a absorção é menor ou até desprezível.  

Deve-se lembrar que esta via de aplicação deve 

ser utilizada somente em peles e mucosas ínte-

gras, sem ferimentos ou inflamações. 

Em grande parte das situações, pode ser 
necessária a aplicação de um tranquilizante ou 

sedativo para que o animal permita o exame, pois 

o anestésico tópico produz unicamente a analge-

sia, sem alterar seu estado psicológico. 

Um procedimento bastante comum é o em-

prego de colírios anestésicos para produzir a anal-

gesia da superfície da córnea, o que permite al-

guns exames oftálmicos c até a retirada de um 

corpo estranho, por exemplo. 

Os sprays ou pomadas podem ser úteis nos 
exames ginecológicos ou orais e facilitam a intu-

bação traqueal. 
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Figura 3.2 - Colírio anesté-

sico instilado na córnea de 

um cão (via de aplicação 

tópica). 

Vias Parenterais 

Nestas vias, a anti-sepsia do local e do mate-

rial a ser utilizado é importante, pois a possibilida-

de de contaminação é considerável. O anti-séptico 
mais indicado para isso é a solução de álcool iodado 

e, especialmente na via intravenosa, a tricotomia_ 

pode ser utilizada para facilitar a localização do vaso 

sanguíneo e melhorar o efeito do anti-scptico. 

O material utilizado para a injeção do fárma-

co deve ser descartável, a espessura e o compri-

mento da agulha e a capacidade da seringa de-

vem ser adequados ao local de aplicação e ao 

volume do medicamento.  

O bisel da agulha deve ser posicionado de 

maneira a facilitar a perfuração e a escala numé-

rica da seringa sempre voltada para o aplicador, a 
fim de permitir o controle do volume e da velo-

cidade de injeção.  

Ao se optar por esta via de aplicação, deve-se 

considerar o tipo de veículo utilizado no produ-

to, o pH e a osmolaridade da solução, o tempo de 

latência esperado e a viabilidade de aplicação.  

Existem várias formas de aplicação parente-

ral e, dentre elas, as mais usadas na contenção 

química são: a subcutânea, a intramuscular e a 

intravenosa. 

Via Subcutânea (SC) 

Esta via é escolhida quando se deseja retar-

dar a absorção do fármaco ou quando é possível  

uma espera maior para o efeito ser alcançado, pois 

o período de latência é de 30 a 45 minutos, em 

média. Também pode ser útil no caso de animais 

muito agressivos e de difícil contenção.  

O local anatómico de escolha deve permitir 

o deslocamento da pele para a introdução da agu-

lha no espaço subcutâneo e, dessa forma, as re-

giões dorsal ou lateral do tórax ou do abdome são 

as mais indicadas (Fig. 3.3).  

Grandes volumes podem ser aplicados por esta 

via, tomando-se o cuidado de dividir o volume 

total em vários pontos do corpo do animal.  

Via Intramuscular (IM)  

A via intramuscular pode ser útil, assim como 

a anterior, naqueles animais agressivos nos quais a 

abordagem mais segura é a aproximação pela porção 

posterior do corpo. Dessa maneira, o animal pode 

ser amordaçado e firmemente contido pela coleira 

pelo próprio proprietário, enquanto a aplicação c 

realizada no membro pélvico. 

O local de eleição para a aplicação intramuscular 

em cães e gatos é a massa muscular das coxas (mús-

culos semitendíneo e semimembranáceo) (Fig. 3.4). 

Medicamentos muito viscosos ou de pH ex-

tremos podem produzir dor à aplicação, resultan-

do em reação e movimentação do animal. 

As complicações decorrentes da aplicação in-

tramuscular podem ser a formação de abscessos 

ou lesões do nervo ciático. Essas complicações estão 
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Figura 3.4 - (A), aplicação de fármaco por via intramus-

cular em um cão. O esquema (B) mostra as camadas ana-

tómicas atravessadas nesta via de aplicação. 

frequentemente associadas ao descuido do apli-
cador com a anti-sepsia do local e consequente 
desenvolvimento de infecções, podendo ser quase 
completamente abolidas com a observação das 
técnicas de anti-sepsia correta. 

O período de latência, nesta via de aplica-
ção pode ser, em média, de 15 a 30 minutos 
e a duração de efeito, em regra, c menor que 
na aplicação subcutânea e maior que na intra-
venosa. 

 

\ \        f    «_       Ok. 
Tecido celular subcutâneo 

Figura 3.3 - (A), aplicação de fármaco por via subcutânea 

em cão. O esquema (B) mostra as camadas anatómicas 

atravessadas nesta via de aplicação. 
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Via Intravenosa (IV) 

Nesta via de aplicação, não há necessidade 
de absorção e o efeito inicia-se quase imediata-
mente. A velocidade de aplicação deve ser crite-
riosa a fim de não ocorrerem alterações paramétricas 
bruscas. O período de latência é de, no máximo, 
15 minutos, dependendo das características do 
fármaco empregado. 

A principal vantagem desta via de aplicação 
é o início rápido de efeito, mas requer imobilida- 

de física do paciente que permita a localização e 
a punção do vaso. As veias mais utilizadas nesta 
via são a radial ou a cefálica (Fig. 3.5) e a safena. 

Nos casos de necessidade de aplicação de 
grandes volumes ou nos quais o acesso às veias 
citadas seja difícil (aplicações repetidas, flebites, 
animais hipotensos ou em choque, etc.), a veia 
jugular pode ser uma boa opção. 

Na Tabela 3.2 são apresentadas algumas ca-
racterísticas próprias das diferentes vias de apli-
cação de fármacos. 

 

 
Figura 3.5 - (A), 

aplicação por via 

intravenosa em 

cão. O esquema (B) 

mostra as camadas 

anatómicas 

atravessadas nesta 

via de aplicação). 

Tabela 3.2 - 
Vias de 

aplicação de 
fármacos e 
suas 
características. 

 

Via de 

aplicação 
Período de 

latência 
Duração de 

efeito 

Biodisponibilidade Necessidade de 

imobilização do 

animal 

Oral 
Tópica (colírio, 

gel ou pomadas 

anestésicas) 

Subcutânea 

Intramuscular 

Intravenosa 

Variável, tendendo a 

longo Variável, 

tendendo a 

intermediário 
Intermediário 

Intermediário Curto 

Mais longo 
Intermediário a longo 
Intermediário a longo* 

Intermediário a longo* 

Curto 

Variável* Quase 

completa 

Quase completa 

Quase completa 

Completa 

Relativa 
Completa, porém 

rápida 
Relativa Relativa 

Completa e longa 

As características do produto podem influenciar a duração de efeito e a biodisponibilidade. 
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PRINCIPAIS FÁRMACOS 

UTILIZADOS EM CONTENÇÃO 

QUÍMICA DE CÃES E GATOS 

Dentre o arsenal anestcsiológico disponível, os 

tranquilizantes e sedativos, os agonistas a, e os 

analgésicos opióides, são os que mais se prestam, 

seja de forma isolada ou em associação, à conten-

ção química de pequenos animais. Em procedi-

mentos que exijam relaxamento muscular maior 

e abolição completa da sensibilidade dolorosa 

podem ainda ser utilizados os anestésicos 

dissociativos ou os anestésicos gerais injetáveis. 

A seguir, serão abordados cada um dos grupos 

citados e suas indicações. 

Tranquilizantes e Sedativos  

Sem dúvida alguma, em Semiologia Veteri-
nária, esses farmacos são os de mais ampla utili-
zação, pois permitem a diminuição do estresse 
desencadeado pela manipulação do animal. A 
tranqiiilização caracteriza-se por diminuição da 
ansiedade, levando o animal a um estado de re-
laxamento, porém mantendo-o responsivo a estí-
mulos ambientais. A sedação, além de todas as 
características do estado de tranqiiilização, pode 
resultar em sonolência e até a um estado de total 
hipnose, dependendo da dose utilizada.  

Pode-se incluir, no primeiro grupo, os feno-
tiazínicos e as butiroferonas e, dentre os sedati-
vos, destacam-se os benzodiazepínicos. Em peque-
nos animais, as butiroferonas são raramente utili-
zadas, tendo sua maior aplicação na espécie suína. 

Fenotiazínicos 

Os farmacos desse grupo se caracterizam por 
produzirem boa tranqúilização e relaxamento 
muscular em cães e gatos, levando-os a um esta-
do de diminuição da ansiedade que permite sua 
melhor manipulação. Sua indicação se limita a 
acalmar pacientes muito ansiosos ou agressivos 
ou prepará-los para a aplicação posterior de anes-
tesia dissociativa ou geral. 

Os animais se apresentam mais calmos, com 
relaxamento de pescoço e cabeça, ptose palpebral, 
protrusão da membrana da terceira pálpebra (Fig. 
3.6) e orelhas pendentes. Procuram se sentar ou 
deitar, respondendo, porém, a estímulos externos 
que podem provocar uma reação de alerta.  

Nas manipulações que venham a causar dor, 
os fenotiazínicos, por produzirem analgesia des-
prezível, devem estar associados a outros farma-
cos com esse efeito. Deve-se estar atento à con-
tenção física desses animais, pois há manutenção 
da capacidade de reação aos estímulos externos. 
Devem, ainda, ser evitados em pacientes com 
histórico de convulsão por diminuírem o limiar 
convulsivo podendo, portanto, desencadeá-la. 

Figura 3.6 - Protrusão de 

terceira pálpebra, 15 minu-

tos após a aplicação de 

0,1 mg/kg de acepromazina 
em cão. 
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melhor manipulação. Sua indicação se limita a 
acalmar pacientes muito ansiosos ou agressivos 
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Nas manipulações que venham a causar dor, 
os fenotiazínicos, por produzirem analgesia des-
prezível, devem estar associados a outros fárma-
cos com esse efeito. Deve-se estar atento à con-
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Devem, ainda, ser evitados em pacientes com 
histórico de convulsão por diminuírem o limiar 
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Figura 3.6 - Protrusão de 

terceira pálpebra, 15 minu-

tos após a aplicação de 

0.1 mg/kg de acepromazina 
e 11 cão. 
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Os fcnotiazínicos agem na formação reticu-
lar produzindo, portanto, depressão generalizada 
do Sistema Nervoso Central, com interferência 
no controle da atividade elctrica cortical que al-
tera a regulação do sono c da vigília, assim como 
no controle do sistema nervoso autónomo (atra-
vés de ação sobre sistema límhico e hipotálamo) 
c neuroendócrino, dentre outros. 

Esse mecanismo de ação explica algumas 
alterações clínicas após o uso de fenotiazínicos, 
que podem interferir em parâmetros vitais e deve, 
portanto, ser de conhecimento do veterinário 
responsável pela avaliação semiológica. 

Dessa forma, sob o efeito desses fármacos, 
observa-se diminuição da temperatura corporal, 
por sua ação sobre o centro termorregulador do 
hipotálamo. Espera-se ainda a ocorrência de di-
minuição dos valores da pressão arterial como 
resultado da depressão do reflexo vasomotor de 
origem central, de efeitos diretos sobre a mus-
culatura dos vasos e sobre o coração e de bloqueio 
adrenérgico periférico. 

Dentre os fenotiazínicos, a acepromazina é a mais 
difundida na prática clínica de pequenos animais, 
seguida da clorpromazina e da levomcpromazina. 

A acepromazina pode ser utilizada por via oral, 
subcutânea, intramuscular ou intravenosa. A apre-
sentação por via oral, em gotas, é bastante prática 
e permite a utilização até por pessoas leigas e fora 
de ambiente hospitalar. Dessa maneira, em ani-
mais muito violentos ou intranqiiilos, o proprie-
tário pode ser orientado a utilizá-la previamente 
ao exame clínico. Em felinos, seu uso é limitado 
por produzir intensa salivação. Os efeitos da ad-
ministração oral da acepromazina iniciam-se em 
poucos minutos e a intensidade da sedação é 
relativamente boa, permitindo uma abordagem 
mais tranquila do animal. 

Pela via parenteral, a acepromazina pode ser 
utilizada nos animais em que seja possível a con-
tenção mecânica para a aplicação do fármaco e, 
nesses casos, deve ser a via de escolha, por per-
mitir melhor previsão dos períodos de latência c 
de efeito, assim como tranqúilização mais potente. 

As doses e as particularidades do uso dos di-
ferentes fármacos na contenção química em pe-
quenos animais estão apresentadas na Tabela 3.3. 

Benzodiazepínicos 

Os benzodiazepínicos são fármacos que pos-

suem efeito sedativo, miorrelaxante e anticonvul- 

sivante. No homem o efeito é muito superior ao 
produzido em animais e, por essa razão, adicio-
nado ao fato de provocar amnésia, é o sedativo de 
escolha naquela espécie. Em medicina veteriná-
ria, em especial nos pequenos animais, não deve 
ser indicado como sedativo único e seu uso se limita 
a aumentar o miorrelaxamento produzido pelos 
fenotiazínicos ou anestésicos dissociativos. 

A utilização de benzodiazepínicos como úni-
co agente visando a contenção farmacológica é 
contra-indicada em pacientes hígidos nos quais o 
efeito final pode ser paradoxal, produzindo exci-
tação. Nos animais debilitados e/ou toxêmicos, o 
efeito sedativo é mais evidente podendo, nesses 
casos, ser o agente de escolha, especialmente quando 
o uso dos fenotiazínicos seja contra-indicado. 

A principal indicação de seu uso é em asso-
ciação aos fenotiazínicos, seja com a finalidade 
de reduzir sua dose ou aumentar o miorrelaxa-
mento, o que pode ser desejado para alguns exa-
mes clínicos ou manipulações específicas (avaliação 
de fraturas e lesões em membros, posicionamen-
to radiográfico, etc.). Também são os fármacos de 
escolha na contenção química de animais com 
históricos de convulsão ou doenças neurológicas, 
situação em que os fenotiazínicos estão contra-
indicados, e na medicação pré-anestésica para a 
realização de anestesia dissociativa. Nesse últi-
mo caso, esses fármacos irão evitar a hipertoni-
cidade muscular produzida por aquele tipo de 
anestesia. 

Caracterizam-se pela sua ação em receptores 
benzodiazepínicos específicos, aumentando a li-
beração do ácido y-aminobutírico (GABA) que, 
por ser um neurotransmissor depressor do SNC, 
induz a sonolência e a sedação. 

Dentre os benzodiazepínicos de uso mais 
difundido em nosso país destacam-se o diazepam 
e o midazolam. 

O diazepam, um dos mais antigos benzodia-
zepínicos de uso clínico, é o fármaco de escolha nos 
casos de pacientes epilépticos. Pode ser utilizado 
por via subcutânea ou intramuscular, mas a via de 
escolha é a intravenosa por ser a menos dolorosa e 
a de efeito mais rápido (Tabela 3.3). Sua utilização 
por via oral não apresenta eficácia sedativa em 
animais, sendo utilizada somente em felinos, com 
outra finalidade (estimulantes de apetite). 

Em casos especiais, que necessitam de rapi-
dez de efeito e a via intravenosa é de difícil aces-
so, a via retal pode ser utilizada, com bons resul-
tados. A associação desse benzodiazepínico a outros 
fármacos, na mesma seringa, pode produzir tur- 



-enotiazínicos 

Acepromazina 

Clorpromazina e 

Levomepromazina 

0,03 a 0,1 mg/kg 
(IM, IV ou SC), dose 

máxima de 3mg' 
1 a 3 mg/kg, VO ' 

1 a 2 mg/kg (IM, 

IV ou SC)
1 

0,03 a 0,1 mg/kg' 

1 a 3 mg/kg, VO
1 

1 a 2 mg/kg 

(IM, IV ou SC)
2 

Os fenotiazínicos pro-

movem tranquilização, 

sem analgesia, não per-

mitindo manipulações 

muito invasivas. O ani-

mal responde a estímu-

los externos 

  

  

Benzodiazepínicos 

Diazepam 

Midazolam 

Opióides Agonistas 

Morfina 

Meperidina 

Fentanil 

Agonista-antagonista 

Butorfanol 

Buprenorfina 

0,1 a O, S mg/kg (IV) 
ou 0,3 a 1 mg/kg 

(IM ou SC)
1 

1 a 2mg/kg 
(IV ou oral)

2 

0,1 a 0,2mg/kg (IM 
ou IV)

1 

0,1 a 0,5mg/kg
2 

1 a 5mg/kg (IM)
1 

0,01 a 0,05mg/kg 

(IV ou IM)
3 

0,05 a 0,2mg/kg (IV) 

e 0,2 a 0,5mg/kg (IM)
3 

0,005 a 0,02mg/kg 
(IM)

3 

0,003 a 0,01 mg/kg (IV)
2 

0,006 a 0,01 mg/kg 

(IM ou IV)
1 

0,1 a 0,5mg/kg (IV) 
ou 0,3 a 1,0mg/kg 

(IM ou SC)
1 

0,1 a 0,2 mg/kg (IM 

ou IV)
1 

0,1 mg/kg (SC ou IM)
1 

0,26ml_/kg, via 

epidural 

5 a 10mg/kg 

(SC ou IM)
1 

0,01 a 0,05mg/kg 

(IV ou IM)
3 

0,1 a 0,4mg/kg
3 

0,005 a 0,02mg/kg 
(IM)

3 

0,006 a 0,01 mg/kg 

(IM ou IV)
1 

Fará obtenção de conten-

ção química, utilizar sem-

pre em associação a feno-

tiazínicos ou como me-

dicação pré-anestésica. O 

flumazenil (0,05mg/kg, 

IV) é o antagonista farma-

cológico específico 

Utilizados em associa-

ção aos tranquilizantes 

e sedativos quando a 

manipulação provoca 

dor 

  

 Agonistas a-2 

Xilazina 

Medetomidina 

Dexmedetomidina 

Anestesia Dissociativa 

Cetamina 

Tiletamina 
 

0,25 a 0,5mg/kg (IV) 

ou 0,5 a 1 mg/kg (IM)
1 

0,01 a 0,04mg/kg
1 

0,1 a 3mg/kg (IV)
4 

11 a 22mg/kg (IM) e 

5 a 10mg/kg (IV)
3 

9,9 a 13,2mg/kg (IM) 

4 a 6,6mg/kg (IV)
3 

0,25 a 0,5mg/kg (IV) 

ou 0,5 a 1 mg/kg (IM)
1 

0,04 a 0,08mg/kg' 

SR 

8 a 15mg/kg (IM) e 2 

a 8mg/kg (IV) 
3 

7,5 a 12,5mg/kg (IM) 

e 5mg/kg (IV)
3 

Sedação acompanhada 

de analgesia e miorrela-

xamento 

Associar a benzodia-

zepínicos, fenotiazí-

nicos ou agonistas a-2 

(Continua) 

Contenção Química de Cães e Gatos    57 

Tabela 3.3 - Posologia dos principais fármacos utilizados na contenção química de pequenos animais. 

Fármaco Cão Cato Observações 
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Tabela 3.3 - (Cont.) Posologia dos principais fármacos utilizados na contenção química de pequenos animais. 

Fármaco Cão Gato Obser 

Anestésicos Gerais 

Intravenosos 
 

Tiopental sódico 

Propofol 

12, 5 mg/kg (com 

MPA) IV
2 

5 mg/kg, IV
2 

Administrados exclusi-

vamente por via intra-

venosa. Requerem je-

jum prévio 

SR - sem referência. 
1 

Lumb & Jones, 1996. 
2 

Massone, 1999. 
1
     Fantoni & Cortopassi, 2002. *     

Dyck & Shafer, 1993. 

vação ou precipitação da mistura devendo, por-
tanto, ser aplicado em seringas separadas. 

As doses clínicas produzem depressões res-
piratória e cardíaca mínimas. Doses mais eleva-
das podem provocar leve depressão respiratória, 
hipotensão, aumento da frequência cardíaca e 
diminuição do débito cardíaco. 

Os efeitos colaterais do diazepam podem ser 
corrigidos com o uso do flumazenil, um antago-
nista farmacológico específico, cuja disponibili-
dade aumenta a segurança de seu uso.  

O midazolam, utilizado com as mesmas indica-
ções do diazepam, produz um período de ação menor. 
Pode ser misturado na mesma seringa com outros 
fármacos como fenotiazínicos ou opióides, sem pro-
duzir turvação ou precipitação, o que pode ser uma 
vantagem, permitindo aplicação única. Produz es-
timulação do apetite em felinos, assim como o 
diazepam e, por não ser irritante, pode ser utilizado 
tanto por via intravenosa quanto por intramuscular, 
com efeitos muito semelhantes, nas mesmas doses. 
No homem, o midazolam pode ser utilizado como 
agente indutor, provocando intensa hipnose, o que 
não ocorre em animais, tendo seu uso limitado à 
contenção química ou medicação pré-anestésica. 

Opióides 

São analgésicos potentes que agem em recep-
tores opióides específicos, podendo ser classifica-
dos em agonistas, agonistas-antagonistas (de ação 
mista) e antagonistas, dependendo de sua ativida-
de intrínseca ao se ligarem aos receptores. Os ago-
nistas e os de ação mista podem ser amplamente 
utilizados em contenção química, normalmente 
associados a tranquilizantes ou sedativos, pelo seu 
potente efeito analgésico, permitindo a realização 
de exames físicos que causam dor. 

No uso da morfina, o protótipo dos opióides, 
evidencia-se êmese e, às vezes, defecação, por 
sua ação sobre o centro do vómito e por aumen-
to do peristaltismo intestinal, respectivamente. 
A ação sobre os receptores opióides do tipo u. 
resulta, além da analgesia, em depressão respi-
ratória, que é um dos mais temidos efeitos 
colaterais desses fármacos. Quando ocorre a 
depressão respiratória ou a apnéia após o uso de 
opióides, pode-se lançar mão dos antagonistas 
como o naloxona sabendo-se, contudo, que o 
efeito analgésico também será antagonizado.  

Tendo-se como padrão de grau de analgesia 
a morfina, busca-se o opióide mais potente, com 
menor grau de depressão respiratória. Alguns 
exemplos dos opióides disponíveis em nosso 
mercado encontram-se na Tabela 3.3. A indica-
ção para cada situação baseia-se, principalmente, 
na farmacocinética que difere muito entre os 
opióides, resultando em duração de efeito bas-
tante variável. Dessa forma, fármacos de excelente 
potência, mas de curtíssima duração de ação, como 
o alfentanil, sufentanil e o remifentanil, têm sua 
indicação restrita ao uso transoperatório, não sendo, 
portanto, aplicáveis à finalidade principal deste 
capítulo. 

Têm-se obtido ótimos resultados da associa-
ção de tranquilizantes como os fenotiazínicos com 
opióides como a morfina, a meperidina, o fentanil, 
a buprenorfina e o butorfanol, resultando em boa 
imobilização do paciente, com potencialização da 
tranqiiilização e analgesia adicional possibilitan-
do, inclusive, manipulações desconfortáveis e 
dolorosas. 

Outra aplicação bastante útil da morfina é a 
aplicação via peridural, associada a anestésicos 
locais, em ortopedia, resultando em analgesia de 
até 24 horas na espécie canina. Dessa maneira,  
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permite não só o exame físico de um membro 

pélvico fraturado, por exemplo, como a realiza-

ção da avaliação radiográfica c a redução fechada 

da fratura, caso seja indicada. O longo período de 

analgesia levará, ainda, a um maior conforto do 

animal, prolongando-se por várias horas após a in-

tervenção do médico veterinário. 

Agonistas a2 

São fármacos que, clinicamente, induzem ao 

miorrelaxamento ou à inibição de espasticidade 

muscular, sedação e analgesia. Sua ação baseia-

se na ativação dos receptores a2 pré-sinápticos do 

sistema nervoso simpático. O exemplo de medi-

camento desse grupo mais difundido em nosso 

meio é a xilazina, utilizada há décadas em medi-

cina veterinária. Mais recentemente, tem-se à 

disposição a detomidina, a medetomidina e a 

dexmedetomidina, sendo as duas últimas as mais 

promissoras para o uso em pequenos animais. 

A xilazina em pequenos animais é utilizada 

em doses que variam de 0,25 a l mg/kg, tanto por 

via intramuscular como intravenosa. Os efeitos 

aparecem dentro de 10 a 15 minutos após a apli-

cação intramuscular e após 5 minutos da aplica-

ção, por via intravenosa. 

Os animais apresentam intenso miorre-

laxamento, procurando o decúbito sozinhos, tornan-

do-se bastante desligados dos estímulos do ambiente, 

podendo parecer totalmente alheios e irresponsi-

vos aos estímulos externos, dependendo da dose 

utilizada. O grau de analgesia é dose-dependente, 

permitindo algumas manipulações dolorosas (lava-

gens otológicas, curativos, etc.) e até a realização de 

pequenas intervenções pouco cruentas (debridamen-

to de feridas, pequenas suturas). 

A xilazina induz à bradicardia e a um breve 

período de 5 a 10 minutos de hipertensão, sendo 

a última resultante de sua ação inicial sobre os 

receptores adrenérgicos pós-sinápticos, causando 

vasoconstrição. Após esse efeito inicial, há dimi-

nuição do débito cardíaco e hipotensão podendo 

levar a pressão arterial a valores de 25 a 33% 

menores que os basais. A bradicardia é resultan-

te, ainda, do aumento do tônus vagai, sendo in-

dicado, dessa maneira, o uso prévio de sulfato de 

atropina, um anticolinérgico, visando diminuir o 

efeito do sistema parassimpático sobre a frequência 

cardíaca. 

Espera-se que a frequência respiratória di-

minua significativamente após a aplicação da  

xilazina, porém, os valores de pH e gases sanguí-

neos devem permanecer inalterados, já que o 

volume-minuto é mantido pelo aumento do vo-

lume corrente.  

A ocorrência de êmese após a aplicação in-

tramuscular ou subcutânea da xilazina é comum 

em cães e gatos, decorrente da ativação de recep-

tores adrenérgicos centrais. Além disso, o refluxo 

gástrico também pode ocorrer nessas espécies pelo 

relaxamento do tônus do esfíncter gastroesofági-

co. Devido a esse efeito, em cães nos quais o jejum 

prévio não foi realizado, pode-se utilizar a xilazina 

como agente de contenção química, com a expec-

tativa de que o estômago seja esvaziado.  

Uma das associações mais comumente utili-

zadas em animais de companhia é a da xilazina 

com a cetamina, minimizando assim os efeitos 

depressores cardíacos pela ação simpatomiméti-

ca da última. Soma-se a isso o efeito de miorre-

laxamento produzido pelo agonista adrencrgico, 

reduzindo a hipertonia muscular decorrente do 

efeito da cetamina. Nessa associação, deve-sc 

acrescentar, ainda, o sulfato de atropina, mini-

mizando a produção excessiva de secreções e a 

depressão cardíaca e, dessa forma, tem-se a imo-

bilidade do paciente, com intensa prostração e 

considerável grau de analgesia.  

A principal contra-indicação do uso da xilazina 

é a existência de cardiopatias ou problemas res-

piratórios graves que comprometam a oxigenação 

do animal. Não deve ser utilizada para a conten-

ção química de animais a serem submetidos a 

exames radiográficos do sistema gastrointestinal, 

pois diminuem o trânsito, podendo levar a atonia 

gástrica, aerofagia e distensão abdominal, espe-

cialmente em cães de grande porte, o que resul-

taria em interpretação errónea do exame.  

A medetomidina, um agonista a2 de efeito 

sedativo e analgésico em cães e gatos, mais po-

tente que a xilazina, ainda não é comercializada 

em nosso país, mas tem sido amplamente utiliza-

da em outros países, com efeitos melhores e 

menores efeitos colaterais que a xilazina.  

A dexmedetomidina foi recentemente intro-

duzida no mercado nacional e, por ter seletivida-

de maior pelos receptores ct2 quando comparada à 

xilazina, pode exercer menores efeitos cardiovas-

culares decorrentes da ativação de receptores a r 

Na dose de 10|ag/kg por via intramuscular, no cão, 

promove redução da freqiiência cardíaca e do dé-

bito cardíaco, sem alterar a pressão arterial. 

Esse grupo de fármacos também dispõe de 

antagonistas que aumentam a segurança de seu uso, 
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por permitirem a reversão dos efeitos colaterais 
indesejáveis. Dentre os antagonistas específicos, 
podc-se citar o iombina e o atipamezol, sendo este 
ainda não disponível no mercado nacional. 

Anestesia Dissodativa 

É uma modalidade anestésica em que há 
dissociação entre o tálamo e o sistema límbico, 
resultando em anestesia do tipo "cataleptóide", 
estando o paciente consciente, com os olhos aber-
tos, porém completamente alheio ao meio ambien-
te que o cerca. É representada pela cetamina e 
tiletamina, fármacos facilmente encontrados no 
mercado nacional e comercializados por diversos 
laboratórios. 

Tem sua principal indicação na contenção 
química daqueles animais em que a total imobili-
dade seja necessária, e em situações em que ou-
tros fármacos como os agonistas a2 ou os barbitú-
ricos sejam contra-indicados. São anestésicos bas-
tante seguros, com DL50 muito superiores às doses 
clínicas indicadas sendo, contudo, contra-indica-
dos em pacientes epilépticos, por diminuírem o 
limiar convulsivo, ou hipertensos, por resultarem 
em aumento da pressão arterial. Devem ser evita-
dos, também, nos casos de exames oftálmicos por 
aumentarem a pressão intra-ocular, impedindo a 
confiabilidade nos valores obtidos na tonometria. 

A ocorrência de aumento da frequência car-
díaca e da pressão arterial após o uso de agentes 
dissociativos é devida, principalmente, à ação 
central, liberando catecolaminas e produzindo estes 
efeitos simpatomiméticos. A tiletamina não cau-
sa depressão respiratória em doses clínicas, mas 
doses elevadas podem resultar em hipoventila-
ção e apnéia. A frequência respiratória pode até 
diminuir nos primeiros minutos decorridos da 
aplicação desses fármacos, mas há tendência de 
retornar a valores basais, rapidamente. 

Os anestésicos dissociativos frequentemen-
te causam salivação e aumento das secreções do 
sistema respiratório, efeitos que são facilmente 
controlados pela utilização do sulfato de atropi-
na. Um cuidado especial deve ser tomado na 
espécie felina, na qual uma pequena quantidade 
de secreção pode causar obstrução das vias aé-
reas. Dessa forma, a entubação traqueal é indica-
da nos felinos, visando a manutenção da permea-
bilidade das vias aéreas. 

Por causar aumento da tonicidade muscular, 
a anestesia dissociativa é sempre realizada com a 

associação de relaxantes musculares. A tiletamina 
é encontrada no mercado, já em preparação asso-
ciada com o zolazepam, um benzodiazepínico. A 
cetamina, por outro lado, comercializada de ma-
neira isolada, deve ser utilizada em conjunto a 
bcnzodiazepínicos ou agonistas a7. 

Anestesia Geral 

Em alguns procedimentos semiológicos bas-
tante específicos, a anestesia geral pode ser re-
querida. Nessa modalidade, a anestesia geral in-
travenosa é a de maior utilização por permitir 
indução e duração rápidas que favoreçam, em 
grande parte dos casos, a realização do exame, não 
requerendo, ainda, aparelhagem específica. Pode-
se citar, como exemplos característicos de exames 
diagnósticos que dependem de anestesia geral, 
os exames radiográficos de coluna vertebral 
(mielografias, epidurografias) e para o diagnósti-
co de displasia coxofemoral, assim como as cole-
tas de liquor cerebrospinal. 

A anestesia geral injetável em pequenos ani-
mais pode ser obtida com a utilização de barbitú-
ricos ou propofol, aplicados exclusivamente por 
via intravenosa. 

Dentre os barbitúricos, aqueles de ultracurta 
duração, como o tiopental, são os mais indicados, 
permitindo rápida recuperação do animal. Essa 
recuperação poderá ser prolongada caso sejam 
necessárias múltiplas aplicações e, para se evitar 
isso, tudo deve estar pronto para a realização do 
exame, imediatamente após o animal perder os 
reflexos protetores. O plano anestésico requeri-
do nesses casos é, na maioria das vezes, bastante 
superficial, exigindo doses menores que as habi-
tualmente utilizadas na indução anestésica para 
procedimentos cirúrgicos mais longos. Os barbi-
túricos não devem ser utilizados em pacientes 
hcpatopatas ou com enfermidades cardíacas não 
compensadas por serem possíveis graves compli-
cações. O propofol, por outro lado, não possui essas 
limitações inerentes aos barbitúricos e pode ser a 
melhor opção nessas situações. 

Em todos os casos de anestesia geral intra-
venosa, é indicada a medicação pré-ancstésica 
com fenotiazínicos ou outro fármaco (quando os 
fenotiazínicos forem contra-indicados), visando 
a redução da dose de anestésico geral requerido. 
O jejum alimentar deve ser sempre observado ao 
se realizar a anestesia geral, evitando que a 
regurgitação do conteúdo gástrico possa resultar 
em falsa via, com risco de obstrução de vias  
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Tabela 3.4 - Indicações dos protocolos farmacológicos de acordo com as diversas variáveis clínicas e 

circunstanciais possíveis. 

Tipo de exame       Temperamento e estado 

físico do animal 
Protocolo de contenção química 

  

  

Simples exame 

físico geral 

Exames físicos 

acompanhados 

de dor ou descon-

forto (por exem-

plo: oftálmicos, 

otológicos, etc.) 

Mielograf ias, 

epidurografia, 

coleta de liquor, 

radiografia para 

diagnóstico de 

displasia coxofe-

moral 

Animal amedrontado ou estressado, em bom 

estado geral, que permite contenção mecânica 

Animal agressivo, em bom estado geral, que 

não permite contenção mecânica segura 

Animal agressivo que não permite contenção 

mecânica segura, debilitado, com compro-

metimento do estado geral 

Animal epiléptico ou com histórico de episó-

dios convulsivos 

Bom estado geral 

Animais debilitados, cardiopatas, toxêmicos, 

idosos ou muito jovens 

Animal epiléptico ou com histórico de episó-

dios convulsivos 

Animal em bom estado geral, sem histórico 

de convulsão 

Animais cardiopatas, hepatopatas, idosos, 

debilitados ou toxêmicos 

Animal com histórico de convulsão 

Tranqúilização com fenotiazínico por qualquer 

via de aplicação 

Tranqúilização com fenotiazínico por via oral, 

administrado pelo próprio proprietário ou pela 

via IM ou SC, administrado pelo veterinário, 

seguido de contenção mecânica ou agonista 

cc-2 pela via IM 

Tranqúilização com fenotiazínico, por via oral, 

administrado pelo próprio proprietário ou por 

vias IM ou SC, administrado pelo veterinário, 

seguida de contenção mecânica. Utilizar do-

ses baixas do tranquilizante 

Benzodiazepínicos 

Tranqúilização com fenotiazínico associado a 

opióides ou agonistas oc-2 pela via IM associado 

ou não a anestésico dissociativo ou anestesia 

dissociativa com benzodiazepínicos como MPA 

Tranqúilização com fenotiazínico em doses 

baixas (metade da dose) associado a opióides 

ou anestesia dissociativa com benzodiazepínico 

como MPA 

Agonistas a-2 ou benzodiazepínicos seguidos 

de tiobarbitúrico 

Tranqúilização com fenotiazínico seguida de 

indução com tiobarbitúrico ou propofol 

Tranquilização com fenotiazínico seguida de 

indução com propofol 

Benzodiazepínico seguido de indução com 

tiobarbitúrico 

  

aéreas ou de complicações pulmonares pós-anes-

tésicas. 

A intubação traqueal é indicada nesses pa-

cientes, aumenrando a segurança da anestesia ao 

manter a permeabilidade das vias respiratórias e 

permitir a ventilação artificial diante de compli-

cações respiratórias. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando a contenção química for indicada, um bom 

exame pré-anestésico deve ser realizado no 

paciente, sempre que possível, com a finalidade 

de escolher o protocolo mais seguro e dimensionar 

o risco do procedimento. Esse último deve ser 

sinceramente esclarecido ao proprietário que po-

derá, assim, avaliar o custo-benefício e decidir pela 

realização ou não do ato. 

A opção pela técnica farmacológica mais in-

dicada deve levar em consideração, além do esta-

do físico do paciente, o tipo e o tempo de exame 

a ser executado, assim como o temperamento do 

animal. Um resumo de como estas opções podem 

ser realizadas está exposto na Tabela 3.4. 

Muitas vezes, o jejum não foi realizado por 

não se ter previsto a necessidade de contenção 

química para a realização da avaliação clínica. Dessa 

maneira, pode-se optar pela utilização daqueles 

fármacos nos quais a repleção gástrica não seja 

um problema ou, simplesmente, avaliar a conve- 
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niência em se transferir o procedimento, para que 
o jejum seja observado. 

Todo o material de ressuscitação e de con-
trole de situações de emergência deve ser pre-
visto e estar facilmente disponível no caso da 
ocorrência de complicações. Esse simples cuida-
do pode salvar a vida do paciente, proporcionan-
do uma valiosa economia de tempo.  

Todas as alterações de variáveis fisiológicas 
provocadas pelos fármacos utilizados na conten-
ção farmacológica devem ser conhecidas pelo 
semiologista, para que uma interpretação errónea 
do real estado clínico do animal não ocorra e, por 
fim, recomenda-se que o paciente preparado dessa 
forma para o exame seja continuamente monito-
rado, evitando-se, assim, surpresas desagradáveis. 
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Contenção Química de 
Equinos e Ruminantes 
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Durante a realização de um exame clínico em animais de grande porte, 
em especial nos equinos, muitas vezes há necessidade de se empre-
gar métodos de contenção química que, em associação aos meios de 
contenção física já descritos para cada espécie, irão facilitar a obten-
ção do diagnóstico, além de permitirem o emprego de técnicas de exame 
auxiliares, como a ultra-sonografia, a radiografia e a colheita de mate-
rial biológico para exames laboratoriais. 

Alguns procedimentos clínicos especiais, tais como exames oftál-
micos, do pavilhão auricular e conduto auditivo externo, exames da 
cavidade oral, palpação retal, endoscopias dos sistemas respiratório e 
digestório, lavados traqueais e exames das extremidades dos mem-
bros anteriores e posteriores, muitas vezes só são possíveis com a 
administração prévia de fármacos com efeitos depressores do sistema 
nervoso central, que produzem efeitos tranquilizantes e ansiolíticos.  

A contenção farmacológica eficaz tornaria os pacientes mais cal-
mos e tranquilos, indiferentes ao meio que os cerca, reduzindo suas 
reações de defesa a estímulos externos como ruídos e toques. Favo-
rece, ainda, manipulação de uma determinada região do corpo ou mesmo 
a movimentação de um local para outro. 

O emprego de agentes tranquilizantes, sedativos e analgésicos tem 
como um dos objetivos principais a redução da ansiedade c do estres-
se experimentados pelo paciente, muitas vezes provocados pela sim-
ples aproximação de pessoas estranhas, até mesmo do próprio médico 
veterinário, ou pelo ambiente de um hospital veterinário, para onde 
foi transportado. 

Em alguns casos, a origem do estresse é a dor que, invarialvelmente, 
está presente em diversas afecções clínicas, determinando inquieta-
ção e agressividade por parte do paciente, tornando difíceis a sua 
manipulação e o exame clínico, além de aumentar o risco de aciden-
tes a si e aos profissionais responsáveis pelo tratamento. Nesses casos, 
a utilização de agentes analgésicos, associados ou não a tranquilizan-
tes, promoverá a redução da dor e do desconforto, acalmando o pa-
ciente; fornecendo, assim, condições seguras para a melhor condução 
do caso. 
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A contenção química em grandes animais não 

é isenta de efeitos indesejáveis. Não existe um 

fármaco "ideal" que produza efeitos tranquilizantes 

ou analgésicos sem que também não cause algum 

grau de depressão cardiorrespiratória, incoorde-

nação motora, ataxia ou mesmo, em alguns casos, 

o decúbito. Por esse motivo, alguns agentes se-

dativos e analgésicos têm sido empregados em 

associação, buscando-se minimizar a ocorrência 

desses efeitos colaterais. 

O comportamento do animal é um fator de 

importância fundamental na seleção dos agentes 

e técnicas de sedação, bem como nos efeitos clí-

nicos observados após a sua administração. Alguns 

dos fatores que influenciam o comportamento 

individual do paciente, de acordo com cada es-

pécie, serão discutidos mais adiante. 

O objetivo deste capítulo é descrever os prin-
cipais fármacos empregados na contenção química 

de equinos e ruminantes, bem como seus efeitos 

nos principais sistemas do organismo, e de como 

podem interferir na avaliação de parâmetros vi-

tais durante um exame clínico de rotina.  

CARACTERÍSTICAS 

COMPORTAMENTAIS 

DAS ESPÉCIES 

Alguns fatores relacionados à espécie equina e 

aos ruminantes influenciam diretamente o com-

portamento individual do paciente.  

Em geral, animais de comportamento mais 
dócil, tranquilo e menos agressivo apresentam 

melhores respostas à administração de agentes 

sedativos e tranquilizantes, onde se costumam 

observar sinais característicos de depressão do 

sistema nervoso central, mesmo quando são em-

pregadas doses baixas desses fármacos. Em con-

trapartida, pacientes de temperamento instável, 

estressados e muito inquietos costumam ser menos 

responsivos à contenção química, necessitando, 

assim, do emprego de substâncias mais potentes 

e em doses elevadas. 

A seleção do fármaco mais adequado em cada 

caso dependerá do estado físico do paciente, tipo 

de procedimento clínico a ser executado, da dis-

ponibilidade de auxiliares e de recursos materiais, 

das instalações do local do exame e, principalmen-

te, de uma adequada avaliação comportamental 

do paciente. 

Algumas considerações sobre os principais 
fatores que influenciam o comportamento animal 
são apresentadas a seguir. 

Espécie 

Embora haja, dentro da espécie equina, uma 
grande variação de peso e tamanho, os animais adultos 
são de grande porte, o que dificulta, em diversas 
ocasiões, o manejo clínico, incluindo procedimen-
tos simples como a aproximação do profissional, o 
deslocamento do paciente até o tronco, a aplicação 
de meios físicos de contenção e a venopunção para 
a administração de medicamentos. 

Os equinos apresentam um padrão de com-
portamento bastante variável devido, principal-
mente, à raça e ao manejo a que foram submeti-
dos desde o nascimento. Em geral, os animais 
adultos são muito sujeitos ao estresse, com sen-
tidos de olfato, audição e visão bastante desen-
volvidos, reagindo de maneira muito rápida e 
brusca a estímulos externos. 

Quando se administra um tranquilizante ou 
sedativo, em doses clínicas, os cavalos costumam 
se manter em posição quadrupedal, muito embo-
ra apresentem sinais de instabilidade corporal, com 
o afastamento lateral dos membros anteriores, apoio 
alternado dos membros posteriores sobre a região 
da "pinça" do casco e ataxia. Alguns animais se 
tornam assustados ao terem a percepção desses 
efeitos, especialmente se forem conduzidos de 
um local a outro, imediatamente após a adminis-
tração do fármaco. 

As mesmas considerações sobre porte c com-
portamento aplicam-se à espécie bovina, com o 
agravante de que determinadas raças apresentam 
um temperamento bastante agressivo e defensivo, 
tornando as manobras de contenção física arris-
cadas. 

Ao contrário dos cavalos, os bovinos geralmen-
te adotam a posição de decúbito esternal ou late-
ral minutos após a administração da maioria dos 
fármacos depressores do sistema nervoso central, 
o que muitas vezes pode ser uma vantagem em 
termos de contenção química. Por outro lado, este 
fato pode dificultar a realização de determinados 
procedimentos semiológicos. 

Os ovinos c caprinos apresentam um compor-
tamento extremamente dócil, o que facilita so-
bremaneira a sua contenção física, somado ao fato 
de serem espécies de menor porte. De maneira 
semelhante, os pequenos ruminantes também 
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lotam o decúbito após a administração de agen-
K-S tranquilizantes e sedativos. 

KãCã 
5 

A raça é um dos fatores que mais influenciam 
padrão de comportamento dos pacientes. Tanto i 
eqiiinos quanto em bovinos, existem grandes 
hanações de temperamento, características de 
determinadas raças. 

Os cavalos Puro Sangue Inglês, Árabe, Man-
ilarga Paulista e Andaluz, em geral, apresentam 
iportamento agitado e assustam-se com faci-. 
especialmente em ambientes diferentes local 
de criação e na aproximação de pessoas lhas. 
Por outro lado, as raças Quarto-de-Milha, ctão e 
Pcrcheron apresentam temperamento dócil e 
menos vulnerável ao estresse. Entre as raças 
bovinas, a Nelore é a que apre-ita o 
comportamento mais nervoso e agressi-o que 
dificulta a contenção física e exame clínico 
íssitando, portando, do emprego de métodos 
;ontenção química. 

Sexo 

Os garanhões e touros normalmente apresen- 

.ím temperamento mais agitado quando compa- 

odo às fêmeas, em ambas as espécies. O manejo 

.-- animais deve ser feito com muita cautela, 
sempre há o risco de acidentes. É aconse-

.vel o auxílio do tratador ou pessoa conhecida 

paciente. Deve-se sempre evitar a 
presença outros machos ou fêmeas em estro 

nas proximidades do local de exame, assim 
como a permanência de muitas pessoas próximas 
ao paciente. Ruídos e movimentos bruscos 
próximos à cabeça do animal também 
dificultam o exame clínico, : rnando os animais 
mais estressados e ansiosos. 

As fêmeas, por ocasião do parto e durante o início 
jo período de lactação, costumam modificar o seu 
; :'mportamento, tornando-se mais inquietas. As 
éguas, quando acompanhadas de suas crias, adotam 
atitude de proteção, e qualquer procedimento 
semiológico, seja na fêmea ou no potro neonato, deve 
>er realizado com muita calma e cuidado. 

Idade 

A facilidade de contenção física nos animais 
mais jovens, devido ao seu menor porte, pode  

dispensar o emprego da contenção química para 
a realização de um exame clínico de rotina. En-
tretanto, em situações em que é necessária, deve-
se ter cautela na seleção dos fármacos e no cálcu-
lo de suas doses, pois animais neonatos e jovens 
são bastante sensíveis aos efeitos de agentes 
depressores do sistema nervoso central. Os prin-
cipais sistemas do organismo ainda estão em fase 
de desenvolvimento e, com isso, os efeitos de-
pressores desses agentes sobre os sistemas circu-
latório e respiratório serão mais intensos e pro-
longados que nos animais adultos. Além disso, a 
biotransformação e a eliminação de fármacos se-
rão também mais lentas, devido à imaturidade dos 
sistemas hepático e renal. 

A presença da mãe junto ao potro neonato, 
durante o procedimento de contenção física, 
venopunção e administração do medicamento, 
geralmente reduz o seu estresse c os acalma. Uma 
vez que os efeitos tranquilizantes tenham se 
manisfestado, a fêmea pode ser retirada do local 
do exame. Entretanto, algumas mães reagem de 
forma violenta, com coices e mordidas, à mani-
pulação e à contenção física de suas crias, neces-
sitando, em algumas ocasiões, ser também sub-
metidas à contenção química. 

Manejo 

O padrão de comportamento individual c 

bastante influenciado pelo método de manejo a 

que o paciente foi submetido desde o seu nasci-

mento. Os bovinos de corte provenientes de cri-

ações extensivas, nos quais o contato com as pessoas 

é pouco frequente, apresentam temperamento 

mais inquieto e agitado, em comparação aos ani-

mais criados em regime de confinamento. 

Os equinos submetidos a procedimentos ina-

dequados de adestramento ou doma, com a apli-

cação de violência e de maus tratos, podem apre-

sentar sinais de alteração de comportamento, 

reagindo à manipulação e ao exame de determi-

nadas regiões de seu corpo, especialmente a ca-

beça. Isso pode ocorrer mesmo em indivíduos de 

raças mais dóceis como a Quarto-de-Milha. 

Estado Clínico 

Os pacientes com estado geral debilitado nor-
malmente apresentam-se apáticos c pouco 
responsivos a estímulos externos, não necessitan- 

rio 
de 
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 do, na maioria dos casos, de contenção química para 
a realização de um exame físico. Entretanto, nos 
procedimentos em que haja a necessidade da ad-
ministração desses fármacos, deve-se ter cuidado 
na escolha do agente, utilizá-lo em doses baixas, 
pois esses pacientes são sensíveis aos seus efeitos 
depressores sobre o sistema cardiorrespiratório. 

Os animais em excelente estado clínico, como 
os equinos atletas, por outro lado, podem se mostrar 
mais resistentes à contenção química, necessitando 
de fármacos mais potentes e em doses mais altas 
para uma boa tranqiiilização. 

Locai do Exame 

Em condições ideais, o ambiente onde o exa-
me clínico será realizado deve ser o mais tranqui-
lo e calmo possível, sem a ocorrência de ruídos 
ou a circulação de outros animais, pessoas e veí-
culos. A disponibilidade de tronco de contenção 
facilita a contenção física e permite a administra-
ção de medicamentos com maior segurança. 

Um ambiente inadequado, com barulho e 
estímulos externos é uma fonte de estresse adi-
cional aos pacientes e prejudica a obtenção de uma 
contenção química de qualidade. Assim, os efei-
tos de uma tranqiiilização, algumas vezes, são 
pouco evidentes, ou mesmo não se manifestam 
em animais muito estressados. 

CÁLCULO DO PESO CORPORAL 

A determinação do peso corporal do paciente é 
um procedimento importante e deverá ser sem-

pre realizada antes da administração de qualquer 

fármaco. Entretanto, em muitas situações, isso não 

é possível, seja pela ausência de equipamentos 

adequados no local do exame, ou pelo comporta-

mento agitado do paciente, impedindo a sua con-

tenção física e posicionamento no interior de uma 

balança de grandes animais. 

As doses clínicas para cada medicamento foram 

estabelecidas com referência ao peso corporal de 

cada espécie em quilogramas. Qualquer erro na 

estimativa do peso do paciente pode acarretar em 

administração de sobredoses ou subdoses, podendo 

se tornar um problema grave devido aos efeitos 

depressores sobre os sistemas que estas substân-

cias apresentam. 

Alguns recursos para a estimativa de peso em 

grandes animais têm sido empregados com rela-

tivo êxito, em substituição às balanças comerciais, 

como o da fita de pesagem (Fig. 3.7). Trata-se de 

uma fita graduada que é passada sobre o perímetro 

torácico do animal, na altura da cernelha, sendo 

as marcações da sua escala estabelecidas em 

quilogramas. Alguns modelos de fita apresentam 

escalas específicas para as espécies equina, bovina 

e suína. 

 

 

Figura 3.7 - Emprego da fita de pesagem 

no perímetro torácico de equino.  
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O método da fita, embora prático e economi-
camente acessível, apresenta margem de erro que 
pode variar entre 5 e 10% do peso real do pacien-
ce. Não é considerado um método confiável para 
a determinação do peso em potros, póneis, be-
zerros, animais magros ou obesos, éguas gestan-
tes, asininos e muares. 

Outro método de estimativa de peso corpo-
ral, mas descrito apenas para a espécie equina, 
constitui-se na aplicação de fórmulas que utili-
zam como variáveis o comprimento do tronco e o 
perímetro torácico (cernelha), mensurados com 
fita métrica comum (Fig. 3.8). Assim, de acordo 
com Muir (1991), tem-se a seguinte fórmula: 

Peso (kg) = [perímetro torácico2 (cm) x com-

primento tronco (cm)]/8.717 

JEJUM HÍDRICO E ALIMENTAR 

A interrupção no fornecimento de alimentos e 
água nem sempre é possível antes da contenção 
química para a realização de um exame clínico 
de rotina. Em situações nas quais esse procedi-
mento possa ser realizado, quando existe tempo 
hábil entre o primeiro contato do veterinário com 
o proprietário e o momento do exame, os jejuns 
hídrico e alimentar são altamente recomendá-
veis, especialmente antes de procedimentos em 

que se realiza, como contenção química, o em-
prego de fármacos depressores do sistema ner-

voso central. 

Uma das finalidades do jejum é a melhoria 
da capacidade ventilatória do paciente, pois o es-

vaziamento gástrico reduz a pressão que o estô-

mago exerce sobre o diafragma, aumentando a 

expansão pulmonar e a capacidade funcional re-

sidual (CFR). 

Em póneis submetidos a jejum sólido de 12 
horas, mantidos em posição quadrupedal, ocorre 

um aumento de 16% na capacidade funcional 

residual pulmonar. A administração de tranquili-

zantes como a acepromazina, por sua vez, depri-

me a função respiratória, causando uma diminui-

ção média na CFR em equinos de 13,4%.  

Nos ruminantes, a compressão do rúmen sobre 
o diafragma pode se tornar um problema grave, 

pois esses animais geralmente entram em decúbito 

minutos após a administração de subtâncias 

depressoras do sistema nervoso central. Em de-

cúbito lateral, a compressão do diafragma reduz, 

significativamente, o volume corrente (V) e vo-

lume minuto (V ), causando hipoxemia severa. 

Outra complicação que pode ocorrer nos ru-

minantes durante o decúbito é a regurgitação do 

conteúdo gástrico, com a posterior aspiração deste 

material, podendo levar à obstrução total das vias 

aéreas e ao óbito, ou ainda ao desenvolvimento 

de pneumonia aspirativa. 

  

  

 

Figura 3.8 - Locais de mensuração do comprimento do 

tronco e perímetro torácico em equinos para aplicação de 

fórmula para cálculo do peso corporal. 
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O jejum sólido reduziria o volume do con-
teúdo rumenal, diminuindo os efeitos ventilatórios 
e a possibilidade da aspiração do conteúdo gás-
trico. Entretanto, a manutenção, por um período 
prolongado, de um paciente em decúbito lateral, 
mesmo que submetido ao jejum sólido, pode causar 
compressão pulmonar, pela produção contínua de 
gases no compartimento rumenal oriundos da 
fermentação bacteriana. 

O jejum sólido em equinos adultos deve ser 
entre 12 a 16 horas e o hídrico, de 2 horas, para 
assim se realizar a administração dos agentes tran-
quilizantes. 

Em bovinos, caprinos e ovinos, o protocolo 
de jejum recomendado é mais longo, devendo se 
iniciar 72 horas antes da realização do procedi-
mento. No terceiro e segundo dias anteriores, deve-
se fornecer apenas a metade da ração diária do 
paciente e, 24 horas antes, jejum sólido completo. 
O jejum hídrico deve ser de seis horas. 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO 

As vias mais empregadas para administração de 
fármacos na contenção química de grandes ani-
mais são a intravenosa e a intramuscular. 

A administração de um fármaco, em bolo, pela 
via intravenosa, produz altas concentrações san-
guíneas da substância, em curto período, com o 
início dos seus efeitos podendo ser observado 

poucos minutos após, pois o princípio ativo, ad-
ministrado diretamente na corrente circulatória, 
atinge rapidamente o sistema nervoso central.  

Todos os agentes tranquilizantes e sedativos 
devem ser aplicados lentamente por esta via (apro-
ximadamente lml/5s, devido aos seus efeitos 
depressores cardiorrespiratórios, que podem ser 
intensificados em administrações muito rápidas. 

A veia jugular externa é a mais utilizada, sendo 
de fácil localização (Fig. 3.9). Entretanto, deve-
se sempre ter alguns cuidados durante a veno-
punção em equinos adultos que apresentam pes-
coço longo e esguio, ou em potros c póneis minia-
tura, pois, acidentalmente, a artéria carótida interna 
pode ser puncionada e o fármaco administrado 
na circulação arterial, atingindo, assim, concen-
trações elevadas no sistema nervoso central. 
Quando esse acidente ocorre, o cavalo assume a 
posição de decúbito antes do término ou logo após 
a aplicação, e apresenta reações de excitação e 
convulsões, podendo, em alguns casos, ocorrer o 
óbito, dependendo da natureza do fármaco c da 
dose administrada. 

Pela via intramuscular, a absorção dos fárma-
cos é mais lenta que a intravenosa. Esse período 
depende do tipo de solução administrada, das 
propriedades físico-químicas da subtância ativa 
e do fluxo sanguíneo no local de aplicação. Devi-
do a isso, o início dos efeitos sedativos pode ser 
variável, e a intensidade destes menor quando 
comparada à via intravenosa, mas a sua duração 

  

  

 

 

Artéria carótida interna 

Veia jugular externa 

Figura 3.9 - Localização da veia jugular externa e artéria 

carótida interna em equino.  
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..cimente é mais longa, devido à absorção do 
lucal de aplicação para a corrente sanguínea ser 
prolongada. 

Essa via é empregada para a administração 
de volumes pequenos de fármacos em diversos 
grupos musculares. Os locais de aplicação mais 
empregados no equino são: a região do pescoço, 
compreendendo uma área triangular acima das 
vértebras cervicais, abaixo do ligamento nucal e, 
aproximadamente, 20cm à frente da borda cra-
nial da escápula; nos músculos semitendíneo e 
semimembranoso na face caudal da coxa (Fig. 3.10). 
Em bovinos e pequenos ruminantes, o local de 
administração intramuscular mais empregado é a 
face posterior da coxa, de maneira semelhante à 
descrita nos equinos. 

Todos os cuidados com a assepsia e anti-sepsia 
devem ser tomados no momento da aplicação do 
fármaco, pois a administração pela via intramus-
cular apresenta riscos de reações inflamatórias 
locais, infecções e formação de abscessos. 

A via subcutânea é raramente empregada em 
equinos. A absorção por esta via apresenta mui-
tas variações e, assim como a via intramuscular, 
depende diretamente do fluxo sanguíneo no lo- 

cal de aplicação, que geralmente é pequeno no 
tecido subcutâneo, podendo ainda tornar-se mais 
reduzido, em condições de temperatura ambiente 
baixa. 

A pequena elasticidade da pele, a possibili-
dade de inflamações após a administrações sub-
cutâneas, também limitam o emprego dessa via 
para a contenção química, na espécie equina.  

FÁRMACOS PRINCIPAIS 

Tranquilizantes 

A acepromazina é um tranquilizante dos gru-
pos das fenotiazinas, muito empregada na espé-
cie equina como medicação pré-anestésica em pro-
cedimentos de anestesias intravenosa ou inalatória 
e na contenção química para realização de exa-
mes clínicos. Ela pode ser utilizada como agente 
isolado ou associada a outros fármacos. 

Essa fenotiazina produz efeito tranquilizante 
de leve a moderado, no qual o paciente apre-
senta desinteresse pelo ambiente, sonolência 
e apatia. Entretanto, o animal permanece res- 

  

  

 

Figura 3.10 - Localização 

das áreas de administração 

intramuscular em equinos.  
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ponsivo a estímulos externos, especialmente se 
forem dolorosos, tornando-se alerta, também, 
na presença de ruídos, toques e a qualquer mo-
vimento brusco próximo à sua cabeça. A ace-
promazina não apresenta efeito analgésico, não 
sendo indicada em procedimentos que produ-
zam dor. 

O mecanismo de ação da acepromazina, as-
sim como de outras fenotiazinas, consiste no blo-
queio de neurotransmissores adrenérgicos, prin-
cipalmente a dopamina, em receptores localiza-
dos no tronco cerebral, sistema límbico e gânglio 
basal, causando efeito depressor central e redu-
ção na atividade motora. 

No sistema nervoso periférico, a acepromazina 
bloqueia os receptores ct( à ação dos neurotrans-
missores adrenérgicos, como a dopamina, nore-
pinefrina e epinefrina. 

Dentre os principais efeitos hemodinâmicos, 
a acepromazina produz hipotensão arterial devi-
do à depressão do hipotálamo, ao bloqueio peri-
férico alfadrenérgico e a um efeito vasodilatador 
direto sobre o leito vascular periférico. A redução 
na pressão arterial é dose-dependente e pode 
produzir taquicardia reflexa, mais evidente em 
equinos que apresentem concentrações elevadas 
de catecolaminas, como nas situações onde a dor, 
o medo e o estresse estão presentes.  

Os valores da frequência cardíaca podem 
também apresentar pequena redução ou manter-
se inalterados, assim como o débito cardíaco e a 
força de contração do miocárdio. 

A vasodilatação periférica e a hipotensão 
podem levar à hiperglicemia, pela liberação de 
epinefrina da porção medular das glândulas adre-
nais, e à hipotermia, causada pelo aumento da perda 
cutânea de calor. A redução na pressão arterial 
também produz ataxia e intensa sudorese.  

Os efeitos respiratórios da acepromazina in-
cluem redução pouco significativa da frequência 
respiratória e aumento no volume corrente respi-
ratório (V) mantendo, assim, o volume minuto 
(V ) estável e os valores hemogasométricos (pHa, 
PaÓ7 e PaCO7) dentro da faixa de normalidade. 

A acepromazina, assim como outras fenotia-
zinas, causa diminuição nos valores de hemató-
crito e de proteína plasmática total em equinos. 
Esse efeito é de grande importância clínica, pois 
quando houver colheita de amostras de sangue 
após a administração de fenotiazínicos, os resul-
tados hematológicos poderão estar alterados. 

A redução do hematócrito é dose-dependende 
e seus efeitos podem durar até 12 horas após a  

administração de acepromazina. Esse efeito é o 
resultado do armazenamento de hemácias no baço 
e à entrada de líquido intersticial no comparti-
mento vascular em resposta à hipotensão.  

As doses de acepromazina, em equinos, va-
riam de 0,02 a O, l mg/kg, pelas vias intravenosa 
ou intramuscular. 

Após a administração, o efeito tranquilizante 
máximo é obtido, em até dez minutos, pela via 
intravenosa e, em vinte minutos, pela via intra-
muscular. 

Um aspecto importante a ser considerado é 
que o grau de tranqúilização obtido com a acepro-
mazina depende muito do comportamento do 
paciente, do nível de estresse ao qual está sendo 
submetido e ao ambiente em que ele se encontra 
no momento da administração. Os pacientes muito 
estressados, que apresentem dor ou que estejam em 
locais com muita movimentação e ruídos, geral-
mente não apresentam tranqúilização satisfatória 
com o emprego da acepromazina, mesmo que para 
a realização de um simples exame clínico. 

Um procedimento que deve ser adotado após 
a administração do fármaco é deixar o paciente 
isolado, de preferência no interior de uma baia 
fechada, até que os efeitos tranquilizantes da 
acepromazina se manifestem, aguardando-se de 
dez a vinte minutos, para então ser realizada 
qualquer manipulação no animal.  

Em animais de temperamento mais calmo, 
a acepromazina produz sedação de leve a mo-
derada, com o paciente mantendo a posição qua-
drupedal e demonstrando sinais de sonolência, 
ptoses palpebral e labial, protrusão peniana, 
ataxia e discreto abaixamento da cabeça (Figs. 
3.11, 3.12 e 3.13). Entretanto, ao menor estí-
mulo, o paciente pode despertar e tornar-se alerta, 
novamente. 

Assim, a acepromazina é mais indicada para 
a contenção química de animais de comportamento 
dócil, para se proceder a exames clínicos simples 
e não invasivos, como os de cavidade oral, con-
duto auditivo externo e radiográficos. 

Em bovinos e pequenos ruminantes, a ace-
promazina é também empregada, mas em uma 
frequência bem menor que em equinos. As do-
ses de acepromazina para bovinos variam de 0,03 
a 0,05mg/kg (IV) e para ovinos e caprinos, de 0,05 
a O, l mg/kg (IV). 

A acepromazina é comercializada no Brasil com 
os nomes comerciais de Acepran® e Acepromazi-
na®, ambas na concentração de 1% (lOmg/ml). 
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Figura 3.11 - Abaixamento de cabeça 

em equino após a administração de 

acepromazina na dose de 0,05mg/kg (IV). 

 

  

Figura 3.12 - Ptoses labial e pálpebra! em equino após a 

administração de acepromazina na dose de 0,05mg/kg (IV). 
Figura 3.13 - Protrusão peniana em equino após a admi-

nistração de acepromazina na dose de 0,05mg/kg (IV). 

  

Agentes Agonistas a2 

O cloridrato de xilazina e o cloridrato de romi-
fidina são os principais fármacos desse grupo 
empregados atualmente na contenção química de 
grandes animais em nosso país. 

A xilazina foi o primeiro agente agonista 
aã ser introduzido no Brasil, no ano de 1968, 

para a sedação em ruminantes, cães c gatos, 
tornando-se bastante popular entre os médi-
cos veterinários de grandes animais, por cau-
sar sedação profunda, analgesia c relaxamen-
to muscular. 

Os efeitos desse grupo de fármacos diferem 
consideravelmente, de acordo com a espécie, pois 
em bovinos a dose de xilazina necessária para se 
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obter sedação é de cerca de um décimo da dose 
utilizada em equinos. 

No sistema nervoso central, os receptores 
adrenérgicos a?, localizados nas membranas pré e 
pós-sinápticas das terminações neuronais, regulam 
a síntese e a liberação de norepinefrina e de ou-
tros neurotransmissores adrenérgicos, participam 
ativamente da modulação do sistema simpático, das 
funções circulatória e endócrina do controle do 
comportamento, vigília, cognição e nocicepção. 

Os efeitos sedativos e analgésicos dos ago-
nistas a estão relacionados com a depressão do 
sistema nervoso central, mediada pela estimula-
ção dos receptores a, inibindo, assim, a liberação 
de neurotransmissores adrenérgicos na fenda 
sináptica, e a subsequente transmissão neuronal. 

Em equinos, após alguns minutos da admi-
nistração de xilazina, podem-se observar os sinais 
clínicos de sedação como o abaixamento da ca-
beça, ptoses palpebral e labial, abertura do qua-
drilátero de apoio (mais evidente é o afastamen-
to dos membros anteriores), ataxia intensa, ex-
posição peniana e apoio alternado dos membros 
posteriores na "pinça" do casco (Figs. 3.14 e 3.15). 
Entretanto, o animal permanece em posição 
quadrupedal tentando evitar a deambulação quan-
do conduzido de um local a outro.  

Os ruminantes são muito sensíveis aos efei-
tos dos agonistas ct2, pois doses de cloridrato de 
xilazina inferiores às administradas em equinos 
levam esses animais ao decúbito em aproxima-
damente 10 a 15 minutos, após a administração 
por via intramuscular, mantendo-os prostrados 
durante cerca de 60 minutos (Fig. 3.16). A sialorréia 
é um outro efeito observado em ruminantes, as-
sim como a rotação do globo ocular (Fig. 3.17). 

Os efeitos circulatórios da xilazina adminis-
trada pela via intravenosa incluem bradicardia e 
hipertensão de curta duração (l a 2 minutos), 
seguida de hipotensão por um período mais lon-
go (aproximadamente 60 minutos), acompanha-
da de redução no débito cardíaco. A hipertensão 
inicial é produzida por um efeito vasoconstritor 
periférico devido à estimulação simultânea de 
receptores al localizados no leito vascular que, 
logo em seguida, é revertido pela redução do tônus 
simpático, modulado pela ação agonista a? cen- 

 

Figura 3.14 - Abaixamento de cabeça e abertura do apoio 

dos membros anteriores em equino após a administração 

de xilazina, 0,5mg/kg (IV). 

 

Figura 3.15 - Abaixamento de cabe-

ça e abertura do apoio dos membros 

anteriores em equino após a admi-

nistração de xilazina, 0,5mg/kg (IV).  
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Figura 3.16 - Bovino em decúbito esternal após 

a administração de xilazina, 0,25mg/kg (IM). 
 

Figura 3.17 - Rotação de globo ocular em 

bovino após a administração de xilazina, 

0,25mg/kg (IM). 

trai que passa a predominar sobre os efeitos pe-

riféricos iniciais e causa hipotensão subsequen-

te. Esses efeitos já foram descritos em todas as 

espécies domésticas. 

Quando administrada pela via intramuscular, 

a elevação da resistência vascular periférica e o 

efeito hipertensivo inicial não são tão intensos e, 

algumas vezes, não são observados, pois o pico 

inicial da concentração plasmática do agente é mais 

baixo, pela absorção mais lenta através dessa via. 

A bradicardia é causada pelo aumento da 
atividade vagai eferente, secundária à redução do 

tônus simpático, geralmente, é acompanhada de 

arritmias cardíacas. Os padrões de arritmias mais 

comuns são: bloqueio sinoatrial, bloqueio atrio-

ventricular de l9 e 2S graus e arritmia sinusal. O 

bloqueio atrioventricular de 39 grau também pode, 

ocasionalmente, ser observado em equinos. 

Os agonistas a7 causam depressão respirató-
ria dose-dependente, com redução da frequência 

respiratória, do volume corrente (V ) e hipoxemia, 

com diminuição nos valores da PaOr A PaCO2 

apresenta elevação transitória, com seus valores 

logo retornando à faixa de normalidade nos equi-

nos em posição quadrupedal.  

A xilazina reduz a motilidade propulsiva do 
sistema gastrointestinal, principalmente no jc-

juno, no ceco, na flexura pélvica e no cólon ventral 

direito de equinos, os movimentos do rúmen de 

bovinos e pequenos ruminantes. Esse efeito é 

de importância particular em bovinos, pois, após 

a administração, eles adotam a posição de de-

cúbito, que impede a eructação normal. Isso, as-

sociado à redução da motilidade do rúmen que 

aumenta o tempo de esvaziamento gástrico, 

presdipõe o paciente ao acúmulo de gases, no  
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interior do rúmen, oriundos da fermentação 
bacteriana. A conseqiiente distensão do rúmen 
(timpanismo) causa compressão grave sobre o 
diafragma e os pulmões, comprometendo a ven-
tilação pulmonar e as trocas gasosas, o que leva 
muitas vezes o paciente ao óbito.  

O jejum sólido preconizado para ruminantes 
reduz a intensidade do timpanismo, mas, na maioria 
dos casos, não há tempo hábil para instituí-lo. O 
veterinário deve, portanto, minimizar o período 
em que o paciente será mantido em decúbito 
lateral, posicionando-o, assim que possível, em 
decúbito esternal. 

Devido ao seu efeito analgésico, a xilazina é 
utilizada para alívio da dor visceral em equinos 
portadores de síndrome cólica. Nesses casos, é 
frequente o animal não permitir a realização do 
exame clínico, apresentando sinais evidentes de 
ansiedade, dor e desconforto. Assim, a adminis-
tração desse fármaco pode minimizar esses sin-
tomas durante pouco tempo. Entretanto, em ca-
sos graves de cólica, nos quais o paciente apre-
senta hipotensão grave, o emprego da xilazina deve 
ser avaliado com muita atenção, devido aos efei-
tos depressores sobre o sistema circulatório. 

Os agonistas a2 induzem à hiperglicemia em 
equinos adultos. Esse efeito é causado pela esti-
mulação de receptores a localizados nas células (3 
do pâncreas, que inibem a produção de insulina. 
A elevação das concentrações plasmáticas de gli-
cose pode persistir em alguns animais por mais três 
horas. A hiperglicemia induz à diurese osmótica e 
a poliúria é frequentemente observada entre 30 e 
60 minutos após a administração de xilazina. 

As doses de xilazina em equinos variam de 0,5 
a l mg/kg, pelas vias intravenosa ou intramuscular. 

Em bovinos e pequenos ruminantes, a xila-
zina é bastante empregada. As suas doses variam 
de 0,1 a 0,25mg/kg (IM) e, para ovinos e caprinos, de 
0,1 a 0,3mg/kg (IM). 

A xilazina é comercializada no Brasil com os 
nomes de Rompun®, Coopazine®, Virbaxil®, na 
concentração de 2% (20mg/mL), e Sedomin, na con-
centração de 10% (lOOmg/mL), sendo essa última 
mais indicada para equinos. 

O cloridrato de romifidina, outro agente ago-
nista a, utilizado na sedação de grandes animais, 
principalmente em equinos, foi introduzido no 
Brasil no início da década de 90. 

Os efeitos da romifidina são semelhantes aos 
da xilazina. Entretanto, este fármaco produz ataxia 
menos acentuada e seus efeitos analgésicos têm 
sido questionados por alguns autores. 

As doses de romifidina em equinos variam 
de 40 a 120 [Ag/kg, pelas vias intravenosa ou intra-
muscular. Seu nome comercial é Sedivet®. 

Benzodiazepínicos 

Os agentes deste grupo, empregados em 
grandes animais, incluem o diazepam e o mida-
zolam. Na contenção química de equinos e bovi-
nos, o uso isolado desses fármacos é limitado a 
potros e bezerros, pois, em animais adultos, seus 
efeitos ansiolíticos não são evidentes. A ação 
relaxante muscular de origem central dos benzo-
diazepínicos produz ataxia intensa nos animais 
adultos, o que muitas vezes pode se tornar um 
problema durante a realização de um exame ou 
outro procedimento clínico. 

O diazepam e o midazolam são muito eficien-
tes como sedativos em potros jovens, que ado-
tam a posição de decúbito logo após a adminis-
tração intravenosa de ambos os agentes. 

Entre as vantagens dos agentes deste grupo, 
está a de produzir poucos efeitos depressores sobre 
os sistemas circulatório e respiratório. 

Os benzodiazepínicos também podem ser 
associados à acepromazina, produzindo tranqúi-
lização mais intensa, acompanhada de ataxia, que 
pode, em alguns animais, induzir o decúbito.  

Em potros e bezerros, as doses de diazepam 
e midazolam variam de 0,1 a 0,2mg/kg, por via 
intravenosa. 

Dentre as apresentações do diazepam, tem-se: 
Valium®, Compaz® e Diazepam®, entre outras. O 
midazolam é encontrado com os nomes comer-
ciais de Dormonid® e Dormire®. 

 

Opióides 

Dentre os diversos fármacos deste grupo, o 
butorfanol é o agente mais empregado na con-
tenção química de equinos por suas proprieda-
des analgésicas. Seu emprego isolado mais fre-
quente destina-se aos casos de alívio da dor vis-
ceral na síndrome cólica em equinos, facilitando 
o exame clínico, ou na analgesia pós-operatória. 

O butorfanol é também empregado em asso-
ciação com a acepromazina ou com os agonistas 
a, para produzir uma sedação intensa, acompa-
nhada de analgesia. Esse tipo de contenção química 
é indicada em equinos com comportamento agi-
tado ou até agressivo, ou na realização de proce-
dimentos diagnósticos invasivos. 
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As doses de butorfanol em equinos variam 
de 0,05 a O, l mg/kg, pelas vias intravenosa ou 
intramuscular. Seu nome comercial é Torbugesic®. 

Na Tabela 3.5, são apresentadas algumas 
opções de associações de fármacos que podem ser 
empregadas em equinos. 

Tabela 3.5 - Associações de fármacos, doses e vias indicadas para a contenção 

química de equinos. 

 

Acepromazina + Midazolam 

Acepromazina + Xilazina 

Acepromazina + Romifidina 

Acepromazina + Butorfanol 

Xilazina + Butorfanol 

Romifidina + Butorfanol 

0,02-0,05mg/kg + 0,1-0,2 mg/kg/l V 0,02-

0,05mg/kg + 0,5-0,6mg/kg/IV ou IM 

0,03mg/kg + 50ng/kg/IV ou IM 0,02-

0,05mg/kg + 0,02-0,04mg/kg/IV ou IM 0,5-

1 mg/kg + 0,02mg/kg/IV ou IM 50ng/kg + 

0,02-0,03mg/kg/IV ou IM 
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Exame Físico Geral 
ou de Rotina  

FRANCISCO LEYDSON F. FEITOSA 

"NÃO SE ESPECIALIZE. PEREGRINE PELA GENERALIDADE. 

SABENDO MAIS, o ESPECIALISTA SABE MELHOR." 

(Silvano Raia) 

INTRODUÇÃO 
 

  

 

 

 A realização de um exame físico geral ou de rotina é necessária por 

inúmeras razões, dentre as quais pode-se destacar: 

1. Por serem incapazes de se comunicar verbalmente com os homens, 
os animais não dizem qual estrutura ou órgão do corpo está com 
prometido, ficando, a história do caso em questão, na dependên 
cia do conhecimento do entrevistado e da habilidade c experiên 
cia do examinador em obtê-la, o que torna o exame físico geral, 
nessa fase, de fundamental importância nos casos em que a his 
tória é vaga e inespecífica. 

2. Muitas vezes, a queixa principal não apresenta relação direta com 
o sistema primariamente comprometido. 

3. O exame físico geral permite avaliar, rotineiramente, o estado atual 
de saúde do paciente (melhorou/piorou/estagnou). 

4. Por permitir reconhecer o comprometimento de outros sistemas ou 
estruturas do corpo (ncoplasia mamaria = metástasc pulmonar). 

5. Em decorrência da dinâmica que os sintomas apresentam em di 
ferentes enfermidades e, às vezes, em uma mesma doença em 
um determinado período. As características e a intensidade dos 
sinais clínicos apresentam uma variação muito ampla, até mesmo 
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em uma mesma enfermidade, de modo que 

a multiplicidade dos sintomas clínicos difi-

culta a obtenção do diagnóstico.  

O exame físico geral constitui, dessa forma, 

um passo decisivo para a realização do exame físico 

específico, já que, sendo generalista, dá ao clíni-

co, em um só momento e de uma só vez, uma 

visão de conjunto (da grande maioria dos siste-

mas orgânicos e do corpo como um todo). É bem 

verdade que, algumas vezes, as circunstâncias 

obrigam o clínico a modificar o cronograma de 

exame, fazendo com que o mesmo só venha a ser 

realizado em sua totalidade depois de afastadas 

algumas condições que possam colocar em risco 

a vida do animal. Como exemplo, tem-se os ca-

sos de timpanismo espumoso em ruminantes, 

cólicas obstrutivas cm equinos, atropelamentos 

com hemorragias intensas em pequenos animais 

ou intoxicações, quando são necessárias medidas 

eficazes e imediatas para alterar o quadro crítico 

em que se encontra o paciente. Outras vezes, torna-

se necessário um exame físico mais rápido ou mais 

superficial (animais rebeldes ou agressivos, ani-

mais selvagens, condições ambientais impróprias, 

ou exame de um grande número de animais). 

A adoção de uma mesma sequência de exa-

me, se repetida várias vezes, torna-se um hábito, 

sendo o melhor modo de reduzir a possibilidade 

de erros diagnósticos, junto à realização de um 

exame físico geral. 

A observação do animal pode fornecer inú-

meras informações úteis para o diagnóstico, tais 

como: 

Nível de consciência. Alerta (normal), diminuído 

(deprimido, apático), aumentado (excitado). 

Postura e locomoção. Normal ou anormal (su-

gerindo dor localizada, fratura, luxação ou doen-

ças neurológicas); observe o animal em repouso e, 

em seguida, em movimento.  

Condição física ou corporal. Obeso, gordo, 

normal, magro, caquético.  

Pelame. Pêlos limpos, brilhantes ou eriçados, 

presença de ectoparasitas (carrapatos, piolhos, 

pulgas, etc.). 

Forma abdominal. Normal, anormal (timpa-

nismo, ascite, etc.).  

Características respiratórias. Eupnéia ou disp-

neia (postura ortopnéica), tipo respiratório, secreção 

nasal, etc. 

Outros. Apetite, sede, defecação, vómito, 

secreções (vaginal, nasal, ocular) micção, etc. 

NÍVEL DE CONSCIÊNCIA 

O comportamento ou o nível de consciência do 

animal deve ser avaliado pela inspeção, conside-

rando, ainda, a sua reação a estímulos, como pal-

mas ou estalos de dedos. Deve-se considerar a 

excitabilidade do animal como "diminuída" (apá-

tico), "ausente" (coma), "normal" e "aumentada" 

(excitado). Há, porém, animais sadios que reagem 

prontamente aos estímulos, enquanto outros o fazem 

lentamente. Por isso, em algumas ocasiões, este 

se torna um parâmetro subjetivo. Cabe, por fim, 

lembrar que o temperamento típico de cada espécie 

deve ser considerado. Por exemplo, vacas de leite 

são animais dóceis e fáceis de manusear. Por outro 

lado, bovinos de origem indiana, por serem mantidos 

exclusivamente no pasto, costumam ser mais 

inquietos, mais ágeis e hostis. 

POSTURA 

E o posicionamento que o animal adota quando 

em posição quadrupedal, quando em decúbito e 

durante a locomoção. É necessário avaliar se o 

animal assume algum padrão de postura pouco 

usual, indicativo, muitas vezes, de anormalidades. 

Para isso, é necessário o conhecimento do com-

portamento da espécie envolvida. Por exemplo, 

o cavalo passa a maior parte do dia em posição 

quadrupedal e, quando deita, geralmente posi-

ciona-se em decúbito lateral. O bovino permane-

ce muito mais tempo em decúbito que o cavalo, 

só que em posicionamento esternal ou lateral 

incompleto. Em geral, permanece em decúbito 

esternal, mantendo a cabeça levantada e a expres-

são alerta, durante a ruminação. O cão adota o 

decúbito para descansar ou dormir e o faz em 

diferentes posições, inclusive em decúbito dor -

sal. Não é infreqúente o cão flexionar os mem-

bros anteriores e posteriores, apoiando o esterno 

sobre o piso; essa é uma das formas de perder calor. 

A maioria dos animais pecuários saudáveis, 

quando abordados em decúbito, erguem-se. Ao"sej 

conduzido para o local de exame, o animal mani-

festa resposta a estímulos externos, por uma sim-

ples alteração nos seus movimentos e/ou por emissão 

de ruídos. As atitudes anormais do corpo ocorrem, 

quase sempre, como indicação de enfermidade. Os 

animais, quando doentes, ficam com a cabeça baixa, 

se afastam do rebanho ou se levantam com difi-

culdade (grandes animais) e adotam posições ca-

racterísticas como, por exemplo, a postura ortopnéica 
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Figura 4.1 - Cão com provável disjunção íleo-sacral. 

que acompanha principalmente as enfermidades 

do sistema respiratório, caracterizada por disten-

são do pescoço, protrusão da língua c abdução dos 

membros anteriores; a curvatura da coluna verte-

bral (cifose) em casos de processos dolorosos em 

cavidade abdominal, etc. Os pequenos animais, 

geralmente, escondem-se, ficam indiferentes ou 

apáticos, gemem e, às vezes, irritam-se facilmen-
te. Nenhum animal adotará uma postura anormal, 

seja em posição quadrupedal, em decúbito ou em 

locomoção, sem que haja algum fator determinan-

te. As posturas anormais sugerem, na grande maio-

ria dos casos, algia localizada e/ou comprometimento 

do sistema nervoso. 

Algumas atitudes são conhecidas e descritas 

amplamente na literatura com nomes que se as-

semelham à postura adotada pelo animal. Alguns 

exemplos são: 

a) Postura de cachorro sentado: observada, por 

exemplo, nos casos de paralisia espástica dos 

membros posteriores; 
b) Postura de foca: comumente vista nas parali 

sias flácidas dos membros posteriores; 

c) Postura de cavalete: observa-se rigidez e 

abdução dos quatro membros, sendo vista, 

mais frequentemente, nos casos de tétano.  

ESTADO NUTRICIONAL 

Ao examinar o estado nutricional do animal deve-

se levar em conta sua espécie, raça e utilidade ou  

aptidão. Convém descrever a condição corporal ou 
física do animal de forma objetiva e sem dúbia 

interpretação, tal como "caquético, magro, normal, 
gordo e obeso". Deve-se evitar termos como "bom" 
e "ruim", uma vez que o estado de magreza e/ou 
de obesidade são igualmente ruins, mas de aspec-
tos opostos. Em animais normais, todas as partes 
proeminentes do esqueleto estão cobertas por 
músculos ou gordura, dando ao corpo um aspecto 
arredondado. Nos animais magros, várias partes do 
esqueleto são prontamente identificáveis (coste-
las, pelve) (Fig. 4.2). Em animais de pêlos curtos, 
esse exame pode ser realizado pela inspeção, en-
quanto, em animais peludos ou lanados (como 

observado em algumas raças de ovinos, de cães e 
gatos), deve-se fazê-lo pela palpação da região sacra, 
avaliando-se o preenchimento da musculatura nessa 
região. A caquexia é o grau extremo da perda de 
peso. Os animais apresentam-se, ainda, com pêlo 
sem brilho, pele seca e pobre performance. Deve-
mos lembrar que o animal pode estar magro por 
não receber alimentação adequada, ou por doen-
ça, mesmo recebendo boa alimentação. Uma per-
da de peso de 30 a 50% da massa corporal total é 
usualmente fatal.~ínversamente, a obesidade é vista 
com certa frequência, podendo ter, de forma 

simplista, as seguintes causas: 

• Endógena: distúrbio endócrino. Por exemplo, 
hipotireoidismo. 

• Exógena: superalimentação ou alimentação 
mal-orientada. Quando a alimentação é rica 
em carboidratos e gordura a tendência do 

 

Figura 4.2 - Equino com emagrecimento acentuado (caquexia). 
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que acompanha principalmente as enfermidades 
do sistema respiratório, caracterizada por disten-
são do pescoço, protrusão da língua e abdução dos 
membros anteriores; a curvatura da coluna verte-

bral (cifose) em casos de processos dolorosos em 
cavidade abdominal, etc. Os pequenos animais, 
geralmente, escondem-se, ficam indiferentes ou 
apáticos, gemem e, às vezes, irritam-se facilmen-
te. Nenhum animal adotará uma postura anormal, 
seja em posição quadrupedal, em decúbito ou em 
locomoção, sem que haja algum fator determinan-
te. As posturas anormais sugerem, na grande maio-
ria dos casos, algia localizada e/ou comprometimento 
do sistema nervoso. 

Algumas atitudes são conhecidas e descritas 

amplamente na literatura com nomes que se as-
semelham à postura adotada pelo animal. Alguns 
exemplos são: 

a) Postura de cachorro sentado: observada, por 

exemplo, nos casos de paralisia espástica dos 

membros posteriores; 

b) Postura de foca: comumcntc vista nas parali 

sias flácidas dos membros posteriores; 
c) Postura de cavalete: observa-se rigidez e 

abdução dos quatro membros, sendo vista, 

mais frequentemente, nos casos de tétano.  

ESTADO NUTRICIONAL 

Ao examinar o estado nutricional do animal deve-

se levar em conta sua espécie, raça e utilidade ou  

aptidão. Convém descrever a condição corporal ou 
física do animal de forma objetiva e sem dúbia 

interpretação, tal como "caquético, magro, normal, 
gordo e obeso". Deve-se evitar termos como "bom" 
e "ruim", uma vez que o estado de magreza e/ou 
de obesidade são igualmente ruins, mas de aspec-
tos opostos. Em animais normais, todas as partes 
proeminentes do esqueleto estão cobertas por 
músculos ou gordura, dando ao corpo um aspecto 
arredondado. Nos animais magros, várias partes do 
esqueleto são prontamente identificáveis (coste-
las, pelve) (Fig. 4.2). Em animais de pêlos curtos, 
esse exame pode ser realizado pela inspcção, en-
quanto, em animais peludos ou lanados (como 

observado em algumas raças de ovinos, de cães e 
gatos), deve-se fazê-lo pela palpação da região sacra, 
avaliando-se o preenchimento da musculatura nessa 
região. A caquexia é o grau extremo da perda de 
peso. Os animais apresentam-se, ainda, com pêlo 
sem brilho, pele seca e pobre performance. Deve-
mos lembrar que o animal pode estar magro por 
não receber alimentação adequada, ou por doen-
ça, mesmo recebendo boa alimentação. Uma per-
da de peso de 30 a 50% da massa corporal total é 
usualmente fatáT Inversamente, a obesidade é vista 
com certa frequência, podendo ter, de forma 

simplista, as seguintes causas: 

• Endógena: distúrbio endócrino. Por exemplo, 
hipotireoidismo. 

• Exógena: superalimentação ou alimentação 
mal-orientada. Quando a alimentação é rica 
em carboidratos e gordura a tendência do 

 

 

Figura 4.2 - Equino com emagrecimento acentuado (caquexia). 
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animal é engordar, principalmente animais 

idosos ou sedentários. 

• Mista: manejo alimentar erróneo associado a 

distúrbios endócrinos. 

A obesidade geralmente é identificada pela 

inspeção do animal. Os animais, de maneira ge-

ral, devem possuir as costelas facilmente palpá-

veis e a forma de ampulheta quando vistos de cima. 

Incapacidade de palpar as costelas, falta de re-

corte caudal à última costela, abdome penduloso, 

abdome protruso depois da última costela e de-

pósito de gordura facilmente palpáveis em am-

bos os lados do início da cauda sobre os quadris 

ou na área inguinal sugerem obesidade. A obesi-

dade é a desordem nutricional mais comum em 

pequenos animais, sendo caracterizada pela ele-

vação de 15 a 20% do peso considerado normal 

para a raça e a idade do animal. A história nutri-

cional deve incluir a quantidade e a qualidade da 

dieta, comparando-as com a recomendada para a 

espécie e raça envolvida. Para cães e gatos é im-

portante questionar o proprietário sobre o forne-

cimento de restos de comida caseira ou de gulo-

seimas aos mesmos. A alimentação de animais pe-

cuários é menos controlada e mais difícil de ser 

checada. A ocorrência de deficiências nutricionais, 

de mudanças repentinas de regime alimentar ou 

de doenças parasitárias é de grande importância 

para as várias espécies envolvidas. 

AVALIAÇÃO GERAL DA PELE 

Tanto fisiológica como anatomicamente, a pele é 

um órgão complexo. Há um ditado que se ajusta 

perfeitamente à sua importância para o exame 

clínico: "a pele é o espelho da saúde". Nos animais, 

o estado do manto piloso é também um bom indi-

cador da saúde física, tanto em relação ao estado 

nutricional, à constituição física do indivíduo, quanto 

ao manejo a que esse animal é submetido (ou seja, 

é um bom revelador, também, das características 

de manejo adotado pelo proprietário do animal). 

Um animal com pêlos sujos, despenteados, eriça-

dos, com ectoparasitas e sem brilho, poderá reve-

lar um proprietário pouco cuidadoso ou que não 

mantém um vínculo estreito com o animal. As 

alterações de pele podem ser localizadas ou gene-

ralizadas, únicas ou múltiplas, simétricas ou assi-

métricas, etc. Tais considerações serão feitas no 

capítulo de Semiologia da Pele. No entanto, du-

rante essa fase de exame, podemos avaliar a pele  

em virtude da sua grande importância para se 

determinar o estado de hidratação do paciente. 

O grau de desidratação dos animais é frequen-

temente estimado, mas dificilmente quantificado. 

A desidratação pode ser medida comparando-se o 

peso corporal inicial (antes da desidratação) com o 

peso do animal desidratado, mas raramente o peso 

do animal é conhecido antes da ocorrência do pro-

blema. O primeiro e mais importante sinal de 

desidratação é o ressecamento e o enrugamento 

da pele. Uma pele normal é elástica quando pinçada 

com os dedos, voltando rapidamente à posição 

normal quando solta (dois segundos, em média). 

Em animais desidratados, quanto maior for o grau 

de desidratação, maior será o tempo (em segun-

dos) que a pele permanecerá deformada. A desi-

dratação discreta (até 5%) não promove alterações 

clínicas marcantes. No entanto, os animais com 

desidratação moderada a grave apresentarão várias 

alterações importantes, incluindo o aprofundamento 

ou a retração do globo ocular na órbita, em virtude 

da perda de fluido em região periorbital e ocular. 

Outras alterações observadas em casos de desidra-

tação encontram-se apresentadas na Tabela 4. l. Em 

grandes animais, a pele da pálpebra superior e a 

da região cervical (tábua do pescoço) fornecem bons 

indícios do grau de desidratação que, em termos 

clínicos, é avaliado como uma porcentagem do peso 

corporal. A avaliação da concentração das proteínas 

totais (somente em animais que não possuem 

hipoproteinemia) e do hcmatócrito também pode 

ser utilizada. Deve-se ter cuidado na estimativa 

da desidratação em raças que apresentam pele em 

excesso (sharpei, por exemplo) e em animais idosos, 

cuja elasticidade de pele se encontra fisiologica-

mente diminuída. Da mesma forma, deve-se levar 

em consideração o estado nutricional do animal para 

a estimativa da desidratação pela elasticidade da 

pele, já que animais gordos ou obesos podem ter 

seu grau de desidratação subestimado (em virtude 

do acúmulo de tecido adiposo em região subcutânea) 

ou superestimado em animais magros (pela ausência 

de gordura). 

Existem duas causas principais de desidrata-

ção: ingestão inadequada de água (devido à pri-

vação ou à diminuição na ingestão de água em 

decorrência de algumas enfermidades ou por 

impedimento à ingestão por paralisia faríngea ou 

obstrução esofágica, por exemplo). No entanto, a 

perda excessiva de líquido promovida pela ocor-

rência de diarreia e/ou vómito é a principal causa 

de desidratação observada. 
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Tabela 4.1 - Estimativa da desidratação através da avaliação física do animal. 

Até 5% (não aparente) 

Entre 6 e 8% (Leve) 

Entre 8 e 10% (Moderada) 

Entre 10 e 12% (Grave)  

> 12% (Gravíssima) 

•l Elasticidade da pele discreta ou sem alteração 

Enoftalmia ausente ou muito discreta Estado geral 

sem alteração ou levemente alterado Apetite 

preservado/sucção geralmente presente Animal 

alerta e em posição quadrupedal 

•l Elasticidade da pele (de 2 a 4 segundos) 

Enoftalmia leve Animal ainda alerta 

•l Elasticidade da pele (6 a 10 segundos) 
Enoftalmia evidente 
•l Reflexos palpebrais 
•l Temperatura das extremidades dos membros, de orelhas e focinho 
Mucosas secas 
Mantém-se em posição quadrupedal e/ou em decúbito esternal 
Apatia de intensidade variável 

-l Marcante da elasticidade da pele (> 10 segundos)  
Enoftalmia intensa 
Extremidades, orelhas e focinho frios  
Tônus muscular i ou ausente 
Mucosas ressecadas 
Reflexos muito i ou ausentes  
Decúbito lateral 
Apatia intensa 

Possível óbito 

  

  

PC = Peso corporal. 

Vale a pena ressaltar que a Tabela 4.1 serve 
apenas como orientação para se estimar o grau de 
desidratação nas diferentes espécies, já que exis-
te uma ampla variação da intensidade e do nú-
mero de sintomas observados de animal para animal 
de uma mesma espécie e do quadro mórbido 
envolvido. 

de normalidade e a evolução correspondente (para 

melhor ou pior) daqueles já existentes. A altera-

ção deve, então, ser adequadamente descrita 

(taquipnéia, taquicardia, febre) e os valores 

criteriosamente anotados. Após o exame físico 

geral, realiza-se uma avaliação pormenorizada do(s) 

sistema(s) que aprescntou(aram) alteração no 

exame físico geral preliminar. 
  

AVALIAÇÃO DOS 

PARÂMETROS VITAIS 

O conhecimento dos parâmetros vitais (frequên-
cias cardíaca, respiratória, do rúmen e do ceco, 
além da temperatura corporal) é de fundamental 
importância na fase que antecede o exame físico 
específico, pois pode sugerir o comprometimen-
to de outro sistema que não tenha sido abordado 
ou mencionado pelo proprietário, como também 
ajuda a determinar, de forma generalista, a situa-
ção orgânica do paciente naquele momento. Os 
parâmetros devem ser aferidos e monitorados ro-
tineiramente, se possível, duas vezes ao dia, uma 
pela manhã e outra ao final da tarde. Nessa fase 
do exame, é importante observar se está havendo 
ou não alguma alteração nos valores indicativos  

 
 

Tabela 4.2 -

corporal em 

Valores 

animai

s 

normais da 
temperatura 

 

Espécie 
lia --------------------  ,  ------------ 
Cães 

Idade 
Jovens 

Adultos 

Temperatura retal ( •c. 

+ 38,5 37,5 

a 39,2 

Gatos  37,8 a 39,2  

Equinos Jovens 

Adultos 
37,2 a 38,9 

37,5 a 38,5 
 

Bovinos Jovens 

Adultos 
38,5 a 39,5 

37,8 a 39,2 

 

Caprinos Jovens 

Adultos 
38,8 a 40,2 

38,6 a 40 
 

Ovinos Jovens 

Adultos 
39 a 40 

38,5 a 40 
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Tabela 4.3 - Valores normais da frequência 

cardíaca em animais adultos.  
 

Cães 60 a 1 60 
Gatos 120 a 240 

Equinos 28 a 40 

Bovinos 60 a 80 

Caprinos 95 a 120 

Ovinos 90 a 1 1 5 

Tabela 4.4 - Valores normais da frequência 

respiratória em animais adultos. 

Espécie/Adultos 

Cães 

Gatos 

Equinos 

Bovinos 

Caprinos 

Ovinos 

Os valores 
descritos nas Tabelas 4.2,4.3 e 4.4 são válidos 
para animais mantidos em repouso e em 
temperatura ambiente moderada.  

EXAME DAS MUCOSAS 

Inicialmente deve-se proceder ao exame das mucosas 
aparentes, que é de real importância em semiologia, 
pois as mucosas, em virtude da delgada espessura 
da pele e grande vascularização, podem, muitas vezes, 

indicar o estado de saúde atual do animal. Esse 
simples exame revela a presença de enfermidades 
próprias (inflamação, tumores, edema), como também 
auxilia a inferir conclusões acerca da possibilidade 
de alterações que reflitam comprometimento do 
sistema circulatório ou a existência de doenças em 
outras partes do corpo (icterícia em virtude de dano 
hepático ou da ocorrência de hemólise). 

O exame das mucosas deve ser realizado 
sempre em locais bem iluminados, de preferên-
cia sob a luz do sol. Caso isso não seja possível, 
utiliza-se luz artificial de coloração branca. 

As mucosas visíveis que costumamos exami-
nar são as oculopalpebrais (Fig. 4.3) (conjuntiva 
palpebral superior, conjuntiva palpebral inferior, 
3a pálpebra ou membrana nictitante e conjuntiva 
bulbar ou esclerótica), mucosas nasal, bucal, vulvar, 
prepudal e, raramente, anal. Deve-se dar especial 
atenção às alterações de coloração, como também 
à presença de ulcerações, hemorragias e secreções 
durante o exame visual. 

As mucosas oculopalpebrais possuem a mem-
brana nictitante eu terceira pálpebra, que é uma 
prega da conjuntiva que apresenta, em sua por-
ção interna, uma glândula denominada glândula 
da terceira pálpebra (Fig. 4.5) ou de Hardcr, (exceto 
nos equinos), que pode facilmente ser confundida 
com tecido linfóide, responsável pela produção 
de 30% do filme lacrimal. Ela se torna evidente 
no tétano, na síndrome de Horner (perda da iner-
vação simpática do globo ocular) e em algumas 
intoxicações (nicotina e estricnina). Nos bovinos, 
os vasos episclerais apresentam-se bem delinea-
dos e, nos equinos, a coloração da esclerótica  

 

 
Figura 4.3 - Técnica de abertura das mu-

cosas oculopalpebrais adotada em cães, 

gatos e pequenos ruminantes, através da 

utilização dos dedos polegares. 

Movimentos respiratonos/mm 

18 a 36 

20 a 40 

8 a 16 

10 a 30 

20a 30 

20 a 30 
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Figura 4.4 - Técnica de 

abertura das mucosas oculo-

Dalpebrais adotada em bo-

\ inos e equinos, através da 

utilização dos dedos indi-

cador (conjuntiva palpebral 

superior) e polegar (conjun-

: .a palpebral inferior).  

p 

tm i    •      -

V 

 

 

 

Figura 4.5 - Protrusão e con-

gestão da terceira pálpebra em 

um equino com tétano. 

  

apresenta-se castanho-amarelada, em virtude de 
maior pigmentação. Nos gatos, a esclerótica é com-
pletamente branca e relativamente avascular. 

A mucosa nasal, por ser pigmentada, na maioria 
das espécies é de importância para a observação 
de possíveis corrimentos e lesões próprias, mas 
insatisfatória para verificar alterações de coloração 
(Figs. 4.6 e 4.7). Uma inspeção adequada da 
mucosa nasal é facilmente realizada nos equídeos, 
pois suas narinas são amplas e flexíveis. Nesses 
animais, os duetos nasolacrimais, um de cada lado, 
bastante amplos e visíveis, estão situados na tran-
sição entre a pele e a mucosa.  

Deve-se lembrar que, além da coloração, a 
mucosa bucal fornece informações sobre o tempo 

de preenchimento capilar (Fig. 4.8). É interes-
sante, principalmente nos casos de desidratação, 
já que, muitas vezes, o animal apresenta a elasti-
cidade de pele normal e um tempo de refluxo ca-
pilar aumentado, demonstrando, na verdade, que 
o animal está desidratado. Isso pode ser visto em 
casos de hidratação subcutânea, quando o líquido 
se acumula no tecido subcutâneo, não atingindo, 
ainda, a circulação sistémica. 

Além de apresentar alterações da coloração, 
devemos observar nas cadelas a presença de for-
mações vegetantes e hemorrágicas (aspecto de 
couve-flor) na mucosa vulvar c na vagina, caracte-
rísticas do tumor venéreo transmissível, que é 
transmitido, principalmente, pelo coito.  
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 Figura 4.6 - Mucosa nasal de um equino com crescimento       Figura 4.8 - Avaliação do tempo de preenchimento capi- 

neoplásico (carcinoma). lar em equinos. 

  

 

 

Figura 4.7 - Mucosa nasal de um equino com secreção 

purulenta unilateral.  

 

Figura 4.9 - Mucosa bucal congesta em um cão. 

Avaliação da Coloração 

A coloração das mucosas depende de vários 
fatores, dentre os quais: quantidade e qualidade 
do sangue circulante, sua qualidade, das trocas 
gasosas, da presença ou não de hemoparasitos, da 
função hepática adequada, da medula óssea e 
outros. As mucosas normalmente se apresentam 
úmidas e brilhantes. A tonalidade, de maneira geral, 
é rósea clara com ligeiras variações de matiz, vendo- 

 



Exame Físico Geral ou de Rotina    85 

se pequenos vasos com suas ramificações. As 
mucosas do animal recém-nascido apresentam co-
loração rósea menos intensa. Em fêmeas no cio, 
a mucosa vulvar pode se encontrar avermelhada. 
Em determinadas raças de algumas espécies do-
mésticas, a coloração das mucosas tende a ser mais 
avermelhada (cães: fila brasileiro, cocker spaniel, 
bulldog, boxer; bovinos: Simental; equinos: 
Apaloosa, por exemplo), não devendo ser confun-
dida com processo inflamatório ou irritativo da 
referida mucosa. 

Não é tão preciso o limite entre a coloração 
normal e a patológica, e o seu adequado reconhe-
cimento requer experiência profissional e acura-
do exame do animal. Quando uma coloração anor-
mal for vista em uma determinada mucosa, as 
demais também devem ser observadas para ver 
se tal alteração está, também, presente. Se uma 
única mucosa estiver alterada, pode ser um pro-
blema localizado ou uma peculiaridade particu-
lar do animal, enquanto o envolvimento de vá-
rias mucosas pode ser um indício de comprome-
timento sistémico. Existem várias tonalidades ou 
gradações de uma mesma cor que, na maioria das 
vezes, refletem, proporcionalmente, a intensida-
de do processo mórbido em evolução. Por exem-
plo, a palidez pode variar desde branco-rósea até 
branco-porcelana ou perlácea (Fig. 4.11)- consi-
derada o grau máximo de palidez; a congestão varia 
desde um vermelho discreto (irritação) até ver-
— elho-tijolo (endotoxemia). 

Quando se avalia um paciente com palidez 
de mucosa, deve ficar estabelecido se a mudança 
de coloração é causada por hipoperfusão ou por 
anemia. A abordagem mais simples para resolver 
esse problema é avaliar o volume globular (VG) 
ou hematócrito (Ht) e o tempo de preenchimento ou 
perfusão capilar'(TPC), já que a palidez de mucosa 
pode resultar de anemia ou de vasoconstrição 
periférica. O TPC pode ser difícil de avaliar em 
cães e gatos em virtude da falta de contraste 
(resultante da palidez). Basicamente, o TPG reflete 
o estado circulatório do animal (volemia) e é 
medido junto à mucosa bucal, próximo aos dentes 
incisivos. Para tanto, faz-se a eversão do lábio 
superior ou inferior e compressão digital com o 
dedo polegar, observando-se, após a retirada do 
dedo, o tempo que leva para que ocorra novamente 
o preenchimento dos capilares, ou seja, para que 
a palidez provocada pela impressão digital seja 
substituída, novamente, pela cor observada antes 
da compressão ter sido realizada (Fig. 4.8 e 
Quadro 4.1). A coloração normal deve voltar dentro 
de dois segundos. Um maior tempo para que ocorra 
o preenchimento desses pequenos vasos indica, 
na maioria das vezes, desidratação ou vasocons-
trição periférica, associada a baixo débito cardía-
co. Um tempo maior que dez segundos significa, 
geralmente, uma falha circulatória potencialmente 
fatal. Contudo, vale a pena ressaltar que este tipo 
de avaliação não é tão sensível, já que um TPC 
normal pode ser observado cm animais com doença 

  

 

  

Figura 4.10 - Mucosa bucal amarelada em um cão 

com TOtospirose. 
Figura 4.11 - Mucosa oculopalpebral pálida (perlácea) em 

um caprino com verminose.  
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cardíaca grave. A palidez de mucosa pode ser 
observada, também, em animais com algia abdo-
minal grave, em virtude do estímulo do sistema 
nervoso simpático e, consequentemente, de alfa-
receptores, que induzem a uma diminuição da luz 
vascular. O tempo de preenchimento é normal 
em animais com anemia, a menos que esteja 
havendo hipoperfusão. Um tempo maior que seis 
segundos indica um comprometimento circula-
tório grave, levando, pelas alterações isquêmicas, 
a um comprometimento renal e hepático grave e, 
muitas vezes, irreversível. 

Quadro 4.1 - Avaliação do tempo de preenchi-

mento capilar. 

Animal sadio: 1-2 segundos 
Animal desidratado: 2-4 segundos 
Animal gravemente desidratado: > 5 segundos  

As manifestações clínicas de anemia nos ani-
mais domésticos incluem palidez das mucosas, 
intolerância ao exercício, aumento da frequência 
(taquicardia) e da intensidade (hiperfonese) de 
bulha cardíaca e apatia. Esses sintomas podem 
ser agudos ou crónicos e de intensidade variável. 
Deve ser enfatizado que a anemia não constitui 
um diagnóstico primário e que todo o esforço deve 
ser feito para identificar a sua causa em um pa-
ciente anêmico. Algumas perguntas são cruciais 
para o esclarecimento da causa da anemia: 

1. O paciente está sendo medicado? 
2. Qual a medicação e a dose utilizadas? 
3. Observou alteração na consistência e na co 

loração das fezes (diarreia, melena, hema- 
toquezia)? 

4. Apresentou alteração de coloração na urina 
(hematúria, hemoglobinúria)? 

5. Quando e com o quê foi feita a última ver- 
mifugação? 

A congestão de mucosas ocorre devido a um 
ingurgitamento de vasos sanguíneos, por proces-
so infeccioso ou inflamatório, local ou sistémico 
(congestão pulmonar, conjuntivite, estomatite). 
É de grande valia como indicador do estado cir-
culatório do animal. A hiperemia pode ser, ainda, 
difusa ou ramiforme. É difusa quando a tonalida-
de avermelhada é uniforme (intoxicação) e rami-
forme quando se nota os vasos mais salientes, com 
maior volume sanguíneo (dispnéias). 

A cianose é uma coloração azulada da pele e 
das mucosas, causada pelo aumento da quantida-
de absoluta de hemoglobina reduzida no sangue. 
A coloração azulada das mucosas, portanto, indi-
ca um distúrbio da hematose (troca gasosa que 
ocorre nos alvéolos) e que depende mais dos 
pulmões que do coração, porém, este órgão po-
derá levar à cianose caso não consiga proporcio-
nar ao organismo circulação sanguínea adequada, 
quer seja por problemas cardíacos ou vasculares. 
Mas não se deve esquecer de averiguar se o ani-
mal apresenta ou não anemia, a qual tornará as 
trocas gasosas e o transporte de oxigénio deficiente, 
tornando-o hipercapnéico (com excesso de dió-
xido de carbono) ou, ainda, de se avaliar se o animal 
está desidratado ou em choque, o que levará a 
uma menor pressão sanguínea, acarretando uma 
diminuição da perfusão tecidual e acúmulo de 
dióxido de carbono nos tecidos periféricos, den-
tre os quais, os das mucosas passíveis de serem 
inspecionadas clinicamente. Ou seja, muitas são 
as causas de cianose, algumas de origem circula-
tória, outras por processos respiratórios ou sisté-
micos. Por isso, deve-se sempre realizar um com-
pleto exame clínico, não apenas examinar os sis-
temas que, a princípio, julga-se estarem prima-
riamente envolvidos no processo patológico em 
questão. Porém vale uma ressalva: para que a 
alteração na coloração da mucosa seja percebida, 
o quadro patológico do animal deverá estar bas-
tante avançado, caso contrário, pouca ou nenhu-
ma alteração será observada - como em casos de 
cianose. Geralmente a cianose não é observada 
em pacientes com hemorragia, haja vista que há, 
também, perda de hemoglobina.  

A icterícia é o resultado da retenção de bilir-
rubina nos tecidos, e ocorre devido ao aumento 
da bilirrubina sérica acima dos níveis de referên-
cia. É sabido que outras substâncias podem de-
terminar coloração amarelada semelhante, como 
o fornecimento de uma alimentação rica em caro-
teno. Entretanto, nesse caso, não cora a mucosa 
e a determinação da bilirrubina sérica esclarece o 
diagnóstico. Deve-se lembrar que a icterícia é uma 
alteração clínica que aparece com frequência não 
só nas doenças hepáticas e do sistema biliar, mas 
também em afecções hemolíticas. Contudo, cons-
titui um achado importante, pois dificilmente uma 
doença hepática grave apresenta-se sem icterícia, 
ainda que transitória (Fig. 4.10). 

Cerca de 80% da bilirrubina produzida origi-
na-se da degradação da hemoglobina a partir da 
remoção dos eritrócitos da circulação e os 20%  
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Anemia hemolítica 
- anaplasmose 

- babesiose 

- hemobartonelose 

Bl> BD / ÍVG  

 
 

 Hepática  

i r 
Hepatite - 
bacteriana 

 - virai  
 - tóxica  

  

' 1 

t ALT, AST*/ t BD, CGT, FA** 

Obstrução do fluxo biliar 
- colangite (fasciolose, 

fotossensibilização) 
- abscesso 

- neoplasia 

BD > BI/ T CGT, FA*/ T AST, ALT** 

*  Alteração inicial ** 

Alteração final 

Figura 4.12 - Tipos de icterícia e suas consequências. 

restantes são originados na medula pela eritro-
poiese. Uma vez na circulação, a maior parte da 
bilirrubina liga-se à albumina, soltando-se da 
mesma no sinusóide hepático, sendo transporta-
da até o retículo endoplasmático liso, onde é con-
jugada ao ácido glicurônico, transformada em 
bilirrubina direta, também denominada de con-
jugada. Esta é eliminada pela bile, vai ao intesti-

no e, no íleo e no cólon, é transformada em uro-
bilinogênio. A maior parte do urobilinogênio for-
mada é eliminada pelas fezes e o restante retorna 
para a circulação sistémica, sendo grande parte 
eliminada pelos rins. Uma parte do urobilinogê-
nio fecal volta ao fígado pela circulação êntero-
hepática. 

Em caso de icterícia resultante da hiper-

 
 

 



bilirrubinemia pela forma conjugada ou direta 
(hidrossolúvel), os tecidos mais facilmente impreg-
nados são os tecidos superficiais, pela maior afi-
nidade desta com áreas de alta concentração de 
fibras elásticas, como a conjuntiva bulbar. Já a forma 
não conjugada apresenta maior afinidade por te-
cido adiposo, pois, por ser lipossolúvel, penetra 
mais facilmente. As mucosas oral e bulbar costu-
mam ser os primeiros locais em que se detecta 
icterícia. Da mesma forma, a coloração é mais  

intensa em casos de icterícia obstrutiva e hepato-

celular que na icterícia hemolítica. A icterícia 

pode ser causada por: 

• Doenças hemolíticas (aumento da produção 

por hemólise): quando o fígado não tem con 

dições de excretar e/ou conjugar toda a bilir 

rubina formada (babesiose). 

• Lesões hepáticas (infecções bacterianas: lep- 

tospirose; substâncias hepatotóxicas: afla- 

toxina, fenol "creolina"). 

• Obstrução dos duetos biliares, quando a bi 

lirrubina, ao invés de ser excretada pela bile, 

atinge a circulação sistémica. 

É prática comum a utilização de termos "hi-
pocorada" e "hipercorada" para caracterizar a 
coloração das mucosas, não devendo, no entan-
to, serem adotados, pois se trata de denomina-
ções imprecisas, já que se poderia considerar as 
colorações pálida e cianótica (Fig. 4.13) como 
hipocoradas c as colorações hiperêmica e ictérica 
como hipcrcoradas, sendo a sua origem e o seu 
significado clínico, totalmente distintos. A lei-
tura de uma ficha de exame clínico com tal de-
nominação pode, passado algum tempo, causar 
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Figura 4.13 - Mucosa bucal cianótica, com formação de 

halos endotoxêmicos marginando os dentes em um equi-

no com peritonite séptica difusa. 

dúvidas com relação ao seu verdadeiro signifi-
cado. É interessante que se observe, além da co-
loração, a presença de petéquias e de hemorra-
gias equimóticas na esclera ou nas mucosas oral, 

nasal ou vaginal, indicativas de anormalidades 
na hemostasia (Tabela 4.5). 

PRESENÇA DE CORRIMENTOS 

Quando presentes nas respectivas mucosas, de-
vemos, inicialmente, verificar se são uni ou bila-
terais, sua quantidade e aspecto. Os corrimentos, 
segundo as características macroscópicas, são clas-
sificados ernr 

Fluido. Líquido, aquoso, pouco viscoso e trans-
parente (corrimento nasal normal em bovinos). 

Seroso. Mais denso que o fluido, mas ainda 
transparente (processos virais, alérgicos e prece-
de a secreção de infecções ou inflamações). -
^— Catarral. Mais viscoso, mais pegajoso, esbran-
quiçado. 

- Purulento. Mais denso e com coloração variá-
vel (amarelo-esbranquiçado, amarelo-esverdeado). 
É, na verdade, um produto de necrose em um 
exsudato rico em neutrófílos, indicando, por exem-
plo, a ocorrência de processos infecciosos, corpos 
estranhos). 

Sanguinolento. Vermclho-vivo ou enegrecido. 
Pode resultar de traumas, distúrbios hemor-
rágicos sistémicos, processos patológicos agres-
sivos, etc. 

Tabela 4.5 - Alterações de coloração das mucosas com seus principais significados e causas.  
í m m  "  \ ... ! "" 

Principais causas 

Ecto e endoparasitose 
Hemorragias/Choque hipovolêmico 

Aplasia medular 
Insuficiência renal 
Falência circulatória periférica 

Inflamação e/ou infecção local 
Septicemia/Bacteremia 

Febre 
Congestão pulmonar 
Endocardite 
Pericardite traumática 

Anafilaxia 
Obstrução das vias respiratórias 
Edema pulmonar 

Insuficiência cardíaca congestiva 
Pneumopatias 
Exposição ao frio 

Estase biliar (obstrução) 
Anemia hemolítica imune 

Isoeritrólise neonatal 
Anemia hemolítica microangiopática 

- Babesiose 

- Anaplasmose 

- Hemobartonelose 

Hepatite tóxica e/ou infecciosa 

Significado 

Anemia 

Denominação 

Pálida 

Coloração 

Esbranquiçada 

Congesta ou 

Hiperêmica 
T Permeabilidade 

vascular 
Avermelhada 

Azulada Transtorno na 

hematose 
Cianótica 

Ictérica Amarelada Hiperbilirrubinemia 
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AVALIAÇÃO DOS LINFONODOS 

O sistema linfático constitui uma via acessória pela 
qual os líquidos podem fluir dos espaços inters-
ticiais para o sangue. E, mais importante de tudo, 
os vasos linfáticos podem transportar para fora dos 
espaços teciduais proteínas e grandes materiais 
particulados, já que não podem ser removidos 
diretamente por absorção pelo capilar sanguíneo. 
Essa remoção de proteínas dos espaços intersti-
ciais é uma função absolutamente essencial. 

Com exceção de alguns tecidos (partes su-
perficiais da pele, sistema nervoso central, partes 
mais profundas dos nervos periféricos e ossos), 
quase todos os tecidos corporais possuem canais 
linfáticos que drenam o excesso de líquido dire-
tamente dos espaços intersticiais. 

A maior parte do líquido filtrado dos capila-
res arteriais flui por entre as células e é finalmen-
te reabsorvida pelas extremidades venosas dos 
capilares sanguíneos. No entanto, cerca de um 
décimo do líquido passa, em vez disso, para os 
capilares linfáticos, retornando ao sangue pelo 
sistema linfático, e não pelos capilares venosos. 

A linfa deriva do líquido intersticial que flui 
para os vasos linfáticos. Por essa razão, a linfa, 
quando começa a sair de cada tecido, tem quase 
a mesma composição do líquido intersticial. A 
concentração de proteínas da linfa da maioria dos 
tecidos é muito próxima à concentração do líqui-
do intersticial dos mesmos. Por outro lado, a linfa 
formada no fígado e no intestino tem uma con-
centração acima desses valores. 

O sistema linfático também é uma das prin-
cipais vias de absorção de nutrientes a partir do 
sistema gastrointestinal, sendo responsável, prin-
cipalmente, pela absorção dos lipídeos. Finalmen-
te, até mesmo grandes partículas, tais como bacté-
rias, podem abrir seu caminho por entre as célu-
las endoteliais dos capilares linfáticos e, desse 
modo, passar para a linfa. Quando a linfa passa 
pelos linfonodos, essas partículas são removidas 
e destruídas. 

O fluxo linfático é relativamente lento em 
comparação com a troca total de líquido entre o 
plasma e o líquido intersticial. A intensidade do 
fluxo de linfa é determinada principalmente por 
dois fatores: 1. a pressão do líquido intersticial; e 
2. o grau de atividade da bomba linfática. Qual-
quer fator que aumente a pressão do líquido in-
tersticial também aumenta, normalmente, o flu-
xo linfático. Esses fatores incluem pressão capi-
lar elevada, diminuição da pressão coloidosmótica 

plasmática, aumento nas proteínas do líquido 
intersticial e aumento da permeabilidade dos 
capilares. 

A maior parte da linfa coletada pelos capila-
res linfáticos, antes de ser devolvida à corrente 
sanguínea, passa através de pequenas estruturas 
ovóides, chamadas linfonodos. Os linfonodos ou 
gânglios linfáticos são órgãos encapsulados cons-
tituídos por tecido linfóide e que aparecem espa-
lhados pelo corpo, sempre no trajeto de vasos 
linfáticos. Os linfonodos, em geral, têm a forma 
de rim e apresentam um lado convexo e outro com 
reentrância, o hilo, pelo qual penetram as arté-
rias nutridoras e saem as veias. A linfa que atra-
vessa os linfonodos penetra pelos vasos linfáticos 
que desembocam na borda convexa do órgão (va-
sos aferentes) e sai pelos linfáticos do hilo (vasos 
eferentes). O parênquima é dividido em uma região 
cortical, que se localiza abaixo da cápsula, numa 
região medular que ocupa o centro do órgão e seu 
hilo. Além dessas regiões, descreve-se também 
uma zona paracortical, localizada entre a cortical 
e a medular. Os linfonodos são filtros da linfa. A 
linfa, antes de atingir o sangue, atravessa ao menos 
um linfonodo. A linfa aferente chega aos seios 
subcapsulares, passa para os seios peritrabeculares 
e daí para os seios medulares, saindo pelos linfá-
ticos eferente. 

O exame do sistema linfático (vasos linfáti-
cos e linfonodos) é importante por várias razões, 
dentre as quais se destacam: 

1. Por participar dos processos patológicos que 
ocorrem nas áreas ou regiões por eles drena 
das, as alterações que ocorrem no sistema 
linfático podem identificar o órgão ou a re 
gião que está acometida. 

2. Os linfonodos, como os vasos linfáticos, apre 
sentam alterações características em várias 
doenças infecciosas como a leucose bovina, 
a linfadenite caseosa dos caprinos e ovinos, a 
leishmaniose visceral canina, sendo, dessa 
forma, um fator fundamental para o estabe 
lecimento do diagnóstico nosológico. 

3. A dilatação ou hipertrofia anormal dos linfono 
dos, que ocorre na maioria dos processos infec 
ciosos e inflamatórios, pode comprometer a 
função de alguns órgãos vizinhos, agravando ain 
da mais o quadro geral do animal, tais como: 
-  Disfagia e timpanismo —> linfonodos me- 

diastínicos (por compressão de vago, nos 
casos de tuberculose e actinobacilose em 
bovinos); 
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- Dispneia —> linfonodos retrofaríngeos 

(compressão faríngea); 
- Tosse —> linfonodos mediastínicos (com 

pressão de traquéia e árvore brônquica). 

Pelo exposto, pode-se presumir que os linfo-
nodos raramente são sede de uma patologia pri-
mária, já que se envolvem de maneira secundária 
nos mais variados processos infecciosos, inflama-
tórios e neoplásicos. 

O exame do sistema linfático baseia-se em 
inspeção, palpação e, caso necessário, realiza-
ção de biópsia dos linfonodos. Se a pelagem é 
longa e a pele muito pigmentada, a inspeção 
torna-se impossível. A palpação é de melhor valia 
para se detectar alterações significativas que 
envolvam direta ou indiretamente o sistema 
linfático. Deve-se avaliar o tamanho, consistên-
cia, sensibilidade, mobilidade e a temperatura 
de todos os linfonodos examináveis e sempre 
bilateralmente, para que se possa determinar se 
o processo é localizado (uni ou bilateral) ou 
generalizado. 

É tão difícil o proprietário perceber altera-
ções no sistema linfático dos animais domésticos 
que raramente esse sistema é o motivo da queixa 
principal, a não ser que sejam visivelmente ex-
tremas (leucose em bovinos, leishmaniose visce-
ral em cães). Entretanto, quando possível, deve-
mos perguntar a data em que o aumento de vo-
lume foi notado, posto que se terá uma ideia da 
sua evolução, se foi rápida ou lenta. Procuramos 
destacar o verbo "notar", porque o momento em 
que o proprietário notou o aumento de volume do 
linfonodo raramente coincide com o momento no 
qual ele surgiu. 

Localização dos Linfonodos 

Os linfonodos são estruturas muitas vezes 
palpáveis, de modo que fornecem uma boa orien-
tação sobre o local onde está ocorrendo um de-
terminado processo infeccioso ou inflamatório. 
No entanto, é preciso que se conheça sua loca-
lização anatómica para que sua avaliação tam-
bém auxilie nos diagnósticos. Os linfonodos 
possíveis de serem examinados na rotina práti-
ca são: mandibulares ou maxilares; os retrofarín-
geos; os cervicais superficiais ou pré-escapulares; 
os pré-crurais ou pré-femorais; os poplíteos; os 

mamários e os inguinais superficiais ou escrotais 
(Tabela 4.6 e Quadro 4.2). 

Os linfonodos mandibulares, na maioria das 
espécies, são em número de dois e estão localiza-
dos superficialmente entre a veia facial. Nos 
equinos estão situados mais profundamente e 
ventralmente à língua. Os mesmos drenam a 
metade ventral da cabeça (cavidade nasal, lábios, 
língua glândulas salivares). Podem ser examina-
dos em cães, gatos, equídeos e ruminantes. Mui-
tas vezes, eles não podem ser sentidos em bovi-
nos adultos e sadios, pois são relativamente pe-
quenos e recobertos por tecido adiposo. 

Os linfonodos retrofaríngeos laterais e mediais 
localizam-se na região cervical, entre o atlas e a parede 
da faringe. Recebem linfa das partes internas da 
cabeça, incluindo o esôfago proximal, palato e a 
faringe. Normalmente não são palpados, mas podem 
ser examinados em equinos, cães, gatos e em 
ruminantes quando aumentados de volume (reativos). 

Os linfonodos cervicais (pré-escapulares) su-
perficiais são palpáveis na face lateral da por-
ção distai do pescoço e ficam em uma fossa 
formada pelos músculos trapézio, braquiocefálico 
e omotransverso. Essa fossa se encontra imedi-
atamente adiante da escápula, um pouco acima 
da articulação escapuloumeral. Em equinos eles 
repousam abaixo do músculo peitoral cranial pro-
fundo sendo de difícil palpação. Drenam o pa-
vilhão auricular, o pescoço, o ombro, os mem-
bros torácicos e o terço proximal do tórax. Po-
dem ser examinados, com uma certa facilidade 
nos ruminantes e cães. Nos animais de grande 
porte, a sua palpação é facilitada passando-se 
as pontas dos dedos sobre os mesmos. Já, nos 
animais de companhia, os linfonodos devem ser 
seguros com as pontas dos dedos, mantidos em 
forma de pinça. 

Os linfonodos pré-femorais podem ser pal-
pados no terço inferior do abdome, a meia dis-
tância da prega do flanco e da tuberosidade 
ilíaca. Recebe linfa da região posterior do cor-
po e do segmento craniolateral da coxa. São 
mais facilmente examinados em animais rumi-
nantes, mas podem ser palpados em equinos 
magros e/ou enfermos. Não existem nos animais 
de companhia. 

Os linfonodos mamários são representados, na 
maioria das vezes, por dois nódulos de cada lado, 
entre o assoalho ósseo da pelve e a parte caudal 
do úbere (transição da parede abdominal e pa-
rênquima glandular). Drenam o úbere e as partes 
posteriores das coxas. São palpados nas fêmeas 
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Figura 4.14 - Linfoadenopatia (linfonodo mandibular) em        Figura 4.15- Fistulizaçãode linfonodo mandibular em eqiii- 

eqiiino. no com adenite. 

  

Tabela 4.6 - Grau de dificuldade à palpação dos principais linfonodos examináveis nas 

diferentes espécies domésticas. 
Linfonodos 

Mandibulares 

Pré-escapulares 

Pré-femorais 

Poplíteos 

Mamários 

Inguinais 

+ = relativamente fácil; ± = não tão fácil; J- = de difícil palpação; NE = não existem. 

de ruminantes domésticos. Em vacas em lacta-

ção, para examinar o linfonodo esquerdo do úbe-

re, deve-se elevar a parte esquerda do úbere, 

posicionando-se, após contenção adequada do ani-

mal, lateralmente ao mesmo, enquanto a mão 

direita procura localizar e avaliar o linfonodo. Deve-

se inverter a posição e as mãos para a palpação do 

linfonodo oposto. 

Os linfonodos inguinais superficiais ou escro-

tais apresentam-se medial e lateral ao corpo do 
pênis. Serve de centro linfático para os órgãos 

genitais masculinos externos. Normalmente pal-

pados em cães. 

Os linfonodos poplíteos superficiais, ausentes 

nos equinos, estão localizados na origem do gas-

trocnêmio, entre os músculos bíceps femoral e 

semitendíneo, posteriormente a articulação  

fêmoro-tíbio-patelar. Drenam pele, músculos, 

tendões e articulações dos membros posteriores. 

É palpável em cães e gatos. 

Muitos linfonodos, tais como parotídeos, re-

trofaríngeos e axilares, são palpados somente 

quando estão hipertrofiados, ou seja, quando 

estão reativos a algum processo inflamatório, in-

feccioso ou neoplásico nas respectivas regiões 

de drenagem. Existem, ainda, os linfonodos 

internos, que podem ser palpados por via retal 

em grandes animais, que são o ileofemoral (es-
paço retroperitoneal, cranial e medial ao corpo 

do íleo) e os linfonodos da bifurcação aórtica 

(parte caudal do flanco, medial ao íleo). Esses 

linfonodos raramente são examinados na rotina 

clínica, mas podem ser avaliados na palpação 

retal. Existem, ainda, os linfonodos ilíacos  
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que podem ser palpados ocasionalmente em cães 
com distúrbios pontuais como nos casos de carci-
noma prostático. 

Quadro 4.2 - Linfonodos examináveis na rotina 

clínica. 

Mandibulares ou maxilares Cervicais superficiais ou 

pré-escapulares Pré-femorais ou pré-crurais -    

Poplíteos Mamários Inguinais superficiais ou 

escrotais 

 

Figura 4.16-  Linfonodos: 1 - mandibular; 2 - pré-esca-

pular; 3 - poplíteo e 4 - inguinal superficial (cão macho). 

 

Figura 4.17 - Linfonodos: 1 - mandibular; 2 - retro-farín-

geo; 3 - pré-escapular e 4 - pré-crural. 

Características Examináveis 
dos Linfonodos 

Tamanho 

O tamanho dos linfonodos varia enormemen-

te, mesmo quando palpados em animais saudáveis 

c de uma mesma espécie. Normalmente, os gân-

glios linfáticos apresentam forma de grão de feijão 

e são relativamente maiores em animais jovens, já 

que são expostos a uma grande variedade de 

estímulos antigênicos, tais como vacinação. Além 

da idade, o tamanho do linfonodo depende, também, 

em um mesmo animal, da sua localização e do seu 

estado nutricional. Animais caquéticos podem in-

duzir a uma falsa impressão de adenopatia. Em outras 

situações, o emagrecimento pode tornar possível a 

palpação de linfonodos que não são normalmente 

palpados em animais sadios, como é o caso dos 

linfonodos pré-crurais em equinos magros. De modo 

genérico, deve-se interpretar uma tumefação (infarto) 

ganglionar como uma reação inflamatória de caráter 

defensivo, oriunda de processos inflamatórios, 

infecciosos e/ou neoplásicos, localizados ou disse-

minados. Essa hiperplasia é decorrente da absorção 

e da fagocitose de bactérias, toxinas e da produção 

de linfócitos e anticorpos. Quando relacionadas com 

os vasos, as afecções são chamadas de linfangites; 

quando relacionadas com os gânglios, adenite; com 

ambas as estruturas, linfadenite. Deve-se lembrar 

de que o aumento exagerado dos linfonodos pode 

causar a compressão de estruturas vizinhas, causando 

sintomas secundários (disfagia e timpanismo por 

compressão esofágica dos linfonodos mediastínicos, 

por exemplo). O aumento do tamanho dos linfonodos 

deve ser descrito usando-se termos comparativos ti-

rados da vida diária, tais como: "caroço de azeito-

na", "azeitona pequena ou grande", "limão", "ovo 

de galinha", "laranja", entre outros. Muitas vezes, 

não se consegue sentir um determinado linfonodo 

que comumente é palpado, mesmo quando a pal-

pação é realizada no local correto e por um examinador 

experiente. No entanto, na maioria dos casos, o 

significado clínico da "não palpação" do referido 

linfonodo é positivo, já que é um forte indício de 

normalidade. 

Sensibilidade 

Sempre que possível (quando a hipertrofia 
do linfonodo é visível), deve-se palpar primei- 
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ro as áreas menos dolorosas para, cm seguida, 
atingir a área mais sensível ao toque, na tenta-
tiva de se obter melhor cooperação do pacien-
te. Nos processos inflamatórios e/ou infeccio-
sos agudos os linfonodos tornam-se sensíveis. 
Nos animais normais e durante os processos 
crónicos, a sensibilidade é normal ou discreta-
mente aumentada, respectivamente. A pesquisa 
de sensibilidade pode ser útil para diferenciar 
linfoadenopatia rcativa de outra neoplásica, já 
que, na primeira, a dor à palpação é um achado 
frequente. 

Consistência 

A consistência dos linfonodos nem sempre 
é fácil de ser descrita. Normalmente, apresen-
tam uma consistência firme, ou seja, são mo-
deradamente compressíveis, cedendo à pressão, 
e voltando à forma inicial uma vez cessada a 
pressão. Nos processos inflamatórios e infeccio-
sos agudos a consistência não se altera, mas po-
demos denotar o aumento de volume e de sen-
sibilidade. Nos processos inflamatórios e infec-
ciosos crónicos e neoplásicos, os linfonodos ficam 
duros. 

A presença de flutuação, com ou sem supu-
ração, faz com que o linfonodo adquira uma con-
sistência mole, representando, geralmente, o es-
tágio final das infecções. Demonstra a formação 
de uma área liquefeita com pus ou material seroso 
no seu interior. Ocorre, na maioria das vezes, 
quando o linfonodo é sede de um abscesso, ou 
em casos de metástases de desenvolvimento rá-
pido (adenite equina). 

  

Mobilidade 

Os linfonodos normalmente apresentam boa 
mobilidade; cies são móveis tanto cm relação à 
pele quanto às estruturas vizinhas quando pal-
pados. A perda ou a ausência de mobilidade é 
um achado comum nos processos inflamatórios 
bacterianos agudos, devido ao desenvolvimen-
to de celulite localizada, que os fixa nos tecidos 
vizinhos. 

Temperatura 

Os linfonodos normalmente apresentam uma 
temperatura igual à da pele que os recobre. A 
elevação da temperatura é acompanhada, na grande 
maioria das vezes, de dor à palpação. 

Deve-se determinar se o comprometimento dos 
gânglios é localizado, isto é, apenas um determi-
nado conjunto de linfonodos apresenta sinais de 
anormalidade ou se o mesmo é generalizado. Um 
aumento unilateral indica que há um comprome-
timento unilateral da área de drenagem de deter-
minado linfonodo. O aumento generalizado dos 
linfonodos é associado a doenças sistémicas agu-
das ou a determinadas condições neoplásicas. A 
diferenciação pode ser feita por citologia. 

Procedimentos Complementares 

Biópsia dos Linfonodos 

Existem várias técnicas de biópsia e, no caso 
dos linfonodos, podemos utilizar a biópsia por ex- 

Figura 4.18 - Punção de biópsia aspirativa 

do linfonodo poplíteo em cão com sus-

peita de leishmaniose visceral.  
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cisão ou por aspiração. Na biópsia por excisão, faz-
se a remoção cirúrgica de uma parte ou de todo o 
linfonodo para futuro exame histopatológico. Na 
biópsia por aspiração (Fig. 4.18), faz-se punção 
com uma agulha apropriada e, após ser acoplada 
em uma seringa, aspira-se o material proveniente 
do linfonodo, ejetando-o sobre uma lâmina de vidro 
para posterior exame. A biópsia é empregada nas 
linfoadenopatias localizadas e generalizadas, de 
etiologia desconhecida, e em suspeitas de metás-
tases tumorais. Antes da realização da biópsia, deve-
se, em ambas as técnicas, fazer tricotomia e as-
sepsia do local sobre o nódulo linfático.  

AVALIAÇÃO DA 

TEMPERATURA CORPORAL 

O estudo da variação térmica (termometria) é de 

fundamental importância para se avaliar o estado 

geral do paciente e nunca deve ser desprezado 

pelo veterinário, pois apresenta algumas caracte-

rísticas desejáveis: 

1. Pouco invasivo. 

2. Baixo risco de dano à saúde do animal. 
3. Rápida obtenção do resultado. 

4. Baixíssimo custo financeiro. 

As espécies domésticas (mamíferos e aves) 
são classificadas como homeotermas, ou seja, são 
capazes de, em condições de perfeita saúde, manter 
a temperatura corporal dentro de certos limites, 
independente da variação da temperatura ambien-
te. Por esse motivo, são chamados de "animais 
de sangue quente". Já nos répteis, anfíbios e pei-
xes, os mecanismos de ajuste da temperatura são 
rudimentares e, por isso, essas espécies são cha-
madas "animais de sangue frio", ou pecilotérmicos, 
tendo em vista que a temperatura interna desses 
animais apresenta uma grande variação, já que está 
à mercê da variação ambiental. 

A temperatura corporal dos animais é deter-
minada pelo balanço entre o ganho de calor e sua 
respectiva perda, pelo equilíbrio entre dois meca-
nismos distintos chamados de termogênese (me-
canismo químico que aumenta a produção de ca-
lor) e termólise (mecanismo físico que incrementa 
a perda de calor). A principal fonte de calor é de-
rivada de processos metabólicos oxidativos, ou seja, 
por meio de reações nas quais o oxigénio, utili-
zando como substrato os carboidratos, lipídios e 

os aminoácidos, determina a queima destes, com 
consequente produção de calor. Quando o ani-
mal está em repouso, os principais órgãos gera-
dores de calor são o fígado e o coração, mas du-
rante o exercício, os músculos esqueléticos cons-
tituem o maior local de calor, contribuindo com 
cerca de 80% do calor total produzido. 

FISIQPATOLOGIA DA 

TERMORREGULACÃO 

A manutenção da temperatura corporal normal 
depende do centro termorregulador, que alguns 
denominam de "termostato", localizado no hipo-
tálamo, o qual é sensível tanto às variações da tem-
peratura corporal interna como da superfície cu-
tânea. Existem receptores térmicos, nas vísceras 
e na pele, que informam ao centro termorregulador 
hipotalâmico as respectivas variações existentes. 
O termostato atua tanto na produção de calor quan-
to na perda do mesmo. Assim, quando a tempe-
ratura ambiente diminui há, além de um incre-
mento do metabolismo para a produção de calor, 
vasoconstricção periférica e piloereção, para evi-
tar a perda de calor nos membros periféricos, bem 
como diminuição da frequência respiratória. Em 
situação inversa, quando a temperatura ambiente 
se eleva, observa-se vasodilatação periférica e 
aumento relativo da frequência respiratória, pro-
piciando maior dissipação de calor. 

O exame de um paciente febril deve ser com-
pleto, com especial atenção para os órgãos que 
indicam a localização da doença. Deve-se, para 
esse fim, levar em consideração, principalmente, 
a idade e a espécie animal. O exame físico deve 
ser minucioso, principalmente naqueles pacien-
tes que apresentam sintomas inespecíficos (per-
da parcial de apetite, apatia) e/ou com episódios 
febris prolongados. Como foi descrito anteriormen-
te, a maioria dos processos febris nas espécies 
domésticas é causada por doenças infecciosas, que 
são diagnosticadas com relativa facilidade através 
da obtenção e avaliação cuidadosa da história clí-
nica, juntamente com o exame físico do pacien-
te. É importante, no momento da obtenção da 
anamnese, estar atento à duração e periodicida-
de do processo febril (se remitente ou intermi-
tente, por exemplo); quando começou e, caso 
possível, as variações observadas; a hora do dia 
em que aparece; se houve contato com animais 
doentes; se fez uso de vacinas ou outros produtos 
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medicamentosos, entre outros. Em relação ao 

exame físico geral, é de grande destaque a ava-

liação dos linfonodos na tentativa de determinar o 

órgão ou a região comprometida, principalmente 

nos casos de febre de origem indefinida.  

TÉCNICAS DE AFERIÇÃO DA 

TEMPERATURA 

A temperatura dos animais domésticos pode ser 

obtida tanto por palpação externa como, também, 

pela utilização dos chamados termómetros clíni-

cos. No passado, a temperatura era avaliada colo-

cando-se a mão em algumas partes do corpo, como 

o nariz, orelhas, ou, então, introduzindo-se os dois 

dedos na boca do enfermo, o que expunha o clí-

nico a alguns riscos. O termómetro foi concebido 

por Santorio no século XVI, mas foi Gabriel 

Fahrenheit, em 1717, quem fabricou o primeiro 

termómetro de mercúrio. O termómetro perma-

neceu um instrumento desajeitado e volumoso 

até os aperfeiçoamentos introduzidos por Aitkin, 

em 1852, e Thomas Allbutt que, em 1870, de-

senvolveu o termómetro clínico tal como se co-

nhece hoje em dia. Mais recentemente, inven-

tou-se os termómetros digitais, já amplamente 

utilizados na rotina clínica. Apesar dos imensos 

avanços tecnológicos ocorridos nas últimas déca-

das, a leitura desse simples instrumento ainda traz 

subsídios importantes para o diagnóstico. Deve-

se ter em mente que a temperatura corporal é um 

dado importante a mais dentro do contexto do 

exame clínico, não devendo ser avaliado em se- 

parado e nem encarado como um diagnóstico ou 

mesmo uma doença. 

O exame manual da temperatura externa deve 

ser executado aplicando-se o dorso das mãos so-

bre diferentes áreas da superfície corporal do 

animal, dando especial atenção à região abdomi-

nal e às extremidades. O dorso da mão é mais 

sensível a variações térmicas que a palma da mão. 

Através desse procedimento, pode-se ter ideia da 

temperatura cutânea do animal e uma estimativa 

de sua temperatura interna. A palpação da região 

abdominal é importante para a constatação de 

hipertermia, enquanto a palpação das extremida-

des do animal é mais adequada para a constata-

ção de hipotermia. Além desse tipo de avaliação 

ser subjetivo, alguns fatores podem prejudicar o 

correto julgamento da temperatura real do ani-

mal, tais como: 

• Temperatura da mão do examinador: em dias 

muito frios, a mão do examinador poderá,  

também, estar muito fria e, assim, o animal 

parecerá estar mais quente que a realidade. 

• Temperatura da pele do animal: a temperatura 

cutânea, ao contrário da temperatura central, 

aumenta e diminui, de acordo com a tempe 

ratura ambiente. Assim, se o animal em exa 

me está ou ficou muito tempo sob a ação dos 

raios solares, em horários quentes, sua pele 

certamente estará com a temperatura bem mais 

elevada que a real. Por isso, é importante que 

a aferição da temperatura interna dos animais 

domésticos seja feita obedecendo alguns pre 

ceitos, pela utilização dos termómetros clíni 

cos (Fig. 4.16). 

  

 

  

Figura 4.19-Aferição da temperatura retal em um equino: 

não esquecer de abaixar a cauda.  Figura 4.20 - Termómetro clínico de mercúrio. 
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É necessário que alguns procedimentos se-

jam obedecidos para que se tenha uma aferição 

adequada da temperatura retal: 

• Deve-se realizar a contenção adequada do ani 

mal. É necessária maior atenção para animais 

inquietos e hostis, já que os termómetros de 

mercúrio podem se quebrar dentro da muco 

sa retal durante um movimento abrupto ou 

uma tentativa de defesa. 

• Verificar se a coluna de mercúrio está em 

seu nível inferior, antes da introdução do 

termómetro. Caso contrário, deve-se baixá- 

la. Os termómetros clínicos de mercúrio (Fig. 

4.20) são caracterizados como termómetros 

de máxima, pois possuem, pouco acima do 

bulbo, uma constricção na sua coluna que 

impede, a não ser propositadamente, o re 

torno do mercúrio ao bulbo. Hoje os ter 

mómetros de mercúrio estão pouco a pou 

co sendo substituídos pelos digitais, mais 

sensíveis à aferição, porém, de maior cus 

to. Os termómetros digitais, quando intro 

duzidos adequadamente no reto, conseguem 

indicar, em poucos segundos, por meio de 

um aviso sonoro, quando a temperatura 

atingiu o seu ponto máximo. Uma outra van 

tagem é que não apresentam risco de  

quebrarem dentro do reto e causarem da 

nos à sua mucosa. No entanto, a preocupa 

ção que se tem com a utilização dos termó 

metros digitais é que alguns, por serem 

muito flexíveis em sua extremidade, impe 

dem, eventualmente, um adequado conta- 

to entre o bulbo e a mucosa retal, mesmo 

quando corretamente desviados em senti 

do lateral, o que leva à obtenção de uma 

temperatura irreal. O termómetro, quando 

não estiver sendo utilizado, deve, de pre 

ferência, ser conservado em solução anti-sép- 

tica (álcool absoluto ou álcool iodado) e lim 

po, antes de se iniciar a medição. Guarde- 

o em ambiente fresco, pois, se mantido em 

temperatura ambiental elevada, o bulbo se 

romperá, eliminando o mercúrio e conta 

minando, subsequentemente, o local de 

exame. 

• Antes da introdução do termómetro, lubrifi 

ca-se a extremidade (bulbo) com vaselina ou 

similar (óleo mineral, pomadas hidratantes), 

principalmente, quando a aferição vai ser rea 

lizada em pequenos animais. Deve-se intro- 

duzir um terço do termómetro, sendo reali-

zada, de preferência, através de movimentos 

giratórios no esfíncter anal, deslocando-o 

depois, lateralmente, para que o mesmo se 

mantenha em contato com a mucosa retal, 

caso contrário, o termómetro ficará contido 

dentro da massa fecal, o que elevará a tem-

peratura, devido à intensa atividade bacte-

riana. Se .houver um movimento peristáltico 

expulsivo, deve-se aguardar um pouco após 

a defecação ter sido finalizada para nova afe-

rição. O tempo para a medição varia entre 

um e dois minutos. Para melhor segurança, 

execute duas medições no mesmo animal e, 

quando houver dúvida na temperatura obti-

da, verifique a temperatura de outros ani-

mais do mesmo porte que se apresentem cli-

nicamente normais, para uma melhor com-

paração. 

• É importante lembrar que a temperatura 

interna pode ser aferida em várias regiões 

do corpo. A temperatura retal é a mais re-

alizada, mas se o animal apresentar um tumor 

ou uma inflamação no reto (proctite), por 

exemplo, a vulva pode ser o local preferen-

cial. Em machos, o prepúcio é uma outra 

opção para se aferir a temperatura. No en-

tanto, deve-se lembrar que em ambos os 

locais os valores serão inferiores àqueles 

obtidos no reto. 

As temperaturas das espécies assim relacio-

nadas são válidas apenas para animais cm repou-

so e mantidos em ambientes com boa ventilação, 

temperatura e umidade moderadas (verificar va-

lores no início desse capítulo, em parâmetros vitais). 

Como regra geral, quanto menor a espécie ani-

mal, maior será sua temperatura em função da 

variação da taxa metabólica. Fêmeas gestantes 

também apresentam temperaturas maiores que 

os animais não prenhes. 

Características de um Bom Termómetro 

Sensibilidade. Os de mercúrio apresentam 
coluna capilar delgada o que, algumas vezes, di-
ficulta a leitura. Os termómetros digitais são mais 
sensíveis. 

Precisão. Determinar a temperatura real com 
pequena margem de erro. 

Rapidez. Atingir a temperatura real em pou-
co tempo (máximo de 2 minutos). Os termóme-
tros digitais determinam a temperatura em me-
nor tempo. 
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Causas de Erro 

Os principais erros de aferição da temperatura 

corporal observados na rotina veterinária são 

causados por: 

L Defecação e enema recente. 2. Introdução poam 

profunda do termómetro no reto. 
;
. Pouco contato 

do bulbo com a parede do reto ou contato da 

mão do examinador com o bulbo. 

4. Penetração de ar no reto (quando se deixa a 

cauda erguida, por exemplo). 

5. Processo inflamatório retal (proctitc). 

6. Tempo de permanência inadequado do termó 

metro no reto. 

Glossário Semiológico 

Enema (clister). Administração de líquidos pelo i. 

para fim terapêutico ou diagnóstico. 

Fatores Fisiológicos versus 
Temperatura Corporal 

Variação nictemeral(circadiana). Durante 24 ho-

ras, observa-se, em todos os animais domésticos, 

variações de temperatura corporal que são deno-

minadas de variações nictemerais (do grego nix: 

noite; himeral: dia). Verifica-se, em animais que 

se apresentam ativos durante o dia, que a tempe-

ratura interna decresce a partir da noite até o ama-

nhecer, atingindo, pela manhã, a temperatura mí-

nima, e alcançando o seu valor máximo à tarde. 

Os animais que são ativos durante a noite apre-

sentam uma variação de temperatura inversa. A 

diferença entre as temperaturas matinais e ves-

pertinas pode variar entre 0,5 e 1,5°G.  

Ingestão de alimentos. Em virtude do aumento 

do metabolismo basal dos indivíduos (maior ati-

vidade das glândulas digestivas) e dos movimen-

tos mastigatórios, a temperatura pode encontrar-

se cerca de l a 9 décimos acima do normal após 

a ingestão de alimentos.  

Ingestão de água fria. Sc ingerida em grandes 

quantidades, promove uma redução que varia de 

.25 até 1°G. Pode ser observada com mais fre-

quência em equinos.  

Idade. Quanto mais jovem o animal, mais 

elevada c a sua temperatura interna, em virtude 

do centro termoregulador não estar completamente 

desenvolvido e pelo elevado metabolismo que 

esses animais apresentam.  

Sexo. Fêmeas no cio e em gestação apresen-
tam uma temperatura mais elevada.  

Gestação. No terço final da gestação, pode 
ocorrer diminuição de até 0,5°C nas 24 a 48 horas 
antecedentes ao parto, acompanhada, posterior-
mente, de uma discreta elevação da temperatura 
durante a parturição, em virtude das contrações 
musculares e uterina. 

Estado nutrícional. Animais desnutridos ten-
dem a apresentar uma temperatura discretamente 
menor em virtude da diminuição do metabolismo 
basal. E normalmente observada em animais neo-
natos (particularmente cordeiros), privados da in-

gestão de colostro ou leite, nascidos em épocas frias. 
Tosquia. Em virtude da irritação, determina 

um aumento da temperatura em até dois graus, 
que tende a cair ainda no primeiro dia.  

Temperatura ambiental. Mudanças bruscas e 
acentuadas da temperatura externa são acompa-
nhadas por alterações na temperatura interna dos 
animais. Equinos em ambientes quentes podem 
ter variações de até 2°C. Se observado o inverso, 
a temperatura esfria. Os banhos frios fazem a 
temperatura interna dos ovinos diminuir ate 1,7"C 
nas primeiras 12 horas. 

Esforços físicos. Fazem elevar a temperatura 
de maneira significativa. O retorno ao normal 
poderá ocorrer entre 20 c 120 minutos, depen-
dendo da intensidade do esforço. Quando o exer-
cício físico é realizado no frio ou em condições 
ambientais brandas, os mecanismos termoregu-
ladores mantêm a temperatura corporal dentro de 
variações satisfatórias. Entretanto, quando o ani-
mal é incentivado a se exercitar em ambientes 
com temperaturas elevadas, a capacidade para a 
perda de calor é severamente prejudicada, fazendo 
com que a temperatura se eleve em até 2,5°C. O 

exercício prolongado conduz a uma hipertermia 
grave e a prejuízos na performance física.  

GLOSSÁRIO TERMOMÉTRICO 

Normotermia 

Ocorre quando os valores da temperatura cor-

poral do animal encontram-se dentro dos limites 

estabelecidos para espécie.  

Hipertermia 

Consiste, basicamente, na^elevação da tem-

peratura corporal, sem que haja, no entanto, uma 
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alteração no termostato hipotalâmico^) Ocorre um 
aumento na produção de calor, sem que haja au-
mento correspondente em sua perda (Quadro 4.3). 
O termo hipertermia é usado com frequência para 
caracterizar alterações de origem não inflamató-
ria. Assim, se administrarmos antipirético ao 
paciente, o mesmo não terá qualquer efeito sobre 
a hipertermia, já que o termostato não se encon-
tra alterado. Devemos ter em mente que a 
hipertermia é um sinal de febre, mas não indica, 
necessariamente, febre ou algum estado patológico. 
De todos os animais domésticos, bovinos e ovinos 
parecem ser os que melhor se adaptam às elevadas 
temperaturas ambientais. A abertura da cavidade 
bucal e a sudorese fazem com que esses animais 
consigam suportar temperaturas de até 43°C. Os 
cães, em virtude de sua efetiva ofegação, suportam 
melhor as temperaturas elevadas que os gatos, mas 
correm risco de colapso quando a temperatura retal 
alcança 41°C. Vale a pena lembrar que os animais 
desidratados são mais propensos à hipertermia, 
porque a perda dos fluidos teciduais por transpi-
ração ou sudorese, encontrar-se-á reduzida. 

A hipertermia pode ser: a) de retenção de calor; 
b) de esforço; c) mista. 

A hipertermia por retenção de calor dá-se quan-
do a irradiação e a condução de calor estão redu-
zidas em relação à sua produção. Verifica-se, ge-
ralmente, em ambientes quentes e sem ventila-
ção (transporte de animais em caminhões fecha-
dos, animais estabulados). E extremamente difí-
cil para um animal perder calor quando mantido 
em clima quente e úmido, porque não ocorre res-
friamento corpóreo por evaporação com eficácia. 
Existem outros efeitos danosos aos animais recém-
nascidos submetidos a uma temperatura ambien-
te elevada. Como os animais neonatos produzem, 
proporcionalmente, mais suor por quilo de peso 
do que os adultos, isso pode fazer com que fiquem 
desidratados, tornando-os apáticos e desinteressa-
dos cm mamar. Um ambiente ventilado e com baixa 
umidade pode auxiliar a perda de calor corporal; 
ao passo que um ambiente com pouca ventilação 
e com umidade relativa elevada, pode fazer com 
que a perda de calor pela sudorese se torne mais 
difícil. Exercícios físicos extenuantes realizados 
nessas condições também podem resultar em 
aumento perigoso na temperatura corporal. Da 
mesma forma, quando os cães ficam fechados em 
carros mantidos ao sol, sua ofegação satura o 
ambiente com vapor de água, impossibilitando a 
perda adicional de calor. A hipertermia de esforço é 
gerada por trabalho muscular exaustivo, que  

:.•.
:
---- • 

: 
Quadro 4.3 - Principais causas de hipertermia. 

• Temperatura ambiente e umidade do ar elevada 

• Exercício 

• Convulsões 
• Desidratação 

• Pêlos ou lã em excesso 

• Obesidade 

• Confinamento e/ou transporte sem ventilação adequada 

promove aumento mais acentuado de calor, sem 
que haja, naquele^ momento, uma perda 
correspondente. A hipertermia mista é observada 
quando as hipertermias de retenção e de esforço 
ocorrem ao mesmo tempo. Se a termogênese 
(produção de calor) aumenta e a termólise (perda 
de calor) permanece normal, haverá hipertermia 
por produção de calor, se a termogênese permanece 
constante ou inalterada e a termólise é insuficiente, 
haverá hipertermia por retenção de calor. 

O corpo utiliza-se de vários mecanismos para 
dissipar o excesso de calor produzido e armaze-
nado. A perda de calor se faz principalmente no 
nível dos pulmões e da pele, ambos extremamente 
irrigados pelo sangue. No sistema respiratório, tem 
importância o mecanismo de evaporação, dado que 
o ar expirado, além de aquecido, c eliminado com 
um alto teor de umidade. Na pele, a perda de calor 
é obtida por meio de quatro mecanismos: 

• Irradiação: resulta na transferência direta de 
calor por ondas cletromagnéticas (raios tér 
micos) para o meio ambiente mais frio. 

• Evaporação: consiste na transformação da água 
do estado líquido para o estado gasoso pela 
superfície cutânea, vias aéreas superiores e 
mucosas. A importância relativa dos diferen 
tes modos de perda de calor por evaporação 
nos animais domésticos varia. Nos equinos e 
bovinos, a sudorese é a principal forma de 
perda de calor por evaporação. Os equinos, 
por exemplo, podem perder, quando subme 
tidos a um exercício árduo (enduro/corrida), 
cerca de 10 a 15 litros de suor por hora. Os 
ovinos e os cães dependem muito do ofego 
para liberarem calor. No animal ofegante, o 
ingurgitamento das mucosas respiratória e oral 
e o aumento da salivação acentuam a perda 
de calor pela evaporação. Mesmo nos animais 
que não ofegam, como os equinos, a perda 
de calor evaporativo pelo sistema respirató 
rio provavelmente aumenta durante o exer 
cício prolongado. 
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Condução: a perda de calor se faz por contato 
direto com o ambiente como pisos, paredes 
e equipamentos. Como os animais habitual-
mente não permanecem em superfícies frias 
por longos períodos, a condução em geral não 
é uma forma significativa de perda de calor. 
Convecção: c o processo de perda de calor para 
o ar ou a água junto à superfície cutânea. Os 
animais jovens ou pequenos deixados em um 
lugar frio podem perder calor rapidamente por 
esse processo e devem ser protegidos de tais 
situações. 

Síndrome Febre 

\A febre (ou pirexia) é a elevação da tempe-
ratura corporal acima de um ponto críticoí e ocor-
re em decorrência do aparecimento de algumas 
joenças, sendo, talvez, o mais antigo e o mais 
universalmente conhecido sinal de doença. Para 
js leigos, ela é considerada como uma doença e, 
antigamente, era o principal fator a ser tratado. 
Hoje em dia, considera-se a febre como indicati-
vo de alguma doença subjacente que, por ter várias 
origens, deve ser interpretada juntamente com 
outros resultados obtidos no exame do paciente. 
E óbvio que a febre é benéfica na maioria das 
doenças, visto que a temperatura corporal eleva-
da estimula a formação de anticorpos e outras 
reações de defesa e impede, de certa forma, a 
multiplicação excessiva de alguns microor-
ganismos. Entretanto, na maioria das vezes, os seus 
efeitos são mais nocivos que benéficos, já que, 
por exemplo, a maior velocidade de todos os pro-
cessos metabólicos (em até 50%) causa rápida 
depleção do glicogênio hepático e um aumento 
da utilização da proteína endógena como ener-
gia, acentuando a perda de peso, além da sudore-
se agravar a perda de líquidos e de eletrólitos, oca-
sionando desidratação e desequilíbrio eletrolítico 
graves. Quando a temperatura corporal ultrapas-
sa 42,5°C, a função celular fica seriamente preju-
dicada e há perda de consciência.  

Patogènese da Febre 

Vários microorganismos - vírus, bactérias, fun-
gos, protozoários - e antígenos podem produzir 
febre, são chamados de pirógenos exógenos. O 
pirógeno exógeno causa febre por precipitar a 
liberação de citocinas ou de pirógenos endóge-
nos (interleucina I e VI) que são armazenados e 

liberados pelos leucócitos, macrófagos, monóci-
tos e células de Kupffer, da medula óssea, pul-
mão, fígado e baço, os quais alteram o ponto fixo 
do centro termorregulador no hipotálamo. O 
pirógeno endógeno parece induzir a liberação de 
algumas substâncias intermediárias (prostaglan-
dina E2 e monoaminas) que, então, agiriam dire-
tamente na área pré-óptica do hipotálamo, alte-
rando o termostato e aumentando seu ponto fixo 
de temperatura. Duas hipóteses são apontadas para 
o envolvimento da prostaglandina E : 1. o piró-
geno endógeno ^estimula a liberação do ácido 
aracdônico com subsequente síntese de prosta-
glandina, alterando o ponto de equilíbrio do centro 
termorregulador; 2. o efeito da aspirina e a flu-
nixina, por exemplo, que são drogas bloqueado-
ras da cicloxigenase, é exercido diretamente so-
bre o hipotálamo, inibindo a liberação de prosta-
glandina e/ou de seus precursores.  

A febre pode originar-se de várias causas, dentre 
as quais destacam-se: a) a febre de origem séptica; 
b) a febre asséptica; e c) a febre neurogênica. 

Febre séptica. Gomo o próprio nome sugere, 
está relacionada com um processo infeccioso. É 
produzida por substâncias pirogênicas de origem 
microbiana. O processo infeccioso pode ser loca-
lizado (abscesso, empiema - pus em uma cavida-
de, um órgão oco ou em algum espaço do orga-
nismo), ou generalizado como nos casos de sep-
ticemia. As doenças infecciosas constituem a causa 
mais frequente de elevação da temperatura, em 
todas as faixas etárias. Geralmente, pensa-se logo 
em infecção quando o paciente está febril. Km-
bora esse tipo de pensamento seja, até certo pon-
to, correto, na grande maioria das vezes, deve-se 
ter em mente que inúmeras doenças não infeccio-
sas também podem produzir febre, ao passo que, 
em algumas doenças infecciosas, a febre pode não 
estar presente ou ser de pouca intensidade (botu-
lismo, tétano). 

Febre asséptica. Não está relacionada com a 
ocorrência de infecções e c causada por agentes 
físicos (queimaduras), mecânicos (traumas) ou 
químicos (vacinação, alergia, anafilaxia de origem 
medicamentosa). A febre induzida por drogas é 
relativamente comum, mas tardiamente pensada, 
principalmente nos casos de antibioticoterapia 
prolongada (anfotericina B, ampicilina). Entretanto, 
antes de se pensar no envolvimento de uma de-
terminada droga medicamentosa, deve-se pensar 
se está havendo resistência do agente microbiano 
ao medicamento utilizado ou se o mesmo está sendo 
administrado em sub-dosagem. A febre por drogas 
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ocorre mais frequentemente por hipersensibilidade 

mediada por anticorpos. Nesse caso, os leucócitos, 

após fagocitose do complexo anticorpo-droga, li-

beram os pirógenos endógenos. A utilização de an-

tibióticos nos processos febris deve ser feita após 

um exame detalhado do paciente e a localização 

do processo patológico ou o reconhecimento do pro-

cesso mórbido, para que não venha a interferir no 

estabelecimento do diagnóstico.  

Febre neurogênica. Geralmente ocorre como 

resultado de convulsões e contrações musculares 

(epilepsia, compressão do hipotálamo por neopla-

sias). O traumatismo da medula espinhal, espe-

cialmente no nível de região cervical, produz febre 

de origem irregular, porafetar, provavelmente, as 

vias sensitivas e efetoras do hipotálamo.  

Por que a Febre é Considerada uma Síndrome? 

Apresenta, além da elevação da temperatu-

ra, as seguintes alterações: 

• Mucosas: congestão de mucosas (vasodilatação). 

Mucosas secas, sem brilho, em uma tentati 

va de reter água. 

• Pele e focinhos: pele seca e sem brilho, foci 

nho seco. 

• Sistema circulatório: taquicardia; aumento de 

10 a 15 batimentos cardíacos/min, para cada 

grau elevado. Pode-se ouvir sopros cardíacos 

funcionais em virtude da rápida passagem do 

sangue pelas válvulas. 

• Sistema respiratório: taquipnéia. É a resposta 

do organismo com um duplo objetivo: l. perda 

de calor pela respiração; e 2. oferta de maior 

volume de oxigénio às células e aos tecidos, 

agora mais necessitados, em virtude das com 

bustões orgânicas e eliminação de CO2, pelo 

aumento do metabolismo. Na maioria das es 

pécies, quando a temperatura retal atinge 41°C 

a dispneia é acentuada, acompanhada de  

convulsões e, posteriormente, coma. A mor- 

te pode ser observada em animais com tem-

peratura variando entre 41,5 e 42,5°C.  

• Sistema digestório: defecação reduzida, desde 

que a causa da febre não tenha origem diges 

tiva. Polidipsia compensatória. 

• Sistema urinário: oligúria. 

• Sistema nervoso: animal deprimido. 

O episódio da febre pode ser dividido em três 

fases: 

1. Ascensão ou de aparecimento (stadium incre- 

menti): a fase inicial do aumento progres  

sivo da temperatura. Corresponde, na maio 

ria das vezes, ao período de invasão do agen 

te mórbido. Quando o ponto fixo do centro 

termorregulador aumenta e atinge um nível  

acima do normal, todos os mecanismos para 

a elevação da temperatura corporal são ati- 

vados, incluindo a conservação de calor e 

o aumento de sua produção. O corpo se  

ajusta como se aquela fosse a sua verdadeira 

temperatura. Com isso, ocorre vasoconstrição 

periférica e o animal demonstra frio e tre 

mores. 

2. Acme("fastígio"): quando a temperatura atinge 

o seu limite máximo, determinando, até cer 

to ponto, uma estabilização térmica. Os tre 

mores desaparecem. 

3. Defervescência (stadium decrementi): quando 

ocorre o declínio da temperatura. Pode-se 

observar um decréscimo por lise (queda len 

ta e progressiva da temperatura/pode demo 

rar alguns dias) ou por crise (a temperatura 

retorna ao normal em poucas horas).  

Tipos de Febre 

Existem vários tipos de febre descritos em 

medicina humana, mas grande parte não se en-

caixa nos perfis febris dos animais domésticos. De 

maneira geral, ocorrem os seguintes tipos:  

 

Tabela 4.7 - Classificação da febre segundo o grau de elevação da 

temperatura. 

Tipo 
 

Febrícula Febre 

mediana Febre 

alta Febre muito 

alta 

38 a 39°C 

39,1 a 40°C 

40,1 a 41°C > 

41 °C 

39,5 a 40°C 

40,1 a 41 °C 

41,1 a 42°C 

>42°C 

39,3 a 40°C 

40,1 a 41 °C 

41 a 41,5°C 

> 41,5°C 
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Simples ou típica. Acompanha os três estágios 

previamente descritos, com a temperatura perma-

necendo elevada, mas flutuando dentro de pe-

quenos limites (até 1°C). A temperatura perma-

nece alta por vários dias, podendo cair em virtude 

da recuperação ou da morte do animal.  

Remitente. A temperatura permanece elevada 

durante grande parte do dia (geralmente maior 

do que 1°C), caindo em intervalos de tempo curtos 

e irregulares, sem voltar aos valores normais.  

Intermitente. Os períodos de pirexia perduram 

por um ou vários dias, sendo intercalados por 

períodos normotérmicos ou mesmo hipotérmicos. 

Atípica. Apresenta um curso irregular, às ve-

zes com grandes oscilações de temperatura em 

um mesmo dia. Nos casos de adenite equina, por 

exemplo, a febre pode ter um padrão bifásico e, 

em outras, pode haver quatro ou cinco picos fe-

bris, com ou sem períodos de apirexia, em um 

mesmo dia (septicemias, processos supurativos).  

Intensidade do Processo Febril 

Segundo o grau de elevação da temperatura, 

a febre pode ser classificada em: febrícula, medi-

anamente alta, alta e muito alta, como demons-

trado em algumas espécies (Tabela 4.7).  

Em todos os casos, o retorno da temperatura 

deve ser acompanhado pela normalização do pul-

so ou da frequência cardíaca, já que é um excelen-

te parâmetro para avaliar a evolução do processo 

febril. Se a queda da temperatura for acompanha-

- . nela diminuição do pulso e da frequência res-

piratória, esse tipo de declínio tem significado 

favorável, já que conduz à melhora do estado geral 

ao animal. Se a diminuição da temperatura para os 

limites normais ocorrer, mas o pulso e a frequên-

cia respiratória permanecerem elevadas, isso é in-

dicativo de colapso circulatório, com prognóstico 

reservado. Entretanto, nos casos em que a tempe-

ratura cai e o pulso sobe (colapso álgido), o prognós-

tico é desfavorável (ruim) e é prenúncio de morte. 

Hipotermia 

E o decréscimo da temperatura interna abaixo 

dos níveis de referência, que ocorre por uma perda 
excessiva de calor ou por produção insuficiente, 

bem como pela introdução excessiva de toxinas, 

as quais paralisam a regulação térmica central. 

Assim, nas septicemias e gastroenterites graves,  

ou mesmo em casos de rupturas gástricas ou 

entéricas com absorção rápida de toxinas bacte-

rianas, pode ocorrer hipotermia e colapso circu-

latório. Pode ser vista, ainda, após um período de 

febre muito alta, como consequência de colapso, 

falha circulatória aguda, hemorragias graves ou, 

simplesmente, devido a um período prolongado 

de inanição. Os animais neonatos são particu-

larmente suscetíveis às hipotermias ambiental e 

nutricional. Isso é mais facilmente observado 

quando os animais nascem em épocas frias e a 

ingestão de colostro e/ou de leite é demorada ou 

quando não é realizada. Os bezerros e os potros 

suportam melhor a hipotermia causada por inanição 

e/ou ambientes frios que os leitões. A hipotermia 

é a maior causa de óbito de ovinos na Inglaterra 

em virtude da hipoglicemia causada pelo não 

ingestão de colostro. O risco de morte em animais 

com hipotermia varia de espécie para espécie.  

Finalizado o exame físico geral, deve-se fa-

zer um breve resumo das conclusões relativas às 

informações obtidas durante a anamnese, na ava-

liação da postura, do comportamento, do estado 

nutricional, da condição física, das frequências 

respiratória e cardíaca, das características dos lin-

fonodos e da coloração de mucosas, bem como da 

temperatura retal, respondendo a duas pergun-

tas básicas iniciais: 

1. Como está a saúde geral do animal (leve, 

moderada ou gravemente alterada)? 

2. O provável local da doença é a pele, o tecido 

subcutâneo, o sistema linfático, o sistema car 

díaco, o sistema respiratório, o sistema diges- 

tório, o sistema genitourinário, o sistema lo- 

comotor ou o sistema nervoso central? 
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Considerações Preliminares 

•FRANCISCO LEYDSON F. FEITOSA 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Aparelho ou sistema digestório é o nome dado ao conjunto de órgãos 

responsáveis pela captação, digestão e absorção de substâncias nu-

tritivas. É composto por um tubo digestivo (boca, esôfago, estômago 

- pré-estômagos e abomaso, em animais ruminantes - alças intesti-

nais, reto e ânus) e de órgãos anexos (glândulas salivares, pâncreas, 

fígado e vesícula biliar). A cavidade abdominal, intermediária entre 

a torácica e a pélvica, é a maior cavidade corporal, separada anterior-

mente pelo diafragma e, em sentido caudal, pelas estruturas que cons-

tituem a pelve. 

 Fome e Apetite 

Há diferença semiológica no significado dos termos fome c ape-
tite, pois são duas sensações diferentes: o apetite é o desejo do alimen-

to, faz supor preferência por determinado alimento. A fome, por sua 

vez, é a desagradável sensação de vazio no estômago, é a necessidade 

do alimento. A fome, de maneira geral, refere-se ao estômago e o apetite, 

ao paladar. Para saciar a fome o que interessa é a quantidade de ali-

mento e não a qualidade. Já o apetite independe da sensação de ple-

nitude e sim da qualidade e palatabilidade do alimento.  

"A fome é um fenómeno físico, enquanto o apetite é um fenómeno 

psíquico, mental." 

No momento da avaliação do apetite do animal, deve-se levar cm 

consideração o tipo de alimento, modo de preparo, forma de adminis-

tração e frequência. 

O apetite pode ser checado pela anamnese e/ou oferecendo dife-

rentes alimentos ao animal. O apetite normal é denominado de normorexia. 

Em algumas circunstâncias o apetite pode se encontrar altera-
do: aumentado, diminuído ou pervertido, como demonstrado na 

Tabela 5.1. 



106    Semiologia Veterinária: A Arte do Diagnóstico 

Tabela 5.1 - Alterações no apetite e suas modalidades. 

Apetite Classificação 

Aumentado        •    Polifagia, bulimia (grau máximo). 

• Fisiológico: reparação de perdas (diarreias, parasitismo), como nos casos de recuperação de doen 

ças, após exercícios ou trabalho, gestação (maior taxa metabólica), fase de crescimento, amamen 

tação, dietas pobres (animal tem que ingerir uma maior quantidade de alimentos para compensar  

a menor porcentagem de algum nutriente).  

• Patológico: parasitismo (helmintíases gastrointestinais), perda de material nutritivo (diabetes melito).  

• Inapetência, anorexia (ausência de ingestão - grau máximo). 

• Aparente: lesões da mucosa bucal ou faríngea (devido a sensação dolorosa na fase de mastigação 

e deglutição. O animal tem fome mas não consegue alimentar-se - tétano). 

• Real: Processos enfermos, principalmente aqueles acompanhados de episódios tóxicos e/ou febris, 

acompanhados ou não de dor. 

Pervertido •    Ingestão de substâncias estranhas à alimentação habitual do animal. 
• Parorexia, pica ou alotriofagia (allotrio: estranho; phagem: comer). Dependendo do tipo de material 

ingerido, podem ser denominadas:  
Osteofagia (ossos): sugere deficiência de minerais tais como cálcio e fósforo. 
Infantofagia (canibalismo, geralmente filhotes): sugere deficiência de proteínas, estresse (coelhas 

e porcas). 
Fitofagia: (plantas) muitas vezes serve de estímulo para centro emético desencadear o reflexo 

do vómito em cães e gatos. 
Pilofagia, tricofagia (pêlos e lã - gatos tendem a ter tricobezoares).  
Pterofagia (pteron - penas): sugere deficiência proteica. 
Xilofagia, lignofagia (xilon: madeira): sugere deficiência de cobalto em ruminantes.  
Ceofagia (geo - terra, areia, pedras): sugere deficiência de minerais. 
Aerofagia (ar): ocorre mais em equinos estabulados em virtude do estresse.  
Coprofagia (fezes): sugere verminose; é comum em cães jovens. 

Ingestão de Água 

O consumo de água é controlado pelo centro da 

sede no hipotálamo, através de osmorreceptores. A 

quantidade de água ingerida varia de acordo com a 

temperatura ambiente (estação do ano), espécie animal, 

tipo de trabalho, idade e quantidade de água contida 

nos alimentos (ver Quadro 5.1). A ingestão normal 

de água é denominada de normodipsia. O aumento 

no consumo de água (polidipsia) ocorre quando há 

perda excessiva de líquido corporal (desidratação), 

que pode se dever a vómitos constantes, diabetes, 

nefrite intersticial aguda, diarreia, etc. Às vezes, os 

animais apresentam uma sede excessiva, apenas tem- 

porária, durante os estágios iniciais de muitas doen-

ças febris. A diminuição da quantidade de água ingerida 

é caracterizada semiologicamente como hipodipsia ou 

oligodipsia, sendo o seu grau máximo chamado de 

adipsia (insuficiência renal). 

Em equinos a quantidade de água necessá-

ria pode aumentar de 300 a 400% com trabalho 

intenso sendo executado em temperaturas am-

bientais elevadas. Os equinos, após a execução 

de trabalho moderado sozinho (temperatura mo-

derada), podem ter um aumento do consumo diário 

em torno de 60 a 80% e, após execução de traba-

lho árduo (sem elevação intensa na temperatu-

ra), em torno de 120% acima da ingestão normal.  

  

Quadro 5.1 - Estimativa da quantidade de água 

ingerida pelas diferentes espécies domésticas. 

Cães e gatos       100ml_/kg/dia 
25-70ml_ /kg/dia (5,4L/100kg) - criação 

extensiva: 38-45L/dia -criação intensiva: 3-

4L/cada litro de leite/dia 

3-5,7L/dia 

Preensao dos Alimentos 

A maneira de se levar o alimento à boca varia 

de acordo com a espécie animal.  

Equinos, ovinos e caprinos prendem o alimen-

to com os lábios e os dentes incisivos e arrancam-

no com movimento brusco de cabeça.  

Nos bovinos, a língua é o principal órgão preênsil 

ao pastar, devido ao seu comprimento, mobilida-

de e superfície áspera. 

Equinos 

Bovinos 

Ovinos e 

caprinos 
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Cães e gatos utilizam-se dos dentes, usando, 

algumas vezes, os membros anteriores para ajudá-

los a partir os alimentos em tamanhos menores 

(carne, ossos). 

Mastigação 

A mastigação é de enorme importância para 

reduzir o tamanho dos alimentos e umedecê-los, 

visando facilitar a deglutição. O grau de tritura-

ção varia entre carnívoros e herbívoros. Os car-

nívoros quase não mastigam os alimentos; ape-

nas laceram, fracionam e depois engolem. Nos 

herbívoros, a articulação temporomandibular per-

mite amplos movimentos de lateralidade, deter -

minando maior deslizamento dos molares, sob a 

ação dos quais os alimentos sofrem trituração ade-

quada. A velocidade da mastigação varia, também, 

de espécie para espécie e dentro de uma mesma 

espécie, dependendo da idade. Há animais que 

deglutem sem a realização de uma mastigação 

adequada. Tal fato acontece principalmente nos 

animais jovens, ocorrendo o inverso em animais 

velhos, em virtude do desgaste excessivo dos 

dentes. 

Tempo faríngeo. Ao atravessar a faringe, os 

pilares anteriores da faringe se contraem, impul-

sionando o alimento em direção ao esôfago. Du-

rante o tempo faríngeo, a respiração é cessada e 
ocorre o levantamento da epiglote e contração da 

glote, impedindo a entrada do alimento nas vias 

aéreas superiores.  

Tempo esofágico. Chegando ao esôfago, os ali-

mentos são transportados por movimentos pe-

ristálticos que ocorrem desde a faringe até o es-

tômago. 

A disfagia é definida como uma dificuldade 

durante o ato da deglutição. A odinofagia refere-

se a dor durante a deglutição. Por exemplo, nos 

processos inflamatórios da faringe (faringite), o 

tempo faríngeo é demorado, caracterizado por uma 
mastigação lenta e relutância em deglutir. Essa 

fase é ajudada pela ação da gravidade (geralmen-

te o animal ergue a cabeça para deglutir) e, se o 

processo for unilateral - infarto, por exemplo, do 

linfonodo retrofarínge -, o animal desvia a cabeça 

contralateralmente, evitando compressão da área 

afetada. A disfagia é utilizada como um termo-

padrão para caracterizar a deglutição laboriosa, 

dolorosa e, geralmente, é confundida com anore-

xia e relatada pelo cliente como tal.  

  

Deglutição 

É a passagem de líquidos e/ou sólidos da boca, 

pela faringe e pelo esôfago, para o estômago e, em 

ruminantes adultos, para o rúmen. E costume di-

vidir didaticamente esse processo em três fases: 

Tempo bucal. Após mastigação e lubrificação, 

o alimento na forma de um bolo é colocado sobre 

o dorso da língua, sendo então propelido para trás, 

alcançando a parede posterior da faringe.  
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Semiologia do Sistema 
Digestório de Ruminantes 

•FRANCISCO LEYDSON F. FEITOSA 

INTRODUÇÃO 

Os ruminantes domésticos (bovinos, caprinos e ovinos) encontram-se 
em uma posição de destaque em relação a outros animais de produ-
ção, pois são capazes de utilizar e converter a celulose em produtos 
que podem ser facilmente assimilados pelo homem. Muito provavel-
mente, os problemas digestivos eram raros ou mesmo inexistentes quan-
do os ruminantes viviam em liberdade e se alimentavam exclusiva-
mente com alimentos fibrosos ao longo do dia, albergando, em seu 
rúmen, uma população microbiana estável e ativa. Atualmente, os animais 
ruminantes domésticos têm sido alimentados cada vez mais com ra-
ções concentradas, tendo à disposição cada vez menos alimentos fi-
brosos de alta qualidade. Em decorrência dessa intensificação dos 
processos de produção, as enfermidades digestivas se tornaram mais 
frequentes e bem mais conhecidas. Em virtude da maioria dos órgãos 
contidos na cavidade abdominal, principalmente em animais de gran-
de porte, ser volumosa e inacessível por sua localização, em geral é 
mais difícil detectar a localização e a natureza do processo patológico 
dos mesmos que em outros sistemas ou partes do corpo. Por essa ra-
zão, c importante considerar com atenção todos os aspectos compor-
tamentais associados à função das vias digestivas, como também cor-
relacionar a história com os sintomas apresentados pelo animal.  

DESENVOLVIMENTO DOS PRÉ-ESTÔMAGOS 

Embriologicamente, os pré-estômagos dos ruminantes se desenvol-
vem como uma bolsa acessória do fundo do abomaso. A diferença 
anatómica entre retículo, rúmen e omaso ocorre posteriormente, na 
organogênese. 

Anatomicamente, os pré-estômagos podem ser considerados como 
duas estruturas primárias: o compartimento ruminorreticular e omasal, 
que são, funcionalmente, separados por uma prega que forma o óstio 
reticuloomasal. Ao nascer, o bezerro já apresenta os quatro comparti-
mentos gástricos, quais sejam: o rúmen, o retículo, o omaso e o abomaso 
(Fig. 5.1). Contudo, o compartimento ruminorreticular é pouco desen-
volvido nessa fase, ocupando cerca de 30% do volume total dos  
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reservatórios, ao passo que omaso e abomaso ficam 
com os 70% restantes. Em um animal adulto, essas 
proporções se encontram invertidas, com o rúmen 
e o retículo perfazendo mais de 80% e omaso e 
abomaso menos de 20% do volume total. O de-
senvolvimento do rúmen, desde a fase de neonato 
até o seu pleno desenvolvimento, depende, qua-
se exclusivamente, de quão cedo o animal manterá 
o seu primeiro contato com alimentos fibrosos. 
Os ruminantes alimentados exclusivamente com 
leite podem persistir em uma situação de pré-ru-
minante por um longo período e apresentam um 
menor desenvolvimento dos pré-estômagos, ca-
racterizado por: a) capacidade física do rúmen di-
minuída; b) paredes ruminais finas; c) mucosa e 
papilas ruminais com reduzido poder de absorção. 
O interesse por alimentos sólidos (feno, capim) 
já pode ser observado por volta de duas semanas 
de idade e a sua ingestão, em pequenas quanti-
dades e em poucas "bocadas" por vez, desenca-
deia o início do desenvolvimento funcional de 
forma mais intensa dos pré-estômagos que em 
outros órgãos viscerais. O estímulo mecânico da 
alimentação fibrosa é, sem dúvida, o principal 
responsável pelo aumento do tamanho dos pré-
estômagos e de sua musculatura, ao passo que 
estímulos químicos, tais como aqueles ocasiona-
dos pelos ácidos butírico e propiônico, resultan-
tes da fermentação de alimentos ricos em carboi-
dratos, por exemplo, promovem o desenvolvimento 
da mucosa e das papilas ruminais, as quais são 
responsáveis pela capacidade absortiva. O com-
partimento rumenal ocupa, em animais adultos, 
quase todo o lado esquerdo da cavidade abdomi-
nal. De maneira geral, a proporção média do rúmen 
para o abomaso mostra-se como na Tabela 5.2. 

Na fase de animais considerados adultos, o 
rúmen e o retículo contêm, quando os comparti-
mentos estão repletos, cerca de 70 a 75% do con-
teúdo digestivo total, sendo o rúmen o órgão mais 
importante da digestão. Em todas as espécies de 
ruminantes, o rúmen é o maior dos quatro com-
partimentos. A capacidade real dos reservatórios 
dos ruminantes tem sido, em muitos casos, supe-
restimada, já que as medidas dos diferentes com- 

partimentos foram realizadas pela infusão de água 
seguida da distensão artificial dos mesmos. Uma 
capacidade de até 235 litros para o compartimen-
to ruminorreticular tem sido descrita e, raras ve-
zes, a capacidade do referido compartimento em 
bovinos de grande porte ultrapassa os 100 litros. 
Da mesma forma, o abomaso dos bovinos, que 
dificilmente é preenchido por completo, contém, 
no máximo, 8 litros e não 20 como descrito na 
literatura (ver Tabela 5.3). 

A digestão dos animais lactantes e dos futu-
ros ruminantes assemelha-se à dos animais 
monogástricos. Contudo, esses animais possuem 
o sulco reticular ou goteira reticuloomasal, que é 
um sulco ou canal que se estende desde o orifício 
do óstio até o omaso, fazendo com que a alimen-
tação líquida, quando ingerida, ultrapasse o 
compartimento rumenal, não sofrendo, dessa for-
ma, a degradação microbiana, já que o leite atra-
vessa rapidamente o omaso e chega ao abomaso. 
O fechamento desse sulco é um ato reflexo com 
impulsos eferentes que atingem o tronco cere-
bral e estímulos aferentes que nascem central-
mente e na faringe, pela inervação vagai. O estímu-
lo central é desencadeado pela simples percep-
ção do ato de mamar, ao passo que o faríngeo ocorre 
quando a dieta líquida entra em contato com os  

\ 

 

  

 Tabela 5.2 - Proporção média do rúmen para o abomaso. 

  

Rúmen 

Abomaso 

4 semanas 
0,5 
1 

6 a 8 semanas 

1 
12 semanas 

2 a 3 
1 

12 meses 

9 1 
Adulto 

10 
1 

Figura 5.1 -Anatomia topográfica direita dos reservatórios 

gástricos de bovinos. 
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Tabela 5.3 - Estimativa da capacidade física dos reservatórios gástricos de bovinos, caprinos e ovinos adultos. 

n e retículo Omaso 
Espécies/reservatórios 

Bovinos Caprinos e ovinos 

NE = não encontrado. 

receptores existentes cm região faríngea. No 
entanto, para que ocorra o seu adequado fecha-
mento, c necessário: 

a) Que o leite seja ingerido voluntária e tran 

quilamente pelo animal; 

b) Que a dieta líquida não esteja estragada, com 
odor e/ou sabor alterados; 

c) Que o volume administrado não ultrapasse a 
capacidade física abomasal. 

Quando esses pré-requisitos não são obede-
cidos, há um inadequado fechamento do sulco 
reticular e o leite é desviado para a cavidade ru-
minorreticular, o que causará a putrefação do con-
teúdo (Fig. 5.2). O reflexo do fechamento é mais 
fortemente induzido pelo leite, mas pode ser de-
sencadeado por água ou outras substâncias que 
contenham sais de sódio. Entretanto, quando a 
dieta do animal é modificada para alimentação só-
lida, o reflexo para a água é imediatamente per-
dido. Em caprinos, o mesmo pode ser estimula-
do em animais mantidos em jejum hídrico pro-
longado ou pela administração intravenosa de va-
sopressina. Por volta de doze semanas de idade, 
observa-se um menor estímulo para o fechamen-
to do sulco reticular em animais alimentados na 
mamadeira ou no balde. Da mesma forma, a  

Quadro 5.2 - Principais funções dos reservatórios 
~ 

gástricos. 

• Rúmen: fermentação microbiana e maceração. 

• Retículo: separação dos alimentos. 

• Omaso: absorção de água, minerais e maceração 

dos alimentos. 

• Abomaso: digestão química. 

administração de leite e de outros fluidos via sonda 
esofágica faz com que não haja um adequado 
fechamento do sulco reticular, já que aqueles não 
entram em contato com os receptores da faringe. 
Não se deve esquecer, também, da importância 
do sistema digestório para a proteção imuno-
lógica e, consequentemente, da sobrevivência de 
ruminantes neonatos, já que recebem proteção 
imune exclusivamente após o nascimento pela 
absorção de imunoglobulinas presentes no colos-
tro materno, em virtude do tipo de placenta das 
fêmeas dessas espécies não permitir a passagem 
de proteínas do sangue materno para a circulação 
fetal, pela existência de um grande número de 
camadas musculares. A imunização passiva, pela 
absorção de imunoglobulinas presentes no colos-
tro pela mucosa intestinal, consequentemente, c 
considerada como o processo natural mais signi-
ficativo para conferir uma proteção imunitária 
eficaz, nas fases iniciais da vida do bezerro. 

  

 

Figura 5.2 - Fornecimento incorreto de leite para bezerro 

(posicionamento muito baixo da cabeça), levando a um 

fechamento insatisfatório da goteira esofágica e desvio do 

leite para o rúmen. 

FUNÇÃO MOTORA 

O sistema nervoso autonômico (SNA) é respon-
sável pela inervação motora dos reservatórios 
gástricos, participando, dessa forma, o contingente 
simpático e o parassimpático. No entanto, o ciclo 
motor dos reservatórios gástricos é dirigido prin-
cipalmente pelo nervo vago, que é, sem sombra 
de dúvidas, o maior responsável pela movimen-
tação da musculatura gástrica que promove o trans-
porte dos alimentos por meio dos vários compar-
timentos digestivos (Quadro 5.3). A inervação 
simpática para os pré-estômagos consiste de 
inúmeras fibras pré-ganglionares que se originam 

até 100L 

até 18L 
5 a 8L 

até 2 L 
NE 
0,75 a 1,2 L 
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do segmento toracolombar. Essas fibras se juntam ao plexo celíaco para formar o nervo esplâncnico. 
Esse nervo pode, eventualmente, inibir a motilidade mas, normalmente, a participação simpática nas 
contrações dos reservatórios gástricos dos animais ruminantes é fugaz. O nervo vago na cavidade 
torácica é composto por dois feixes principais: o nervo vago direito e o nervo vago esquerdo, 
dispostos lateralmente ao esôfago. No nível da sexta vértebra torácica, próximo ao arco aórtico, esses 
ramos se bipartem ou se dividem e se unem com os ramos do lado oposto, o dorsal com o ventral de 
cada lado, apresentando, a seguir, feixes com trajeto dorsal e ventral em relação ao esôfago (Eig. 5.3). 
Após atravessarem o hiato esofágico do diafragma, esses ramos penetram na cavidade abdominal e se 
distribuem em vários outros ramos nervosos que irão inervar as diferentes porções dos reservatórios 
gástricos. O nervo vago ventral contribui para a formação de um plexo nervoso na face cranial do 
retículo, logo abaixo do esôfago, e inerva, preferencialmente, o retículo, o omaso e o cárdia, mas atinge, 
também, o abomaso e o piloro. Alguns feixes do vago ventral atingem o saco ventral do rúmen. O nervo 
vago dorsal, apesar de inervar, preferencialmente, o saco dorsal do rúmen, atinge o cárdia, o retículo, o 
omaso e o abomaso. Os ruminantes submetidos a uma desnervação completa do vago não 
sobrevivem por muito tempo, o que demonstra a importância e a complexidade da inervação 
parassimpática para a sobrevivência dos animais ruminantes. 

Os movimentos iniciais do rúmen são irregulares e discretos e ocorrem por volta da segunda ou 
terceira semana de vida. As contrações cíclicas são observadas entre seis a oito semanas de ida- 

Vago cervical Esôfago    direito 

Vago cervical 

esquerdo/ Vago abdminal 

 
Figura 5.3 - Disposição do nervo vago em relação ao esôfago. 



Quadro 5.3 - funções das contrações motoras dos reservatórios gástricos. 

• Mistura do líquido a alimentos sólidos. 

• Maceração dos alimentos fibrosos. 
Distribuição do material alimentar para que haja 
absorção dos ácidos graxos voláteis no contato do 
líquido ru112    Semiologia Veterinária: A Arte do Diagnóstico 

Quadro 5.4 - Causas da redução ou ausência 

de ruminação. 

• Hipomotilidade ou atonia rumenal. 

• Depressão do Sistema Nervoso Central. 
• Dor. 
• Dano mecânico ao retículo (peritonite). 

por seus predadores. Essa característica é manti-

da até os dias atuais, sendo imprescindível para a 

digestão dos alimentos fibrosos.  

A eliminação, pela boca e pelas narinas, dos 

gases produzidos no rúmen pelos processos 

fermentativos, é chamada de eructação. Os prin-

cipais gases formados e expulsos do compartimento 

ruminorreticular são dióxido de carbono, metano 

e nitrogénio. O estímulo primário para a eructação 

é a presença de gás no saco dorsal que, pelo au-

mento de pressão na região dorsal do rúmen, faz 

com que haja maior frequência e maior volume 
do gás eliminado. O volume de gás produzido vai 

sempre depender do tipo e da quantidade de 

alimento ingerido; dessa forma, quanto maior for 

a porcentagem de grãos na alimentação, maior será 

sua taxa de formação e vice-versa. A média de 

eructação, em uma hora, oscila entre 17 e 20 nos 

bovinos, 9 e 11 nos ovinos e 9 e 10 nos caprinos. 

De maneira geral, a eructação ocorre nos animais 

ruminantes a cada dois minutos. Essa taxa aumenta 

ou diminui em proporção na dependência do grau 

de fermentação rumenal. Também, como estra-

tégia contra predadores (para que não fossem lo-
calizados pela sonoridade produzida), os ruminan-

tes desenvolveram um mecanismo de cinco está-

gios, pelos quais a eructação ocorre de maneira 

discreta e silenciosa: 

• Estágio de separação: as bolhas separam-se da 

ingesta. 

• Estágio de deslocamento: o gás move-se em di- 

reção ao cárdia por contrações do saco dorsal. 

• Estágio de transferência: o cárdia relaxa e o gás 

passa para a região esofágica. 

Estágio esofágico: por meio de contração antipe-

ristáltica do esôfago, o gás passa para a faringe. 

Estágio faringo-puImanar, da faringe, o gás 

chega aos pulmões, onde é absorvido e/ou exa-

lado pela expiração. 

O timpanismo (na forma gasosa ou espumosa) 

é um problema frequentemente observado na 

espécie bovina e ocorre pelas mais variadas cau-

sas: obstruções, estenoses esofágicas, alteração no 

posicionamento do cárdia (animais em decúbito 

lateral, por exemplo), ingestão de feno, legumi-

nosas ou de forragens muito jovens. 

ESTABELECIMENTO DA 

MICROBIOTA RUMENAL 

Os diferentes microorganismos que se desenvol-

vem e conseguem se manter no compartimento 

rumenal são aqueles que melhor se adaptaram às 

condições específicas do seu ecossistcma. Exis-

tem microorganismos que crescem somente na 

ausência de oxigénio ou quando a concentração 

de oxigénio é mínima (anaeróbicos obrigatórios). 

Poucas bactérias são capazes de se desenvolver 

mesmo quando condições consideradas aeróbicas 

estão presentes (anaeróbicos facultativos). As po-

pulações microbianas mais importantes que ha-

bitam o rúmen são as bactérias, os protozoários c 

as leveduras. Durante o parto e após o nascimento, 

os animais ruminantes são expostos a urna gran-

de variedade de microorganismos diferentes, que 

contribuem para o estabelecimento da população 

microbiana. Esses microorganismos têm sua ori-

gem na saliva da mãe, nas fezes, no ambiente, no 

úbere e em outras fontes alimentares. Logo após 

o nascimento, uma discreta população bacteria-

na, composta de bactérias anaeróbicas facultati-

vas, do Tipo Gram-positivo (lactobacilos), se ins-

tala e se fixa sobre a mucosa do rúmen. Essas 

bactérias utilizam o oxigénio que se difunde a partir 

do sangue circulante na parede rumenal, para atin- 

Tabela 5.4 - Características da ruminação de bovinos, caprinos e ovinos.  

Caprinos e ovinos 
 

Número de ruminações/dia 4 a 20 15 

Tempo diário de ruminação/h 4 a 9 8 a 10 
Duração de cada ruminação/min 40 a 50 até 120 

Características Bovinos 



Movimentos mastigatórios/min 50 a 70 70a 100 
Duração da mastigação por bolo alimentar/s 53 61 a 70 
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girem um rendimento máximo dos processos 

rermentativos e para protegerem, no futuro, as 

bactérias que não suportam a presença de oxigé-

nio, mesmo que em quantidades mínimas. Com 

a introdução de fermentações anaeróbicas como 

consequência da ingestão de alimentos sólidos, no-

vas condições ruminais são estabelecidas e uma nova 

7'ipulação bacteriana, do Tipo Gram-negativo, se 

estabelece no conteúdo do compartimento rumenal. 

Uma vez estabelecida, a população rumenal é 

estável, alterando-se apenas quando há uma 

modificação nos constituintes da dieta fornecida. 

O número de bactérias que se encontram presen-

tes no rúmen oscila entre IO
10

e IO
11

 células/g. 

Seguindo as bactérias, os próximos microor-

ganismos a se estabelecer no rúmen são as leve-

duras. Esses organismos aparecem no rúmen 

durante a segunda semana de vida. A sua mani-

:rotação parece não depender do contato direto 

de animal com animal, já que as leveduras foram 

encontradas no rúmen de ovinos isolados de ani-

mais adultos. No entanto, o regime alimentar 

influencia de maneira decisiva na manutenção e 

no crescimento de leveduras no rúmen, já que os 

fungos desaparecem quando os animais se alimen-

tam com concentrados, ao passo que persistem 

em ovinos alimentados com feno. Em geral, a 

população fúngica no rúmen é proporcional ao 

conteúdo de fibras na dieta. 

A população protozoária é a última que se ins-

tala no rúmen. Seu estabelecimento dependerá, ex-

clusivamente, da presença de outros animais que 

possuam protozoários no seu conteúdo rumenal. A 

população protozoária é estimada em IO
5
 a IO

6
 cé-

/jlas/mL de conteúdo rumenal. Alguns ovinos têm 

se mantido livres de protozoários por um longo tempo, 

pelo simples fato de não terem tido contato com 

outros animais. Esses microorganismos são raramente 

encontrados antes de duas semanas de vida, reque-

rendo, usualmente, de duas a quatro semanas para 

que ocorra a colonização. A transferência normal de 

protozoários de um animal para o outro ocorre pela 

saliva, ou seja, do contato boca a boca com outros 

animais, ou pelo alimento recentemente contami-

nado pela saliva de animais com populações micro-

bianas estabelecidas no rúmen. O estabelecimento 

dos protozoários no rúmen também depende do pH 

desse compartimento, já que, quando se encontra 

muito baixo (< 6), observa-se uma redução acentuada 

na concentração dos mesmos. Os protozoários são 

muito menos numerosos que as bactérias mas, por 

serem maiores, ocupam volume equivalente àquele 

ocupado pelas bactérias. 

Os microorganismos localizam-se em três par-

tes distintas: 1. muitos aderem-se firmemente às 

paredes do rúmen; 2. outros, às partículas alimenta-

res; e 3. a\gunsf/ufuam livremente no líquido rumenal. 

Um fato interessante ocorre com a população 

protozoária. Como o tempo requerido para a maio-

ria das espécies de protozoários para reprodução é 

maior que a duração do trânsito do conteúdo ali-

mentar pelo compartimento rumenal, os protozoá-

rios atacam e aderem-se às grandes partículas ali-

mentares ou às paredes do rúmen e do retículo para 

evitar sua lavagem ou sua expulsão para os demais 

compartimentos. Um razoável número de bactérias 

(1-10%) também se encontra aderido à superfície 

dos protozoários e as vantagens dessa associação ainda 

estão sendo investigadas. 

IDENTIFICAÇÃO 

O paciente é identificado por suas características 

externas, utilizando-se aspectos como idade, sexo, 

cor, raça, entre outros. A idade é, sem dúvida, um 

dos dados mais importantes na identificação do 

animal, tendo em vista a forte correlação entre o 

desenvolvimento anatomofuncional do sistema 

digestório e a faixa etária do animal. Assim sendo, 

os processos entéricos e abomasais são mais fre-

quentes em animais lactentes e, inversamente, os 

distúrbios fermentativos e traumáticos localizados 

no compartimento ruminorreticular são quase ex-

clusivos de animais adultos. A espécie do animal 

deve ser levada em consideração, mesmo sendo a 

dinâmica do funcionamento do sistema digestório 

de bovinos, ovinos e caprinos, bastante semelhan-

te, pela inexistência de uma característica anató-

mica ou fisiológica do referido sistema que dife-

rencie, efetivamcntc, essas espécies entre si. As-

sim sendo, as doenças do sistema digestório são 

comuns a todas elas, variando, no entanto, a fre-

quência de ocorrência. Por exemplo, o deslocamento 

abomasal e a reticulite traumática são comumente 

encontrados em vacas de leite, mas raramente 

diagnosticados em bovinos de corte, caprinos e ovi-

nos. Deve-se levar em consideração, também, o 

comportamento alimentar e o grau de adaptação 

aos diferentes ambientes de cada uma delas.  

ANAMNESE (HISTÓRIA CLÍNICA) 

Uma das etapas mais importantes para o diagnósti-

co envolve a colheita e a avaliação de todos os dados 
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Tabela 5.5 - Resumo da sequência do exame clínico do sistema digestorio de ruminantes.  

  

Identificação do paciente 

Anamnese 

Exame físico: - 

Geral 

- Específico 

Exames complementares 

 

- Raça, idade, sexo, procedência. 

- Emagrecimento, tempo de evolução, tipo de alimentação, características ma 

croscópicas das fezes. 

-Condição nutricional. 
-Comportamento e postura (se possível, durante alimentação e defecação). 
- Estado dos pêlos e pele. 

-Tipo de respiração. 

-Assimetria abdominal, gemidos. 

-Corrimentos (boca, ânus, etc.). 

-Coloração de mucosas, linfonodos. 
- Parâmetros vitais: temperatura corporal, frequência cardíaca, frequência res 

piratória, frequência dos ruídos ruminais. 

-Natureza das contrações ruminais. 
-Grau de preenchimento e consistência do conteúdo rumenal. 
- Presença de sons anormais (metálicos, maciço, rechaço, etc.). 

- Presença de dor na região abdominal anterior (xifóide). 

- Outros: apetite, mastigação, deglutição, defecação, etc. 

- Exame do líquido rumenal e peritoneal, laparotomia, ferroscopia, fezes, etc. 

- Outros: hemograma, bioquímico, etc. 

  

relevantes do histórico do animal (Tabela 5.5). Deve-

se considerar durante a obtenção da anamnese, além 

das informações habituais, três aspectos fundamentais 

com relação aos transtornos digestivos: 

1. O animal. 

2. O ambiente.  

3. A alimentação. 

Animal. Os fatos atuais e passados do animal 

ou do rebanho devem ser lembrados. E geralmente 

aceito que a história da enfermidade é um dos 

mais importantes fatorcs no diagnóstico clínico. 

Entretanto, uma história pormenorizada do caso 

em questão nem sempre é possível de ser obtida em 

virtude dos diferentes tipos de criação a que os 

animais são submetidos. Obviamente, os proprie-

tários de animais produtores de leite apresentam, 

na grande maioria das vezes, uma narrativa mais 

rica em informações, pela facilidade de observa-

ção rotineira. Deve-se perguntar se o animal apre-

sentou o mesmo problema antes, se foi feita alguma 

medicação e a resposta obtida após a sua realização. 

O tempo de evolução do processo patológico 

é bastante útil no estabelecimento do diagnóstico. 

Pode-se caracterizar a duração da doença em 

superaguda (O a 24 horas), aguda (24 a 96 horas), 

subaguda (4 a 14 dias) e crónica (> 14 dias). 

De maneira geral, os transtornos fermentativos  

aparecem e se desenvolvem de forma rápida e 

assustadora (acidose, timpanismo espumoso), ao 

passo que alguns distúrbios motores e de origem 

parasitária apresentam um quadro mais longo e 

de intensidade branda. 

Ambiente. Os animais são criados em regime 

extensivo de pastagem ou são confinados? Esse 

questionamento é importante, já que os animais 

podem apresentar problemas digestivos por di-

ferentes causas, tais como uma suplementação 

inadequada de concentrados, fornecimento de 

alimentos mofados ou estragados, ingestão de sal 

mineral molhado ou úmido, ingestão de plantas 

tóxicas, de água ou pasto contaminados por her-

bicidas e/ou outros produtos tóxicos. Áreas íngre-

mes e irregulares são apontadas como uma das 

causas de ectopia abomasal. 

Alimentação. Os dados sobre a alimentação do 

animal são imprescindíveis para o diagnóstico, já 

que as suas características determinam o tipo de 

fermentação realizada no compartimento rumenal. 

Sem dúvida, a pergunta mais importante que deve 

ser feita com relação ao fator alimentar é: houve 

mudança no manejo alimentar? Em caso de respos-

ta positiva deve-se estabelecer o tipo de altera-

ção (qualidade e/ou quantidade) e há quanto tempo 

o fato ocorreu. De maneira geral, os alimentos 

altamente fermentescíveis (grãos, capins jovens, 

sorgo, milho, torta de algodão) conduzem a uma  
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elevada atividade microbiana, resultando, quan-

do em excesso, em processos fermentativos anor-

mais (timpanismo espumoso, acidose), ao passo 

que alimentos de baixa digestibilidade (palha, ca-

pim seco), geram uma atividade microbiana mui-

to aquém do desejado, promovendo, paulatina-

mente, um acúmulo desse material não digerido 

no compartimento ruminorrcticular (indigestão 

simples, compactação). 
A história do paciente com alterações fermen-

tativas inclui, principalmente, o rápido acesso (aci-

dental ou proposital) a uma grande quantidade de 

alimentos altamente fermentescívcis de uma só vez. 

As alterações físicas, químicas e microbiológicas 

do compartimento rumenal estão intrinsecamente 

correlacionadas com a intensidade da mudança de 

manejo alimentar, ocasionada, principalmente 

pela apresentação abrupta ou inesperada de um 

novo componente alimentar à população bacteria-

na. Quanto maior for o desafio alimentar, mais in-

tensos serão os distúrbios fermentativos. Deve-se, 
então, estabelecer a provável implicação clínica 

promovida pela chegada de um tipo desconhecido 

de alimento e/ou de um alimento conhecido pela 

população rumenal, só que em maior quantidade. 

Na prática, o mínimo de duas semanas é suficiente 

para que ocorra uma modificação adequada da po-

pulação rumenal. No entanto, essa mudança deve 

ser sempre gradativa, respeitando o período míni-

mo mencionado. Cabe ressaltar que as alterações 

fermentativas ocorrem não só quando a mudança 

é de volumoso para concentrado, mas quando o 

inverso também c observado. No caso de suple-
mentação com fontes de nitrogénio não proteico 

como ureia, nitrato e sais de amónia, por exemplo, 

essa adaptação microrgânica é rapidamente perdida; 

mesmo quando deixa de ser feita por um curto pe-

ríodo (cerca de três dias), uma nova adaptação deve 

ser iniciada, como se a suplementação com esse 

tipo de componente alimentar nunca tivesse sido 

fornecida anteriormente.  

São, também, dados de grande valor a rela-

ção de volumoso/concentrado fornecido e •à frequên-

cia diária da alimentação administrada. Deve-se 

verificar a existência de novos trabalhadores na 

propriedade e a sua participação no manejo dos 
animais, já que, por desconhecerem os hábitos do 

rebanho e/ou da capacidade digestiva de cada 

animal, podem fornecer maior quantidade de um 

determinado tipo de alimento. A quantidade e a 

consistência das fezes também devem ser lem-

bradas e provêm a evidência da quantidade e do 

tipo de material recentemente consumido.  

AVALIAÇÃO FÍSICA GERAL 

Muitos problemas digestivos ocorrem em decor-

rência do comprometimento de outros sistemas 

do corpo. Por isso, é necessário que se faça uma 

avaliação geral do paciente e que se determine 

com exatidão, o que nem sempre é possível, se a 

origem do problema primário reside efetivamen-

te no sistema digestório. O exame físico geral deve 

incluir, principalmente, o sistema circulatório 

(frequência cardíaca, qualidade do pulso arterial, 

presença de pulso venoso patológico e tempo de 

preenchimento capilar), já que a avaliação desse 

sistema fornece dados consistentes sobre o estado 

geral do animal e auxilia sobremaneira a diferenciar 

uma condição atual temerosa (choque circulatório) 

de uma outra de menor gravidade. De maneira 

geral, a taxa cardíaca entre 100 a IZObpm quase 

sempre indica prognóstico reservado em bovinos 

adultos. Uma elevação na frequência cardíaca 

juntamente com respiração profunda, quando 

associadas a problemas digestivos, sugerem 

distúrbios hidroeletrolíticos. Por outro lado, 

diminuição da frequência cardíaca em bovinos (40 

a 55bpm) é, na maioria das vezes, associada a um 

dano parassimpático. Contudo, a bradicardia não 

é um achado frequente dos distúrbios motores. 

As orelhas ou as partes inferiores dos membros 

podem, também, ser utilizadas como indicadoras 

de perfusão periférica. Normalmente, são quentes 

à palpação. Os casos de colapso circulatório, 

secundário à septicemia, anemias ou distúrbios 

metabólicos (hipocalcemia), fazem com que as 

orelhas fiquem frias, indicando um prognóstico 

duvidoso. A desidratação do animal pode ser 

evidente avaliando-se a elasticidade da sua pele 

ou pela retração do globo ocular na órbita. O 

desenvolvimento de uma desidratação acentuada 

e rápida é visto comumente nos casos de acidose 

rumenal, em virtude do grande acúmulo de fluido 

no compartimento ruminorreticular, já que o 

conteúdo se torna hipertônico em relação ao plasma 

pelo acúmulo de lactato de sódio, fazendo com 

que uma grande quantidade de líquido seja 

desviada para o referido reservatório. A temperatura 

corporal encontra-se, na grande maioria dos casos 

de problemas digestivos, dentro dos limites de 

normalidade (38 a 39,5°C), exceto cm alguns casos 

de reticulites traumáticas e, menos comumente, 

nas ruminites, quando estará elevada em virtude 

do desenvolvimento de um processo inflamató-

rio de intensidade variável. O inverso é observa-

do naqueles animais comatosos ou próximos ao 
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óbito, cuja temperatura se encontra abaixo dos 

valores de referência. Durante a aferição da 

temperatura, deve-se observar a cauda e a porção 

distai dos membros pélvicos para verificar a 

presença de fezes, sangue e/ou muco. Fezes 

enegrecidas por sangue (melena) indicam hemor-

ragia na porção próxima! ou anterior do sistema 

digestório. como os pré-estômagos, abomaso e 

>deno. Quando as fezes se encontrarem reco-

bertas ou entremeadas com sangue (hematoque-

ziaK sugerem perda de sangue na porção distai 

ou final do sistema digestório, tais como intesti-

no grosso e reto. A coloração de mucosas também 

é um item importante, já que vasos episclerais 

injetados ou ingurgitados, caracterizados por va-

sos distendidos e vermelho-escuros, podem su-

gerir condições gastrointestinais septicêmicas, tais 

como salmonelose ou peritonite difusa secundá-

ria a bacteremia ou endotoxemia. A palidez é 

verificada quando há um distúrbio hemorrágico 

do sistema digestório ocasionado por úlceras abo-

masais, parasitismo (coccidiose, haemonchus}, en-

tre outras. Sua associação com a tonalidade da cor 

das fezes pode ser de valia para se estabelecer 

com certa precisão a porção do sistema gastroin-

testinal envolvido no processo hemorrágico. Se, 

após a realização desses procedimentos, não se 

denotar o envolvimento primário de algum outro 

sistema ou partes do corpo, deve-se realizar um 

exame sistemático do sistema digestório. 

Após o término da avaliação física geral, três 

considerações básicas devem ser esclarecidas: 

1. O problema é agudo ou crónico? 

2. A disfunção digestiva é primária ou secundá 

ria à outra enfermidade? 

3. O problema digestivo é brando, moderado ou 

grave? 

SINAIS E/OU SINTOMAS 

INDICADORES DE PROBLEMAS 

DIGESTIVOS EM RUMINANTES 

Vale '- :?ena ressaltar que, da mesma forma que 

-temas orgânicos, não existem sintomas e ou 

sinais patognomônicos que determinem i 

exatidão o comprometimento primário do 

sistema digestório. Os ovinos, de maneira geral, 

raramente apresentam sinais indicativos de anor-

malidade, a não ser quando estão gravemente 

doentes. Em vacas produtoras de leite, a dimi- 

nuição drástica da média diária produzida frequen-

temente estimula o proprietário a procurar ajuda. 
No entanto, alguns indicadores de anormalida-

des ocorrem com maior ou menor frequência na 

maioria dos processos enfermos do sistema gas-

trointestinal dos ruminantes e, com isso, ajudam 

sobremaneira no diagnóstico das enfermidades 

desse sistema. 

Assimetria do contorno abdominal. A inspeção 

do animal a distância é o primeiro passo na con-

duta do exame do sistema digestório, porém é um 

procedimento frequentemente omitido pelo clí-

nico. À exceção da cavidade bucal, faringe e esô-

fago, todos os demais órgãos do referido sistema 
se encontram na cavidade abdominal. O exame 

dessa região representa, assim, um dos principais 

pontos a serem observados para o diagnóstico das 

afecções do referido sistema. A observação de um 

aumento de volume da cavidade abdominal em 

um animal com história de anorexia ou inapetên-

cia há dois dias é indicativo de envolvimento do 

sistema digestório. É importante observar o ani-

mal em ambos os lados e determinar o contorno 

geral do corpo, o grau de simetria de lado a lado, 

definindo se é unilateral (lado esquerdo ou direi-

to do abdome) ou bilateral. Da mesma forma, se 
é dorsal, ventral ou ambos, se a distensão está 

restrita única e exclusivamente à fossa paralom-

bar ou se está comprometendo outras partes do 

corpo (gradil costal, por exemplo). Normalmen-

te, um ruminante adulto tem um contorno oval 

ou com forma de pêra, quando observado pela 

região posterior em direção a sua cabeça. Exis-

tem várias condições anormais que promovem uma 

alteração do contorno abdominal e que, quando 

reconhecidas e adequadamente avaliadas, permi-

tem ao veterinário uma suposição lógica e de grande 

valia para o diagnóstico sobre qual órgão ou por-
ção está anormalmente preenchido. A silhueta ab-

dominal é facilmente avaliada com o clínico po-

sicionado a uma certa distância que permanecendo 

muito próximo ao animal, já que as modificações 

discretas de contorno dificilmente serão percebi-

das. Os principais promotores de alteração do 

contorno abdominal de ruminantes são indicados 

na Tabela 5.6. 

Vale a pena lembrar que, em bovinos sadios, 

o lado esquerdo é mais proeminente que o lado 

direito. Aumentos localizados e discretos, promo-

vendo pouca ou nenhuma alteração do contorno, 
também podem ser vistos na cavidade abdominal, 

como é o caso de hérnia umbilical, hematoma e 

abscessos. Uma diminuição do volume abdominal 
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óbito, cuja temperatura se encontra abaixo dos 

valores de referência. Durante a aferição da 

temperatura, deve-se observar a cauda e a porção 

distai dos membros pélvicos para verificar a 

presença de fezes, sangue e/ou muco. Fezes 

enegrecidas por sangue (melena) indicam hemor-

ragia na porção próxima! ou anterior do sistema 

digcstório, como os pré-cstômagos, abomaso e 

duodeno. Quando as fezes se encontrarem reco-

bertas ou entremeadas com sangue (hematoque-

zia), sugerem perda de sangue na porção distai 

ou final do sistema digestório, tais como intesti-

no grosso e reto. A coloração de mucosas também 

é um item importante, já que vasos episclerais 

injetados ou ingurgitados, caracterizados por va-

sos distendidos e vermelho-escuros, podem su-

gerir condições gastrointestinais septicêmicas, tais 

como salmonelose ou peritonite difusa secundá-

ria a bacteremia ou endotoxemia. A palidez é 

verificada quando há um distúrbio hemorrágico 

do sistema digestório ocasionado por úlceras abo-

masais, parasitismo (coccidiose, kaemonchus), en-

tre outras. Sua associação com a tonalidade da cor 

das fezes pode ser de valia para se estabelecer 

com certa precisão a porção do sistema gastroin-

testinal envolvido no processo hemorrágico. Se, 

após a realização desses procedimentos, não se 

denotar o envolvimento primário de algum outro 

sistema ou partes do corpo, deve-se realizar um 

exame sistemático do sistema digestório. 

Após o término da avaliação física geral, três 

considerações básicas devem ser esclarecidas: 

1. O problema é agudo ou crónico? 

2. A disfunção digestiva é primária ou secundá 

ria à outra enfermidade? 

3. O problema digestivo é brando, moderado ou 

grave? 

SINAIS E/OU SINTOMAS 

INDICADORES DE PROBLEMAS 

DIGESTIVOS EM RUMINANTES 

Vale a pena ressaltar que, da mesma forma que 

em outros sistemas orgânicos, não existem sinto-

mas e/ou sinais patognomônicos que determinem 

com exatidão o comprometimento primário do 

sistema digestório. Os ovinos, de maneira geral, 

raramente apresentam sinais indicativos de anor-

malidade, a não ser quando estão gravemente 

doentes. Em vacas produtoras de leite, a dimi- 

nuição drástica da média diária produzida frequen-

temente estimula o proprietário a procurar ajuda. 

No entanto, alguns indicadores de anormalida-

des ocorrem com maior ou menor frequência na 

maioria dos processos enfermos do sistema gas-

trointestinal dos ruminantes e, com isso, ajudam 

sobremaneira no diagnóstico das enfermidades 

desse sistema. 

Assimetria do contorno abdominal. A inspeção 
do animal a distância é o primeiro passo na con-

duta do exame do sistema digestório, porém é um 

procedimento frequentemente omitido pelo clí-

nico. À exceção da cavidade bucal, faringe e esô-

fago, todos os demais órgãos do referido sistema 

se encontram na cavidade abdominal. O exame 

dessa região representa, assim, um dos principais 

pontos a serem observados para o diagnóstico das 

afecções do referido sistema. A observação de um 

aumento de volume da cavidade abdominal em 

um animal com história de anorexia ou inapetên-

cia há dois dias é indicativo de envolvimento do 
sistema digestório. É importante observar o ani-

mal em ambos os lados e determinar o contorno 

geral do corpo, o grau de simetria de lado a lado, 

definindo se é unilateral (lado esquerdo ou direi-

to do abdome) ou bilateral. Da mesma forma, se 

é dorsal, ventral ou ambos, se a distensão está 

restrita única e exclusivamente à fossa paralom-

bar ou se está comprometendo outras partes do 

corpo (gradil costal, por exemplo). Normalmen-

te, um ruminante adulto tem um contorno oval 

ou com forma de pêra, quando observado pela 

região posterior em direção a sua cabeça. Exis-
tem várias condições anormais que promovem uma 

alteração do contorno abdominal e que, quando 

reconhecidas e adequadamente avaliadas, permi-

tem ao veterinário uma suposição lógica e de grande 

valia para o diagnóstico sobre qual órgão ou por-

ção está anormalmente preenchido. A silhueta ab-

dominal é facilmente avaliada com o clínico po-

sicionado a uma certa distância que permanecendo 

muito próximo ao animal, já que as modificações 

discretas de contorno dificilmente serão percebi-

das. Os principais promotores de alteração do 

contorno abdominal de ruminantes são indicados 
na Tabela 5.6. 

Vale a pena lembrar que, em bovinos sadios, 

o lado esquerdo é mais proeminente que o lado 

direito. Aumentos localizados e discretos, promo-

vendo pouca ou nenhuma alteração do contorno, 

também podem ser vistos na cavidade abdominal, 

como é o caso de hérnia umbilical, hematoma e 

abscessos. Uma diminuição do volume abdominal 
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Tabela 5.6 - Principais promotores de alteração do contorno abdominal de ruminantes.  

r ------ -— 
eza do mat€ 

Gás - Comumente localiza-se no compartimento ruminorreticular, principalmente nos  
casos de timpanismo. Na fase inicial, tende a abaular as porções superiores do 

flanco esquerdo, mas com o acúmulo gradativo do gás, vai deformando, também, 

as porções ventrais e a cavidade abdominal direita.  
Líquido - Como observado nos casos de ascite (verminose, insuficiência cardíaca conges- 

tiva), uroperitônio (urolitíases em pequenos ruminantes com rompimento de be-

xiga e/ou uretra), fazendo com que o abdome adquira um aspecto de abdome 

caído e nas hidropisias dos anexos fetais, levando a um contorno piriforme. A 

característica física do conteúdo pode ser verificada por meio de abdominocen-

tese. Nos casos de acidose láctica, ocorre um grande desvio de líquido para o 

rúmen na tentativa de neutralizar o seu conteúdo hipertônico. 
Sólido - Principalmente nos casos de ingestão acidental de grandes quantidades de  

grãos de uma só vez, alterando toda a microbiota rumenal (acidose rumenal) 

e nas alterações motoras por lesão do nervo vago. Tende a deformar a porção 

mais ventral do abdome esquerdo nas fases iniciais. Com a intensificação da 

fermentação, produção contínua de gás e sua insatisfatória eliminação, o abau-

lamento pode atingir, também, a porção superior do flanco esquerdo e o lado 

direito do abdome. A presença de um feto grande ou de dois fetos no útero, 

principalmente no terço final da gestação, tende a abaular o abdome de forma 

assimétrica, particularmente em sua porção ventral direita. A palpação transretal 

esclarecerá tal condição. 

  

ocorre, principalmente, nas doenças promotoras de 

processos febris, pelo desenvolvimento de anorexia 

e. também, nos casos de doenças caquetizantes, 

tais como verminose, pela diminuição da capaci-

dade absortiva, tuberculose, peritonite e diarreia 

em virtude do desenvolvimento de desidratação. 

A/gia abdominal. A atitude do animal em posição 

quadrupedal ou locomoção pode ser avaliada para 

verificar se o animal sente dor abdominal. A 
demonstração voluntária de dor pelos ruminantes 

é, sem dúvida, bem mais discreta e suave que a 

dos equinos com dor visceral. Os ovinos reagem às 

sensações dolorosas da mesma forma que os bovinos, 

mas os caprinos não são tão calmos e discretos. A 

dor nessa espécie é frequentemente associada a 

vocalizações (berros). A manifestação de dor em 

bovinos adultos e em bezerros varia considera-

velmente. Dor abdominal aguda ocorre em bovinos 

adultos nos casos de reticulopericardite traumáti-

ca e, menos frequentemente, na ocorrência de 

úlceras abomasais. A acidose pode ser manifesta-
da por andar vagaroso, dorso arqueado, pescoço dis-

tendido, acompanhado de expressão facial pensativa 

ou ansiosa (Fig. 5.4). Em bezerros com dor abdo-

minal aguda, as manifestações são mais dramáti-

cas, exteriorizadas por berros, inquietação e repe-

titivos movimentos de deitar e levantar. Às vezes, 

um gemido discreto pode ser manifestado com 

movimentos naturais como se levantar ou se deitar 

e/ou defecação, micção ou locomoção. 

Perda parcial de apetite - Anorexia. São duas 

condições observadas com certa frequência nos 

distúrbios digestivos, sejam eles agudos ou cró-

nicos. Uma história de inapetência conduz o clíni-

co, invariavelmente, a presumir que o problema 

se encontra no sistema digestório. Entretanto, 

algumas doenças, principalmente as promotoras 

de febre, podem também levar a redução do 

apetite. A falta de interesse pelo alimento pode 

ser total (anorexia) ou parcial (quando o animal 

ingere uma quantidade reduzida de alimentos -

inapetência), levando-se em consideração o 

tamanho do animal e suas necessidades diárias 

básicas ou, ainda, seletiva ou caprichosa, como 

observado, por exemplo, nos casos de deslo-

camento abomasal, pelo nítido interesse que o 

animal demonstra por volumoso e, pouco ou ne-

nhum, por grãos. 

EXAME FÍSICO ESPECÍFICO 

O sistema digestório dos animais ruminantes 

pode ser dividido, topograficamente, em duas 
porções: pré-diafragmática (boca, faringe e esô-

fago) e pós-diafragmática, constituída pelos pré-

estômagos (rúmen, retículo e omaso); estôma-

go verdadeiro (abomaso), intestinos (delgado e 

grosso) e, finalmente, pelas glândulas anexas 

(fígado e pâncreas). 
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m 

Figura 5.4 - Alteração de postura (cifose) 

em animal com algia abdominal.  

  

Boca, Faringe e Esôfago 

Independentemente da queixa principal do 

proprietário, a avaliação do sistema digestório dos 

animais ruminantes deve ser sempre iniciada pelo 

exame da cavidade bucal (Quadro 5.5). Na boca, 

operam-se três funções de extrema importância para 

a digestão: apreensão, mastigação e insalivação dos 

alimentos. A inspcção externa permitirá observar 

se a boca está ou não adequadamente fechada, se 

existem lesões aparentes como fístulas, feridas, 

edemas, bem como assimetria dos lábios ou da rima 
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Meteorismo 
(Timpanismo) 

Espumoso 

Acidose 
Rumenal 
Aguda 

Acidose 
Rumenal 
Latente 

Empanzinamento 

por Sobrecarga 
Síndromc de 

Hoflund 

Figura 5.5 - Dilatação abdominal e suas manifestações clínicas (esquema gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Maurício Garcia). 
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Quadro 5.5 - Principais indícios de envolvimento 

2ã boca e/ou faringe. 

• Extravasamento de saliva pela boca (sialorréia). 

• Boca entreaberta com exteriorização de alimentos 

descartar tétano e raiva). 

• Protrusão da língua associada à inflamação. 

• Dificuldade de apreensão e/ou mastigação e/ou de 

glutição (disfagia). 

• Emagrecimento progressivo. 

• Odor repugnante (necrose). 

labial. O fechamento incompleto da cavidade bucal, 
acompanhado, muitas vezes, da eliminação de fi-
letes de saliva (sialorréia) e/ou de alimentos, pode 
indicativo de processos inflamatórios de toda a 
cavidade bucal (estomatite) ou de uma de suas 

•.•uniras como, por exemplo, da língua (glossite), 
de fratura de mandíbula, ou mesmo, de luxação 
da articulação temporomandibular. De fato, as 
mesmas causas podem acarretar alterações na 
mastigação dos alimentos que conseguiram ser 

eendidos, sendo realizada de maneira superficial 
e lenta. Contudo, deve-se reconhecer que os 
ruminantes, diferentemente dos animais carnívoros, 
apresentam normalmente mastigação demorada e 
com amplos movimentos de lateralidade. Os 
problemas da mastigação são relativamente raros 
em ruminantes e, quando ocorrem, usualmente 
são de origem localizada. Quando a mastigação 
se realiza em condições anormais, a movimentação 
dos alimentos dentro da boca e a sua passagem 
para a faringe encontram-se prejudicadas. Observa-
se, como indício desses fatos, um acúmulo de ali-
mentos fibrosos entre a bochecha e a arcada 
dentária, no vestíbulo da cavidade oral. Esse 
acúmulo de alimento resulta em um odor desa-
gradável (halitose) na olfação da cavidade bucal. 
Invariavelmente, nos processos dolorosos que 
acometem a língua e os lábios, o emagrecimento 
progressivo é facilmente perceptível, pela 
importância que os mesmos possuem para os 
bovinos e os pequenos ruminantes, respectivamen-
te, na apreensão dos alimentos. 

As causas da disfagia (dificuldade de apreen-
são, mastigação e/ou deglutição) são variadas e 
decorrem, muitas vezes, de processos dolorosos 
da língua e da faringe, obstruções do esôfago por 
corpos estranhos e/ou estenose por compressão 
esofágica. Nos processos inflamatórios da farin-
ge, é visível a alteração de postura da cabeça à 
deglutição (disfagia no tempo faríngeo), já que o 
animal ergue a cabeça no momento da passagem 

do alimento pela mesma, visando diminuir a com-
pressão e a sensibilidade da região comprometi-
da. Quando a disfagia ocorre com o alimento ainda 
na boca (disfagia no tempo bucal), denota-se que 
o animal despende maior tempo para sua mas-
tigação, fazendo-a com a boca entreaberta. É 
comum, nesses estágios, a queda de alimento pelos 
cantos da boca e um aumento nas taxas de secre-
ção (ptialismo) e exteriorização salivar (sialorréia). 

Feita a inspeção externa, deve-se abrir a ca-
vidade bucal para observar língua, bochechas, 
arcadas dentárias, gengivas e palato, na tentativa 
de constatar a existência de congestão, corpos 
estranhos, vesículas, úlceras e/ou de outras lesões 
aparentes. A abertura da boca de bovinos pode 
ser feita manualmente, colocando-se a mão - com 
os dedos juntos - lateralmente à boca do animal, 
na região sem dentes (diastema) e girando-a, após 
a sua introdução, em sentido vertical, pressionando-
se o palato duro com o dedo polegar (Fig. 5.6). 
Deve-se, de preferência, utilizar luvas para esse 
tipo de manuseio. Uma melhor cooperação do 
animal à sua realização é obtida pressionando-se 
as narinas do animal com a mão livre ou utilizando-
se uma formiga (ver Capítulo 2). Durante a aber-
tura, deve-se notar a resistência oferecida pelos 
maxilares ao procedimento, já que, em algumas 
situações, como a raiva ou o tétano, a abertura torna-
sc difícil em virtude do desenvolvimento de para-
lisia do trigêmeo e de trismo mandibular, respec-
tivamente. Com a boca aberta, avalia-se o tônus 
da língua que, normalmente, oferece resistência 
quando puxada, mas volta rapidamente para a ca-
vidade após ter sido solta. A melhor observação 
da porção posterior da cavidade bucal é possível 
com a utilização do aparelho abre-bocas (Fig. 5.7), 
o qual deverá ser revestido com borracha ou 
material similar, para evitar ou minorar a ocorrência 
de lesões, com possíveis sangramentos na mucosa. 
Após a colocação do abre-bocas, envolve-se a língua 
com papel toalha ou pano, desviando-a para am-
bos os lados, utilizando-se de uma fonte de luz 
(lanterna, foco cirúrgico ou lâmpada de mecânico) 
para melhor visualização. 

A faringe encontra-se situada obliquamente 
na parte distai da cavidade oral propriamente dita 
e apresenta as seguintes comunicações: 

1. Nasofaringe: limita-se com as fossas nasais 

pelos cóanos. 

2. Orofaringe: comunica a cavidade oral com a 

faringe. 
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Figura 5.6 - Técnica de abertura manual da cavidade bucal 

de bovinos: notar polegar pressionando palato duro.  

 

Figura 5.7 - Utilização do aparelho abre-bocas para ava-

liação da cavidade bucal.  

 

Figura 5.8 - Sucussão abdominal em bovino com suspeita 

de acúmulo de líquido. 

b.b - mncipais causas de alteração da 

apreensão, mastigação e deglutição em ruminantes. 

• Locais: corpos estranhos, erupção e/ou perda den 

tária, trauma mandibular, glossite, estomatite, pe- 

riodontite, osteomielite, obstrução faríngea e/ou eso 

fágica, etc. 

• Gerais: tétano, raiva, botulismo, listeriose, etc. 
 

3. Laringo-faringe: comunicação da faringe com 
o ádito da laringe. 

4. Esôfago. 

5. Com a abertura faríngea da tuba auditiva: 
comunica a faringe com a orelha média. 

Para a sua observação, é necessária, muitas 
vezes, a utilização de um abaixador de língua em 
virtude do tórus lingual. Contudo, há uma gran-
de dificuldade na permanência do abaixador de 
língua por um tempo relativamente longo na 
cavidade bucal de bovinos em virtude da grande 
força e mobilidade de sua língua, principalmente 
quando colocado sobre a porção posterior da lín-
gua, já que esse procedimento estimula o reflexo 
da deglutição, incomodando o animal e tornan-
do-o inquieto e não cooperativo durante a sua 
realização. A abertura manual da boca em peque-
nos ruminantes é feita comprimindo-sc com os 
dedos polegar e médio a porção anterior da arti-
culação temporomandibular. A faringe pode ser 
palpada externa e internamente - com a coloca-
ção de um abre-bocas - observando a existência 
de aumento de sensibilidade e de corpos estra-
nhos na região de orofaringe. 

A inspeção externa do esôfago, com intuito 
de denotar aumento de volume (megaesôfago), é 
feita, como referido anteriormente, com o clínico 
posicionando-se do lado esquerdo do animal. A 
passagem de líquidos e/ou sólidos pela mucosa 
esofágica promove o aparecimento de uma dis-
tensão intermitente e discreta (como ondulações), 
desde a porção mais anterior da região cervical 
até a entrada do tórax. As anormalidades da por-
ção cervical do esôfago podem promover altera-
ções na forma ou no contorno, geralmente causa-
das por corpos estranhos e tumores. A palpação 
do esôfago pode ser feita, se possível, passando-
se um braço sobre o pescoço do animal e colo-
cando as pontas dos dedos de ambas as mãos logo 
atrás da faringe e dorsalmente à traquéia, desli-
zando-os, com pressão moderada, desde a farin-
ge até a entrada do tórax. Normalmente não se 
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.onsegue sentir a parede esofágica. Se houver sus-
peita de obstrução esofágica por corpos estranhos, 
,. instituídos, na grande maioria dos casos, por frutas 
como laranja, caroços de manga e restos de pla-
.enta, deve-se palpar indiretamente com a utili-

Tào de sondas apropriadas para se confirmar a - 
.-peita inicial e para se ter uma noção do provável 
local da obstrução. Um procedimento bastante 
útil nos casos de estenose causada, por exemplo, 
pelo desenvolvimento de um carcinoma ou 
mesmo por hipertrofia de linfonodos mediastínicos 
(leucose, actinobacilose) é a passagem de uma 
sonda de maior diâmetro que, invariavelmente, 
encontrará resistência no ponto estreitado, seguida, 
posteriormente, pela introdução de uma de me-
nor espessura, a qual conseguirá passar com maior 
racilidade. Se o alimento não passar ou passar ina-
dequadamente pelo esôfago, pode causar uma 
"falsa deglutição", caracterizada pelo desvio de 
alimentos - principalmente de líquido - do esô-
fago, para a traquéia na abertura da laringo-farin-
^e e, daí, aos pulmões, causando pneumonia 
aspirativa, com prognóstico reservado. Os animais 
com obstrução desenvolvem timpanismo e, às 
vezes, regurgitam o alimento recentemente in-
serido. 

RUMEN 

Nos ruminantes adultos, o rúmen é o maior com-
partimento digestório sendo, portanto, o mais 
acessível ao exame físico (Quadro 5.7). Os sacos 
dorsal e ventral do rúmen ocupam a maior parte 
da metade esquerda da cavidade abdominal e es-
tendem-se consideravelmente para a direita do 
plano medial ventral do sétimo ou oitavo espaço 
intercostal esquerdo até a entrada pélvica. Ele é 
comprimido de lado a lado e pode ser descrito 
como possuindo duas faces: a face parietal (ou  

Quadro 5.7 - Características do compartimento 

rumenal. 

• Ambiente quase exclusivamente anaeróbico, habi 

tado por bactérias, protozoários e leveduras. 

• Apresenta vilosidades chamadas de papilas. 

• Umidade elevada (85 a 90%). 

• pH variável (5,5 a 7), dependendo do tipo de al i  

mentação ingerida. 

• Temperatura entre 38 e 42°C. 

»   Ausência de secreção glandular. 
• Representa cerca de 80% do volume total dos re 

servatórios. 

esquerda) é convexa e se relaciona com o diafragma 
e a face visceral (ou direita) é um tanto irregular 
e se relaciona principalmente ao omaso, abomaso, 
intestino, fígado, pâncreas e rim esquerdo. 

A inspeção direta do flanco esquerdo forne-
ce informações sobre o grau de plenitude do rúmen. 
Normalmente, o flanco esquerdo apresenta-se 
moderadamente tenso, um pouco mais distendi-
do que o flanco do lado oposto. Em algumas si-
tuações, pode-se observar maior retração do flanco 
(côncavo), principalmente nos casos de perda 
parcial de apetite ou anorexia, causadas por doenças 
caquetizantes como, por exemplo, tuberculose, 
leucose e processos dolorosos localizados na ca-
vidade bucal. A observação do inverso (flanco 
protuberante, distendido) é mais frequente na 
rotina prática, podendo se localizar na porção 
superior, como nos casos de acúmulo de gás (tim-
panismo) ou na região inferior do rúmen, como 
verificado nas compactações ruminais (sobrecar-
ga por grãos). De maneira geral, as alterações do 
contorno tendem a abaular, inicialmente, a pare-
de abdominal esquerda e, posteriormente, a por-
ção ventral e a parede lateral direita do abdome, 
à medida que o gás vai se acumulando no com-
partimento rumenal. A distensão da parede abdo-
minal esquerda é mais comumente causada por 
enfermidades que afetam o rúmen. Contudo, o 
deslocamento abomasal também promove modi-
ficações de volume nessa região. 

Deve-se observar, também, a intensidade das 
contrações ruminais, que são claramente visíveis 
em animais com parede abdominal fina e despro-
vida de lã. A distensão e a retração da fossa para-
lombar esquerda em ruminantes adultos corres-
pondem às fases de contração e relaxamento dos 
sacos dorsal e ventral do rúmen, principalmente 
durante as fases de alimentação e ruminação. O 
clínico deve, também, estar atento a possíveis 
cicatrizes na região do flanco esquerdo pela pas-
sagem de um trocarte ou por uma incisão cirúrgi-
ca prévia, podendo, em ambos os casos, sugerir 
uma recidiva. 

Glossário S, 

Trocarte: Instrumento cirúrgico pontiagudo, provido 

de uma cânula oca, usado para puncionar uma cavida-

de do organismo, para a retirada de líquido ou gás. 

A palpação da parede abdominal esquerda deve 
ser realizada da fossa paralombar dorsal esquerda 

em sentido à prega lateral (prega do flanco). Os 

achados de palpação devem ser comparados com 
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os obtidos ao exame visual para determinar, com 
segurança, o grau de repleção e o tipo de material 
presente no compartimento rumenal. A palpação 
pode ser superficial, profunda e retal.  

A palpação superficial é realizada com a pal-
ma da mão ou as pontas dos dedos (usada para 
avaliar a intensidade e frequência das contrações 
ruminais que, quando ocorre, empurra o punho 
para fora do flanco); a profunda (realizada com a 
mão fechada), de grande auxílio na avaliação do 
tipo de conteúdo rumenal, é baseada na resistên-
cia encontrada (pastosa - normal) como, também, 
na constatação de aumento de sensibilidade 
(ruminite). A região abdominal correspondente à 
porção ventral do rúmen apresenta maior resis-
tência à pressão manual em virtude da grande 
quantidade de material sólido presente e, a dor-
sal, menor resistência, pela camada de gás pre-
sente. A exploração retal fornece resultados me-
lhores que a palpação pelo flanco, pois todo o 
saco dorsal é acessível. Ao se elevar o assoalho 
abdominal, parte do saco ventral pode também 
ser sentida. 

A palpação retal c um procedimento útil para 
identificar quais órgãos são responsáveis pelas 
anormalidades detectadas durante o exame visual 
do animal e a característica do material promotor 
de tal alteração. 

A ausculta c um potente recurso a ser empre-
gado na avaliação do sistema digestório; entretan-
to, nem sempre a presença de ruídos no rúmen é 
indicativa de motilidade rumenal normal e, dessa 
forma, uma atenção cuidadosa deve ser dada a seu 
ritmo, sua duração e sua natureza. E importante 
lembrar que a ausculta do rúmen não só fornece 
informações sobre a atividade do rúmen como 
também dos outros reservatórios gástricos, já que 
os movimentos desse compartimento estão 
intrinsecamente ligados aos dos demais. 

A cada cinco minutos os bovinos apresentam 
de 7 a 12 movimentos ruminais; os ovinos, de 7 
a 14 e os caprinos, de 6 a 12. O número de con-
trações vai depender do tipo de alimento ingeri-
do e do intervalo decorrido entre a última refei-
ção e o exame. Na rotina prática, ausculta-se por 
cerca de dois minutos e deve haver, pelo menos, 
de duas a quatro movimentações. A motilidade 
normal resulta em um profundo, sonoro e prolon-
gado ruído que toma a forma de um murmúrio 
periódico que se exacerba e depois decresce. São 
ouvidos dois ruídos, um aéreo e outro sólido, que 
ocorrem quase concomitantemente e que corres-
pondem às contrações primária (ciclo de mistu- 

ra) e secundária (ciclo da eructação) do rúmen. O 
desprendimento da massa gasosa do material ali-
mentar para a sua superfície origina um ruído se-
melhante ao estourar de bolhas chamado de cre-
pitação. E mais perceptível na região dorsal do 
rúmen. Já o choque do material sólido contra a 
parede rumenal durante as respectivas contrações 
é denominado de deslizamento. É mais evidente 
na porção ventral. 

É necessário avaliar, também, a natureza e a 
força da contração fortemente influenciadas pelo 
tipo de alimento presente nesse compartimento. 
O mais potente estímulo natural para o início das 
contrações é o ato da alimentação, ou seja, a che-
gada do alimento na cavidade bucal. Alimentos 
ricos em fibras (feno, capim) provocam aumento 
na intensidade e na duração dos ruídos; já alimentos 
com alto valor energético (soja c milho) produ-
zem ruídos menos intensos. Portanto, os achados 
de ausculta devem ser interpretados de acordo 
com o tipo de alimentação oferecida ao animal. 

Aumento da crepitação com ausência das 
exacerbações pode indicar o início de meteoris-
mo. A ausência do rolamento indica atonia. A 
hipermotilidade rumenal ocorre, na maioria das 
vezes, nas fases iniciais das lesões do nervo vago 
e dos processos fermentativos (timpanismo 
espumoso, acidose), entre outros. A maioria dos 
casos de hipomotilidade ou estase rumenal ocor-
re por uma ou mais dessas causas: a) depressão 
do centro gástrico; b) falha das vias dos reflexos 
excitatórios; c) aumento do estímulo dos reflexos 
inibitórios; e d) bloqueio das vias motoras (hipo-
calcemia, lesões do nervo vago). 

Portanto, além da frequência rumenal, deve-
se avaliar a intensidade dessa movimentação e 
descrevê-la na ficha do animal, por exemplo, da 
seguinte forma: "ausente" (-); "diminuída" (+-); 
"normal" (+H—) e "aumentada" (+++). 

É normal detectar um grau moderado de 
ressonância sobre o saco dorsal do rúmen; com 
isso, a percussão da parede abdominal esquerda 
produz, normalmente, um som timpânico, em 
virtude de ser uma estrutura oca e de grande 
tamanho, de as paredes estarem semidistendidas 
e por conter, na sua superfície, certa quantidade 
de gás. A intensidade do som submaciço aumen-
ta à medida que a percussão se dirige às porções 
mais ventrais da parede abdominal, pela nature-
za pastosa da ingesta, em virtude da presença de 
materiais fibroso e líquido. No timpanismo, o som 
da percussão lembra, muitas vezes, o ressoar de 
um tambor e, em casos de sobrecarga, podemos 
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encontrar uma área considerável, incluindo, muitas 

vezes, a região dorsal, com a presença do som 

•taciço. 

A combinação da percussão com a ausculta 

;rcussão auscultatória), utilizando-se os dedos 

ou o cabo do martelo, é de grande valia para iden-

::ncar acúmulo excessivo de gás dentro do com-

partimento rumenal ou em áreas vizinhas ao rúmen. 

A técnica é realizada colocando-se o fonendoscópio 

sobre a região de interesse, percutindo, com o 

polegar ou o cabo do martelo, a parede abdomi-

nal, numa distância aproximada de 10 a 12 cen-

tímetros da cabeça do fonendoscópio, o que re-

rará em ressonância aumentada quando o com-

partimento básico contiver uma quantidade de gás 

-isnificante. Muitos casos de acúmulo de gás no 

^aco dorsal do rúmen não apresentam ressonân-

cia exageradamente exacerbada, como aquela ob-

servada nos casos de deslocamento do abomaso, 

porque a camada de alimentos fibrosos se aloja 

abaixo da camada de gás, abafando consideravel-

mente a ressonância causada pelo ato percutidor. 

RETÍCULO 

O retículo é o mais cranial dos pré-estômagos e, 

em bovinos, é o menor dos quatro compartimen-

tos. Em ovinos e caprinos, no entanto, é maior 

que o omaso. Encontra-se apoiado na cartilagem 

xifóide entre o S- e o 1° espaço intercostal. Pro-

jeta-se para ambos os lados, mas é mais proemi-

nente do lado esquerdo, sendo menor que o 

abomaso. Ele é piriforme, sendo comprimido 

caudo-cranialmente. A face diafragmática é con-

vexa e situa-se contra o diafragma e o fígado. A 

face visceral é um tanto achatada pela pressão 

do saco cranial do rúmen (Quadro 5.8). Quase todo 

o exame do compartimento reticular visa detectar 

a presença de aumento de sensibilidade, tendo 

em vista a predisposição anatómica de tal órgão 

para o desenvolvimento de processos inflama-

tórios, por servir como um reservatório em 

potencial de corpos estranhos.  

Os principais motivos para que os processos 

traumáticos ocorram mais frequentemente em 

bovinos que em ovinos e caprinos são: 

1. Baixa seletividadc ou pouco discernimento 

oral da espécie (pobre palatabilidade). 

2. Cristas palatinas amplas, papilas das boche 

chas e língua direcionadas em sentido caudal 

na cavidade bucal; com isso, estando o corpo 

Quadro 5.8 - Características do compartimento 

reticular. 

• Encontra-se unido ao rúmen pelo sulco ruminorre- 

ticular. 

• Paredes revestidas por mucosa contendo inúmeras 

pregas, dando um aspecto de favos de colmeia. 

• Não secreta enzimas. 

• Também chamado de estômago de regurgitamento. 

• Representa 5% do volume total dos reservatórios 

gástricos de bovinos. 

estranho na referida cavidade, os animais não 

conseguem expeli-lo, sendo, então, desvia-

do cada vez mais em sentido caudal, para a 

faringe e o csôfago, auxiliado pelos movimen-

tos de deglutição. 

3. Características anatómicas do órgão: a mucosa 

do retículo c repleta de relevos laminares, os 

quais facilitam, e muito, a retenção do corpo 

estranho e sua respectiva penetração. Além 

disso, a cavidade reticular, estando disposta 

ventralmente na desembocadura do esôfago 

e do cárdia, torna ainda mais fácil a queda de 

corpos estranhos nele. 

A inspeção direta do retículo não é realizada 

em virtude de sua localização, já que está quase 

totalmente envolvido pelo gradil costal. Não se 

denota, portanto, alteração do contorno abdomi-

nal ventral por aumento de volume que diga res-

peito, única e exclusivamente, ao compartimento 

reticular. Porém, podemos observar a atitude do 

animal em posição quadrupedal e locomoção, já 

que, em algumas situações, os processos dolorosos 

sediados no retículo fazem com que os animais 

assumam algumas posturas indicadoras do seu 

comprometimento. É comum observar os animais 

tentando manter os membros torácicos mais ele-

vados que os pélvicos (eventualmente sobem em 

cochos, bebedouros), para aliviar a pressão dos 

demais órgãos da cavidade abdominal, principal-

mente do rúmen sobre o retículo e este, por sua 

vez, sobre um determinado corpo estranho que es-

teja eventualmente perfurando a sua mucosa e 

causando um processo inflamatório agudo. Esses 

animais se locomovem vagarosamente, não acom-

panhando a marcha dos outros animais. 

A palpação superficial do retículo de bovinos 

com os dedos é difícil em virtude da tensão abdo-

minal existente. Em pequenos ruminantes, esse tipo 

de manipulação pode ser tentado, já que apresentam 

uma parede abdominal relativamente fina. Porém  
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é uma enfermidade de ocorrência rara nessas espé-

cies. A palpação profunda é realizada com a finalidade 

de se verificar um aumento de sensibilidade na região 

xifóide, feita colocando-se o punho fechado sob o 

apêndice xifóide, apoiando-se o cotovelo sobre o 

joelho. Durante a palpação, o clínico deve observar 

se o animal geme ou se há uma alteração da frequência 

ou da amplitude respiratória em decorrência da dor, 

como ocorre nas perfurações da mucosa reticular por 

corpos estranhos. 

Outras provas podem ser utilizadas para se 

pesquisar a presença de resposta dolorosa, entre 

as quais se destacam: prova do bastão, prova da 

percussão dolorosa e a prova dos planos inclinados 

(Tabela 5.7). 

Na prova do bastão, deve-se prosseguir, em 

sentido caudal, a intervalos de um palmo, até a 

porção proximal do prepúcio em animais machos 

e do úbere nos do sexo oposto, já que outras cau-

sas de algia abdominal, tais como úlcera abomasal 

e ruminite, podem causar uma resposta dolorosa 

similar à observada nos casos de reticulite traumá-

tica. Um resultado positivo das provas de sensibi-

lidade dolorosa (gemido, inquietação, contração 

muscular com pausa respiratória) indica, quase 

sempre, a existência de uma afecção traumática 

aguda. No entanto, é importante que se tenha 

cautela na interpretação dos resultados obtidos, já 

que, cm alguns animais temperamentais e inquie-

tos, ou mesmo quando os dois primeiros métodos 

são realizados com força excessiva, se observam 

respostas falso-positivas. A detecção de gemidos é 

grandemente facilitada com a colocação de um 

aparelho de ausculta na região traqueal.  

A ausculta é feita na porção ventral entre a 6-

e a l- costela. Ausculta-se um ruído de líquido 

batendo contra a parede (cascata) originado pe- 

las contrações do retículo e pelo tipo de conteú-

do presente nele. No entanto, é um procedimen-

to dispensável em virtude da sobreposição dos 
ruídos ruminais e da forte correlação motora que 

o rúmen e o retículo possuem.  

OMASO 

O omaso é de formato elipsóide e um tanto com-

primido entre suas faces parietal e visceral. É 

claramente separado dos outros reservatórios. A face 

parietal (direita) está relacionada principalmente 

ao diafragma e ao fígado e a face visceral (esquerda) 

está em contato com o rúmen, o retículo e o abomaso. 
É ligado ao retículo pelo orifício reticuloomasal e 

do sulco ruminorreticular, repousando acima do 

abomaso e, topografícamente, encontra-se no terço 

médio entre o 1° e 9° espaço intercostal do lado 

direito (Quadro 5.9). O omaso de caprinos e ovinos 

é bem menor que o retículo.  

Em virtude de sua localização dentro do gra-

dil costal, o omaso é praticamente inacessível aos 

métodos usuais de exame como a inspeção, a pal-

pação e a percussão. Muitas vezes os distúrbios do 

compartimento omasal são detectados por meio da 

laparotomia ou ruminotomia exploratória. 

Quadro 5.9 - Características do compartimento 

omasal. 

• Encontra-se unido ao retículo pelo or ifício ret i 

culoomasal. 

• Projeções laminares de mucosa, semelhantes a fo 

lhas de livro; daí também a denominação de folhoso. 

• Absorção de água, sais minerais e ácidos graxos. 

• É o menor dos reservatórios nas espécies caprina e 

ovina. 

 
Procedimentos/Comentários 

Coloca-se um bastão de 1 a 1,5m de comprimento sob a região xifóide do animal, o qual 

é seguro em cada extremidade por dois assistentes. Suspende-se vagarosamente e, em se-

guida, deixa-o cair repentinamente. Repetir a manobra para confirmar a resposta.  

É realizada com a mão fechada ou com um martelo com cabeça de borracha pesada 

(similar ao de borracheiro) aplicando-se, inicialmente, pancadas leves e depois mais fortes. 

Evitar percutir sobre as costelas e a veia epigástrica caudal, pois podem ocorrer fraturas 

e/ou hematomas (Fig. 5.9).  

Um bovino com reticulite traumática reluta em percorrer uma descida fazendo-o vagaro-

samente, já que o corpo estranho penetra mais profundamente na mucosa reticular, em 

virtude da grande compressão de órgãos abdominais mais pesados, como o rúmen, sobre 

o retículo. Porém, o animal mostrará um grande alívio na subida, pelo efeito inverso que 

a postura promoverá sobre o corpo estranho.  

Percussão dolorosa 
Planos inclinados 

Tabela 5.7 - Testes usados para pesquisar a presença de resposta dolorosa.  
• •  
Teste 

Bastão 
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Figura 5.9 - Percurssão dolorosa da região reticular feita 

com o punho. 

ABOMASO 

O abomaso (Quadro 5.10) em pequenos ruminantes 

é proporcionalmente maior c mais extenso que o 
de bovinos. Em caprinos e ovinos lactentes,  

o abomaso comporta um volume de até 290mL e 

os bezerros, em média, cerca de 2 litros. Durante os 

primeiros meses de vida, o abomaso encontra-se 

localizado à esquerda do abdome, adjacente ao 

diafragma; à medida que o animal vai se tornando 

adulto, o abomaso vai se movendo gradualmente, 

para o lado direito. Em animais adultos, o abomaso 

estende-se caudalmente entre o rúmen e o omaso 

desde o 1° espaço intercostal até uma linha imagi-

nária transversa tirada pela primeira e segunda vér-

tebras lombares, sendo o compartimento localiza-
do mais distalmente dentro da cavidade abdomi-

nal. A face parietal está em contato principalmen-

te com o assoalho abdominal, enquanto a face vis-

ceral está, em sua maior parte, relacionada ao rúmen 

e ao omaso. A porção pilórica do abomaso encon-

tra-se direcionada dorsolateralmente, caudalmen-

te ao omaso, sendo seguida pelo piloro e duodeno. 

Metade do órgão encontra-se sob o gradil costal e 

a outra metade, fora dele, sendo, esta última, a porção 

a ser examinada. O abomaso em ovinos e caprinos 

é relativamente maior e mais longo que o de bovinos. 

Quadro 5.10 - Características do compartimento 

abomasal. 

• Estômago verdadeiro, com mucosa gástrica glan 

dular, lembrando o estômago dos monogástricos. 

• Principal órgão digestivo de animais lactentes, se- 

cretando renina ou quimosina, ácido clorídrico e 

pepsinogênio. 

• Promove a dissociação de lipídios. 

• Representa 7% do volume total dos reservatórios 

em animais adultos. 

O exame do abomaso visa, principalmente, observar 

possíveis alterações no seu posicionamento dentro 

da cavidade abdominal que venham a afetar, 
secundariamente, o funcionamento fisiológico dos 

outros reservatórios. 

Pela observação do contorno abdominal po-

demos pesquisar aumento de volume na região 

hipocondríaca que possa sugerir uma sobrecarga 

abomasal. Em casos de deslocamento do abomaso 

para a direita seguido de distensão, ocorre aumento 

de volume abdominal direito, ligeiramente cau-

dal ao arco costal direito, sendo mais facilmente 

perceptível em animais lactentes.  

A palpação externa só é eficiente em peque-

nos ruminantes e em bezerros e quando o mes-

mo está repleto por areia, gases e leite. Para tan-
to, coloca-se, de preferência, o animal em decúbito 

lateral esquerdo. Em bovinos adultos, a sucussão 

ou o baloteamento (ausculta + palpação) é reali-

zada pressionando-se alternadamente a parede 

abdominal com o punho e frequentemente pro-

duz ruídos líquidos, como de chuveiro ou splashs, 

quando feita sobre um compartimento que con-

tenha gás c fluido livres, como ocorre no desloca-

mento abomasal. 

A palpação indireta é realizada pela punção, 

com uma agulha inserida sobre a pele até o 

abomaso, colocada em um ponto equidistante entre 

a cartilagem xifóide e o umbigo. Se houver areia, 
sentir-se-á o seu atrito com o metal da agulha. O 

pH normal do conteúdo abomasal varia de 2 a 4. 

Valores entre 5 e 7 ocorrem como resultado de 

hemorragia no órgão (coloração vermelho-ferru-

gem), como nos casos de úlceras abomasais.  

A percussão é realizada no terço distai do 

abdome do 7
a
 ao 11

a
 espaço intercostal do lado 

direito. Em animais jovens, pode-se usar a técni-

ca dígito-digital e, em animais adultos, a marte-

lo-pleximétrica. O som normal do abomaso é 

submaciço em virtude da presença de líquido e 

gases no seu interior. A percussão geralmente não 
pode detectar o abomaso com segurança quando 

está normal, mas é de grande utilidade para localizá-

lo quando do seu deslocamento, já que se denota 

a presença de "pings" ou tilintares, utilizando-se a 

percussão-auscultatória, como anteriormente 

mencionado. 

Alguns autores denominam como borborig-

mos os ruídos produzidos pelo abomaso, porém 

pouco se sabe sobre os ruídos normais do abomaso 

em virtude da crepitação do omaso e os ruídos do 

peristaltismo intestinal que se interpõem entre 

eles. Entretanto, a ausculta minuciosa do abomaso 
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pode revelar ruídos crepitantes débeis, agudos, 
lembrando um gorgolejo, como se uma pipeta 
repleta de líquido fosse esvaziada em um reci-
piente que contenha água até a sua metade.  

FÍGADO 

O fígado é o mais importante órgão metabólico e 
fica situado obliquamente à superfície abdomi-
nal do diafragma (Quadro 5.11). Encontra-se, nos 
animais ruminantes, quase totalmente deslocado 
para a direita. Em bovinos, situa-se entre os IO2 

c o 12° espaço intercostal do lado direito; em pe-
quenos ruminantes, entre o 8- e o \2° espaço 
intercostal, do mesmo lado. Apresenta o lobo 
direito na região dorsal e o lobo esquerdo na região 
ventral em virtude do seu desvio de 90°, em relação 
à posição embrionária, causado pelo desenvolvi-
mento do rúmcn no lado esquerdo da cavidade 
abdominal. As variações fisiológicas de tamanho 
e localização ocorrem, portanto, dependendo da 
idade do animal e do estado de repleção dos ór-
gãos abdominais. 

A avaliação do fígado deve ser baseada, prin-
cipalmente, nos dados da anamnese, inspeção de 
mucosas aparentes, palpação e percussão da re-
gião hepática e realização de exames complemen-
tares (provas de função hepática e biópsia, por 
exemplo). 

A inspeção clireta do fígado em animais ru-
minantes é pouco elucidativa, já que as altera-
ções de contorno abdominal são raramente vis-
tas, mas, quando presentes, ocorrem posteriormen-
te à última costela do lado direito, na região dor-
sal, por aumento de volume hepático acentuado. 
Uma coloração amarelada de mucosas, observada 
durante a avaliação geral do paciente pode, con-
tudo, sugerir comprometimento hepático. Em 
bovinos, mesmo naqueles portadores de hepato-
patias graves, os sintomas de envolvimento do 
fígado podem não estar presentes, o que torna 
ainda mais difícil o estabelecimento do diagnós-
tico de algumas de suas afecções. Muitas vezes 

um dano hepático primário conduz a uma altera-
ção de outros sistemas ou partes do corpo, como 
nos casos de fotossensibilização hepatógena, onde 
se verifica o aparecimento de dermatites, princi-
palmente em regiões desprovidas ou pouco 
pigmentadas, tais como orelhas e faces laterais do 
úbere e das tetas. 

A palpação do fígado é feita empurrando-se 
as pontas dos dedos da mão direita por trás do arco 
costal com certa pressão, apoiando, ao mesmo tempo, 
a mão esquerda no dorso do animal. O lobo hepá-
tico normal não é palpável. Em animais magros, 
pouco musculosos e cooperativos (que não contraiam 
excessivamente a musculatura abdominal na ma-
nipulação), um aumento acentuado do volume 
hepático (hepatomegalia) faz com que o bordo 
direito projete-se além do arco costal direito, faci-
litando a sua palpação. O fígado, dessa maneira, 
apresenta um bordo espessado e arredondado, di-
ferente da superfície delgada c fina observada em 
animais sadios. Uma forte pressão exercida com as 
pontas dos dedos sobre os espaços intercostais que 
recobrem o fígado pode ser de grande valia para 
revelar a existência de dor, particularmente nos 
animais com hepatopatias agudas. 

A percussão hepática é feita nos espaços in-
tercostais, onde o fígado se encontra localizado 
nas diferentes espécies, ou seja, sobre as três 
últimas costelas do lado direito. À percussão, é 
possível ter ideia da extensão da área de macicez 
hepática, embora, na maioria dos casos, seja im-
provável detectar hepatomegalia pelo referido 
método. Na porção proximal (dorsal) da região 
hepática, onde o fígado é sobreposto pelo bordo 
pulmonar, o som obtido é submaciço, tornando-
se maciço à medida que as ondas de percussão 
vão atingindo o fígado. Com isso, um aumento 
hepático considerável causado por múltiplos abs-
cessos hepáticos, falha cardíaca congestiva e he-
patite difusa faz com que a macicez total ultra-
passe o limite topográfico do fígado normal. Toda 
a área deve ser percutida para detectar um foco 
de dor localizado, associado a uma lesão branda. 

  

Quadro 5.11 - Principais funções do fígado. 

• Secreção de bile. 

• Formação e estoque de glicogênio. 

• Desaminação de aminoácidos e formação de ureia. 

• Destruição de ácido úrico. 

• Síntese de ácidos graxos. 

• Armazenamento de vitamina A. 

ALÇAS INTESTINAIS 

Como o rúmen ocupa a metade do lado esquerdo 
do abdome, as alças intestinais ficam posicionadas 
nos dois terços posteriores do lado oposto. 

Por inspeção, pode-se apreciar, excepcional-
mente, aumentos de volume no flanco direito, no 
desenvolvimento de timpanismo provocado por 
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torção do ceco, no vólvulo, íleo paralítico e inva-
£injção intestinal. A palpação profunda da pare-
de abdominal direita pode acusar sensibilidade 
•os casos de enterite ou nas diferentes formas de 
oclusões intestinais. Contudo, a palpação retal é 
bem mais elucidativa e fornece dados importantes 
tais como quantidade e grau de umidade do 
material fecal, estreitamento, sensibilidade, tor-
ções, etc. 

Obtém-se um som timpânico na região de 
fossa paralombar direita, o qual vai decrescendo 
de intensidade e transformando-se em submaciço, 
i medida que os golpes de percussão se dirigem 
para as porções ventrais. Uma inversão na obten-
ção desses sons nas respectivas regiões sugere 
uma alteração de posicionamento e/ou de reple-
ção das alças. 

Observa-sc, à ausculta do abdome direito, 
ruídos hidroaéreos discretos (borborigmos), que 
são, muitas vezes, sobrepostos pelos ruídos pro-
duzidos pelos reservatórios gástricos, principal-
mente por aqueles originados no rúmen. Os bor-
borigmos constituem um fenómeno normal quando 
produzidos com frequência reduzida, pouca 
intensidade e duração limitada. Os ruídos estarão 
aumentados em frequência e intensidade nas 
enterites c diminuídos nas fases avançadas das 
obstruções ou das diarreias, em virtude da eli-
minação do conteúdo das alças. 

A palpação retal é de grande auxílio para iden-
tificar e/ou confirmar qual a estrutura que está 
promovendo a alteração do contorno abdominal, 
percebida durante a avaliação preliminar. Con- 

tudo, a palpação retal é impossível de ser reali-
zada em pequenos ruminantes e em bovinos com 
menos de dez meses de idade, dependendo da 
raça do animal. Nesses animais, a palpação digi-
tal, semelhante à realizada em animais de com-
panhia, pode ser feita para determinar a nature-
za e a quantidade de fezes ou então a sua ausên-
cia na ampola retal. 

O comportamento do animal, durante a in-
trodução da mão no reto e quando os diferentes 
órgãos são manipulados, deve ser observado para 
evidenciar dor ao toque. O animal portador de 
uma obstrução intestinal apresenta inquietação e 
dor resultante das contrações da motilidade que 
são induzidas. Normalmente, o saco cego dorsal 
do rúmen é imediatamente palpável após a pas-
sagem da mão. Quando o mesmo está distendido 
(timpanismo, indigestão vagai), é possível encon-
trar a sua parede cm região pélvica, deslocando o 
rim esquerdo caudalmente e à direita do plano 
mediano. As partes craniais do rúmen e retículo 
são inacessíveis à exploração retal. O abomaso 
normal também se encontra fora do alcance da 
mão mas, ocasionalmente, nos casos de desloca-
mento ou torção para a direita, o mesmo torna-se 
tão distendido que preenche a metade direita da 
cavidade abdominal, o que normalmente é im-
possível, por ser essa parte da cavidade abdomi-
nal ocupada pelas alças intestinais. Ao contrário, 
quando ocorre o deslocamento à esquerda, há 
sensação de esvaziamento na porção superior da 
cavidade abdominal direita. Uma massa com as-
pecto de salsicha pode ser denotada à palpação  

  

 

  

Figura 5.10-Prolapso de reto em um bezerro 

após disquezia severa. 
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quando do desenvolvimento de intussuscepção 
na cavidade abdominal direita, e alguns segmen-
tos de alças podem estar distendidos por gás e 
pode-se palpar uma massa com o aspecto de sal-
sicha. Na obstrução, é comum encontrar o reto 
vazio, exceto pela presença de uma pequena 
quantidade de muco, muitas vezes sanguinolen-
to, que adere à luva de palpação.  

A região anal deve ser examinada para eviden-
ciar a presença de edema, prolapso retal (ver Fig. 
5.10), fissura ou a ausência do ânus (atresia anal). 

EXAMES COMPLEMENTARES 

Ao término do exame físico específico, o exami-
nador pode desejar realizar um diagnóstico dife-
rencial ou confirmar a sua suspeita diagnostica pela 
realização de exames complementares. Alguns 
desses podem ser feitos imediatamente, ao passo 
que outros requerem a utilização de equipamen-
tos ou de procedimentos laboratoriais específicos, 
cujos custos devem ser levados em consideração 
antes da sua solicitação. Os procedimentos auxi-
liares de maior importância para o auxílio diagnós-
tico, bem como para o estabelecimento da indi-
cação terapêutica e o prognóstico do caso, são: 

 

• Paracentese abdominal. 
• Laparotomia exploratória. 
• Exame do líquido rumenal. 
• Detector de metais. 
• Exame de fezes. 
• Provas de avaliação hepática. 
• Hemograma. 

Paracentese Abdominal 
Entre o peritônio visceral e o parietal existe 

um espaço chamado cavidade peritoneal, que 
normalmente contém fluido suficiente para lu- 

Juadro 5.12 - Material mínimo necessário a 

realização de paracentese abdominal. 

• Aparelho de tricotomia. 

• Detergente. 

• Álcool iodado. 

• Agulha, trocarte ou cânula com tamanho apropriado. 

• Luvas de procedimento estéreis. 

• Seringa (2 a 5ml_). 

• Tubos para colheita (com e sem anticoagulante - 

EDTA). 

brificar o peritônio e, assim, permitir o livre 
movimento entre as vísceras abdominais. A co-
lheita e a avaliação do líquido peritoneal são de 
grande auxílio no estabelecimento do diagnósti-
co e prognóstico de alguns distúrbios gastroin-
testinais, principalmente quando se suspeita de 
processos inflamatórios na respectiva cavidade 
abdominal. Contudo, pode ser utilizado, também, 
no diagnóstico etiológico e/ou diferencial de des-
locamento abomasal, ascite, uroperitônio, hidro-
pisia dos envoltórios fetais (Quadro 5.12). 

Em animais monogástricos, o líquido perito-
neal é colhido no ponto mais ventral do abdome; 
no entanto, a mesma orientação anatomotopográ-
fica não pode ser utilizada para os animais rumi-
nantes adultos, já que resultaria na punção da 
parede rumenal. E recomendável que se colha o 
líquido peritoneal no local mais próximo de onde 
o problema está ocorrendo, em virtude da capa-
cidade dos animais ruminantes, mais especifica-
mente de bovinos, de restringir os processos in-
fecciosos e/ou inflamatórios em uma região es-
pecífica da parede abdominal. Por exemplo, em 
um animal com suspeita de reticuloperitonite, a 
centese abdominal deve ser feita na região em 
que se encontra o retículo, ou seja, no quadrante 
abdominal cranial esquerdo, de preferência com 
o animal em posição quadrupedal. Os quadran-
tes abdominais craniais ficam localizados 5cm 
caudalmente ao apêndice xifóide e 5cm à esquerda 
ou à direita da linha média. Os quadrantes abdo-
minais caudais encontram-se na região caudoven-
tral do abdome, medial à prega do flanco. Em vacas, 
uma sugestão é utilizar o parênquima mamário 
como orientação, já que os referidos quadrantes 
se encontram cranialmente à junção dos quartos 
mamários craniais com a parede abdominal. Uma 
outra opção, em bovinos adultos, seria a punção 
do abdome em cerca de 5cm à direita da cicatriz 
umbilical, sempre desviando o bisel da agulha dos 
grandes vasos. Os bezerros devem ser posicionados 
em decúbito lateral esquerdo, puxando o mem-
bro pélvico direito em sentido caudal e dorsal. 
Dois locais podem ser utilizados: o primeiro, li-
geiramente dorsal e caudal ao umbigo (não é in-
comum a perfuração do abomaso) e, caso não haja 
êxito, pode-se tentar o ponto mais central da re-
gião inguinal (Fig. 5.11). A abdominocentese em 
caprinos e ovinos é feita para esclarecer a provável 
causa de uma distensão abdominal (ascite, 
uroperitônio, sobrecarga, hidropisia de anexos 
fetais). Em animais machos, a ruptura de bexiga 
causada por urolitíase obstrutiva é muito comum 
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e promove o acúmulo da urina na cavidade perito-
neal. Como os problemas causados pela ingestão 
de corpos estranhos são raros em pequenos rumi-
nantes, a centese abdominal é realizada no ponto 
mais ventral do abdome, de 2 a 4cm à direita da 
linha média, evitando a perfuração do rúmen. É 
preciso atenção para não puncionar as veias epi-
jastricas caudais (mamarias) em fêmeas, ou o pênis 
e o prepúcio, em machos. O acidente mais co-
mum observado na realização da centese abdominal 
é â perfuração de uma alça intestinal, cujo con-
teúdo pode ser confundido com líquido perito-
neal e enviado para exame. O derrame iatrogêni-
:-o de conteúdo intestinal na parede abdominal 
.^va ao desenvolvimento de peritonite assinto-
mática ou clínica, principalmente em bezerros. 

Normalmente, utiliza-se uma agulha de cali-
bre moderado (30x7, 40x12) na dependência da 
espécie, para a punção abdominal. Contudo, o uso 
de trocarte ou de uma cânula de teta (após a in-
cisão da pele) pode, também, ser feito. A utiliza-
ção de tranquilizantes em animais nervosos e/ou 
inquietos é muitas vezes requerida, mas deve-se 
fazer com que o animal, de preferência, perma-
neça em posição quadrupedal.  

O volume de líquido obtido varia de O a 5mL 
em um animal não gestante, podendo-se colher 
maiores volumes em vacas no final da gestação, 
pós-parto e, anormalmente, na maioria dos pro--
íssos inflamatórios primários ou secundários do 
^critônio. A não colheita de líquido peritoneal não 
exclui a possibilidade de ocorrência de peritonite, 
principalmente se o animal estiver desidratado. 
Nesse caso, recomenda-se acoplar uma seringa na 

agulha, movimentando a sua extremidade lenta-
mente dentro da cavidade peritoneal e aspirando 
com a seringa, concomitantemente. Contudo, o 
risco de hemorragia aumenta com a execução dessa 
manobra. 

Tendo em vista a grande facilidade da ocor-
rência de coagulação do líquido peritoneal co-
lhido de bovinos, é recomendável o seu armaze-
namento em dois frascos estéreis, sem e com an-
ticoagulante (EDTA). Ao passo que o transuda-
to representa um acúmulo passivo de fluido e 
não patológico, o exsudato está associado a pro-
cessos inflamatórios mediados geralmente por 
agentes infecciosos e, menos frequentemente, 
por reações imunes e tóxicas, que afetam a inte-
gridade do compartimento vascular, sendo a re-
ticuloperitonite traumática a causa mais comum 
de alterações do líquido peritoneal em bovinos 
(ver Tabela 5.8). 

Laparotomia Exploratória 

A abertura cirúrgica da cavidade abdominal 
e/ou do compartimento rumenal é um recurso de 
grande utilidade para a elucidação, confirmação 
e resolução de algumas disfunções digestivas, tais 
como acidose rumenal, indigestão por corpos es-
tranhos, deslocamentos abomasais, aderências, 
entre outras. É de fundamental importância nos 
casos em que a palpação retal se mostra pouco 
esclarecedora. Esse método auxiliar de diagnós-
tico apresenta várias vantagens, entre as quais se 
destacam: 

 

Figura 5.11 - Local de colheita de 

líquido peritoneal em bezerros 

jentilmente cedido pela Dra. 

Juliana Regina Peiró). 
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Tabela 5.8 - Características dos valores normais e anormais do líquido peritoneal de bovinos. 

Proteína total 
Densidade 
Células 
Cor 
Turbidez 
Odor 
Volume 
Coagulação 
Considerações clínicas 

 

< 3 

< 1.015 

< 6.000 

Incolor a amarelo-claro 
Claro - ligeiramente turvo 
Inodoro 
0-5 m L 
Ausente 
Maior volume em casos de gestação, no 
pós-parto, na falência cardíaca congestiva 

 

> 3 

> 1.016 

> 6.000 

Amarelo, vermelho, branco 

Ligeiramente turvo - turvo 

Alterado (pútrido, repugnante) 
> 5ml_ 

Presente 
Torção intestinal, reticulite, 

peritonite, perfuração abomasal, etc. 
  

  

• É realizado com o animal em posição qua- 

drupedal. 

• É de custo moderado e de fácil realização. 

• Apresenta raríssimas complicações pós-ope- 

ratórias. 

A escolha do lado da abertura da cavidade 

abdominal deve ser feita de acordo com a suspei-

ta da estrutura ou da região abdominal compro-

metida. Dessa forma, o flanco esquerdo é esco-

lhido se o rúmen, o retículo ou o omaso estiver(em) 

envolvido(s) no processo mórbido ou, o lado oposto, 

se omaso, abomaso, alças intestinais, órgãos pél-

vicos, rins e/ou o fígado for(em) o(s) órgão(s) alvo(s) 

a ser(em) avaliado(s). 

Seguindo a abertura da parede abdominal, o 

abdome deve ser explorado, na tentativa de se 

verificar aderências, particularmente de retículo 

c abomaso. Não é recomendável a manipulação e 

a retirada dessas aderências já que podem levar à 

disseminação da infecção, com subsequente pe-

ritonite. Após a colocação de uma borracha de 

campo, na incisão da laparotomia, colhe-se, com 

a mão em forma de concha, uma amostra do lí-

quido peritoneal (mesmo se realizada a abdomi-

nocentese) e observa-se a quantidade, a cor, a 

consistência e o odor. Depois a mão é introduzi-

da na cavidade e os órgãos abdominais, finalmente, 

são explorados. 

A ruminotomia exploratória permite ao clí-

nico verificação minuciosa da quantidade, da 

composição e do grau de trituração do seu con-

teúdo. Após a remoção de toda a ingesta, a por-

ção da parede do rúmen deve ser inspecionada 

(vermelhidão e perda do epitélio associado a 

ruminite) c toda a parte interna do rúmen pode 

ser palpada, utilizando, em parte, a mesma téc-

nica da palpação retal. O retículo deve ser mi-

nuciosamente pesquisado. Feita a verificação  

da presença de corpos estranhos, a parede reti-

cular deve ser presa entre os dedos e puxada 

na tentativa de se detectar aderências. O orifí-

cio reticuloomasal deve ser avaliado com rela-

ção ao seu tônus, introduzindo, para tal, os dedos 

da mão exploradora, os quais serão comprimi-

dos pelo seu fechamento se nenhum transtor-

no vagai significativo estiver presente. O omaso 

e o abomaso podem também ser examinados 

por meio da parede rumenal 

Alguns procedimentos terapêuticos podem ser 

realizados após a exploração do rúmen como, por 

exemplo, a retirada e a substituição do conteúdo 

rumenal e administração de antibióticos e surfac-

tantes, por exemplo. Dessa forma, a laparorrumi-

notomia, além de ser um método semiológico, 

consiste, também, em um importante recurso te-

rapêutico. 

Exame do Líquido Rumenal 

Os exames laboratoriais do líquido rumenal 

foram preconizados em 1959 e atualmente são 

considerados fundamentais para o diagnóstico 

diferencial e etiológico das principais afecções dos 

reservatórios gástricos. As provas laboratoriais do 

líquido rumenal são, de maneira geral, divididas 

da seguinte forma: 

• Avaliação física: cor, consistência, odor, sedi 

mentação e flutuação. 

• Avaliação química: pH, redução do azul de 

metileno, conteúdo de cloretos, fermentação 

da glicose e digestão da celulose. 

• Avaliação microbiológica: protozoários (densi 

dade, atividade e contagem global) e bacté 

rias (Gram e contagem global). 
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Como Realizar a 

Colheita do Líquido Rumenal? 

O método ideal de colheita é feito utilizando-se uma sonda esofágica. As sondas devem ser 
constituídas, de preferência, de plástico de boa qualidade no seu interior c revestidas com aço, 
possuir, em sua extremidade, uma cúpula metálica, com vários orifícios, que reduzirão a possibilidade 
de obstrução. Essa cúpula, em virtude do seu peso, facilitará, também, a penetração no material 
fibroso, possibilitando a obtenção de uma amostra mais representativa. A sonda esofágica escolhida 
deve ser de comprimento e diâmetro adequados, na dependência da espécie em questão. Para bovinos 
adultos, a sonda deve ter um comprimento mínimo de 2,30m sendo, para pequenos ruminantes, o seu 
comprimento estimado em l,30m, para se conseguir colher, de preferência, o material localizado no 
saco rumenal ven-tral. As sondas devem ser lubrificadas com uma solução mineral (7mL), devendo ser 
suficientemente flexíveis e pesadas em sua extremidade superior, o que permitirá a obtenção de um 
grande volume de líquido rumenal (cerca de SOOmL). As sondas de plástico, tais como as sondas naso-
gástricas de equídeos, não devem ser, a princípio, utilizadas pela cavidade bucal, já que apresentam 
uma grande dificuldade à passagem através do esôfago (fazendo com que haja maior resistência do 
animal ao seu manuseio) como, também, à sua penetração na camada de material fibroso. Com isso 
pode haver grande demora entre 3. passagem da sonda e a aspiração do líquido rumenal, aumentando as 
chances de contaminação da amostra com saliva. Quantidades menores de suco rumenal (para 
medição do pH e exame microscópico) podem ser colhidas, caso necessário, por punção da parede 
rumenal, utilizando-se uma agulha ou um trocarte de tamanho apropriado. Porém, peritonite discreta 
e localizada pode ocorrer após a realização desse procedimento (Fig. 5.12). 

Três aspectos básicos devem ser levados em consideração no momento da colheita do líquido 
rumenal: 

1. Posição do animal (estação ou decúbito). 
2. Tipo de material alimentar ingerido. 
3. Apreensão da língua. 

As colheitas realizadas com os animais em posição quadrupedal geralmente apresentam va- 



lores significativamente mais baixos de pH que as amostras obtidas em animais em decúbito 
csternal. Do ponto de vista anatómico, o animal em posição quadrupedal apresenta as porções 
cervical e torácica do esôfago mais cretas. Na região torácica, a curvatura esofágica apresenta-se cm um 
ângulo mais obtuso, o que facilita a passagem da sonda na região. Por outro lado, os animais em 
decúbito esternal, principalmente os mais temperamentais, encontram-se mais sujeitos a estímulos 
adrenérgicos externos causando, assim, mesmo que temporariamente, ptialismo mais intenso. 

A quantidade de material colhido é menor em animais alimentados exclusivamente com 
forragens verdes, principalmente nas primeiras cinco horas que se seguem à alimentação, em 
virtude da não digestão dos seus componentes. Esse fato, além de diminuir a proporção líqui-
do/sólido no interior do compartimento rumenal, promove, ainda, a aderência de verdadeiras massas de 
forragens ao redor da cúpula coletora, ocluindo os seus orifícios de forma parcial ou total. A 
quantidade de material colhido também é um fator de influência nos resultados a serem obtidos. 
Quando se coleta mais que 300mL, os resultados apresentam-se dentro dos padrões estabelecidos. 
Já a obtenção de um volume menor exibe uma distinta alcalinização e, portanto, um pH irreal. 

De preferência, a apreensão da língua deve ser realizada sem retirá-la da cavidade bucal, apenas 
fixando-a em sua porção média (com o polegar ou com um guia de sonda), a fim de mante-la presa e 
estendida. O método de imobilização da língua por meio do seu afastamento lateral é mais trabalhoso, 
podendo causar dor e um maior estímulo simpático, com consequente aumento do fluxo salivar. O 
abre-bocas também é um método que induz a certa relutância do animal à passagem da sonda, já que o 
animal, instintivamente, retrai a língua e, assim, o istmo das fauces na faringe é ocluído parcialmente 
pelo tônus lingual (proeminência elíptica da língua), dificultando a realização da sondagem. 

O ideal é que o material colhido seja imediatamente processado. No entanto, isso nem sempre é 
possível, principalmente quando é obtido a campo e/ou quando se faz necessário o uso de 
equipamentos mais sofisticados. É recomendável que a amostra colhida seja adequadamente arma-
zenada até a sua avaliação, preservando, de preferência, as condições de anaerobiose e de tem- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



132    Semiologia Veterinária: A Arte do Diagnóstico 

 
Figura 5.13 - Colheita de líquido rumenal em ovino.  

Figura 5.12 - Sondagem naso-rumenal em bovino com so-

brecarga rumeral. 

peratura do compartimento em que se encontra-

va. Essas exigências são satisfatoriamente aten-

didas colocando-se a amostra em uma garrafa 

térmica previamente aquecida (água morna, por 

exemplo). Quando a amostra é guardada à tem-

peratura ambiente (20 a 22°C), é recomendável 

que seja processada até nove horas após a sua 

colheita. Sendo conservada em geladeira (4 a 5°G), 

pode ser avaliada até 24 horas após a colheita. Con-

tudo, em amostras não analisadas imediatamente 

após a colheita, deve-se estar atento para prová-

veis alterações ocorridas nesse intervalo (perda 

da atividade dos microorganismos, mudanças no 

pH, por exemplo).  

Cor 

A cor do líquido rumenal varia na dependên-
cia da alimentação ingerida pelo animal, isto é, 
pelo tipo e composição da ração. Animais que 
pastejam apresentam um líquido rumenal de verde 

oliva a verde acastanhado. O suco rumenal da-
queles que se alimentam de grãos ou silagem é 
marrom-amarelado e daqueles que se alimentam 
de milho é castanho-amarelado em virtude da 
grande quantidade de caroteno presente nesses 
alimentos. 

Cor Anormal do Líquido Rumenal 

Acinzentado. Bezerros com refluxo abomasal, 

falha do sulco reticular. 

Amarelado a acinzentado. Acidose rumenal. 

Preto-esverdeado. Putrefação da ingesta, está-

se rumenal. 

Odor 

O odor é verificado logo após a obtenção do 

material para exame, fazendo-se leves movimen-
tos giratórios. Em casos normais, o odor deve ser 
nitidamente aromático, isto é, não repulsivo, 
devendo lembrar o odor dos componentes da ali-
mentação. O odor do líquido rumenal pode ser 
distintamente anormal em certos tipos de indi-
gestão, como demonstrado abaixo.  

Odor Anormal do Líquido Rumenal 

Sem odor. Inatividade microbiana, alimento 
pouco fermentescível.  

Acido. Acidose rumenal, refluxo abomasal. 
Pútrido ou repugnante. Decomposição alimentar. 
Amoniacal. Alcalose rumenal. 

Consistência 

A consistência do suco rumenal normal deve 

ser levemente viscosa (um tanto espessa), indi-

cando a presença de partículas de nutrientes 

sobrenadantes e a presença de microorganismos 

em quantidade adequada. Se a amostra estiver 

muito viscosa, é indício de contaminação salivar 

grave, não servindo, portanto, para uma avaliação 

confiável. Uma nova amostra deve ser colhida após 

o animal se mostrar tranquilo.  

Consistência Anormal do Líquido Rumenal 

Muito viscosa (pegajosa). Contaminação com 

saliva, timpanismo espumoso.  

Pouco viscosa (aquosa). Inatividade microbiana, 

jejum prolongado.  
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Concentração Hidrogeniônica (pH) 

A regulação do pH dos pré-estômagos é de 
vital importância para a sobrevivência dos rumi-
nantes. Os fatores mais importantes para a regu-
lação são: 

1. Velocidade da degradação bacteriana nos pré- 
estômagos e a quantidade de ácidos graxos pro 
duzidos a partir da hidrólise dos carboidratos. 

2. Volume do fluido salivar neutralizante pro 
duzido (a saliva tem um pH entre 8,1 a 8,5 e 
contém sais tampões como o bicarbonato de 
sódio e fosfato). 

3. Velocidade de absorção dos produtos resul 
tantes da fermentação. 

4. Passagem da ingesta pelo compartimento 
ruminorreticular (velocidade do trânsito di 
gestivo). 

Devc-sc levar em consideração na avaliação 

do pH do conteúdo rumenal que ele apresenta 

variações fisiológicas que oscilam entre 5,5 a 7. 

Essas variações são periódicas c produzidas pela 

ingestão de alimentos. Logo após a alimentação, 

ocorre uma intensificação da digestão bacteriana 

que, por sua vez, aumenta a produção de ácidos 

graxos, diminuindo os valores do pH, atingindo 

seu nível mais baixo três horas após a alimenta-

..3o. Com o passar do tempo e antes que ocorra 

novamente a ingestão de alimentos, o pH vai 

aumentando gradativamente e, 12 a 24 horas após 

2 última alimentação, esses valores podem che-

gar a sete ou até mais. Não se deve esquecer que 

a amplitude das variações do pH é determinada 

pela composição do alimento fornecido. 

As espécies bacterianas que degradam o amido 

e os açúcares aumentam em quantidade e ativi-

Jade em um pH baixo, ao contrário de outras 

espécies que preferem a celulose, que estão acos-

tumadas em um pH elevado. Com isso, animais 

alimentados com dietas ricas em amido e açúca-

res e pobres em fibra bruta secretam menos sali-

va que os alimentados com volumosos. A razão 

da maior ou menor secreção salivar é explicada 

pela influência que tem a estrutura do alimento, 

ou seja, o tamanho das fibras e a duração da ru-

minação. Durante a ruminação, a saliva produzida 

é cerca de duas a três vezes maior que durante o 

reríodo de repouso e a ruminação é mais demo-

rada quanto maior for o tamanho das partículas 

inseridas. 

Os valores mais baixos de pH indicam rápida 

fermentação de carboidratos de fácil digestão. 

Quando a fermentação é rápida, a produção de 

uma grande quantidade de ácidos graxos em pouco 

tempo ultrapassa a capacidade rumenal em 

absorvê-los ou tamponá-los com o bicarbonato 

salivar, resultando em baixíssimos valores depois 

de decorridas algumas horas da ingestão alimentar. 

Se essa fermentação é excessiva, a acidose rumenal 

se estabelece, fazendo com que uma nova popu-

lação bacteriana produtora de ácido láctico se 

estabeleça no compartimento rumenal.  

O fluido rumenal com um pH alto resulta da 

baixa fermentação de alimentos com alta quanti-

dade de fibras, propiciando o crescimento de 

inúmeras bactérias celulolíticas, que ficam muito 

mais à vontade para se reproduzirem em um pH 

elevado. A ausência de taxas fermentativas 

significantes poderá elevar os valores de pH (> 

7,5) em virtude da contínua produção de saliva, 

cuja alcalinidade não consegue ser neutralizada 

pela quantidade normal ou baixa de ácidos pre-

sentes. Um pH anormalmente alto pode ser ve-

rificado quando há uma produção excessiva de 

amónia (após a ingestão de alimentos nitrogenados 

não proteicos - ureia) ou putrefação rumenal (re-

sultante da fermentação de alimentos altamente 

proteicos, porém, danificados ou deteriorados). 

pH Anormal do Líquido Rumenal 

Neutro (6,2-7). Timpanismo, inatividade 

microbiana, indigestão simples. 

Aumentado (> 7). Jejum prolongado, ingestão 

de ureia e/ou outras fontes nitrogenadas (alcalose). 

 
 

Figura 5.14-Prova do azul de metileno: 1 -antes da mistura 

com reagente; 2 - amostra viável denotando-se camada 

azulada no seu topo e 3 - amostra com descoloração parcial 

do corante proveniente de um animal com anorexia.  
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Diminuído (< 5,5). Ingestão excessiva de car-

boidratos (acidose), refluxo abomasal (obstrução 

intestinal, lesão vagai).  

O pH pode ser obtido utilizando-se papéis 

indicadores de pH ou um medidor elétrico 

(pHmetro). Deve-se ter em mente que mesmo 

as amostras obtidas adequadamente com sonda 

esofágica conterão, indubitavelmente, alguma 

saliva, o que elevará um pouco o valor do pH 

aferido. Deve-se, por precaução, reduzir de 0,3 a 

0,5 unidade do pH total. O pH pode aumentar 

com o tempo pela liberação do dióxido de carbo-

no resultante da fermentação. Para reduzir tais 

efeitos, a amostra colhida deve ser imediatamen-

te fechada e o seu pH medido o mais rapidamente 

possível. 

Potencial Redox (prova do azul de metileno) 

O potencial redox c uma característica bioquí-

mica que reflete o metabolismo fermentativo anae-

róbico da população bacteriana. Uma determinação 

indireta do potencial redox pode ser realizada 

observando-se o tempo despendido pelo líquido 

rumenal para fazer desaparecer a coloração do azul 

de metileno. Uma mistura de ImL de azul de 

metileno a 0,03% em 20mL de suco rumenal é feita 
e observada em um tubo de ensaio, comparando-se 

a mistura com um fluido rumenal normal sem o 

corante (Fig. 5.14). Em um animal com uma mi-

crobiota altamente ativa e alimentando-se de grãos 

e capim, a cor do azul de metileno sumirá em até 

três minutos, levando ao topo da amostra uma estreita 

camada azulada descolorizada. O líquido rumenal 

de um animal que se alimenta somente de capim 

requererá de três a cinco minutos e, de um animal 

que só ingere grãos, necessitará de apenas um minuto 

para a redução do azul de metileno. O tempo de 8 

minutos ou mais para que ocorra a completa ou par-
cial descoloração do corante é observado em dietas 

de difícil digestão, anorexia prolongada e nos casos 

de acidose rumenal. Geralmente espera-se por até, 

no máximo, 15 minutos. Se a alteração de coloração 

não c observada até esse tempo, torna-se evidente a 

efetiva inatividade microbiana. Sem dúvida, é uma 

das provas mais confiáveis para determinar com rapidez 

e segurança a atividade da microbiota rumenal. 

Avaliação Microscópica dos Protozoários 

A avaliação da densidade e da atividade dos 

protozoários no líquido rumenal é um indicador  

sensível da normalidade da amostra e, conseqiien-

temente, da capacidade digestiva do compartimen-

to ruminorreticular (Quadro 5.13). 
A importância da avaliação dos protozoários do 

ponto de vista clínico decorre da sua grande sen-

sibilidade às eventuais anormalidades de pH que 

venham a ocorrer no líquido rumenal dos animais 

ruminantes e isso pode ser feito com apenas uma 

gota fresca colocada em uma lâmina de esfregaço 

sanguíneo. 

Microscopicamente, ambos os tipos de pro-

tozoários ciliados e flagelados variando de tama-

nho e forma estão presentes no líquido rumenal, 

com os protozoários ciliados superando os flage-

lados. Um animal saudável apresenta em seu lí-

quido rumenal uma grande variedade de tama-
nhos de protozoários, com uma atividade bastan-

te exacerbada. Por outro lado, nos animais com 

distúrbios digestivos, ocorre grande redução no 

número de protozoários e de sua atividade. Os 

protozoários são os microorganismos mais sensí-

veis às mudanças abruptas de alimentação, já que 

as mesmas modificam sobremaneira as condições 

de pH que estão imperando no rúmen. Assim, por 

exemplo, quando uma alimentação composta 

inicialmente por uma grande quantidade de vo-

lumoso é substituída por uma outra constituída 

basicamente por grãos, determinará maior acidez 
rumenal e essa acidez causará uma drástica redu-

ção do número c da atividade dos mesmos, antes 

mesmo que ocorra uma modificação da popula-

ção bacteriana. As maiores espécies são mais sen-

síveis a essas anormalidades e esse fator pode ser 

de grande auxílio na detecção da gravidade do 

problema e na sua evolução. Por exemplo, a pre-

dominância de protozoários médios e pequenos, 

cuja atividade ainda esteja presente, pode suge-

rir que o processo em questão se trata de um 

distúrbio brando ou transitório. A ausência de 

atividade em todas as espécies protozoárias, no 
entanto, é um indício de um processo grave, o 

que requer maiores cuidados. Todos os protozoá-

rios podem morrer quando o pH cai abaixo de 5.  

Quadro 5.13 - Avaliação dos protozoários do 

líquido rumenal. 

• Desaparecimento dos protozoários grandes: processo 

brando! 

• Desaparecimento dos protozoários grandes e mé 

dios: processo moderado! 

• Desaparecimento dos protozoários grandes, médios 

e pequenos: processo grave! 
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Um caso recente de acidose resultará numa falha 

da atividade desses microorganismos, mesmo o pH 

erguendo-se para dentro da faixa de normalidade, 

com o aumento da ingestão salivar. Nesse caso, o 

pH foi normalizado, mas outras alterações bioquí-

micas no líquido rumenal podem, ainda, estar ocor-

rendo, fazendo com que não haja condições para o 

desenvolvimento da população microbiana.  

Vale a pena lembrar que os protozoários são 

habitantes normais do líquido rumenal, mas a sua 

presença não é um pré-requisito para se ter uma 
atividade digestiva normal, pois a sua função di-

gestiva específica ainda não está completamente 

esclarecida. 

Determinação da Concentração de Cloretos 

A concentração de cloretos no líquido rumenal 

pode ser determinada com a obtenção do sobre-
nadante de uma amostra do líquido rumenal cen-

trifugada, utilizando-se um dos vários kits comer-

ciais que dosam a concentração de cloretos no soro 

sanguíneo (Quadro 5.14). 

Uma demora na determinação por até nove 

horas não altera os resultados obtidos. A saliva 

contém uma concentração de cloretos similar à 

do líquido rumenal; com isso, a contaminação da 

amostra com saliva também tem efeito mínimo 

nos valores observados. 

A concentração de cloretos no rúmen é qua-

se sempre menor que 30mEq/L, com valores maio-
res representando ou refluxo abomasal para dentro 

do compartimento rumenal (vómito interno dos 

ruminantes) por alteração no trânsito digestivo, 

ou a administração de uma grande quantidade de 

cloretos na alimentação. Na avaliação clínica dos 

pré-estômagos, uma elevada concentração de clo-

retos sugere que o problema primário reside, efe-

tivamente, no abomaso ou no intestino delgado e 

que o envolvimento do rúmen é secundário, cau-

sado, possivelmente, por um impedimento me-

cânico (obstrução) ou por transtorno motor à passa-

gem normal da ingesta. Dessa forma, esse teste 

pode ser de muito valor no diagnóstico diferen-
cial do refluxo abomasal e da acidose lática como 

causa do baixo valor de pH e do acúmulo anor-
mal de líquido no compartimento rumenal.  

 

Detector de Metais 

O uso de aparelhos detectores de metais pode 

auxiliar no diagnóstico, porém, deve-se usá-lo com 

cautela, já que a presença de estruturas metálicas 

no interior do rúmen e retículo é comum, não de-

terminando, porém, se tais estruturas são pontiagu-

das (pode ser, por exemplo, uma arruela) e mesmo 

que o sejam, não se pode ter certeza que realmente 
estão perfurando a parede do retículo. Em alguns 

animais, sobretudo nos importados, existe a prática 

de se colocar um imã no retículo, através da sonda 

esofágica, para a prevenção da enfermidade trau-

mática. Quando esses animais são submetidos ao 

detector de metais, evidentemente observa-se uma 

resposta positiva. Para se determinar a presença de 

um imã no interior do retículo deve-se aproximar 

uma bússola da região xifóide, observando-se o com-

portamento do ponteiro. Vale a pena ressaltar que 

esses aparelhos não são encontrados, atualmente, 

no mercado nacional para aquisição. 

Exame de Fezes 

Para o criador, as fezes eliminadas nada mais 

são que o produto final do alimento ingerido. No 

entanto, sua avaliação, para o clínico, pode forne-

cer inúmeras informações sobre a função motora 

e digestiva do sistema digestório.  

A medida física do volume de fezes elimina-
das em um período de 24 horas na rotina clínica 

é pouco realizada em animais pecuários. Geral-

mente, a alteração da quantidade de fezes só é 

percebida pelos proprietários quando muito evi-

dente, como nos casos de diarreia, de uma acen-

tuada diminuição e/ou, mesmo, da ausência de 

defecação. Os bovinos eliminam cerca de 25 a 45kg 

  

Quadro 5.14 - Interpretação da concentração de 

cloretos no líquido rumenal. 

• Transtorno vagai com pH e concentração de clore 

tos normais. Origem provável: orifício reticu- 

loomasal. 

• Transtorno vagai com pH baixo e concentração 

de cloretos elevada (> 30mEq/L). Origem prová 

vel: piloro. 

Quadro 5.15 - Principais fatores que influen-

ciam a coloração das fezes. 

Tipo de alimento ingerido (se lactente ou 

ruminante). 
Teor de clorofila presente na alimentação. 

Quantidade de bile incorporada ao bolo digestivo 

(urobilinogênio fecal). Velocidade de passagem 

pelas vias digestivas. 
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de fezes por dia, ao passo que caprinos c ovinos 
excretam até Ikg de material fecal no mesmo 
período. Uma diminuição na quantidade de fe-
zes pode ocorrer por diminuição na ingestão de 
água ou de alimentos (perda parcial de apetite), 
ou por um trânsito digestivo diminuído. A não 
eliminação de fezes ocorre, particularmente, nos 
casos de ectopias abomasais e obstrução funcional 
ou física das alças intestinais. 

Em animais lactentes a coloração das fezes apre-
senta uma tonalidade amarelada e é de consistên-
cia pastosa. As fezes de bovinos alimentados ex-
tensivamente são verdes (variando entre claro e 
oliva) e semi-sólidas, ao passo que as de bovinos 
confinados são castanho-escuras. As de caprinos e 
ovinos são verde-escuras a negras, eliminadas em 
grande número e de formato esférico. 

São de particular importância as alterações 
da cor causadas não só pelas modificações da 
dieta - como é o caso da sobrecarga rumenal 
por ingestão excessiva de carboidratos -, bem 
como por distúrbios do sistema digestório e/ou 
de outros sistemas, como aqueles provocados 
por trânsito digestivo retardado, que enegrece 
as fezes (intussuscepção) ou, inversamente, por 
obstrução dos duetos biliares, cujas fezes se 
mostram verde-opacas, pela pequena quantidade 
de pigmentos (ver Quadro 5.15). A presença e 
a mistura de sangue nas fezes ocasiona uma 
variedade de cores que vão desde o vermelho-
vivo (hematoquezia - hemorragia de intestino 
grosso e reto) ou negro-alcatrão (melena - he-
morragia de abomaso e intestino delgado), na 
dependência do local do sangramento, do tempo 
de permanência do bolo fecal no trato intesti-
nal e da quantidade de sangue eliminada. Às 
vezes, a quantidade de sangue é tão pequena 
que apenas pontos vermelhos de sangue estão 
presentes na superfície (coccidiose em animais 
jovens), ou que não chega a mudar a cor das fezes, 
sendo denominada de sangue oculto, cuja 
identificação c feita com a realização de exames 
laboratoriais específicos, tais como o teste de 
guiacol. A coloração das fezes, portanto, é de 
interesse clínico primordial, mas tem que ser 
adequadamente interpretada, já que algumas 
situações podem induzir ao erro, quais sejam: 

• Hemorragias gastrointestinais sem alteração 
da coloração das fezes (sangue oculto). 

• Alteração da coloração das fezes sem que, no 
entanto, haja hemorragia (administração oral 
de fenotiazina resulta em fezes avermelhadas). 

A presença de muco é um constituinte nor-
mal das fezes mas, quando em excesso, pode ser 
sugestivo de processo inflamatório intestinal (coc-
cidiose, salmonelose) ou de constipação. A ava-
liação da consistência é feita, de preferência, 
colocando-se e deslizando-se uma pequena quan-
tidade de fezes entre os dedos polegar, indicador 
e médio de uma das mãos. A consistência das fezes 
dependerá: a) da quantidade de água presente; 
b) do tempo de permanência da ingesta no intes-
tino grosso; e c) do estado de hidratação do pa-
ciente. A consistência normal das fezes de bezer-
ros e bovinos adultos é pastosa a firme. As fezes 
de animais adultos e sadios formam verdadeiras 
placas arredondadas, que não se espalham exa-
geradamente para os lados. Os caprinos e ovinos 
apresentam fezes de consistência firme, em for-
ma de pellets, com 0,5 a Icm de diâmetro que, 
quando eliminadas, se desprendem e se espalham 
facilmente no solo. No entanto, não é necessaria-
mente anormal se algumas vezes as fezes se apre-
sentarem unidas durante a defecação, formando 
um só bolo fecal, principalmente nos animais 
mantidos em pastagens frescas. O aumento da 
consistência está relacionado com as desidrata-
ções decorrentes, principalmente, dos processos 
febris, ou por diminuição do trânsito intestinal, o 
qual favorece a absorção mais intensa e mais 
demorada de água pelo intestino. A consistência 
pastosa fluida (para caprinos e ovinos) e/ou líqui-
da (para bovinos) das fezes é verificada quando 
há um aumento no teor de água nas mesmas, como 
verificado nos mais variados casos de diarreia. A 
consistência e a forma das fezes pode indicar o 
local da disfunção no sistema digestório. Em geral, 
grandes quantidades de fezes líquidas sugerem 
uma alteração no intestino delgado, onde, normal-
mente, grande parte da água ingerida é absorvi-
da. Muitas vezes, a eliminação de quantidades 
consideráveis de fezes pastosas contendo mate-
rial alimentar bem digerido pode sugerir compro-
metimento do intestino grosso. É interessante 
observar, nesses casos, se a diarreia está compro-
metendo todos os animais (diarreia alimentar, 
infecciosa e/ou parasitária) ou se apenas um úni-
co animal apresenta o problema (diarreia secun-
dária a outro sistema comprometido). Fezes pas-
tosas e enegrecidas são observadas em bovinos 
portadores de estase rumenal ou deslocamento 
abomasal. 

A composição das fezes em relação à propor-
ção de fibras não digeridas deve ser avaliada. A 
presença de fibras ou de grãos mal triturados ou 
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 digeridos nas fezes pode indicar um problema de 
mastigação (principalmente em pequenos rumi-
nantes que apresentam mastigação mais eficien-
te), de ruminação ou uma saída acelerada do ali-
mento dos pré-estômagos, como observado nos 
casos de reticulite traumática. 

O odor das fezes de animais herbívoros é pouco 
repugnante, ou seja, suportável. A avaliação do 
odor dos excrementos intestinais é importante 
como meio auxiliar para diagnosticar os casos de 
enterite que, de maneira geral, apresentam um 
odor fétido e repugnante, sendo, muitas vezes, 
em animais neonatos, o primeiro sintoma de in-
flamação intestinal. Fermentação excessiva pro-
duz fezes com odor ácido, rançoso, podendo ou 
não conter bolhas de gás na sua superfície.  

Provas de Avaliação Hepática 

As provas de avaliação hepática são frequen-
temente requisitadas para se confirmar a suspeita 
de envolvimento hepático, já que, muitas vezes, 
as manifestações clínicas não são observadas em 
todos os casos de doença hepática primária ou 
secundária. Os resultados laboratoriais depen-
derão da natureza da lesão e do seu tempo de 
evolução. Com relação à atividade das enzimas 
séricas, deve-se levar em consideração: 1. o local 
em que é produzida (se no citosol ou na mitocôn-
dria); e 2. se é exclusivamente hepática ou não 
(hepato-especificidade). Muitas vezes é necessária 
a combinação de vários resultados para se chegar 
ao diagnóstico. A enzima aspartato aminotrans-
ferase (AST), antigamente conhecida como transa-
minase glutâmica oxaloacética (TGO), é encon-
trada em muitos tecidos, apresentando, no entanto, 
maior atividade no fígado e nos músculos, utili-
zada, muitas vezes para se detectar uma lesão 
hepática. Para se diferenciar de uma lesão mus-
cular, pode-se determinar a creatina cinase (CK), 
enzima altamente específica para tal. A determi-
nação da fosfatase alcalina (FA) é de pouco valor 
diagnóstico para ruminantes, em virtude da am-
pla variação dos valores de referência. A ativida-
de da enzima gamaglutamiltransferase (GGT) é 
mais intensa nas células do epitélio renal, pân-
creas e dueto biliar. Apesar dessa enzima apre-
sentar uma intensa atividade nos rins, uma lesão 
nas células tubulares renais não condicionaria o 
seu aumento no soro sanguíneo, pois ela fluiria 
diretamente para a urina, sendo utilizada, normal-
mente, com indicador de colestase hepática. Apesar 

da dosagem da GGT ser considerada específica 
para o diagnóstico de problemas hepáticos, a de-
terminação dessa enzima em bezerros, cordeiros 
e cabritos é de pouca validade diante da diminu-
ta incidência de enfermidades desses órgãos em 
animais neonatos. Assim sendo, a verificação de 
uma intensa atividade da GGT no soro de rumi-
nantes recém-nascidos que consumiram quanti-
dades satisfatórias de colostro de boa qualidade 
representaria, com maior probabilidade, uma 
adequada transferência de imunidade passiva das 
mães para os filhos, que uma alteração hepática 
e/ou pancreática. O sorbitol parece ser a enzima 
de escolha para se determinar comprometimen-
to hepático em bovinos e ovinos. 

O hemograma é de utilidade na detecção de 
um processo inflamatório causado por corpos es-
tranhos perfurantes, observando-se uma neutrofi-
lia com desvio à esquerda nos processos agudos e 
monocitose nos processos crónicos. Os exames 
laboratoriais são também de grande auxílio para 
detectar ovos de helmintos, sangue oculto, pigmen-
tos biliares, bactérias, protozoários e/ou vírus. 
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Semiologia do Sistema 
Digestório de Equinos 

•Luiz CLÁUDIO NOGUEIRA MENDES 

JULIANA REGINA PEIRÓ 

 O sistema digestório equino é sede de importantes disfunções clíni-
cas que levam os animais à morte; por isso, o conhecimento anatómi-
co e de meios e condutas semiológicas são de fundamental importância 
para um diagnóstico correto e indicação de um tratamento adequado 
e precoce evitando, assim, o óbito do paciente.  

Peculiaridades anatómicas predispõem os equídeos a alterações 
morfofisiológicas responsáveis por sinais de dor caracterizados como 
cólica. Essas peculiaridades podem ser demonstradas pela pequena 
capacidade volumétrica do estômago (8 a 20 litros) quando compara-
do com outras espécies domésticas, a incapacidade do vómito (mus-
culatura do cárdia desenvolvida que, quando vencida, leva o alimento 
às narinas devido ao selo formado por palato mole e faringe, que impedem 
refluxo à boca, além de ausência do centro do vómito no sistema nervoso 
central), longo mescntério no jejuno (em média 25 metros) favore-
cendo as torções, locais com diminuição abrupta do diâmetro do 
lúmen como a flexura pélvica e a transição para o cólon menor, favo-
recendo o acúmulo de alimento, além de uma mucosa retal frágil predis-
posta a rupturas. 

Devemos lembrar, também, que o equino é um herbívoro de ceco 
funcional e para que o processo digestório ocorra adequadamente um 
grande volume de líquido é movimentado no interior das alças, sendo 
secretado e absorvido, e que qualquer alteração nesse ciclo leva a 
desequilíbrios hídricos e eletrolíticos rapidamente e o exame físico 
corretamente executado deve facilitar a percepção dessas alterações.  

  

 REVISÃO ANATÓMICA 

Boca 

O canal alimentar inicia-sc pela boca. Seu limite lateral é consti-
tuído pelas bochechas, o dorsal pelo palato, o ventral pelo corpo da 
mandíbula e músculos milo-hióideos c caudal pelo palato mole. No 
cavalo, a orofaringe é um espaço pequeno entre a raiz da língua, o palato 
mole e a epiglote. A entrada da boca é fechada pelos lábios.  

A membrana mucosa da boca continua-se na margem dos lábios 
com o integumento comum e caudalmente com a mucosa que reveste 
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a faringe. Geralmente é de coloração rósea, po-
rém pode apresentar pigmentação.  

A boca tem como principais funções preensão, 
mastigação e salivação de alimentos. Pode também 
desempenhar um papel de agressão e defesa. 

Lábios 

Os lábios são duas dobras musculomembra-
náceas que circundam o orifício da boca. Seus 
ângulos de união são arredondados e localizados 
próximo ao primeiro dente molar. 

As artérias são derivadas da maxilar, da labial 
mandibular e da palatolabial. As veias dirigem-se 
principalmente para a veia linguofacial. Os vasos 
linfáticos dirigem-se para os linfonodos mandi-
bulares. Os nervos sensoriais têm origem no ner-
vo trigêmeo e os motores, no nervo facial. 

Bochechas 

As bochechas formam os lados da boca c con-
tinuam rostralmente com os lábios. Compreendem 
a pele, as camadas muscular e glandular e a mem-
brana mucosa. A pele é delgada e flexível. O teci-
do muscular é formado pelo bucinador, partes dos 
músculos cutâneo, zigomático, canino, levantador 
nasolabial e pelo abaixador do lábio mandibular. 

A mucosa é de cor avermelhada e frequen-
temente apresenta áreas pigmentadas. O dueto 
parotídeo abre-se normalmente num ponto oposto 
ao terceiro molar superior, na papila parotídea. 

O suprimento sanguíneo é derivado das ar-
térias facial e bucal e o sangue é drenado pelas 
veias de mesmo nome. Os vasos linfáticos diri-
gem-se aos nódulos linfáticos mandibulares. Os 
nervos sensoriais procedem do nervo trigêmeo e 
os nervos motores do nervo facial. 

Gengivas 

As gengivas são compostas por um denso 
tecido fibroso que está intimamente unido ao 
periósteo dos processos alveolarcs, que se fusiona 
nas bordas dos alvéolos com o periósteo alveolar. 
Estão cobertas por uma membrana mucosa lisa, 
destituídas de glândulas e pouco sensíveis.  

Palato Duro 

O palato duro está limitado rostral e lateral-
mente pelos arcos alveolares. Estende-se a partir 

dos incisivos até o último molar e continua cau-
dalmente com o palato mole. Sua base óssea é 
formada pelos ossos incisivo, maxilar e palatino. 
A membrana mucosa, lisa, está afixada aos ossos 
por uma submucosa que contém, em sua parte 
rostral, um rico plexo venoso. Uma rafe central 
divide a superfície em duas partes iguais, cada 
uma apresentando cerca de 18 rugas curvas trans-
versas (rugas palatinas) com suas concavidades e 
bordas livres direcionadas caudalmente. Rostral-
mente essas curvas estão mais distanciadas e mais 
proeminentes. 

O suprimento sanguíneo é derivado, princi-
palmente, das artérias palatinas e as veias drenam 
na veia reflexa. Os nervos procedem do trigêmeo. 

Assoalho da Boca 

O assoalho da boca, em sua parte rostral li-
vre, é formado pelo corpo da mandíbula e está 
coberto pela membrana mucosa. O restante é 
ocupado pela porção fixa da língua. Ao se levan-
tar a língua e tracioná-la lateralmente, observa-
se um par de pregas carunculares na área pré-
frenular. Das suas margens livres e, aproximada-
mente, oposta ao dente canino de cada lado há 
uma papila, a carúncula sublingual, por meio da 
qual o dueto da glândula mandibular se abre. 
Caudalmente a essas papilas, há uma prega me-
diana de membrana mucosa que passa para a 
superfície ventral da língua chamada de frênulo 
da língua. 

Língua 

A língua está situada no assoalho da boca entre 
os ramos da mandíbula e apoiada, principalmente, 
em um tipo de forquilha formada pelos músculos 
milo-hióideos. Sua parte caudal, a raiz, está afixada 
ao osso hióide, ao palato mole e à faringe. O dorso da 
língua é todo livre e, quando a boca está fechada, 
está em contato com o palato exceto na orofaringe. 

A língua consiste em membrana mucosa, glân-
dulas, músculos, vasos e nervos. A túnica mucosa 
apresenta diversas papilas: filiformes, fungiformes, 
circunvaladas e folhadas. As artérias da língua são 
os ramos lingual e sublingual do tronco linguofacial. 
As veias se dirigem às linguofacial e maxilar. Os 
vasos linfáticos vão, primeiramente, para os nó-
dulos linfáticos retrofaríngeos. Os nervos senso-
riais são o lingual e o glossofaríngeo. Os músculos 
são inervados pelo nervo hipoglosso. 



Semiologia do Sistema Digestório de Equinos    141 

Faringe e Palato Mole 

A faringe é um saco musculomembranáceo 
comum aos sistemas digestório e respiratório. Pos-
sui formato infundibuliforme, com a grande parte 
rostral unindo-se à boca e à cavidade nasal, enquanto 
sua pequena extremidade segue para o esôfago. Seu 
eixo longo possui um comprimento de 15a 20cm. 
A faringe está afixada por intermédio de seus 
músculos aos ossos palatino, pterigóide e hióide, às 
cartilagens cricóide e tireóide da laringe. 

O palato mole é longo, medindo de 10 a 15cm, 
e constituído por uma túnica mucosa bucal 
contínua com a do palato duro, à qual se assemelha; 
glândulas palatinas que formam uma camada de 
cerca de lem de espessura; camada aponeurótica 
e muscular; a túnica mucosa faríngea contínua com 
a da cavidade nasal, à qual se assemelha. Tecido 
linfático difuso e linfonodos também estão pre-
sentes na mucosa da superfície dorsal. As artérias 
derivam da carótida externa e carótida comum e 
do tronco linguofacial. Os vasos linfáticos passam 
para os nódulos linfáticos cervical cranial e 
retrofaríngeo. Os nervos são derivados do trigêmeo, 
glossofaríngeo e do vago. 

Glândulas Salivares 

Existem três glândulas principais pareadas: 
parótida, mandibular (submaxilar) c sublingual, 
além de várias outras menores e menos definidas 
como a bucal, labial, lingual e palatina. 

A maior e clinicamente mais importante dessas 
glândulas é a parótida, localizada caudal e medial 
ao ramo vertical da mandíbula e estendendo-se 
dorsalmente à base da orelha. A glândula secreta 
um líquido seroso que c transportado para a cavi-
dade oral através do dueto parotídeo. O dueto 
atravessa transversalmente o aspecto ventromedial 
da mandíbula com a artéria e veia faciais antes de 
passar dorsalmente para entrar na cavidade oral 
na papila parotídea em localização oposta ao ter-
ceiro ou quarto pré-molares superiores. 

A glândula salivar mandibular localiza-se 
medial à parótida. Seu dueto passa rostralmente 
no lado medial da mandíbula para entrar a cavi-
dade oral na carúncula sublingual situada ventral 
à língua e rostrolateral ao frênulo da língua. 

A glândula salivar sublingual situa-se entre a 
língua e o aspecto medial da mandíbula, estenden-
do-se dos incisivos até a região dos dentes molares 
inferiores. Existem muitos pequenos duetos que 
se abrem separadamente na prega sublingual. 

Dentes 

Cavalos possuem 24 dentes deeíduos (tem-
porários), os quais podem ser representados pela 
fórmula: 

2 [I y C \ P yj = 24 onde I = 

incisivos, C = caninos, P = pré-molarcs. 

Os incisivos deeíduos são menores, contêm 
poucos sulcos longitudinais e possuem uma for-
ma de concha mais evidente que os dentes per-
manentes. Não existem molares deeíduos. 

A fórmula para a dentição permanente em 
equídeos adultos é: 

2 [I y, C Vl P
3 ou 4/3 M y,] = 40 ou 42 

onde I = incisivos, C = caninos, P 
= pré-molares, M = molares. 

Na égua, os caninos geralmente são muito 
pequenos ou não irrompem, reduzindo assim o 
número de dentes para 36 ou 38.  

Cada dente é composto por corpo, coroa e raiz. 
A coroa possui uma porção exposta, chamada de 
coroa funcional, e outra revestida pelo alvéolo, 
conhecida por coroa de reserva. A abrasão e a 
mastigação desgastam a coroa funcional na razão 
de 2 a 3mm por ano, porém a coroa de reserva 
irrompe continuamente a fim de manter uma coroa 
exposta de aproximadamente 2cm.  

Dentes Incisivos 

Cada mandíbula e maxilar contém seis den-
tes incisivos em aposição muito próxima. Juntas, 
as superfícies labiais desses dentes formam um 
semicírculo quase completo. A superfície oclusal 
dos incisivos possui uma invaginação profunda de 
esmalte (infundíbulo), parcialmente preenchida 
pelo cemento. Quando os incisivos são desgasta-
dos, o infundíbulo e os anéis concêntricos vizi-
nhos de esmalte, dentina e cemento da coroa 
formam um padrão característico. O grau de erup-
ção, padrão da mesa dentária, formas e ângulos 
de incidência dos incisivos são usados como indi-
cativos da idade dos equídeos. 

Dentes Caninos 

Os caninos possuem uma coroa simples sem 
lagos de cemento interno. O canino superior está 
localizado na junção do osso incisivo e do maxi- 
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lar, o canino inferior situa-se muito próximo ao 
terceiro incisivo. Não há contato oclusal entre os 
dentes caninos superior e inferior. O macho pos-
sui 4 caninos; contudo, nas fêmeas esses dentes 
geralmente estão ausentes ou são rudimentares. 

Dentes Pré-molares e. Molares ou 

"Dentes da Bochecha" (Cheek Teeth) 

O primeiro pré-molar, também conhecido por 
"dente de lobo", pode estar ausente ou ser rudi-
mentar. Com exceção do primeiro pré-molar, os 
dentes pré-molares e molares dos cavalos são co-
nhecidos como "dentes da bochecha". Há três pré-
molares (P2, P3 e P4) e três molares (Ml, M2 e M3) 
cm cada uma das quatro arcadas dentárias. Eles 
formam duas fileiras levemente curvas que se es-
tendem do diastema até abaixo do olho, na arcada 
superior, c até o ramo vertical da mandíbula, na 
inferior. O esmalte externo desses dentes é muito 
pregueado e coberto por cemento. A aposição mui-
to próxima dos dentes individuais e a presença de 
cemento periférico entre os dentes permitem que 
os seis dentes de cada arcada funcionem como uma 
única unidade de mastigação eficiente. 

Oclusão 

O equino possui a mandíbula mais estreita 
que o maxilar (anisognatia). Quando a mandíbula 
se move para o lado, durante a mastigação, todo o 
contato entre os dentes da bochecha superiores e 
inferiores do lado oposto é perdido.  

O aspecto lingual (medial) da superfície oclusal 
dos dentes da bochecha inferiores é maior que o 
aspecto bucal, com a superfície oclusal nessa di-
reção, tendo um ângulo de 10 a 15°. Ao contrário, 
a superfície palatal dos dentes da bochecha su-
periores é mais baixa que a bucal. Assim, a 
superfície oclusal dos dentes da bochecha inferio-
res inclina-se cm direção às bochechas e a super-
fície oclusal dos dentes da bochecha superiores 
inclina-se em direção ao palato duro. Ocasional-
mente, devido ao movimento lateral incompleto 
da mandíbula durante a mastigação (provavelmen-
te associado com o fornecimento de dietas ricas 
em concentrado e pouca forragem), o aspecto lin-
gual dos dentes da bochecha inferiores e o aspecto 
bucal dos dentes da bochecha superiores tornam-
se muito afiados e lesionam a mucosa bucal e 
lingual. São as chamadas pontas dentárias ou, na 
sua forma mais avançada, "boca inclinada" (shear 
moutfí) (Fig. 5.15). 

  

 

MV 

 
D 

Boca 

inclinada Normal 

,(10-15°)  

Medial 
Lateral    . /   Medial 

 



Figura 5.15 - Alterações de desgaste que afetam os dentes 

das bochechas dos equinos. (A) Arcadas normais; (B) Perda 

dentária e boca em degrau; (C) Deslocamento rostral do 

maxilar, com presença de ganchos no P2 superior e M3 inferior; 

(D) Boca ondulada; (E) São mostrados os ângulos entre as 

superfícies oclusais normais (esquerda) e inclinadas (direi-

ta). Os números de 1 a 6 representam do P2 ao M3.  

Avaliação da Idade pelo Exame Dentário 

A erupção e o atrito das arcadas dentárias (in-
cisivos, pré-molares e molares) permitem que o 
médico veterinário possa estimar a idade do ca-
valo. Sem o conhecimento da idade normal para 
a erupção dentária, essa avaliação torna-se muito 
difícil. Em cavalos jovens (< 6 anos de idade), a 
erupção dos dentes, principalmente dos incisivos, 
permite ao veterinário estimar a idade com muita 
segurança. Além da idade da erupção dentária, as 
variações morfológicas que ocorrem na anatomia 
dos dentes dos equinos também apresentam certa 
correlação com a idade do animal.  

Em cavalos com idade acima de 6 anos, con-
tudo, recomenda-se que os veterinários utilizem 
seu conhecimento do desenvolvimento e padrões 
de desgaste dentários para chegar a uma "idade 
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aproximada". Antes de qualquer avaliação, o ve-
terinário deve obter um histórico completo e fa-

zer inspeção do animal, observando seu tamanho 

e estado corporal. Deve também estar atento para 

identificar animais que sejam demasiadamente 

pequenos ou grandes para sua idade. Uma den-

tição ruim pode estar correlacionada com uma 

condição corporal pobre e pode dar a falsa im-

pressão da idade do animal. Contudo, alguns 

cavalos mais velhos, que são bem manejados, 

podem apresentar uma condição corporal boa a 

despeito de uma dentição ruim.  

Embora os resultados de alguns estudos su-

giram que o uso dos dentes para se estimar a 

idade de cavalos seja impreciso, este ainda é o 

método mais utilizado pela maioria dos profis-

sionais. 

INCISIVOS 

A maioria dos profissionais estima a idade de 
um cavalo pela inspeção de seus incisivos. Assim, 

deve-se conhecer as idades correias para sua erup-

ção para a maioria dos equídeos. Essa idade pode 

variar de um animal para outro e não deve ser 

baseada somente na erupção de um único dente. 

Deve-se examinar todos os dentes antes de afir-

mar a idade do animal. 

• Decíduos: o primeiro incisivo está presente ao 
nascimento ou logo na primeira semana de vida; 
o segundo incisivo, as 4 ou 6 semanas de ida 
de; o terceiro incisivo, dos 6 ate os 9 meses. 

• Permanentes: a idade para a erupção do pri 

meiro incisivo é aos 2,5 anos de idade; o se 

gundo incisivo, aos 3,5 anos; o terceiro inci 

sivo irrompe aos 4,5 anos. 

Desgaste da superfície oclusal. Após a erup-

ção dos dentes incisivos, eles continuam a crescer 

e alongar-se até que cada incisivo da arcada in-

ferior encontre seu número oposto na arcada su-

perior, aproximadamente 6 meses após a erup-

ção, em um fenómeno conhecido como início 

do desgaste. Portanto, os incisivos tornam-se des-

gastados aos 3, 4 e 5 anos de idade. Posterior-

mente, continuam a crescer, cada um sofrendo 

erosão de sua superfície oclusal com exposição 

das partes mais internas de sua coroa de reserva. 

A forma e o aspecto do corte transversal do dente 

variam gradualmente. As superfícies oclusais do 

primeiro, segundo e terceiro incisivos são arre- 
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dondadas aproximadamente até os 10, 11 e 12 

anos. O infundíbulo ou taça é a cavidade da 

superfície oclusal produzida pela invaginação 

do esmalte. Mais tarde, quando as secções mais 

profundas do dente são expostas pelo desgaste, 

o infundíbulo gradualmente deixa de existir 

como uma cavidade e é representado por um 

círculo de esmalte preenchido por cemento, 

conhecido como mancha ou marca de esmalte, 

que gradativamente se aproxima da superfície 

lingual dos dentes. As superfícies oclusais 

dos incisivos inferiores l, 2 e 3 perdem suas 

cavidades e tornam-se lisas aos 6, 7 e 8 anos de 

idade, respectivamente. A marca de todos os 

incisivos inferiores é perdida ao redor de 12 a 

13 anos de idade. À medida que o infundíbulo 

desaparece, a cavidade pulpar é exposta como 

uma marca transversa amarclo-amarronzada na 

dentina, chamada de estrela dentária, locali-

zada no aspecto labial de cada incisivo (Fig. 

5.16). Pode ser observada no primeiro, segundo 

e terceiro incisivos aos 8, 9 e 10 anos, res-

pectivamente. 

• Angulo dos incisivos: em cavalos jovens, as 

fileiras dos incisivos superiores e inferio 

res crescem diretamente em direção umas 

das outras e realizam a oclusão com seus 

eixos maiores formando um ângulo apro 

ximado de 140°. Com a idade, os dentes 

tendem a protruir mais rostralmente e  

ocluem com um ângulo progressivamente 

menor entre elas, atingindo 90° aos 20 anos. 

Esse ângulo é útil somente para diferen  

ciar rapidamente um animal velho de um 

jovem. 

• Sulco de Ga/vayne: o sulco de Galvayne é uma 

depressão longitudinal que corre da super 

fície labial dos terceiros incisivos superio 

res em direção à superfície oclusal (Fig. 

5.17). Geralmente é de coloração escura 

devido ao seu conteúdo de cemento. Este 

sulco surge a partir da borda gengival por 

volta dos 9 aos 11 anos de idade, atinge a 

metade do dente ao redor dos 15 anos e 

atinge toda a extensão do dente aos 20 anos. 

Quando o cavalo atinge entre 20 e 25 anos 

de idade, a metade superior do sulco desa 

parece. Ao atingir 30 anos, o sulco não é 

mais observado. 

• Ganchos ou asas de andorinha: quando os ter 

ceiros incisivos superiores e inferiores co- 

meçam a ser desgastados, aos 5 anos, fica 

evidente que as superfícies oclusais dos 

dentes superiores são mais longas que as 

dos incisivos inferiores. Como consequên-

cia, as porções caudais dos incisivos supe-

riores não ocluem com as dos inferiores, 

portanto não desgastam como as porções 

rostrais. Como o desgaste irregular conti-

nua, a porção caudal não desgastada for-

ma uma projeção, ou gancho, na porção 

caudolateral do dente incisivo inferior (Fig. 

5.18). Essa projeção fica mais evidente aos 

7 anos de idade, por isso também é chamada 

de gancho dos 7 anos ou de asa de ando-

rinha. Como o desgaste se altera, o gancho 

desaparece gradualmente, reaparecendo so-

mente aos 11 ou 13 anos. Geralmente desa-

parecem novamente com o avançar da 

idade. Deve-se observar que os ganchos 

podem ocorrer a qualquer momento após 

o animal ter completado 6 anos de idade. 

Podem aparecer em um ou ambos os inci-

sivos do canto superiores.  

CANINOS 

Os dentes caninos podem ser utilizados para 

se estimar a idade do cavalo. Normalmente são 

mais observados nos machos, porém também 

podem ocorrer nas fêmeas. O número de caninos 

varia de l a 4 (um por quadrante), e estes dentes 

parecem irromper mais próximos dos incisivos nas 

fêmeas do que nos machos. Quando os caninos  

 

Figura 5.17 - Sulco de Calvayne (seta). 
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Tabela 5.9 - Tempo de erupção normal para os dentes dos equídeos. 

  

  

Primeiro incisivo 
Segundo incisivo 
Terceiro incisivo 
Caninos 
Primeiro pré-molar (dente de lobo)  
Segundo pré-molar 
Terceiro pré-molar 
Quarto pré-molar 
Primeiro molar 
Segundo molar 
Terceiro molar 

Nascimento - primeira semana 
4 - 6  semanas 
6 - 9  meses 
Ausentes 
Ausentes 
Nascimento - primeiras 2 semanas  
Nascimento - primeiras 2 semanas  
Nascimento - primeiras 2 semanas  
Ausentes 
Ausentes 
Ausentes 

2,5 anos 3,5 

anos 4,5 

anos 3,5 - 5 

anos 6 - 9  

meses 2,5 

anos 3 anos 

3,5 anos 9 -

1 5  meses 

2 - 3  anos 

3,5 - 4 anos 

  

 

Figura 5.18 - Gancho ou asa de andorinha (seta) no as-

oecto caudal do incisivo do canto ou superior.  

não irrompem através da gengiva são chamados 

"caninos cegos", mas podem ser palpados facil-

mente. A idade de erupção pode variar, mas ge-

ralmente ocorre entre os 3,5 e 5 anos de idade. 

DENTES DAS BOCHECHAS 

Embora as idades de erupção dos dentes das 
bochechas (pré-molares e molares) dos cavalos 
sejam conhecidas (Tabela 5.9), normalmente eles 
não são utilizados para se estimar a idade desses 
animais. Porém, existem momentos nos quais essa 
informação pode ser útil. Por exemplo, os segundos 
pré-molares permanentes (P2) e o primeiro e 
segundo molares (Ml e M2) deveriam estar 
irrompidos aos 3 anos, embora o terceiro e quarto 
pré-molares decíduos (p3 e p4) ainda devessem 
estar presentes e o terceiro molar (M3) devesse estar 

abaixo da gengiva. Às vezes torna-se difícil a di-
ferenciação de uma calota residual de um dente 
decíduo da coroa dentária baseando-se somente 
no aspecto do dente durante o exame da cavida-
de oral. Assim, a radiografia pode ser utilizada para 
se identificar uma linha radiolucente perpendicular 
à raiz do dente, a qual diferencia um dente decíduo 
de um permanente. 

Fatores que Afetam a Identificação da 

Idade pelos Dentes 

Vários fatores podem afetar a identificação da 
idade do cavalo pelos seus dentes, como o tipo 
de solo, má oclusão, grosamento, vícios, raça, sexo 
e trauma dentário. Embora não existam dados que 
correlacionem o grau de desgaste com o tipo de 
solo, cavalos que pastam em solos arenosos têm 
uma tendência a usar mais seus incisivos e den-
tes da bochecha que outros que pastam em terre-
nos argilosos ou estão estabulados. A má oclusão 
dos incisivos ou dos dentes da bochecha altera o 
grau de desgaste e a forma do dente. Assim, se os 
dentes estão mal alinhados, não é confiável uti-
lizar a idade baseada nos dentes desse animal.  

O histórico de grosagens anteriores ou recentes 
dos dentes de um animal é muito importante. 
Cavalos que tiveram seus incisivos e caninos 
grosados possuem um padrão de desgaste anor-
mal. A forma, o ângulo e o comprimento dos dentes 
também estão alterados. Quando seus incisivos 
são grosados, perde-se a capacidade de estimar 
com precisão a idade do animal.  

Os vícios que mais comumente afetam o 
desenvolvimento dentário incluem engolir ar 
(aerofagia) e roer madeira (cribbing). Os animais 
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que possuem esses vícios geralmente apresentam 
seus primeiros e segundos incisivos bastante 
desgastados. Assim, os padrões de uso e a forma 
dos incisivos inferiores correspondentes também 
não deveriam ser utilizados para se determinar a 
idade do animal. 

A raça do cavalo também pode influenciar a 
determinação da sua idade. Os dentes incisivos 
de cavalos de sangue frio tendem a irromper e a 
desgastar em idades diferentes quando compara-
dos com cavalos de sangue quente. Essas dife-
renças podem ser devidas a diferentes práticas 
de manejo e à taxa de crescimento mais lenta 
(maturidade) dos cavalos de sangue frio. 

Animais com perda de incisivos ou incisivos 
fraturados possuem um padrão alterado de des-
gaste oclusal. Isso pode ocorrer ou no dente afe-
tado (fraturado) ou no seu correspondente na arcada 
oposta. 

. 

Womenc/aíi/ra 

Atualmente existem dois sistemas de nomen-
clatura utilizados na odontologia equina: o sistema 
anatómico, mais amplamente utilizado, e o sistema 
numérico, que facilita a padronização para armaze-
nar dados nas fichas clínicas e o relato de informa-
ções. A função do dente é empregada para identi-
ficar os dentes no sistema anatómico. Ao contrá-
rio, cada dente é reconhecido por um número in-
dividual no sistema numérico (Triadan system). 

No sistema anatómico, a função (por exem-
plo, incisivo versas molar), tipo (decíduo versus 
permanente) e localização (primeiro, segundo, etc.) 
de um dente são representados por uma letra e 
um número. A função é indicada pela primeira 
letra do nome comum do dente, por exemplo: I = 
incisivo, C = canino, P = pré-molar e M = molar. 
Um dente com uma letra minúscula denota um 
dente decíduo, ao passo que uma letra maiúscula 
indica um dente permanente. A localização do 
dente é feita pela identificação do número ao redor 
dos quatro cantos da letra. A arcada dentária eqiiina 
é dividida em quatro quadrantes, no sentido ho-
rário, com o quadrante superior direito da cabeça 
do cavalo sendo sempre o primeiro quadrante. Por 
exemplo, P é o segundo incisivo permanente no 
quadrante superior direito. Há desvantagens no 
sistema anatómico, pois mais de um nome pode 
ser empregado para um dente específico. O se-
gundo dente incisivo também é chamado de médio 
e o último incisivo pode ser chamado de incisivo 
do canto, incisivo lateral ou terceiro incisivo. Assim, 

é difícil padronizar as descrições usadas para se 
identificar os dentes. 

O Sistema de Tríade Modificado descreve cada 
dente por meio de um sistema numérico com 3 dígitos 
fornecendo a posição do dente nas arcadas dentá-
rias. Todos os cavalos, independentemente do seu 
sexo, têm potencial para possuir 11 dentes em cada 
quadrante, ou um total de 44 dentes. O primeiro 
dígito da tríade identifica o quadrante (isto é, l para 
o quadrante superior direito, 2 para o quadrante 
superior esquerdo, 3 para o quadrante inferior es-
querdo e 4 para o quadrante inferior direito). O se-
gundo e o terceiro dígitos identificam o número do 
dente no quadrante selecionado, sendo o primeiro 
incisivo (mais rostral) o número l e o último molar 
correspondendo ao número 11. Desse modo, o 
número do dente indica tanto sua localização quan-
to sua posição na arcada dentária, porém não refere 
sua função. Por exemplo, o dente 105 é o quinto 
dente da arcada superior direita do cavalo, o que 
corresponde ao primeiro pré-molar no sistema ana-
tómico. Dentes decíduos são diferenciados pela uti-
lização de números mais altos (isto é, 5 para o qua-
drante superior direito, 6 para o quadrante superior 
esquerdo, 7 para o quadrante inferior esquerdo e 8 
para o quadrante inferior direito). Esses números 
mais altos somente são necessários para os dentes l 
a 8, pois os dentes 9 a 11 não possuem precursores 
decíduos (Figs. 5.19 e 5.20). 

Uma desvantagem do Sistema de Tríade 
Modificado é a falta da indicação da função do 
dente, mas geralmente isso não é um problema 
para cavalos, uma vez que seus pré-molares e 
molares funcionam como uma unidade mas-
tigatória. Os incisivos são usados somente para 
cortar e apreender o alimento. Uma vantagem 
distinta desse sistema é que ele facilita o arma-
zenamento de dados no computador das altera-
ções dentárias. A anotação precisa dos dados de 
cada animal permite ao veterinário antecipar o 
desenvolvimento de problemas futuros.  

Esôfago 

O esôfago é um órgão musculomembranoso 
tubular colabável, que conecta a faringe com o 
estômago. As duas principais funções esofágicas 
são o transporte do bolo alimentar ou de outros 
materiais desde a faringe até o estômago e a pre-
venção do fluxo retrógrado do conteúdo gastroin-
testinal. O esôfago não possui qualquer proprie-
dade digestiva ou de absorção real. 
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Molar Pré-molar        Canino Incisivo 

Figura 5.19 -Vista lateral direita 

do crânio do cavalo. O sistema de 

tríade modificado está demonstra-

do na arcada superior e o sistema 

anatómico para nomenclatura den-

tária, na inferior. Também estão 

evidenciados os dentes permanen-

tes 1 06 (P2), 1 07 (P3) e 1 08 (P4) e 

seus correspondentes decíduos 

506, 507 e 508, respectivamente. 

  

Figura 5.20 - Sistema de tríade modificado descreve cada dente por meio de um sistema numérico. O primeiro dígito 

da tríade identifica o quadrante, no sentido horário (dentes decíduos: 1 - quadrante superior direito; 2 -quadrante 

superior esquerdo; 3 - quadrante inferior esquerdo e 4 - quadrante inferior direito; dentes permanentes: no sentido 

horário substituir, respectivamente, pelos números 5, 6, 7 e 8). O segundo e o terceiro dígitos identificam o número do 

dente no quadrante seleciona-do (01 a 11). 
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O esôfago é dividido em três porções: cervical, torácica e abdominal. O esôfago cervical origina-se 

cranialmente na faringe, situando-sc dor-salmente à laringe, em que está adendo à cartilagem cricóide 

por faseia e músculo. O órgão permanece dorsal à traquéia até o terço médio do pescoço onde passa 

para a esquerda. O esôfago torácico começa na entrada do tórax entre a traquéia e a primeira costela 

esquerda, onde continua seu curso à esquerda da traquéia. O esôfago retoma sua posição dorsal na 
bifurcação da traquéia e termina em sua passagem pelo hiato esofágico do diafragma, ligeiramente à 

esquerda do plano mediano. O esôfago abdominal, muito curto, une-se ao cárdia do estômago em um 

ângulo agudo. 

O esôfago contém quatro camadas distintas: a mucosa, submucosa, muscular e adventícia. 

Apenas a porção abdominal do esôfago possui revestimento seroso. 

A musculatura esofágica consiste de musculatura estriada na região da bifurcação da traquéia e de 

musculatura lisa a partir dessa região até o cárdia. Possui aproximadamente de 4 a 5mm de 

espessura, que aumenta gradativamente em di-reção ao cárdia, onde alcança a espessura de 1,2 a 

l,5cm.  

A inervação para o esôfago é uma combinação motora, parassimpática e simpática. A inervação 

motora à musculatura estriada do esôfago é compreendida pelos ramos faríngeos e esofágicos do nervo 

vago, cujos corpos celulares estão localizados no núcleo ambíguo do bulbo. Fibras parassimpáticas do 
nervo vago inervam a musculatura lisa do esôfago terminal; originam-se no núcleo 
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parassimpático (motor dorsal) do bulbo e termi-
nam no plexo mioentérico. A inervação simpáti-
ca é limitada. 

Estômago 

O estômago é uma grande dilatação do canal 
alimentar, caudal ao diafragma, entre o esôfago e 
o intestino delgado. É um saco com formato de 
"J" fortemente encurvado, sendo o lado direito 
bem mais curto que o esquerdo. É relativamente 
pequeno e situado na parte dorsal da cavidade 
abdominal em estreita relação com o baço, cau-
dal ao diafragma e ao fígado, principalmente para 
a esquerda do plano mediano; relaciona-se com a 
parte terminal do cólon maior, do cólon menor e 
do pâncreas. 

As bordas entre as faces parietal e visceral 
do estômago são denominadas curvaturas. A 
curvatura menor é muito curta, estendendo-se 
da terminação do esôfago até a junção com o 
intestino delgado. A curvatura maior é muito 
extensa. A extremidade esquerda do estôma-
go na curvatura maior tem o formato de um 
saco cego, cuja porção luminal é forrada inter-
namente por epitélio escamoso e constitui a 
região pró-ventricular do estômago ('/ a -/, da 
membrana mucosa). Na superfície interna do 
estômago, pode-se observar uma linha, o margo 
plicato, que separa a região proventricular da 
faixa estreita de glândulas cárdicas do estôma-
go próximo à curvatura maior, e da região de 
glândulas pilóricas próxima da curvatura me-
nor. O esfíncter pilórico pode ser identificado 
na porção distai do estômago do equino pela 
sua parede muscular espessa.  

O estômago recebe sangue de todos os ramos 
da artéria celíaca. As veias gástricas drenam na 
veia porta. Os vasos linfáticos se dirigem princi-
palmente para os nódulos linfáticos gástricos e, 
daí, para a cisterna do quilo. Os nervos são deri-
vados dos nervos vago e simpático. 

O processo da digestão gástrica consiste da 
digestão de proteínas pelo ácido clorídrico e a 
pepsina. No estômago dos equinos, ocorre certa 
digestão microbiana visto que grandes concen-
trações de ácido láctico estão presentes ao redor 
de 4 horas após a alimentação. Mais importante, 
a atividade motora gástrica reduz a matéria 
sólida a pequenas partículas e solubiliza a maior 
parte dos conteúdos ingeridos, os quais são 
liberados num fluxo controlado para o duodeno. 

Intestino Delgado 

O intestino delgado é o tubo que liga o es-
tômago com o intestino grosso. Inicia-se no piloro 
e termina na curvatura menor do ceco. Seu com-
primento médio é de cerca de 22 metros e, quan-
do distendido, seu diâmetro varia de 7,5 a lOcm. 
Sua capacidade é de cerca de 40 a 50 litros. 
É claramente divisível em uma parte fixa e 
outra mesentérica. A parte fixa é denominada 
duodeno, ao passo que a parte mesentérica é 
dividida em duas partes denominadas jejuno e 
íleo (Fig. 5.21). 

O duodeno tem cerca de l a 1,5 metro de 
comprimento no cavalo adulto. Seu formato é 
parecido com a ferradura do cavalo, composto 
pelas porções cranial, descendente e ascenden-
te. Os duetos pancreático e biliar penetram na 
parede do intestino da porção cranial cerca de 
12 a 15cm do piloro. O duodeno é saculado e 
está afixado por uma curta prega peritoneal de-
nominada mesoduodeno e pelo ligamento hepa-
toduodenal. 

O jejuno do equino é longo. Com exceção da 
origem e do último metro, varia em posição. Si-
tua-se formando numerosas alças, misturadas com 
aquelas do cólon menor, principalmente na região 
dorsal da metade esquerda do abdome, da face 
visceral do estômago até a pelve. Pode insinuar-se 
entre as porções esquerdas do cólon e a parede 
abdominal; também entre as porções ventrais do 
cólon, atingindo o assoalho do abdome. Em alguns 
casos, as alças situam-se contra o flanco direito 
quando o ceco contém pouco material. A porção 
terminal do intestino delgado, o íleo, passa para a 
face medial (esquerda) do ceco e une-se à curva-
tura menor de sua base. O diâmetro médio do jejuno-
íleo é de cerca de 6 a 7cm. 

O íleo do cavalo é curto e pode ser diferen-
ciado macroscopicamente por sua parede muscular 
espessa e lúmen mais estreito que do jejuno (quan-
do contraído). A prega ileocecal une a borda anti-
mesentérica do íleo à tênia dorsal do ceco. O íleo 
se une à curvatura menor da base do ceco onde, 
no óstio ileal, projeta-se para o interior do ceco. 
Nessa região, não existe um esfíncter, mas a vál-
vula ileocecal formada pela projeção da muscula-
tura ileal. O íleo é relativamente fixo por seus 
ligamentos e suspeita-se que funcione como um 
ponto pivô para o desenvolvimento de vólvulos 
do jejuno. 

O jejuno e o íleo estão ligados à parede abdo-
minal dorsal pelo mesentério. É uma prega lar- 
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Figura 5.21 - Anatomia macroscó-

oica do trato gastrintestinal dos equi-

nos. E = estômago; D = duodeno; 

J = jejuno; l = íleo; C = ceco; CVD = 

:ólon ventral direito; FE = flexura 

esternal; CVE = cólon ventral esquer-

do; FP = flexura pélvica; CDE = cólon 

r.orsal esquerdo; FD = flexura dia-

' ragmática; CDD = cólon dorsal 

: -eito; CT = cólon transverso; CM = 

cólon menor; R = reto.  
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ga, no formato de leque, consistindo de duas 
camadas de peritônio, entre as quais os vasos e 
os nervos atingem o intestino; também contém 
nódulos linfáticos mesentéricos e alguma gor-
dura. A borda visceral do mesentério contém o 
intestino, ao passo que a borda parietal ou raiz 
do mesentério está afixada a uma pequena área 
ao redor da artéria mesentérica cranial, sob a 
primeira e a segunda vértebras lombares. A raiz 
é espessa devido ao grande número de vasos e 
nervos muito próximos uns dos outros. O me-
sentério é curto a princípio, mas logo atinge um 
comprimento de cerca de 50 centímetros, sufi-
ciente para permitir que as alças intestinais 
atinjam o assoalho abdominal, a cavidade pél-
vica ou até o escroto por meio do canal ingui-
nal. Próximo a sua terminação, o intestino dei-
xa a borda do mesentério, de modo que este 
tenha uma borda livre que passa para o ceco. 
Assim é formada a prega ileocecal. 

As artérias do intestino delgado originam-se 
das artérias celíaca e mesentérica cranial. As veias 
drenam na veia porta. Os vasos linfáticos são 
numerosos e se dirigem para os nódulos linfáti- 

cos mesentéricos, daí, para a cisterna do quilo. 
Os nervos são derivados do vago e do simpático 
pelo plexo celíaco. 

A digestão no intestino delgado consiste de 
uma fase luminal e outra mucosa. Secreções di-
gestivas são liberadas pelo pâncreas e pelo fíga-
do, levando à quebra inicial dos carboidratos, 
gordura e proteína dentro do lúmen intestinal. 
No caso de carboidratos e proteínas, outra que-
bra ocorre por meio de enzimas de superfície pre-
sentes nas bordas em escova dos enterócitos 
durante a fase mucosa da digestão. Finalmente, 
hexoses, aminoácidos e peptídeos são transpor-
tados para as células absortivas por processos de 
transporte ativo. Os produtos da digestão luminal 
das gorduras pelos ácidos biliares são transpor-
tados em micelas para os enterócitos, onde os 
ácidos graxos e o glicerol podem se difundir 
através da membrana celular. A maior parte da 
gordura é digerida e absorvida no intestino del-
gado, ao passo que grandes quantidades de car-
boidratos e proteínas escapam da digestão nesse 
segmento intestinal e sofrem digestão e absorção 
no intestino grosso. 

Artéria 
Mesentérica 

cranial 
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Intestino Grosso 
< 

O intestino grosso inclui todas as porções 
distais ao orifício ileocecal, ceco, cólon maior (tanto 

o cólon ventral direito e esquerdo quanto o cólon 

dorsal direito e esquerdo), cólon transverso, có-

lon menor, reto e ânus. 

O ceco tem comprimento médio de l metro, 

com capacidade média de 33 litros. O corpo do 

ceco possui quatro faixas longitudinais. A faixa 

lateral pode ser percorrida até o ponto em que se 

une à prega cecocólica; a faixa dorsal une a prega 

ileocecal e as faixas ventral e medial unem-se entre 

si nas proximidades do ápice do ceco. O mesocolo 

ascendente une o cólon à parede do corpo, no lado 

direito da raiz mesentérica. 

O cólon ascendente (cólon maior) tem 3 a 4 

metros de comprimento, tendo capacidade volu-

métrica de até 130 litros. O cólon maior está ade-

rido à parede do corpo apenas nas porções mais 

proximais e distais do cólon (cólon dorsal e ven-

tral direito). O cólon maior se origina desde o 

orifício cecocólico, como o cólon ventral direito 

(CVD), que está aderido à faixa lateral do ceco, 

pela prega cecocólica. O CVD desloca-se cranial-

mente até à flexura esternal (FE), continua cau-

dalmente como cólon ventral esquerdo e gira 180° 

próximo à entrada da pelve, formando a flexura 

pélvica (FP). A FP pode variar em termos de 

localização exata, porém mais frequentemente está 

à esquerda da linha média. Após a FP, o cólon 

continua cranialmente como o cólon dorsal esquer-

do, avançando cranialmente para formar a flexura 

diafragmática, dorsal à FE. O cólon, em seguida, 

gira 180°, evoluindo caudodorsalmente pela di-

reita, como o cólon dorsal direito (CDD). Na região 

da raiz do mesentério, o GDD diminui abrupta-

mente em seu diâmetro, gira medialmcnte, como 

o cólon transverso (CT), que passa da direita para 
a esquerda cranialmente à artéria mesentérica 

cranial. O CT continua como cólon descendente 

(cólon menor) pelo lado esquerdo do abdome, 

atingindo o comprimento de 2,5 a 4 metros (Fig. 

5.22). O cólon menor une-se ao reto. O reto co-

meça na cavidade pélvica e termina no ânus. A 

porção cranial do reto é coberta por pcritônio e a por-

ção retroperitoncal distai forma uma dilatação 

chamada de ampola retal. 

As tênias do cólon variam em número nas 

diferentes porções. As porções ventrais possuem 

quatro tênias. A flexura pélvica possui uma tênia 

ao longo de sua curvatura menor (borda mesen- 

térica). O cólon dorsal esquerdo, a princípio, só 
tem uma tênia, que é a continuação da anterior; 
mais adiante, cranialmente, aparecem duas ou-
tras tênias, e as três se continuam na porção dor-
sal direita. As porções ventrais possuem constri-
ções e saculaçõcs alternadas (haustra colí). 

A irrigação sanguínea ao cólon maior origina-se 
na artéria mesentérica cranial (Fig. 5.23), ao passo 
que, na maior parte das outras espécies, o cólon maior 
é irrigado tanto pela artéria mesentérica cranial quanto 
pela artéria mesentérica caudal. O cólon dorsal é 
irrigado pela artéria cólica direita, um ramo da arté-
ria mesentérica cranial. Esta continua como artéria 
ileocólica, dando origem à artéria do ramo eólico, 
que irriga o cólon ventral. Ambos os vasos eólicos 
estão localizados no lado mesentérico do cólon, que 
se anastomosam no nível da flexura pélvica. Os ra-
mos terminais da artéria ileocólica irrigam o ceco, 
com pequeno vaso que avança até à borda antime-
sentérica do íleo. O cólon menor (descendente) é 
irrigado pela artéria cólica média, um ramo da arté-
ria mesentérica cranial e a artéria mesentérica cau-
dal. O reto é irrigado por ramos das artérias mesen-
térica cranial e caudal e da pudenda interna. Essas 
veias desembocam na porta e na pudenda interna. 

O tecido do cólon é irrigado por numerosos 
ramos arteriais dos vasos mesentéricos. Esses ramos 
iniciais formam uma rede vascular que circunda 
a veia mesentérica, antes de progredir sobre a 
superfície serosa em dircção à borda antimesen-
tcrica. Esses vasos subserosos se deslocam apro-
ximadamente 3 a 4cm antes de penetrarem nas 
camadas musculares, para continuarem na sub-
mucosa, formando rede vascular. Ramos da rede 
vascular submucosa irrigam tanto as camadas 
musculares quanto a mucosa. A irrigação para a 
mucosa forma um plexo em torno das glândulas 
do cólon, que se continua em direção ao lúmen e 
forma um plexo anastomosante subluminal antes 
de promover a drenagem de retorno para as veias 
submucosas. 

Uma das funções mais importantes do cólon 
maior equino é sua capacidade para armazenamen-
to e absorção de grandes volumes de líquido. O 
intestino grosso do equino precisa absorver um 
volume equivalente ao do líquido extracelular total, 
durante um período de 24 horas. Conseqiiente-
mente, problemas que interferem nos processos 
absortivos do ceco e/ou cólon podem ter efeitos 
catastróficos, levando a graves desidratações. 

A digestão microbiana no interior do intesti-
no grosso desempenha papel significativo na 
manutenção das exigências nutricionais do cava- 
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Figura 5.23 - Irrigação sanguínea para o 

cólon maior dos equinos. A artéria mesen-

térica cranial irriga todo o cólon maior. A 

artéria cólica direita é um ramo da artéria 

mesentérica cranial e irriga o cólon dorsal. 
0 cólon ventral é irrigado pela artéria do 

ramo eólico que se origina da artéria ileo- 

cólica, continuação da artéria mesentéri 

ca cranial, após os ramos da artéria cólica di 

reita. (Redesenhado de McILWRAITH, C.W. 

Equine digestive system. In: JENNINGS, RB. 
1 

Ed.) The Practice of Large Animal 

Surgery. 

Philadelphia: WB Saunders Co., p.554-64, 

1984.) 
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Figura 5.22 - Intestino grosso do cavalo. (A) O intes-
tino grosso do cavalo consiste no ceco, cólon ventral 
direito, flexura esternal, cólon ventral esquerdo, fle-
xura pélvica, cólon dorsal esquerdo, flexura diafrag-
mática, cólon dorsal direito, cólon transverso, cólon menor 
e reto. (B) Visão tridimensional do posicionamento do 

intestino grosso dentro da cavidade abdominal. 
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Io. Até 50% das necessidades energéticas do ca-
valo são fornecidas pelo intestino grosso. A maior 
parte dos carboidratos insolúveis, bem como dos 
solúveis, c apresentada ao intestino grosso para a 
digestão. Portanto, à medida que ocorre a diges- 

tão normal dos carboidratos, é liberado gás mi-
crobiano. Sob circunstâncias normais, o gás do cólon 
movimenta-se distalmente; contudo, uma vez que 
esteja ocorrendo uma obstrução, resultará em grave 
distensão levando à dor e ao choque sistémico. 
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IDENTIFICAÇÃO 

A identificação do animal é fato importante na 
documentação de qualquer caso atendido pelo 
médico veterinário, principalmente em animais 
segurados ou que venham a óbito, não devendo 
ser negligenciada. A resenha deve constar da fi-
cha clínica e, durante o seu preenchimento, al-
guns itens devem ser levados em consideração 
com o objetivo de somar dados na procura de um 
diagnóstico. 

corretamente digeridos chegando ao estômago com 
fibras de tamanho maior que o normal.  

Sexo 

Animais machos podem apresentar hérnia 
inguinal/ínguino-escrotal, desde o nascimento, mas 
os estrangulamentos são mais frequentes nos 
garanhões principalmente após cobertura. Nas 
fêmeas, a torção uterina leva ao quadro de dor 
abdominal intensa. 

  

Idade 

Animais neonatos apresentam sintomatologia 
de cólica principalmente por retenção de mecônio, 
potros jovens com cólicas intermitentes podem 
estar relacionadas a ulceras gástricas além de 
hérnias umbilicais. 

Os animais adultos são mais predispostos a 
neoplasias (lipoma pedunculado) e a encarce-
ramento no forame epiplóico devido à atrofia fi-
siológica, que ocorre com a idade, do lobo caudado 
do fígado. Alterações na mastigação, devido à 
diminuição da capacidade mastigatória, em de-
corrência de desgaste dentário podem levar a si-
nais gastrointestinais, pois os alimentos não são 

HISTÓRIA CLÍNICA (ANAMNESE) 

Para se atingir um diagnóstico nos problemas 

gastrointestinais dos equídeos, principalmente nos 

casos de síndromc cólica, é necessária a monta-

gem de um "quebra-cabeça" pelo clínico no qual 

cada peça (dado obtido) ganha sua importância, 

pois como são diversas as etiologias da síndrome 

cólica, nenhuma informação pode ser menospre-

zada, com o risco de ser vital ao diagnóstico e à 

vida do paciente. Portanto, a anamnese deve ser 

detalhada, pois o manejo ao qual o cavalo é sub-

metido é fator predisponente ao aparecimento de 

enfermidades digcstórias (Tabela 5.10). 

Tabela 5.10 - Resumo da sequência do exame clínico do sistema digestório de equinos. 

Anamnese 

Exame Físico: - 

Geral 

- Específico 

Exames Complementares 

Manejo e alimentação 
Controle parasitário 
Início do processo 
Características da crise 
Manifestações de episódios anteriores 
Tratamentos anteriores 
Defecação e micção 
Ingestão hídrica 
Prenhez 

Inspeção: 
• atitude, comportamento, aparência externa e formato do abdome 

• presença de mímica de dor (rolar, cavar, olhar para os flancos, etc.)  

• grau e tipo da dor 

Parâmetros vitais: temperatura retal, frequência cardíaca, frequência 
respiratória e pulso 
Coloração de mucosas e tempo de preenchimento capilar  
Estado de hidratação 

Exame da boca e esôfago 
Exame do abdome (palpação externa, percussão, ausculta) 

Sondagem nasogástrica 
Paracentese abdominal 
Palpação retal 
Outros: HT e PT, radiologia, ultra-sonografia, endoscopia 
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 MANEJO E ALIMENTAÇÃO 

Podemos considerar que a maior causa de cólica 

nos equinos c o homem, pois o cavalo era um 

animal acostumado a comer pequenas quantida-

des de alimento durante a maior parte do dia e a 

>e locomover o tempo todo; quando foi domesti-

cado, passou a permanecer fechado e sendo ali-

mentado uma a duas vezes ao dia. Com isso a 

Jromc cólica ganhou importância, pois a alte-

ração do manejo alimentar associada às particula-

ridades anatómicas do equino levou ao desenvol-

vimento de mecanismos fisiopatológicos. Por outro 

!ado, a estabulação dos animais permitiu um con-

tato maior com os parasitas. Por isso o manejo 

alimentar c um dos fatores que mais influi na 

frequência da cólica juntamente com a verminose, 

devendo ser amplamente explorado na anamnese. 

Animais criados em regime intensivo, fican-

do em baias a maior parte do dia, adquirem hábi-

tos alimentares peculiares, vícios comportamentais, 

sendo normalmente mais irritadiços e sujeitos a 

estresses constantes que podem predispor a alte-

rações digestórias. 

Alimentos fornecidos em pó podem levar à 

dilatação gástrica aguda, obstrução do piloro e 

compactações do estômago, da mesma maneira que 

o excesso de ração também pode causar compac-

tação. Forragens com altos teores de fibras de baixa 

digestibilidade contribuem para o aparecimento das 

compactações. Fenos mofados, grãos úmidos e 

velhos, alfafa mofada ou fermentada causam 

timpanismos por excesso de fermentação desses 

substratos. Ingestão exagerada de carboidratos, 

como milho e cana, promovem a proliferação de 

Lactobaállus e Streptococcus, causando aumento da 

produção de ácidos graxos voláteis e tendo como 

subproduto o ácido láctico. O ácido láctico e o ácido 

acético baixam muito o pH da luz intestinal, pro-

movendo lesão na mucosa intestinal e permitindo 

a absorção de endotoxinas e bactérias. 

Ração fornecida diretamente no solo, quan-

do este é arenoso, pode facilitar a ingestão de areia 

e consequente sablose. Da mesma maneira, a 

ingestão de água diretamente de córregos areno-

sos também pode levar ao desenvolvimento de 

sablose. 

Alterações bruscas na composição dos alimen-

tos, troca de pasto ou troca de alimentação (mu-

dança de marca ou tipo de concentrado) sem adap-

tação prévia podem provocar compactações ou 

timpanismos intestinais por alterações da microbiota 

cecal e colônica. Devemos ficar atentos também 

às alterações da mão-de-obra responsável pelo tra-

tamento dos animais, pois funcionários novos têm 

tendência a superalimentar os animais e podem 

ser responsáveis também por cólicas que ocorrem 

depois de feriados e fins de semana. É frequente 

colocar toda alimentação de dois ou três dias em 

uma única vez, provocando sobrecarga alimentar 

com dilatação gástrica aguda (Tabela 5.11). 

Controle Parasitário 

Deve-se inquirir qual o esquema de controle 

parasitário da propriedade, quando e com qual 

produto foi feita a última vermifugação, já que as 

verminoses podem ser responsáveis por diversos 

quadros nosológicos da síndrome cólica, como 

obstruções e intussuscepções do intestino delga-

do causado por Parascaris, aneurisma verminótico 

por migração de larvas de Strongylus vulgaris. O 

Habronema pode provocar úlceras, gastrites e rup-

turas gástricas, ao passo que larvas de Gasterophilus 

são responsáveis por estenose do piloro. Mais re-

centemente, as enterites causadas por pequenos 

estrôngilos têm ganhado importância devido ao 

fato de, quando encistadas na parede intestinal, 

são resistentes a diversos princípios ativos.  

Os vermes chatos também têm sido incri-

minados como causadores de cólica, já que os  

Tabela 5.11 - Avaliação do manejo e da alimentação como causas de alterações digestivas. 

Altos teores de fibra na alimentação 

Alterações bruscas na dieta 

Excesso de carboidratos 

Alimentos mofados/estragados  

Alimentação em soios arenosos  

Rações em pó 

Animais em regime intensivo de estabulação 

Compactações 

Fermentação, acidose em ceco e cólon 

Timpanismo, acidose em ceco e cólon 

Timpanismo 

Sablose 

Obstrução do piloro 

Sobrecarga, vícios, estresse 
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vermífugos tradicionais não são eficazes contra eles. 

Obstruções da válvula ileocecal por A.naplocephala 

têm sido tratadas com pirantel ou praziquantel.  

Início do Processo 

É um fator importante, uma vez que sua deter-

minação pode nos indicar a gravidade da lesão, 

pois cólicas com início há vários dias normalmen-

te ocorrem por obstruções simples, timpanismos, 

de forma que a alça atingida consiga elicitar 

mecanismos de desarme sem alterações circula-

tórias graves. As manifestações rápidas estão as-

sociadas a enfermidades no estômago ou intesti-

no delgado, ao passo que as manifestações lentas 

têm origem no intestino grosso.  

Características da Crise 

Cólicas com manifestação súbita com dor con-

tínua e grave ocorrem após alimentação devido à 

dilatação gástrica ou por hipoxia tecidual, ao passo 

que enfermidades com úlceras gastroduodenais são 

de desenvolvimento clínico lento c curso prolon-

gado, caracterizando forma crónica de evolução. 

Manifestação de 
Episódios Anteriores 

Devemos verificar se episódios anteriores de 

dor abdominal foram correlacionados com altera-

ção da alimentação ou condições de controle 

parasitário deficiente, se o animal já foi submeti-

do à laparotomia exploratória, pois pode desen-

volver adcrências e quantas forem as manifesta-

ções anteriores, pois episódios intermitentes re-

lacionam-se a úlceras gástricas. 

Tratamentos Anteriores 

Deve-se perguntar sobre a utilização de dro-

gas que possam alterar a motilidade intestinal. O 

amitraz (carrapaticida) leva à parada total de moti-

lidade com posterior compactação e cólica, ao passo 

que drogas parassimpatomiméticas podem pro-

vocar torções e rupturas de alças intestinais. Por 

outro lado, a utilização de analgésicos potentes 

mascara o quadro de dor, melhorando a motilida-

de e os parâmetros circulatórios. Portanto, deve- 

mos perguntar detalhadamente sobre tratamen-

tos, drogas utilizadas, vias de administração, do-

ses e há quanto tempo foram administradas.  

A utilização por leigos de medicação via oral 

pode, quando realizada de forma incorrera, levar 

a pneumonias por corpo estranho. 

Defecação e Micção 

A eliminação de fezes pelo animal c as suas 

características (consistência, coloração, odor ou 

presença de muco) podem ser indicativas da pre-

sença ou não do trânsito intestinal, sendo consi-

deradas de relativa importância. A ocorrência de 

flatulência, principalmente em animais com tim-

panismo, também deve ser investigada junto ao 

proprietário ou encarregado por indicar o funcio-

namento dos mecanismos de desarme e do peris-
taltismo. 

Animais muito desidratados tendem a dimi-

nuir o número de micções e a concentrar a urina 

e isso pode ser relatado durante a anamnese (pre-

sença de urina grossa, "xarope"). Muitos cavalos 

com cólica assumem posição de micção ou uri-

nam várias vezes em pequenas quantidades, le-

vando algumas pessoas a concluir que a dor teria 

origem no sistema urinário, o que não é verdade; 

o animal está simplesmente procurando uma 

posição mais confortável para acomodação das alças. 

Devido a esse mito muito cultivado no meio 
equino, é muito comum também a utilização de 

diuréticos no cavalo com cólica que assume a 

posição de micção. A utilização de diurético piora 

o quadro de desidratação do animal, não sendo 

indicada em pacientes com síndrome cólica.  

Ingestão Hídrica 

A ingestão de água ajuda na manutenção do 

equilíbrio hídrico-eletrolítico e cavalos com res-
trição hídrica são mais suscetíveis a compactações 
da flexura pélvica. A ingestão de água gelada após 
o exercício está relacionada com o aparecimento 
de cólicas espasmódicas. 

Prenhez 

Deve-se inquirir se a égua está prenhe, qual a 

data de cobertura, pois as contraçõcs do parto po-
dem ser confundidas com cólica e éguas no terço final 

de gestação podem desenvolver torções uterinas. 
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EXAME FÍSICO 

Avaliação Geral do Paciente 

Inspeção 

O exame clínico deverá ser iniciado pela 

observação do animal, procurando-se identificar 

a atitude, o comportamento, a aparência externa 

do animal e as modificações do formato do abdo-

me. O comportamento e as atitudes do paciente 

estão relacionados à dor produzida durante a có-

lica e às alterações nas funções vitais (Quadro 5.16). 

O estímulo doloroso nas crises abdominais deve-

se à distensão do estômago ou de segmentos de 

alças intestinais por gases, líquidos ou ingesta 

sólida, ou por hipoxia de alças intestinais.  

A presença de escaras ou feridas, cama ou terra 

no dorso ou cabeça, indicam que o animal apre-

sentou dor c rolou, ajudando na identificação de 

há quanto tempo o processo se iniciou e como foi 

a evolução. 

A dor visceral irá manifestar-se por diversos 

sinais clínicos comumente chamados de mímica 

de dor. São eles: escavar o chão (patear), olhar para 

o flanco, mexer na água com o focinho, morder/ 

escoicear o flanco, rolar, sentar, gemer, sudorese 

intensa e, conforme a fase da enfermidade, hi-

pcrexcitabilidade ou depressão.  

Quando observamos a presença de dor, dois 

aspectos devem ser considerados: o grau e o tipo. A 

dor pode ser classificada como leve, moderada ou 

grave de acordo com a manifestação dolorosa e al-

terações circulatórias (Fig. 5.22). Na dor leve não 

são observadas alterações circulatórias e as mani-

festações de dor são discretas. Animais com dor mo-

derada cavam, deitam, rolam e apresentam altera-

ções respiratórias (aumento da frequência, dispneia). 

Aqueles com dor grave manifestam sudorese intensa, 

Quadro 5.16 - Sinais de dor abdominal obser-

vados na inspeção de um cavalo com cólica. 

• Escavar o chão. 

• Bater com a pata no chão. 

• Olhar para o flanco. 

• Mexer na água com o focinho. 

• Morder o flanco. 

• Escoicear o abdome. 

• Rolar. 

• Sentar. 

• Sudorese intensa. 

• H iperexcitabi l idade/depressão. 

alterações circulatórias (coloração de mucosa, alte-

ração no tempo de preenchimento capilar e no pulso), 

rolam praticamente todo o tempo, tendo dificulda-

de em permanecer em posição quadrupedal, podendo 

se jogar sobre as pessoas ou paredes da baia (Tabela 

5.12). Quanto ao tipo, a dor pode ser intermitente 

ou contínua (Tabela 5.13). Dores intermitentes estão 

associadas à distensão de um determinado segmento 

de alça intestinal, provocada por aumento de gases 

ou ingesta, que é resolvido pela eliminação dos gases 

ou absorção da ingesta com cessar do estímulo 

doloroso. A dor intermitente é frequentemente rela-

cionada a alterações no intestino grosso, princi-

palmente compactações, pois essas alças apresen-

tam maior capacidade de distensão e acomodação 

da ingesta. Já as dores contínuas associam-se a 

processos mais graves, nos quais não há possibilidade 

de desarme da condição dolorosa, como nos casos 

de obstruções simples e estrangulantes. O grau da 

dor pode estar relacionado ao local de origem do 

estímulo doloroso. Receptores de dor estimulados 

por distensão estão presentes no sistema gas-

trointestinal. Como o estômago c o intestino delgado 

apresentam pequena capacidade de distensão, dor 

grave e contínua estão mais relacionadas a esses 

órgãos. Quando a dor não é responsiva a analgésicos 

potentes, é indicativo de caso grave e provavelmente 

cirúrgico. Alívio repentino da dor, nos casos graves, 

sem administração de drogas, é característica de 

ruptura de estômago ou alças intestinais. O fato de 

o animal olhar para o flanco direito ou esquerdo não 

indica o segmento ou lado envolvido, pois a dor 

visceral reflete-se por todo abdome. 

As modificações do formato do abdome mani-

festam-se por distensões ou contrações (Fig. 5.25). 

As distensões devem ser observadas olhando o ani-

mal por trás. A distensão abdominal pode indicar o 

segmento envolvido e o grau de comprometimento 

das alças intestinais. O estômago e o intestino del-

gado, o primeiro pela sua localização sob o diafragma 

c ambos pela sua pequena capacidade de distensão, 

não são capazes isoladamente de produzirem dilatação 

da cavidade abdominal, portanto distensões indi- 

Tabela 5.12 - Classificação do grau de dor. 

Leve Sem alterações circulatórias 
Manifestações discretas 

Moderada       Alterações respiratórias 
Cavar, deitar, rolar 

Grave Sudorese intensa 
Alterações circulatórias 
Rolar, se jogar 
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Tabela 5.13 - Classificação do tipo de dor. 

Contínua (mecanismos de desarme*     Isquemia 

não funcionam) 
Distensão exagerada de alça 

Intermitente (mecanismos de desarme     Distensão gradual da alça 

funcionam) 

Diminuição do limiar de dor da fibra 
nervosa 
Alça com pequena capacidade 
de distensão (ID e estômago) - indica 
o local do processo 
Alça com grande capacidade de 
distensão - geralmente processos 
obstrutivos do IC 

  

* Os mecanismos de desarme são aqueles que, na presença de uma distensão da alça, conseguem desfazê-la movimentando o respon-

sável pela distensão aboralmente (peristaltismo, flatulência, etc.). 

cam processo com envolvimento de ceco e cólon. 
Quando a distensão ocorre na porção dorsal, temos 
presença de gases nessas alças e, quando são ventrais, 
está relacionada ao acúmulo de ingesta ou líquido. 
Aumento de volume do lado direito refere-se ao ceco, 
ao passo que aumentos da face abdominal esquerda 
podem estar relacionados à distensão do cólon 
esquerdo como nos encarceramentos no ligamento 
nefroesplênico (lienorenal). Acontração do abdome 
ocorre nos casos de peritonitc. Animais mais velhos, 
principalmente éguas de cria mantidas a pasto, 
apresentam, em condições normais, abdome mais 
dilatado e penduloso. 

tratado. Febre pode ser encontrada nos animais 
com peritonite, mas é um achado esporádico. O 
aumento de temperatura pode estar relacionado 
a causas infecciosas da síndrome cólica, princi-
palmente nos casos de duodeno-jejunite proxi-
mal (enterite anterior). 

Frequência Respiratória 

A frequência respiratória está aumentada nos 
equinos portadores de cólica devido à dor, à aci- 

Avaliação dos Parâmetros Vitais 

Temperatura Retal 

A temperatura tende a se apresentar dentro 
da faixa de normalidade nos cavalos com síndro-
me cólica. Hipotermia é indicativo de que o ani-
mal está em choque e deve ser imediatamente  

Prognóstico da Dor 
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Figura 5.24 - Mortalidade de equinos em síndrome cólica 

com relação ao grau de dor apresentado.  Figura 5.25 - Distenção abdominal severa. 
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dose metabólica (compensação respiratória - eli-
minação de H+) e por compressão do diafragma 
nos casos de timpanismo gástrico ou intestinal, 
sejam eles primários ou secundários. A ocorrên-
cia de quadro respiratório deve ser avaliada con-
juntamente, devido à pneumonia por aspiração 
(causada por refluxo gástrico para a faringe, ou 
tratamento por via oral feito de maneira inade-
quada). Nos casos de hérnia diafragmática, a fre-
quência estará aumentada e será possível a aus-
culta de ruídos intestinais na área torácica. Este 
fato não é patognomônico pois, devido à grande 
quantidade de ar nos pulmões, com frequência 
ruídos intestinais são auscultados no tórax. Ani-
mais com timpanismo intestinal também são 
passíveis desse tipo de ausculta.  

A frequência respiratória em alguns casos pode 
se encontrar diminuída, quando o animal estiver 
em alcalose metabólica (raro, excesso de utiliza-
ção de bicarbonato no tratamento ou hipoclore-
mia) ou em virtude da utilização de fármacos, prin-
cipalmente em medicações pré-anestésicas ou 
anestesia inalatória. 

Frequência Cardíaca e Pulso 

A frequência cardíaca estará aumentada em 
razão da dor (liberação de catecolaminas), hi-
povolemia e endotoxemia. A avaliação da frequên-
cia cardíaca junto com outros parâmetros é im-
portante na realização do prognóstico, pois quan-
to maior a frequência cardíaca, menor a sobrevi-
da do animal. Se, após a sondagem nasogástrica e 
a utilização de analgésicos, a frequência continuar 
a subir, o prognóstico é desfavorável. 

O pulso deve ser medido em ramos da arté-
ria facial ou na digital e, além da frequência, as 
características do pulso devem ser avaliadas. Ele 
pode ser forte, fraco, filiforme ou ausente. Pulso 
muito forte com frequência alta está relacionado 
a dor. Diminuição do débito cardíaco e hipovole-
mia vão levar ao enfraquecimento do pulso. Pul-
so filiforme e fraco é notado em condições extre- 

mas de choque hipovolêmico, endotoxêmico ou 
neurogênico. 

Coloração de Mucosas e 

Tempo de Preenchimento Capilar 

A perfusão é uma importante função sanguínea 
pela qual se dá a passagem de nutrientes e oxigé-
nio para os tecidos. A coloração das mucosas apa-
rentes e o tempo de preenchimento capilar são 
avaliações clínicas indiretas que podemos fazer 
da perfusão sanguínea. Em um animal sadio, as 
mucosas são róseas claras e o tempo de preenchi-
mento capilar em torno de dois segundos (Tabela 
5.14). Quando o animal apresenta dor abdominal 
ocorre liberação de catecolaminas e outros 
mediadores que irão promover, em um primeiro 
momento, vasoconstrição, o que pode ser obser-
vado nas mucosas aparentes que ficam mais claras 
(pálidas) e no TPC (tempo de preenchimento 
capilar) que diminui (em torno de um segundo) 
devido ao aumento da pressão sanguínea provo-
cada pela vasoconstrição. Se uma obstrução es-
trangulante está presente, a vasoconstrição per-
manece promovida graças à hipovolemia e 
endotoxemia. As mucosas mantêm-se pálidas 
enquanto o TPC aumenta; se a resolução da 
obstrução estrangulante não ocorre, começa a haver 
hipoxia tecidual e, consequentemente, as mucosas 
tornam-se cianóticas e o TPC aumenta para três 
ou quatro segundos. Com a evolução do proces-
so, o mecanismo de vasoconstrição começa a falhar 
devido à hipoxia tecidual, os esfíncteres pré-ca-
pilares se abrem, ao passo que os esfíncteres pós-
capilares mantêm seu tônus por um longo período, 
uma vez que podem funcionar sob reduzida con-
centração de oxigénio. Como consequência, ocorre 
sequestro sanguíneo do leito vascular para o leito 
capilar, com queda da pressão sanguínea devido 
à diminuição do retorno venoso; nessa fase, o TPC 
aumenta muito (> 6 segundos) e se torna bifási-
co. As mucosas ficam bastante congestas, de co-
loração vermelho-escura (vermelho-tijolo). Obser- 

Tabela 5.14 - Avaliação da coloração das mucosas aparentes e tempo de preenchimento capilar (TPC).  

Característica Mucosa TPC (s) 

  

Normal 
Vasoconstrição 
Hipoxia 
Sequestro sanguíneo 
Diminuição da pressão arterial 

Rósea clara 
Rósea pálida 
Cianótica 
Congesta 
"Vermelho-tijolo" - congesta 

2 
1-2 
3-4 
> 3 

> 6 choque 
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Tabela 5.15 - Avaliação do grau de desidratação. 
 

Grau Peso perdido (%)      Pregueamento Volume 
da pele (segundos)      globular (%) 

 

Inaparente 4-6 -_ < 45 < 8 _ 

Leve 6-8 2-4 50 8 Turgor diminuído 
Moderada 8-10 6-10 55 9 Mucosas secas 
Grave 10-12 > 10 60 > 9 Retração ocular 

va-sc ingurgitamento dos vasos das mucosas por 
causa da estagnação do sangue. Nessa fase de cho-
que, pode ocorrer agravamento do quadro até a 
morte, em consequência da hipovolemia ou endo-
toxemia ou melhora em consequência da utiliza-
ção de fluidoterapia, analgésicos, entre outros pro-
cedimentos terapêuticos. Em vários animais ob-
servamos a formação de um halo cianótico na 
mucosa bucal ao redor dos dentes chamado de 
halo endotoxêmico, por ser um importante indi-
cador da presença de endotoxemia nestes animais. 

Avaliação Clínica da Hidratação 

Por meio da avaliação de alguns parâmetros 
clínicos, pode-se estimar o estado de hidratação 
do animal (Tabela 5.15). A desidratação é classi-
ficada em leve, moderada e grave com relação à 
perda de líquidos e peso corporal do animal. Na 
desidratação leve, o animal perdeu de 6 a 8% de 
água; na moderada, de 8 a 10% e na grave, de 10 
a 12%. Essa variação de porcentagem decorre da 
avaliação ser clínica e diferente de autor para au-
tor. Desidratações abaixo de 5% não são detectadas 
clinicamente e acima de 15% são consideradas in-
compatíveis com a vida. Para essa estimativa de 
desidratação, avaliaremos o turgor da pele, umi-
dade e viscosidade da mucosa bucal e retração do 
globo ocular. O turgor indica a quantidade de lí-
quido presente na pele; para o avaliarmos, utili-
zamos o pregucamento da pele, observando seu 
retorno à posição inicial; quanto maior o tempo, 
menor o turgor e menor a quantidade de líquido. 
Na desidratação leve, vamos encontrar uma ligeira 
diminuição do turgor da pele. Na desidratação 
moderada, a diminuição do turgor é maior (de-
mora de seis a de/ segundos para a pele retornar 
ao normal após prcgueamento) e a mucosa bucal 
se apresenta seca, ao passo que, na desidratação 
grave, ocorre retração do globo ocular e preguea-
mento da pele. Lembrar que animais idosos apre-
sentam menor quantidade de líquido corporal, 
inclusive na pele, levando à demora de retorno 
da prega, e animais que apresentaram emagreci- 

mento grave também têm diminuição do turgor 
da pele. 

Exame Físico da Cavidade Oral, 

Faringe e Esôfago 

Cavidade oral, faringe, esôfago e estômago 
são examinados através da inspeção visual, pal-
pação e sondagem nasogástrica para se avaliar o 
esôfago e o estômago. A endoscopia também é 
utilizada com frequência. 

Cavidade Oral 

Preensão do Alimento 

A preensão, a mastigação e a deglutição são 
funções mais bem avaliadas quando se permite 
que o cavalo paste ou ingira água sem auxílio. Se 
fornecermos o alimento pela mão, não será pos-
sível avaliar a preensão adequadamente. A capa-
cidade de pastar do chão requer que não existam 
lesões dolorosas que não permitam a extensão e 
o abaixamento da cabeça e do pescoço, além da 
abertura e do fechamento da boca.  

Os lábios dos equinos são muito móveis e tá-
teis. Sua função é direcionar a forragem para os 
incisivos e, uma vez apreendida, a forragem é ar-
rancada com um movimento rápido de cabeça. 
Muitos cavalos possuem um grau leve de braquig-
natismo mandibular (boca de papagaio). Esse de-
feito hereditário é principalmente cosmético e não 
afetará de modo significativo a apreensão do ali-
mento. Quando grave, impede o contato entre os 
incisivos superiores e inferiores, com consequen-
te crescimento excessivo dos incisivos. Trauma, a 
maior parte devido a escoiceamentos, é a causa mais 
frequente de lesão aos dentes incisivos. 

A retenção de incisivos decíduos adjacentes 
a sua porção permanente que já irrompeu pode 
ocorrer e, menos comumente, incisivos permanen-
tes supranumerários também se desenvolvem. 
Porém, nenhuma dessas alterações geralmente 
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afeta a prcensão. Mesmo em cavalos bem mais 
velhos com um desgaste evidente dos incisivos, 
a preensão normalmente não é o maior proble-
ma, e tais animais conseguem manter seu peso 
corporal. 

Mastigação 

Os dentes da bochecha são usados para tri-
turar o alimento e, juntamente com a língua, par-
ticipam na mistura do alimento com a saliva, no 
processo conhecido como mastigação. A coorde-
nação entre a língua e as arcadas é necessária 
para mover o alimento na direção do esôfago para 
ser deglutido. Os problemas que comprometem 
a mastigação incluem a dor lingual (laceração), 
dor dentária (fratura, abscesso periapical), mal-
formação dentária, dentes supranumerários, cres-
cimento excessivo, perdas dentárias e pontas den-
tárias da superfície oclusal resultantes do des-
gaste anormal. 

A trituração constante de material fibroso 
contendo abrasivos biológicos, principalmente 
silicatos, por mais de 18 horas por dia, causa muito 
desgaste na superfície oclusal dos dentes. Isso é 
compensado pela erupção contínua da coroa de 
reserva desses dentes com coroa longa (hipso-
dontes) até que eles sejam completamente des-
gastados, geralmente ao redor de 25 a 30 anos de 
idade. O desgaste desigual da superfície oclusal 
dos dentes da bochecha resultará no desenvolvi-
mento de proeminências agudas que podem causar 
obstrução mecânica à trituração do alimento. Alem 
disso, essas pontas agudas sobre o aspecto lingual 
(mandibular) da arcada superior e sobre o aspec-
to bucal (maxilar) da inferior irão lacerar a muco-
sa da língua e das bochechas, respectivamente, 
durante a mastigação. A dor provocada por essas 
lesões nos tecidos moles atrapalhará a mastiga-
ção normal. 

Cavalos normais apresentam um esforço 
mastigatório látero-lateral muito vigoroso. Devi-
do aos dentes dos equinos serem compostos de 
camadas de materiais com diferentes durezas 
(esmalte é mais duro que a dentina ou o cemen-
to), taxas diferentes de desgaste normalmente 
levam ao desenvolvimento de uma superfície 
oclusal irregular e afiada que é muito efetiva na 
trituração de alimento rico em fibras. A mastiga-
ção normal de alimento fibroso produz um som 
de trituração alto. Na presença de alterações mecâ-
nicas c/ou dolorosas, a mastigação torna-se me-
nos vigorosa. A restrição do movimento lateral da 

mandíbula também pode estar evidente nesses 
casos. Isso pode ser verificado estabilizando-se o 
aspecto proximal do maxilar com uma mão e 
avaliando-se a distância do movimento mandibular 
lateral em relação ao maxilar. 

Na presença de lesões dolorosas, na cavida-
de oral, a propulsão do alimento mastigado para 
a orofaringc é inefetiva e o animal deixa o ali-
mento cair da boca, constituindo uma disfagia oral. 
O exame do chão ao redor da área de alimentação 
de cavalos com problemas dentários geralmente 
revela partículas de alimento ao redor de 5 cen-
tímetros de diâmetro. A mastigação anormal tam-
bém pode levar o animal a acumular alimento no 
canto da boca e nas margens das gengivas à se-
melhança de um hamster. O acúmulo de alimento 
nas gengivas eventualmente pode levar à doença 
periodontal secundária. 

Outras causas de disfagia oral incluem: 

• Fratura de mandíbula, pré-maxilar (incisivos), 
maxilar ou ossos hióides. 

• Paralisia bilateral da língua (XII par de ner 
vos cranianos) ou músculos mastigatórios (V 
par de nervos cranianos). 

• Glossite. 
• Estomatite. 
• Raiva. 

Deglutição 

A deglutição é um ato complexo que envol-
ve os nervos sensitivos e motores e a musculatu-
ra da língua, faringe, hióide, laringe e esôfago. Pode 
ser dividida nas fases oral, faríngea e esofágica. 
No cavalo: 

• A borda livre do palato mole se eleva na na- 
sofaringe durante a deglutição. 

• Simultaneamente, contrações da língua e dos 
músculos hióides comprimem a epiglote contra 
a base da língua, inclinando-a dorsocaudal- 
mente e fechando a abertura laríngea. 

• As contrações dos músculos adutores da la 
ringe fazem a completa adução (fechamen 
to) das cartilagens aritenóides (ambos os me 
canismos previnem a aspiração). 

• O alimento c então empurrado em direção 
ao esôfago, cuja entrada é aberta pelo relaxa 
mento coordenado dos músculos constritores 
faríngeos (tireofaríngeo e cricofaríngco) e pelo 
arco palatofaríngeo. 
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A deglutição pode ser interrompida por le-

sões dolorosas, obstruções ou déficit neurológico 

(por exemplo, micose da bolsa gutural).  

Exame da Cavidade Oral 

Os objetivos do exame físico dos dentes dos 

equinos são detectar e quantificar as alterações 

dentárias e da cavidade oral, propor e instaurar um 

tratamento e implementar programas de manejo. 

Os veterinários devem ser capazes de oferecer um 

prognóstico e detalhar qualquer plano de tratamento 

e manejo futuros que venham a ser necessários. 

Esses objetivos devem levar em conta os custos 

desses procedimentos; logo, o profissional deve estar 

preparado para oferecer uma relação custo-bene-

fício do problema e dos tratamentos propostos.  

TÉCNICAS DE EXAME 

Os sinais clássicos relatados durante a anamne-

se, na presença de doença dentária, são inapetência, 

dificuldade ou vagarosidade durante a ingestão 

de água e alimento (preensão, mastigação ou 

deglutição), halitose, descarga nasal, perda de peso, 

aumento de volume facial ou mandibular com 

presença de trajeto fistuloso, queda de alimento 

pela boca e armazenamento de alimento nas bo-

chechas. Além disso, pontas dentárias e cristas 

podem causar desconforto ou dor oral que podem 

ser expressas como alteração comportamental como 

o balançar da cabeça, resistência ao freio e pro-

blemas associados com a monta, cavalgada ç, per-

formance. 

O exame oral requer que o clínico olhe, sin-

ta, mova e cheire a boca do cavalo. Também pode 

ser necessário observar o animal se alimentando, 

ingerindo água ou trabalhando para verificar al-

terações que sugiram anormalidade, dor ou des-

conforto na boca. 

Quando o cavalo é examinado na sua própria 

baia, a observação do ambiente pode fornecer 

evidência de alimentação ou digestão anormal; por 

exemplo, salivação excessiva no balde ou cocho 

d'água, resíduos de alimento no chão ou presen-

ça de grãos não digeridos nas fezes.  

Recomenda-se que as feições da cabeça se-

jam observadas e palpadas antes de qualquer 

tentativa de se examinar a cavidade oral (Fig. 5.26). 

A presença, natureza e odor de qualquer secre-

ção nasal precisam ser examinados e os seios 

paranasais devem ser percutidos. Evidência e 

sensibilidade à palpação, susto ou resistência  

 

Figura 5.26 - Palpação dos dentes da bochecha. 

podem indicar dor na bochecha ou gengiva, des-

conforto miofascial ou patologia dos músculos 

mastigatórios. A palpação pode ser útil para loca-

lizar aumentos de volume localizados nos lábios 

e bochechas associados com lesões antigas, tumores 

ou massas ósseas na mandíbula ou ossos da face. 

Antes da lavagem da boca e do uso de sedação 

faz-se o teste do desvio lateral da mandíbula, 

colocando-se a cabeça do animal em posição "neu-

tra", ou seja, não estendida enquanto pasta, mas 

na posição que o cavalo adota quando está em 

posição quadrupedal (estação) durante a masti-

gação. Em seguida, apóia-se uma mão sobre o dorso 

da narina e segura-se a mandíbula, deslizando-a 

lateralmente para a direita e para a esquerda, 

observando-se a abertura e o travamento dos in-

cisivos durante essa manobra. Não se deve apli- 

 

Figura 5.27 - Inspeçao das gengivas e incisivos. 
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car tensão excessiva, pois o animal pode resistir 
a esse teste. No cavalo normal, ouve-sc um ran-
gido suave e regular quando as arcadas deslizam 
umas sobre as outras. Pode-se detectar alterações 
como ausência ou redução de sons indicando 
diminuição de contato oclusal, alterações no som 
do lado direito versas o esquerdo, estalidos indi-
cando arcadas irregulares com ganchos ou degraus 
que podem "travar" durante esse desvio. Alguns 
cavalos possuem um crescimento excessivo ou mau 
alinhamento das arcadas dos incisivos levando ao 
travamento dos incisivos inibindo, assim, o desvio 
lateral da arcada. 

Da mesma forma que todos os herbívoros, o 

alo tem um ângulo muito limitado de abertu-
ra das mandíbulas. Além disso, as comissuras dos 
lábios são muito rostrais e as arcadas dentárias, 
muito longas. Esses três fatores tornam difícil o 
exame clínico da cavidade oral dos equinos, prin-
cipalmente no seu aspecto caudal. Em um ani-
mal quieto, o exame clínico parcial da cavidade 
oral rostral é possível sem sedação. O cavalo deve 
ser contido por um cabresto que permita a com-
pleta abertura da boca. Um bridão ofereceria 
melhor contenção, porém o freio impossibilita 
totalmente o exame. 

Após a lavagem da boca, os incisivos, os ca-
ninos (quando presentes) e o diastema são exa-
minados pela frente c pelo lado do animal. Para 
isso, o examinador deve posicionar-se ao lado do 
animal, segurando a mandíbula e sustentando a 
.abeça com a mão esquerda, usar o polegar e o 
dedo indicador da mão direita para separar os lábios 
e visualizar os incisivos (Fig. 5.27). Deve-se ob--
ervar se esses dentes possuem oclusão, número, 
alinhamento e forma normais, além da presença 
de mal erupções, estado de erupção e desgaste. 
O exame oral deve procurar por ulceração, fibro-
>e ou neoplasia nos lábios, diastema e superfície 
bucal das bochechas. Em seguida, inverte-se o 
lado c a mão para facilitar o exame das arcadas 
opostas. Esse método permite somente um exame 
rápido dos dentes das bochechas. 

A Tabela 5.16 indica as alterações dentárias 
encontradas com maior frequência em diferen-
tes faixas etárias. Em geral, existem problemas 
específicos de desenvolvimento e mal erupção que 
ocorrem em cavalos mais jovens ao longo da idade 
de erupção (isto é, até os cinco anos de idade), 
em cavalos adultos e naqueles mais velhos. 

O examinador pode forçar o animal a abrir a 
boca posicionando seu polegar no espaço inter-
dental e pressionando-o contra o palato duro,  

enquanto os outros dedos se apoiam sobre os ossos 
nasais (Fig. 5.28). 

Outro modo de fazê-lo abrir a boca consiste 
na introdução da mão no espaço entre o incisivo 
e os dentes da bochecha (espaço interdental, 
diastema ou barras), segurando sua língua e pu-
xando-a delicadamente para fora da boca, asse-
gurando que a sua mão não fique entre os incisi-
vos. A língua pode ser tracionada com a ajuda do 
polegar e 2 ou 3 dedos, enquanto os dedos anular 
e mindinho seguram a alça do cabresto que passa 
sobre o focinho, assegurando assim que, se o ca-
valo mover sua cabeça, a mão do examinador irá 
se mover junto com ela, evitando que seja mor-
dido e que a língua do animal sofra alguma lesão 
(Fig. 5.29). Isso permitirá que o examinador pos-
sa inserir o indicador da mão livre entre a arcada 
superior e a bochecha para palpar a superfície bucal 
dos dentes da bochecha à procura de pontas den-
tárias, perdas de dentes, crescimento excessivo 
ou irregularidades nos dentes. Não se deve pu-
xar a língua com muita força, nem usá-la para 
controlar um cavalo rebelde. 

A boca também pode ser aberta introduzin-
do-se a mão do examinador no espaço interden-
tal e pressionando seu polegar contra o palato 
duro. O exame da cavidade oral deve ser feito 
utilizando-se uma fonte de luz na cabeça ou uma 
caneta-lanterna para melhor visualizar o aspecto 
rostral de cada lado dos dentes da bochecha. A 
língua deve ser movida para o outro lado da boca 
para que a arcada oposta possa ser examinada. 
Geralmente os animais relutam durante a 
exposição da língua, principalmente quando 
apresentam lesões dolorosas na cavidade oral ou 
devido ao próprio temperamento, o que pode im-
possibilitar esse exame superficial. Um especulo 
(abre-boca) pode ser usado para facilitar o exame 
(Figs. 5.30 e 5.31). 

Gomo o alimento pode ficar retido na cavida-
de oral em muitas doenças dentárias, principalmente 
no aspecto lateral dos dentes da bochecha, e a sua 
presença atrapalha o exame clínico, pode-se removê-
lo manualmente, aproveitando para observar a 
qualidade da trituração desse material e seu odor, 
pois, em doença periodontal avançada, o crescimento 
bacteriano, principalmente de anaeróbios, leva à 
produção de um odor desagradável na boca. 
Contudo, a anorexia também pode provocar odor 
desagradável na cavidade oral e o diagnóstico di-
ferencial deve ser feito. Lavar a cavidade oral com 
uma mangueira delicadamente, mantendo a cabeça 
do animal abaixada, também é eficaz. 
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Tabela 5.16 - Alterações dentárias e da cavidade oral relacionadas à idade. 

Nascimento a 1 mês Defeitos congénitos: lábios, palato 
Trauma 
Alinhamento dos incisivos  
Desenvolvimento de cistos, tumores  

  

6 meses a 1 ano Trauma 
Alinhamento dos incisivos  
Erupção do dente de lobo 

12 meses a 3 anos Trauma 
Alinhamento dos incisivos Problemas de erupção 

dos incisivos Pontas dentárias na face rostral do 106 

e do 206 
Aumentos de volume mandibular e maxilar associados com o desenvolvimento e erupção 

dos dentes da bochecha permanentes  

3 a 5 anos Problemas de erupção dos incisivos 
Pontas dentárias face rostral do 106 e 206 
Aumentos de volume mandibular e maxilar associados com o desenvolvimento e erupção 

dos dentes da bochecha permanentes 

Caninos compactados Calota residual de 

dentes decíduos frouxos Pontas dentárias 

5 a 1 O anos Dentes quebrados 

Doença periodontal Problemas de 

erupção dos incisivos Perda dentária 
Dentes crescidos em excesso Ganchos 

Dentes quebrados 
Doença periodontal 

Perda dentária 
Dentes crescidos em excesso 
Ganchos 

 

Figura 5.28 - Método para estimular o cavalo a abrir a 

boca colocando o polegar no espaço interdental e pressio-

nando-o contra o palato duro.  

Figura 5.29 - Retração da língua para permitir o exame 

dos dentes molares. 

 

a 20 anos 
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Figura 5.30 - Abertura da boca por meios mecânicos. (A) 

Abre-boca de Hausmann. (B) Abre-boca de Swale. 

Figura 5.31 - Exame da cavidade oral por meio de palpa-

ção permitida pelo uso de um abre-boca de Hausmann e 

uma cabeçada própria para exame dentário. 

Deve-se ter extremo cuidado ao se fazer a tra-
ção e a exteriorização da língua, uma vez que 
pode ocorrer lesão do frênulo na face ventral 
da língua levando a uma celulite sublingual. 
Durante a grosagem dos dentes, o profissio-
nal deve permanecer na frente do animal 
tomando o devido cuidado com possíveis 
manotadas. 

  

O exame manual das arcadas caudais é necessário, pois permite um exame mais completo e pode 
revelar alimento preso à região periodontal, dentes fraturados, com cáries, deslocados ou perdidos. Esse 
procedimento somente pode ser feito com o uso de um especulo de Swale ou auto-estático 
(Hausmann), em animais dóceis ou sedados com xilazina (0,5 - l mg/kg, IV) somente ou associada ao 
butorfanol (0,025 - O, l mg/kg IV). O especulo de Swale é mais fácil de aplicar, porém há uma tendência 
em provocar fraturas nos dentes devido à pequena área de contato entre os dentes e esse especulo. Já o 
especulo de Hausmann é preferido por muitos veterinários e por alguns autores, pois abre a boca do 
animal aplicando pressão a todos os dentes incisivos, distribuindo assim a carga entre eles. Sua 
desvantagem é o custo elevado (Fig. 5.30). 

O uso de um especulo auto-estático permite a utilização de um endoscópio flexível para um 
exame mais detalhado dos espaços interproximais, doenças periodontais ou defeitos na superfície 
oclusal dos dentes da bochecha. 

 

 



Glândulas Salivares 

Doenças das glândulas salivares e seus duetos são raras em equinos. A doença mais comum 
localizada na parótida é a fístula salivar causada pela laceração do dueto, uma vez que sua localização 
exposta o predispõe a traumas. A fístula torna-se evidente quando o animal está se alimentando, pois a 
saliva esguicha pelo dueto lesionado. Cálculos salivares, compostos principalmente de carbonato de 
cálcio, também podem se desenvolver e causam distensão do dueto proximal ao local da obstrução. 
Atresia do dueto e heterotopia raramente ocorrem. 

Ruptura da glândula ou do dueto mandibu-lar produz um aumento de volume preenchido por 
líquido conhecido por sialocele ou mucocele salivar. Rânula é o termo dado a um aumento de volume 
semelhante, localizado no assoalho da cavidade oral causado pela dilatação do dueto.  

Outras condições que afetam as glândulas incluem neoplasia (melanoma é a mais frequente) e 
ptialismo causado por irritação. 
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Palato Mole 

Em virtude de sua posição anatómica, não é 
possível visualizar adequadamente o palato mole 
durante o exame oral sem o uso de anestesia geral 
e um abaixador de língua. Mesmo assim, somente 
uma visão muito restrita do aspecto ventrorostral 
pode ser observada. O palato mole pode ser exa-
minado por meio de endoscopia nasofaríngea ou 
através de radiografia látero-lateral da região na-
sofaríngea. 

Em potros, a fenda palatina geralmente envol-
ve o aspecto distai do palato mole. A fenda palatina 
causa uma separação incompleta das cavidades nasal 
e oral, permitindo a passagem de alimento ou líqui-
do para a nasofaringe durante a deglutição. Esse 
material descerá em poucos segundos pela narina 
durante a sucção e poderá fluir para a traquéia, in-
duzindo o reflexo de tosse imediatamente após a 
deglutição. A aspiração desse material poderá levar 

a uma pneumonia por corpo estranho. 

• A fenda palatina ocorre em potros jovens. 
• Geralmente o animal apresenta descarga de 

leite ou água pelas narinas. 
• Observa-se falha em ganhar peso na taxa 

adequada. 
• O diagnóstico é feito com base nos sinais clí 

nicos e pela inspeção visual. 

Faringe 

Corpos estranhos raramente são encontrados 
na orofaringe dos equinos, mas podem ser encon-
trados ocasionalmente no recesso piriforme ou 
nasofaringe lateral. 

Esôfago 

O esôfago normalmente não é palpável no ca-

valo 
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observa
r a 
distens
ão da 
parede 
do 
esôfago 
dorsal 
ao 
sulco 



da veia jugular esquerda. 
As enfermidades mais comumente encontra-

das são a obstrução esofágica, estenose/constri-
ção esofágica, compressão esofágica extrínseca, 
divertículos, perfurações, esofagite, distúrbios da 
motilidade esofágica (megaesôfago) e, mais rara-
mente, neoplasias. Na obstrução esofágica, 
geralmente causada pela compactação de um 
grande segmento do esôfago com material 
particulado, tal como rolão de milho ou ração 
peletizada, pode-se palpar o esôfago distendido 

com material de consistência firme a pastosa na 
região do sulco da veia jugular esquerda. Os in-
dícios clínicos de obstrução esofágica raramente 
são específicos e incluem ansiedade, estiramento 
do pescoço e intranquilidade que estão relacio-
nados à dor esofágica, que pode ser resultante de 
espasmos esofágicos, ruptura da mucosa ou 
distensão. O cavalo geralmente faz várias tenta-
tivas de deglutir e pode tossir. Ptialismo, corri-
mento nasal com restos alimentares e halitose são 
achados comuns. A dilatação do esôfago cervical 
pode ser visível e palpável externamente.  

A presença de crepitação no subcutâneo na 
região do sulco da veia jugular esquerda é um sinal 
com prognóstico grave, pois geralmente indica 
ruptura do esôfago com extravasamento de ar 
periesofágico ou infecção dos tecidos periesofágicos 
por bactérias produtoras de gás. 

A avaliação de uma possível obstrução esofá-
gica é feita pela passagem delicada de uma sonda 
nasogástrica lubrificada c de tamanho adequado 
para se avaliar a presença e o local provável da 
obstrução. Na maioria dos casos a sonda é deglu-
tida e passará pelo esôfago até a região proximal 
da obstrução, geralmente no esôfago cervical. 
Fazendo-se uma marca na sonda na entrada das 
narinas antes de retirá-la, pode-se determinar o 
limite rostral da obstrução colocando-a externa-
mente ao longo da cabeça e o trajeto do esôfago. 
A presença de sangue na sonda após sua retirada 
pode indicar laceração de mucosa esofágica por 
causa de tentativas anteriores de se desfazer a 
obstrução pela força. Deve-se fazer a diferencia-
ção do sangramento nasal causado por irregulari-
dades ou aspereza na superfície da sonda ou fra-
gilidade vascular na região da narina. 

O estado de hidratação precisa ser avaliado 
pois, no início da obstrução, geralmente, o ani-
mal tenta ingerir água e se alimentar, resultan-
do em regurgitação da ingesta com saliva pela 
narina. A traquéia e os pulmões são avaliados 
para se detectar evidências de aspiração desse 
material. 

Radiografias e ultra-sonografia podem ser 
usadas para se avaliar o esôfago. Na radiografia, o 
esôfago normal pode não ser detectado ou pode 
conter apenas pequenos traços longitudinais de 
ar. A presença de grandes volumes de ar intra-
esofágico indica disfunção da válvula esofágica 
rostral. Na obstrução esofágica detecta-se a pre-
sença do alimento (de aspecto granular, homogé-
neo) na radiografia, principalmente se estiver 
localizada na região cervical. O uso de meio de 
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contraste como o sulfato de bário pode ser utili-
zado para se avaliar a função do esôfago, sua for-
ma e motilidade. 

A endoscopia é outro procedimento útil no 
diagnóstico de lesões esofágicas. O endoscópio é 
passado da mesma forma que a sonda nasogástrica. 
A insuflação de ar, enquanto se introduz o endos-
cópio, ajuda a distender a parede do esôfago, 
facilitando a visualização da sua mucosa e possí-
veis alterações como obstrução, constrição, dila-
tação, eritema, ulceração e ruptura esofágicas. 

As causas mais comuns de estenose/constri-
ção da mucosa esofágica no cavalo são prolonga-
mento da obstrução esofágica, corpos estranhos 
esofágicos corrosivos ou pontiagudos, traumatis-
mo no pescoço, esofagite de refluxo c cirurgia eso-
fágica prévia. O sintoma clássico da estenose 
esofágica é a compactação esofágica recorrente por 
alimentos. A disfagia é observada com maior fre-
quência após a ingestão de alimentos sólidos, mas 
não de líquidos. O diagnóstico de estenose eso-
fágica é feito por meio de esofagograma contras-
tado que define claramente a estenose não evi-
dente no esôfago colabado, do mesmo modo que 
a administração de mistura de ração e bário. A 
extensão da lesão poderá ser definida pela esofa-
soscopia. 

A compressão extrínseca do esôfago pode ser 
causada por doenças que levem ao aumento de 
volume dos linfonodos retrofaríngeos mediais e 
laterais, cervicais profundos craniais, médios, 
caudais e/ou mediastínicos. Embora raramente 
diagnosticada no cavalo, a persistência do arco 
aórtico direito pode promover constrição sobre o 
esôfago torácico, devendo ser levado em consi-
deração quando obstrução esofágica for observa-
da no neonato. Abscessos resultantes da lesão 
provocada por corpos estranhos, aumento de vo-
lume da glândula tímica e hérnia diafragmática 
também podem causar compressão esofágica. 

Um divertículo é uma saculação circunscrita 
resultante da herniação da membrana mucosa por 
meio de defeito na camada muscular de um ór-
gão tubular, como o esôfago. A convenção atual é 
referir-se a todas as saculações do esôfago como 
divertículos, independentemente das camadas 
envolvidas. Os divertículos podem ser congéni-
tos ou adquiridos, sendo os últimos mais comuns 
nos cavalos. Divertículos congénitos são atribuí-
dos à debilidade congénita da parede esofágica, 
separações alteradas das vesículas embrionárias 
esofágica e traqueal, ou à formação excêntrica do 
vacúolo esofágico. Divertículos adquiridos podem 

ser classificados como divertículos por pulsão ou 
por tração. 

Um divertículo por pulsão resulta de pronun-
ciada pressão intraluminal, juntamente com pe-
ristaltismo regional anormal, ou quando há im-
pedimento ao peristaltismo (como no caso de 
obstrução ou estenose). A debilidade da camada 
muscular esofágica induzida por traumatismo 
também pode contribuir para a herniação da 
mucosa esofágica por meio de sua camada mus-
cular. No cavalo, divertículos por pulsão são mais 
comumente diagnosticados no terço caudal do 
esôfago cervical. 

Divertículos por tração ocorrem durante o 
processo de cura, após a inflamação periesofágica 
ou lesão esofágica. À medida que o tecido fibroso 
resultante se contrai, a parede esofágica sofre 
distorções. Ao contrário dos divertículos por pulsão, 
os divertículos por tração consistem de todas as 
quatro camadas histológicas do esôfago. 

Pequenos divertículos por pulsão e por tração 
podem ser assintomáticos e de pouco significado 
clínico e, em qualquer dos casos, material alimen-
tar pode não ficar retido. Divertículos maiores por 
pulsão podem acarretar obstrução intermitente 
associada à excessiva retenção de material alimentar 
no fundo do divertículo. Em alguns casos, um 
aumento cervical pós-prandial fica evidente sem 
os sintomas clínicos que acompanham a obstrução. 
O aumento de volume cervical é muitas vezes 
redutível por manipulação externa. Casos cróni-
cos podem conduzir à perda de peso. Num esofa-
gograma, o meio de contraste pode delinear par-
cial ou completamente o fundo do divertículo. 

A perfuração esofágica completa resulta de 
lacerações diretas, como as causadas por corpos 
estranhos com superfícies irregulares ou aguça-
das, ou por objetos penetrantes. A ruptura pode 
ocorrer em locais de necrose esofágica, ulcera-
ção profunda, divertículos e dilatações. A perfu-
ração iatrogênica ocorre durante as tentativas de 
alívio de obstruções intraluminais. O esôfago 
cervical é o local mais comum de perfuração. No 
caso de feridas fechadas, saliva, secreções esofá-
gicas e material alimentar deglutido, extravasam 
para o subcutâneo resultando em uma intensa 
celulite, apresentado clinicamente um aspecto 
de tumefação cervical acompanhada normalmente 
por enfisema subcutâneo. O diagnóstico baseia-
se nos sintomas clínicos, com a confirmação pela 
esofagografia, utilizando-se um contraste hidros-
solúvel ao invés do contraste de bário e esofa-
goscopia. 
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A csofagite de refluxo resulta da penetração 
do conteúdo gástrico ou duodenal no lúmen eso-
fágico. O grau da lesão à mucosa do esôfago de-
pende da natureza do líquido, duração da expo-
sição e a eficácia dos mecanismos de eliminação 
ácida para a eliminação do líquido refluído. O 
diagnóstico da esofagite é feito por meio de en-
doscopia. A radiografia pode ser meio auxiliar, mas 
raramente será confirmatória. Se for utilizado um 
meio de contraste, poderemos reconhecer pregas 
longitudinais espessadas. O acúmulo prolongado 
de meio de contraste no interior do esôfago indi-
ca que a eliminação está prejudicada. A esofagite 
de refluxo ocorre mais comumente em potros que 
sofrem de ulceração gástrica. 

Os distúrbios da motilidade que afetam o 
esôfago estão, em geral, associados à hipomoti-
lidade, resultando em acúmulo do alimento e 
líquido no interior do lúmen esofágico. Essa 
retenção resulta na dilatação do esôfago. Mega-
esôfago é um termo descritivo para o sintoma clí-
nico de dilatação esofágica. O megaesôfago ad-
quirido é a forma mais comum no cavalo. Várias 
causas foram propostas e mais frequentemente, 
a dilatação esofágica se desenvolve como conse-
quência da obstrução esofágica crónica. Para aco-
modar quantidades crescentes de alimento inge-
rido, o esôfago gradualmente se dilata, atingindo 
proporções tremendas. Na região cervical, o esô-
fago pode estender-se até preencher os sulcos 
jugulares, mascarando as veias jugulares. 

Qualquer rompimento das vias centrais, afe-
rentes ou eferentes que controlam a motilidade 
esofágica pode resultar em megaesôfago. Lesões 
no núcleo ambíguo afetam a musculatura estria-
da do corpo esofágico, ao passo que lesões no 
núcleo motor dorsal afetam a musculatura lisa 
terminal. Neuropatias periféricas que afetem o 
nervo vago, como a polineurite, por radiculoneurite, 
neuropatia desmielinizante e axoniopatias podem 
causar dilatação esofágica. Os sintomas clínicos 
do megaesôfago são disfagia, ptialismo, refluxo 
nasal e aumento de volume do esôfago cervical. 
Pode ocorrer pneumonia por aspiração. 

O megaesôfago é diagnosticado pela radio-
grafia contrastada e pela endoscopia. A estagna-
ção do meio de contraste no interior do esôfago, 
em repetidas incidências, confirma a deficiência 
de eliminação esofágica. Na esofagoscopia, o lú-
men está aumentado, as ondas peristálticas estão 
ausentes c o líquido se acumula ventralmente. 
Se o megaesôfago resultou de refluxo gastroeso-
fágico, pode haver ulceração e intensa quera- 

tinização da mucosa esofágica de coloração amarelo-
alaranjada. 

O carcinoma espinocelular ou epidermóide 
pode ocorrer raramente no esôfago e geralmente 
afeta animais mais idosos. Os sintomas clínicos 
podem estar associados à obstrução esofágica e 
perda de peso crónica. O diagnóstico se baseia na 
passagem de sonda nasogástrica, radiografia e 
endoscopia. A sonda nasogástrica pode encontrar 
resistência no nível do tumor, produzindo resposta 
dolorosa a sua passagem. A esofagoscopia deve 
ser realizada nos casos suspeitos. Massas nodula-
res são visíveis. As ulcerações podem estar asso-
ciadas às massas tumorais ou podem resultar do 
refluxo gastrocsofágico. O estômago pode ser 
examinado para observar possível envolvimento. 
Diversas biópsias devem ser coletadas da perife-
ria das lesões por meio de uma pinça de biópsia 
inserida no canal de trabalho do endoscópio. 

• Disfagia é o sintoma mais comum de animais 
que apresentam obstrução esofágica 

• O diagnóstico de obstrução esofágica é con 
firmado pela passagem de sonda nasogástrica, 
tomando-se o devido cuidado para não rom 
per o esôfago, pois pode ter ocorrido desvita- 
lização de sua parede. 

• A compactação de alimento, a ingestão de 
frutas (manga, goiaba) ou de rolão de milho 
são as causas mais comuns de obstrução eso 
fágica. 

Exame do Abdome 

Palpação Externa 

A palpação da parede abdominal é importan-
te naqueles casos suspeitos de peritonite, nos quai> 
se deve realizar o teste do rebote, feito por meio 
de compressão digital profunda do abdome e 
repentina descompressão. Nos casos de peritoni-
te, os animais respondem com dor, lembrando que. 
como a peritonite costuma ser generalizada, i 
animal pode apresentar contratura da muscula-
tura abdominal. 

Percussão 

A percussão do abdome irá indicar a preser 
ça de gases ou líquidos dentro das alças ou r. 
cavidade peritoneal. Deve-se percutir alternac. 
mente os dois lados do animal, descendo vert-
calmente desde o flanco até a linha branc:  
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 espaços de quatro a seis centímetros, com o ani-
mal em posição quadrupedal. A presença de 
macicez em ambos os lados e horizontalmente 
indica a presença de líquido na cavidade abdo-
minal, como nos casos de peritonite, ruptura de 
bexiga ou ascite. A presença de som timpânico é 
geralmente observada nos casos de timpanismo 
intestinal, primário ou secundário, raramente in-
dicando a presença de pneumoperitônio.  

Ausculta Abdominal 

A ausculta deve ser efetuada cuidadosamen-
te nos quatro quadrantes abdominais (ventrais 
direito e esquerdo, dorsais direito e esquerdo), 
dorsiventralmente, em pelo menos três pontos de 
ausculta com no mínimo trinta segundos em cada 
um desses pontos. Pode-se iniciar a ausculta pelo 
quadrante dorsal direito, onde teremos o ruído 
típico da válvula ileocecal, descrito como gar-
garejante, ou semelhante a uma cachoeira e, a partir 
desse ponto, auscultamos então os outros qua-
drantes. Devemos lembrar que a intensidade e a 
frequência dos ruídos intestinais de um animal 
sadio podem variar pelo tipo, quantidade e tempo 
de alimentação e motilidade intestinal. Animais 
sem alimento há 24 horas apresentam diminuição 
significativa dos ruídos intestinais à ausculta. 

A dor é a principal responsável pela diminui-
ção dos ruídos intestinais, portanto quase todos os 
mecanismos fisiopatológicos desencadeantes de 
uma síndrome cólica vão levar à diminuição destes. 
No início de quadros de timpanismo intestinal ou 
obstruções simples ou estrangulantes, pode ocorrer 
um aumento da motilidade na tentativa de resol-
ver o processo e promover a movimentação da 
ingesta aboralmente mas, com a evolução, ocorre 
esgotamento das fibras musculares devido à perda 
de eletrólitos e hipoxia tendo como resultado 
hipomotilidade, manifestada clinicamente pela 
diminuição ou ausência dos ruídos intestinais e 
conhecida como íleo adinâmico ou ileus. Inflama-
ção da camada muscular das alças nos casos de 
duodeno-jejunite proximal, peritonite ou mani-
pulação excessiva durante laparotomia exploratória 
também são causas de ileus. Nos quadros de cólica 
espasmódica, ocorre aumento intermitente da 
motilidade intestinal em decorrência de espasmos 
e manifestado clinicamente por dor; nesses animais 
é observado aumento dos ruídos intestinais que, 
muitas vezes, são audíveis a distância sem a 
necessidade de estetoscópio. Nos timpanismos 
intestinais, um ruído metálico ressonante é aus-
cultado por toda a cavidade abdominal. 

Considerações 

Sondagem Nasogástrica 

A utilização da sondagem nasogástrica no 
equino com cólica tem múltiplos objetivos, pode 
servir para a descompressão gástrica e diminuir a 
dor, como meio auxiliar de diagnóstico e via de 
tratamento (Quadro 5.17). 

Existem diversos modelos e tamanhos de 
sonda. A maioria é feita de polivinil, mas as silico-
nizadas são mais fáceis de serem passadas, lesionam 
menos a narina e apresentam maior durabilidade 
(Fig. 5.33). A escolha da sonda vai depender da 
facilidade de compra (se é necessário importação, 
se em um grande centro ou no interior, etc.), verba 
disponível e adaptação pessoal com o modelo 
escolhido. Em último caso, não se desespere: vá 
a uma casa especializada em mangueiras e esco-
lha uma com parede interna firme, de borracha 
não muito rígida (pois machuca a mucosa nasal 
ou turbinados e promove sangramento), nem muito 
mole (dobra), lixe a ponta e faça perfurações la-
terais na extremidade que estará dentro do estô-
mago (para evitar entupimento). Mangueiras de 
ordenhadeiras mecânicas e de circulação extra-
corpórea humana têm sido improvisadas como 
sondas nasogástricas com sucesso (Fig. 5.32). Um 
jogo completo possui cinco tamanhos: neonato, 
potro jovem, potro sobreano, adulto médio e adulto 
grande, porém com três tamanhos o veterinário 
pode atuar sobre a maioria dos cavalos. Com a 
utilização a borracha começa a ficar ressecada e 
irregular e os sangramentos acontecem com mais 
facilidade, devido a sua aspereza. A sonda, então, 
deve ser descartada. Sondas nasogástricas de equinos 
não devem ser utilizadas em bovinos, pois a sonda-
gem nesta espécie é feita por via oral e o contato 
com os molares (mesmo com a utilização do abre-
boca) deixa a sonda irregular e, quando for utilizada 
em equinos, provoca sangramento. 

Para a passagem da sonda nasogástrica deve-
se conter o animal adequadamente de acordo com 
o temperamento do cavalo e o grau de dor. Ani-
mais mansos, na maioria das vezes, não necessi- 

Quadro 5.17 - Objetivos da sondagem nasogás-

trica em um equino com cólica. 

• Descompressão (analgesia). 

• Diagnóstico. 

• Tratamento. 
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Figura 5.32 - Sonda nasogástrica "caseira". Figura 5.33 - Sonda nasogástrica siliconizada (inglesa). 

  

 

  

Figura 5.34 - Sondas nasogástricas - variedades de bocais. Figura 5.35 - Sondas nasogástricas - variedade de extre-

midades. 

  

tam de contenção. A simples utilização de um 

cachimbo (pito) é suficiente em animais mais 

irritadiços. Nos cavalos com muita dor ou naque-

les mais bravos, sedação com acepromazina, 

xilazina, detomidina ou romifidina pode ser ne-

cessária. A droga a ser utilizada vai depender do 

estado circulatório do animal. 

Após a contenção, a sonda deve ser lubrificada 

(lidocaína gel, nitrofurazona) c marcada externa-

mente na altura da glote (algumas sondas já vêm 

com uma marca aos 40cm, média de tamanho da 

cabeça de adultos, e outras vêm marcadas a cada 

lOcm). Deve-se introduzir a sonda medialmente 

e ventralmente na narina, com o objetivo de se 

evitar a falsa narina, que fica dorsal e lateralmen-

te (Fig. 5.36). A introdução deve ser delicada, com 

a curvatura da sonda acompanhando a curvatura 

da cabeça. A fase de maior desconforto para o cavalo 

é a passagem pela narina, que deve ser rápida e 

única. Os sangramentos podem ocorrer nessa fase 

em virtude de lesão na região etmoidal (dorsal i 

narina) ou mucosa nasal. A lesão na região etmoi-

dal é percebida pelo som de triturar, precedend' 

a hemorragia profusa, que não expõe o animal ac 

risco mas, quando ocorre na presença do proprie-

tário, costuma ser desagradável. Quando ocorrer 

sangramento, a cabeça do cavalo deve ser erguicL 

e a narina pode ser tamponada com papel toalh. 

ou compressa (alguns animais se irritam com es-

sas manobras ou espirram banhando de sangu; 

todos os curiosos em volta). O importante é ni 

retirar o coágulo que vai se formar na narina i 

aguardar por dez minutos, quando o sangramer.-

to cessa em animais com a coagulação normal. 

Ao aproximar-se da marca da glote, deve-

assoprar a sonda com a intenção de se promovi 

deglutição c, simultaneamente, introduzir a sor 

da. Pode-se também esperar pela deglutição e-

pontânea do animal e introduzir a sonda, mas is> 

pode demorar um pouco mais. Quando utiliz.  
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xilazina, detomidina ou romifidina pode ser ne-

cessária. A droga a ser utilizada vai depender do 

estado circulatório do animal. 

Após a contenção, a sonda deve ser lubrificada 

(lidocaína gel, nitrofurazona) e marcada externa-

mente na altura da glote (algumas sondas já vêm 

com uma marca aos 40cm, média de tamanho da 

cabeça de adultos, c outras vêm marcadas a cada 

lOcm). Deve-se introduzir a sonda medialmente 

e ventralmente na narina, com o objetivo de se 

evitar a falsa narina, que fica dorsal e lateralmen-

te (Fig. 5.36). A introdução deve ser delicada, com 

a curvatura da sonda acompanhando a curvatura 

da cabeça. A fase de maior desconforto para o cavalo 

é a passagem pela narina, que deve ser rápida e 

única. Os sangramentos podem ocorrer nessa fase 

em virtude de lesão na região etmoidal (dorsal à 

narina) ou mucosa nasal. A lesão na região etmoi-

dal é percebida pelo som de triturar, precedendo 

a hemorragia profusa, que não expõe o animal ao 

risco mas, quando ocorre na presença do proprie-

tário, costuma ser desagradável. Quando ocorrer 

sangramento, a cabeça do cavalo deve ser erguida 

e a narina pode ser tamponada com papel toalha 

ou compressa (alguns animais se irritam com es-

sas manobras ou espirram banhando de sangue 

todos os curiosos em volta). O importante é não 

retirar o coágulo que vai se formar na narina e 

aguardar por dez minutos, quando o sangramen-

to cessa em animais com a coagulação normal. 

Ao aproximar-se da marca da glote, deve-se 

assoprar a sonda com a intenção de se promover 

deglutição e, simultaneamente, introduzir a son-

da. Pode-se também esperar pela deglutição es-

pontânea do animal e introduzir a sonda, mas isso 

pode demorar um pouco mais. Quando utilizar 
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Figura 5.36 - Sondagem nasogástrica - introdução da sonda 

na narina. 

lidocaína para a lubrificação da sonda, deve-se 

evitar várias tentativas de passagem da sonda pela 

glote, pois a lidocaína pode deprimir o reflexo de 

deglutição, da mesma maneira que várias tenta-

tivas bruscas e forçadas de introdução não acom-

panhadas de deglutição podem levar a edema dessa 

região, dificultando sobremaneira a passagem da 

sonda. Para facilitar a passagem da sonda para o 

esôfago, e não para a traquéia, a cabeça do cavalo 

deve ser mantida flexionada por um auxiliar ou 

pela pessoa que está contendo o cavalo. A sonda 

nunca deve ser forçada contra um ponto de resis-

tência no esôfago, o que pode levar à ruptura deste. 

Para se ter certeza de que a sonda está no local 

apropriado, podemos sugá-la, pois se ela está no 

esôfago, que é um tubo muscular colabado, esta 

estrutura irá obstruir a sonda e não obteremos nada 

com a manobra, ao passo que se a sonda estiver 

na traquéia (que é um tubo rígido) será aspirado 

ar. Não é sempre que o animal tosse quando a 

sonda vai para a traquéia, por isso a sucção da sonda 

é uma importante manobra. Além da traquéia e 

do esôfago, a sonda pode ir para a boca ou para a 

outra narina, principalmente quando elas forem 

de diâmetro pequeno ou de consistência muito 

mole. Em animais com pouca musculatura no pes-

coço, a passagem da sonda pode ser observada vi-

sualmente ou pela palpação do esôfago e, após a 

passagem pelo cárdia, pode ser sentido odor de 

capim fermentado na maioria dos animais (sadios). 

Quando o estômago está muito distendido, a 

passagem da sonda pelo cárdia, que normalmen- 

te é fácil, pode apresentar-se dificultada. Nesses 

casos a infusão de lidocaína pela sonda pode fa-

cilitar a abertura do cárdia.  

Como primeiro objetivo da sondagem naso-

gástrica está a descompressão gástrica, eliminan-

do gases e, com isso, atuando como analgésico, 

aliviando a dor e evitando a ruptura gástrica. Em 

virtude da pequena capacidade volumétrica do 

estômago dos equinos, da presença de recepto-

res dolorosos que respondem à distensão e da 

incapacidade do cavalo de vomitar, qualquer al-

teração com origem no estômago se manifesta 

clinicamente por dor intensa e, se não tratada, leva 

à ruptura gástrica, geralmente na curvatura maior, 

próximo a inserção do omento, onde este órgão 

possui pequena capacidade de distensão (Fig. 

5.37). Portanto, a sondagem nasogástrica deve ser 

efetuada em 100% dos animais com cólica, pois 

esse simples procedimento vai resolver, por si só, 

vários casos e evitar a morte em outros.  

Como segundo objetivo, não menos importante 

que o primeiro, a sondagem nasogástrica vai servir 

como meio diagnóstico auxiliar nos problemas 

gastrointestinais (Tabela 5.17); para isto, devemos 

observar, após a passagem da sonda, se ocorreu a 

saída de gás (quantidade e odor) e refluxo de líquido, 

que deve ser avaliado quanto ao volume, colora-

ção, odor e pH. A retirada de muito gás pode indicar 

presença de timpanismo gástrico ou intestinal 

(porção anterior). Odor desagradável indica exces-

so de fermentação ou demora do esvaziamento 

gástrico. Drenagem passiva de líquido em volumes 

acima de cinco a dez litros podem indicar obstrução 

do intestino delgado ou duodenojejunite proximal 

(DJP). No caso da DJP, o líquido tende a ser mar-

rom-avermelhado, com sangue oculto, mas a colo- 

 

Figura 5.37 - Início de ruptura gástrica após dilatação grave 

do estômago. 
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Tabela 5.17 - Sondagem nasogástrica como meio auxiliar de diagnóstico. 

Presença de gás 
Presença de líquido 
Exame citológico do conteúdo gástrico 
Exame bacteriológico do conteúdo gástrico 
Retirada do conteúdo gástrico 

Quantidade e odor Volume, 

coloração, odor e pH Bactérias e 

células neoplásicas Cultivo e 

antibiograma 
Lavagem gástrica (retirada de alimento compactado, 

fermentado e inadequado)  
  

  

ração depende da inflamação da alça. O pH é um 
parâmetro importante para o clínico, pois permite 
que a origem do refluxo seja identificada. O pH 
normal do estômago de um equino é ácido, variando 
de 3 a 6, na dependência do tipo, qualidade e há 
quanto tempo o animal foi alimentado. Refluxo 
gástrico com pH alcalino tem como origem o intes-
tino delgado indicando uma obstrução ou inflamação 
desta alça (Fig. 5.38). 

Quando não ocorre drenagem de líquido pela 
sonda (na maioria dos animais), deve-se efetuar a 
lavagem gástrica. Para isso, acopla-se uma man-
gueira ou um funil à sonda e coloca-se uma quan-
tidade conhecida de água para dentro do estôma-
go. Por meio de sifonagem (mantendo sempre água 
na sonda), retira-se esta mesma quantidade e 
observa-se o material retirado juntamente com a 
água. Deve-se evitar colocar mais de cinco litros 
de cada vez, pois o estômago pode estar com grande 
quantidade de alimento. O cavalo manifesta dor 
se a distensão gástrica provocada pelo líquido for 
excessiva. Nesse caso, retire a água e vá colocan-
do volumes menores. Quando na presença de ração 
compactada no estômago, terra ou areia, ou mes-
mo milho, pode-se demorar a retirar essas subs-
tâncias. Deve-se efetuar a lavagem gástrica pelo 
menos meia hora antes de se suspeitar que o  

estômago está vazio (Fig. 5.39). Animais desidra-
tados podem absorver a água rapidamente, difi-
cultando a lavagem; ligeira manipulação da son-
da e introdução de volumes maiores de líquido 
serão necessários. Quando o estômago está vazio, 
grande quantidade de muco é retirado pela son-
da. A presença de Parascaris no líquido drenado 
do estômago indica um prognóstico desfavorável, 
pois o local de parasitismo desses animais é o 
intestino delgado. O ideal seria a realização da 
lavagem com água morna, pois esta estimula o 
peristaltismo; mas, na maioria das vezes, fica di-
fícil aquecer quantidade suficiente de água, po-
dendo, após a lavagem completa, administrar cinco 
litros de água morna. Alguns animais, após lava-
gem gástrica com água fria, apresentam um pe-
queno grau de distensão abdominal por gás que 
é rapidamente eliminado por flatulência.  

A utilização da mangueira acoplada a sonda 
deve ser feita com cuidado, sem muita pressão e 
com conhecimento da vazão para não adminis-
trar muita água e provocar distensão gástrica. Nos 
casos de compactação gástrica uma leve pressão 
é importante para movimentar o conteúdo com-
pactado. Outra maneira é colocar cinco litros de 
água no estômago, não retirar e caminhar com o 
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Figura 5.38 - Sondagem nasogástrica - mensuração do pH 

gástrico. 
Figura 5.39 - Sondagem nasogástrica - retirada do con-

teúdo gástrico. 
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 cavalo por quinze minutos promovendo a mistura 
dessa água com o alimento compactado, facili-
tando a retirada desse. A passagem da sonda, com 
lavagem gástrica c administração de analgésico, 
será eficaz no tratamento de 80 a 90% dos cava-
los com síndrome cólica, indicando a importân-
cia desse procedimento. 

A sondagem nasogástrica é utilizada também 
como meio de tratamento, pois permite a admi-
nistração de diversos medicamentos nos casos de 
distúrbios gastrointestinais, bem como a hidrata-
ção dos animais e vermifugação de rebanho a baixo 
custo. Uma das poucas complicações da sonda-
gem nasogástrica é a administração de medica-
mentos no pulmão por sondagem incorreta, o que 
leva à pneumonia por corpo estranho ou mesmo 
à morte. Deve-se ter certeza que a sonda se en-
contra no estômago antes da administração de 
qualquer substância por ela.  

Para a retirada da sonda, a sua extremidade 
deve ser ocluída e, gentilmente, a sonda deve ser 
tracionada para baixo, no sentido de um arco, para 
evitar sangramentos. A oclusão da sonda visa 
impedir que líquidos presentes no seu interior, 
ao passar pela região faríngea, caiam na traquéia, 
indo ao pulmão. 

Na presença de refluxo muito intenso ou 
quando o caso for cirúrgico e referido a um hos-
pital, o animal deverá permanecer sondado; para 
tanto, a sonda deverá ser fixada ao cabresto com 
cuidado para que não ocorra refluxo nos olhos ou 
ouvidos do cavalo. 

Palpação Retal 

A palpação retal é um exame de fundamen-
tal importância em algumas enfermidades que 
acometem o sistema digestório dos equinos, ten-
do a mesma utilidade que o exame radiográfico 
nos pequenos animais, pois, em alguns casos, é o 
procedimento que vai dar o diagnóstico definiti-
vo ou uma forte suspeita se aquele paciente tem 
ou não indicação cirúrgica. Quando associada à 
anamncse, aos dados do exame físico anterior e 
(se necessário) à realização dos exames comple-
mentares, a indicação cirúrgica tornar-se-á ainda 
mais clara (Tabela 5.18). 

Para a correta avaliação dos achados da pal-
pação retal, conhecimento prévio da anatomia 
topográfica da cavidade abdominal é imprescin-
dível. A experiência do palpador também é im-
portante, mas com um treinamento frequente a 
palpação deixa de ser "quente e escura" e ganha  

Tabela 5.18 - Estruturas avaliadas pela palpação retal. 

Características das fezes 

Aderência do ceco à parede abdominal 

Tênia ventral e medial do ceco 

Rim 
Baço 
Ligamento nefro-esplênico 
Cólon dorsal esquerdo 

Cólon menor (cíbalos e fezes) 
Anéis inguinais 
Flexura pélvica (à esquerda) 

Bexiga 
Reprodutor 

Aorta 
Raiz do mesentério (artéria mesen-térica cranial) 

contornos anatómicos. Apesar de ser um exame 
fundamental para o diagnóstico, em alguns casos, 
a palpação retal apresenta como principal limita-
ção a impossibilidade de se palpar mais que o terço 
final da cavidade abdominal (Fig. 5.40). 

Para a realização desse procedimento, deve-
se conter o animal adequadamente. De acordo com 
o seu temperamento ou tipo de dor, animais com 
dores intensas podem se jogar no tronco com 
consequentes lesões no animal e no veterinário. 
Nesses casos, além da contenção física (tronco e 
cachimbo), é necessária a contenção química, que 
pode variar com o estado circulatório do animal. 
Deve-se utilizar luva de palpação retal de boa 
qualidade (fina e elástica que se amolde bem à 
mão) do lado do avesso, pois a costura da luva é 

Ampola retal 

Lado direito 

Lado esquerdo 

Ventral 

Dorsal 

 

Figura 5.40 - Limitações da palpação retal. Só um terço 

da cavidade abdominal é explorada. 
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suficiente para causar irritação na mucosa retal. 
A luva deve ser lubrificada (com carboximetil 
celulose, mucilagem, nitrofurazona, sabão de coco, 
detergente, óleo mineral, etc.), na tentativa de 
diminuir o atrito na mucosa retal. Introduz-se 
gentilmente um dedo na ampola retal, depois dois, 
promovendo a abertura da ampola retal c a intro-
dução dos demais dedos no reto com o polegar 
escondido na palma da mão. Para se palpar as 
estruturas localizadas no lado direito do animal o 
ideal é utilizar a mão esquerda e, para o lado es-
querdo, a mão direita. Alguns veterinários utili-
zam apenas uma mão para a palpação de toda a 
cavidade, sendo geralmente aquela não usada para 
escrever, pois é mais fácil de ser treinada para 
reconhecer as estruturas anatómicas. As vezes, c 
necessário algum contorcionismo do veterinário 
para palpar estruturas localizadas lateralmente e 
cranialmente no mesmo lado onde a mão utilizada 
para o procedimento se encontra. Movimentos 
bruscos dentro do reto, introduções repetidas do 
braço ou segurar estruturas com força são movi-
mentos que devem ser evitados, pois podem levar 
a rupturas do reto. A mucosa retal do equino c 
bastante sensível a distensões, podendo ocorrer 
desde esgarçamentos da mucosa a rupturas 
completas de todas as camadas. Dentre as dife-
rentes raças de equinos, o cavalo árabe tem maior 
sensibilidade e os cuidados devem ser intensifi-
cados ao se palpar um animal dessa raça. Vete-
rinários acostumados com palpação retal cm 
bovinos devem se policiar, pois a palpação no 
equino terá que ser muito mais delicada.  

Naqueles animais nos quais as contrações 
retais inviabilizam a palpação, ou nos machos que 
além de apresentarem pelve mais estreita não estão 
acostumados a esse tipo de exame, pode-se uti-
lizar geléia de lidocaína ou lidocaína spray no 
esfíncter anal ou mesmo um enema com lidocaí-
na a 2% diluída em SOOmL de solução salina. 

Após a introdução da mão no reto, deve-se 
retirar os cíbalos de fezes, observando-se seu 
aspecto; devem ser úmidos e verdes brilhantes 
(na dependência da alimentação). A presença de 
fezes ressecadas ou com muco indica diminui-
ção de trânsito intestinal, que pode ocorrer nos casos 
de compactações ou outras obstruções, ao passo 
que fezes diarréicas podem indicar a presença 
de enterites ou a tentativa de desarme de alguma 
condição patológica, podendo ser encontrada logo 
após a instalação de uma torção, intussuscepção 
ou obstrução. Após a limpeza da ampola retal, a 
primeira estrutura a ser identificada em um ca- 

valo normal é o cólon menor, reconhecido pela 
presença de cíbalos de consistência mole, com 
aproximadamente 3cm de diâmetro, que se des-
mancham à pressão digital. O cólon menor é 
móvel e encontrado logo após a introdução da 
mão na cavidade pélvica, podendo ser reconhe-
cido também (e diferenciado do intestino del-
gado, se houver fezes diarréicas) pela presença 
de uma tênia palpável. As outras estruturas devem 
ser palpadas de maneira sistematizada para ga-
rantir um exame completo e minimizar a chance 
de não se localizar uma alteração existente. Pode-
se escolher palpar em sentido horário (ou anti-
horário), iniciando-se preferencialmente por es-
truturas fixas (aorta, baço, rim). A aorta abdomi-
nal está localizada dorsalmente (a 12 horas), apre-
sentando, em média, 2cm de diâmetro e pulso 
forte. Cranialmente à aorta, encontramos a raiz 
mesentériea dorsal, que é uma prega do me-
sentério que fixa o intestino à parede dorsal do 
abdome. Dentro da raiz do mesentério está 
localizada a artéria mesentériea cranial, sede im-
portante de aneurismas verminóticos causados 
pela migração de larvas de Strongylus vulgaris. 
Em virtude de sua localização cranial e por estar 
envolvida pela raiz do mesentério, a palpação do 
fluxo sanguíneo dessa artéria e difícil, necessi-
tando experiência e braço longo e fino; mas, na 
presença de aneurisma verminótico, esta região 
estará aumentada, provocando o desvio da mão 
do palpador e turbilhonamento do fluxo sanguí-
neo, facilitando a palpação. 

Movendo-se à direita no sentido horário, a base 
do ceco pode ser palpada no quadrante abdominal 
dorsal direito. A tênia ventral e, em alguns animais, 
a tênia medial são palpadas movendo-se a mão 
delicadamente à direita e caudalmente, identi-
ficando-se as estruturas com as pontas dos dedos. 
As tênias ventral e medial são ligeiramente tensas 
e possuem a forma de um arco (ou uma vírgula), 
correndo cm direção dorsocaudal para ventrocranial, 
da direita para o meio da cavidade abdominal. A 
tensão das tênias do ceco variará com o estado de 
repleção do órgão. Quando vazio, as tênias são 
móveis e pouco tensas; a tensão irá aumentando 
conforme o ceco ficar mais repleto. As tênias estarão 
tensas também em casos patológicos quando houver 
alteração da localização do ceco. Respostas de dor 
elucidadas pela tração do ceco podem estar 
relacionadas a alterações no íleo, que pode estar 
distendido ou encarcerado no forame epiplóico. 

Seguindo-se as tênias do ceco em direção ao 
lado esquerdo podemos encontrar tênias do có- 
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lon esquerdo, já que nem sempre a flexura pél-
vica é palpável, pois pode estar vazia, além de 
possuir certa mobilidade. Quando palpável, deve-
se pressionar o dedo sobre ela para sentir a con-
sistência da ingesta. A flexura pélvica não possui 
tênias nem haustros, mas os colos esquerdos sim. 
Verifica-se se essas tênias não estão posicionadas 
dorsalmente ou cm direção ao espaço nefro-es-
plênico, ou muito tensas, o que pode indicar 
encarceramento no local. 

No lado esquerdo, próximo à parede abdo-
minal, palpamos a borda caudal do baço. Mais 
dorsalmente está localizado o rim esquerdo. Li-
gando as duas estruturas, o ligamento nefro-es-
plênico (lieno-renal, renoesplênico), que nem 
sempre é palpável. O importante é que esse es-
paço delimitado pelo baço, rim esquerdo e pare-
de abdominal esquerda não esteja preenchido pelo 
cólon esquerdo e sim livre. Não podemos esque-
cer de palpar os anéis inguinais, principalmente 
nos garanhões, que estão localizados logo após a 
introdução da mão na cavidade abdominal. Li-
_ciramente ventral junto à pelve, à direita e à 
esquerda, nota-se uma saliência em que podemos 
introduzir um dedo e palpar o deferente no as-
pecto caudomedial do anel (em animais castra-
dos, tal estrutura não é palpável). Bexiga, útero e 
ovários também são estruturas palpáveis na cavi-
dade abdominal. 

Exames Complementares 

Paracentese Abdominal (Abdominocentese) 

A avaliação físico-química e citológica do lí-
quido peritoneal é um método auxiliar importan-
te no diagnóstico das doenças abdominais nos 
equinos, utilizada na diferenciação de peritonites 
sépticas e assépticas. Animais com endotoxemia 
também apresentam alterações nesse fluido. Nos 
cavalos com cólica a análise do líquido peritoneal 
é um meio indircto de avaliação das alças intes-
tinais, pois, quando apresentam hipoxia, em de-
corrência de torções, obstruções, infartos e/ou 
outras alterações, ocorrerá passagem de células e 
proteína para o líquido peritoneal, alterando sua 
composição normal. 

A paracentese abdominal é considerada uma 
técnica invasiva de baixo risco, pois poucas são 
as complicações descritas na literatura. As com-
plicações mais frequentes são celulites da pare-
de abdominal e perfurações de alças sendo que, 

em condições normais, quando ocorre perfuração 
do intestino, durante a centese, a lesão é rapida-
mente ocluída sem qualquer consequência para 
o animal. Complicações mais sérias podem ocor-
rer se a alça se encontrar distendida e desvitalizada. 

Em um equino adulto sadio, a quantidade de 
líquido peritoneal presente na cavidade abdomi-
nal varia de 100 a 300mL. A colheita c influencia-
da pelo tipo de punção, alimentação, posição e 
repleção das alças intestinais e, principalmente, 
pelo grau de desidratação do animal. Em condi-
ções ideais, é possível a colheita de 50 a 60mL de 
líquido em 10 minutos. 

São duas as técnicas mais utilizadas para a 
colheita do líquido peritoneal. Nas duas o ponto 
de colheita é sobre a linha branca, caudalmente 
(lOcm) à apófise xifóide, no ponto mais ventral 
do abdome (Fig. 5.41). Ao redor desse ponto 
deverão ser realizadas tricotomia (15 x 15cm) e 
assepsia. O procedimento deve ser realizado com 
a utilização de luvas estéreis para diminuir o ris-
co de contaminação da cavidade. Na técnica mais 
utilizada, após a infiltração, ou não, de anestésico 
local, faz-se uma pequena incisão de pele e mus-
culatura. Introduzindo-se 2cm de uma lâmina de 
bisturi, sem o cabo, perfura-se o peritônio com 
uma cânula mamaria de bovino ou cateter urinário 
de cadela, por pressão (ambos apresentam a pon-
ta romba) e coleta-se o fluido peritoneal em um 
tubo com EDTA e em um outro, sem a presença 
do anticoagulante (Fig. 5.42). Na segunda técni-
ca, a perfuração da linha branca, da musculatura 
e do peritônio deverá ser realizada com uma agulha 
descartável 40 x 12 e o líquido coletado. É feita 

 

Figura 5.41 - Ponto para realização da paracentese ab-

dominal. 
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Figura 5.42 - Paracentese abdominal realizada com lâmina de bisturi (A e B), cânula mamaria (C e D). Ver a descrição da 

técnica no texto. 
 

Figura 5.43 - Utilização de agulha descartável para a realização da paracentese. Ver a descrição da técnica no texto. 

  

  
D 
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Figura 5.44 - Complicações da técnica de paracentese 

abdominal realizada com agulha. (A)Tamanho insuficiente 

para transpassar a gordura retroperitoneal (animais obe-

sos). (B) Perfuração de alça intestinal. 

a introdução de, aproximadamente, 2cm da agulha 
em um movimento único e, após esse procedi-
mento, vai-se, delicadamente, introduzindo a agu-
lha, milímetro a milímetro, até o líquido fluir (Fig. 
5.43). As vantagens da técnica com sonda mama-
ria são devidas à ponta romba que, ao encontrar 
uma alça, na maioria das vezes, não promove per-
furação e o volume coletado de líquido é maior. 
A desvantagem é a necessidade de se ter material 
estéril. Na técnica da agulha, a vantagem é o fácil 
acesso e o custo da agulha, as desvantagens são o 
maior número de acidentes de coleta (perfurações 
de alças e de vasos de musculatura) e o menor 
volume coletado (Fig. 5.44). 

Em condições normais, o líquido peritoneal 
é pálido, claro e contém teores de proteína infe-
riores a 2,5g/dL e contagem de células nucleares 
menor que 5.000/mL. O líquido peritoneal tor- 

 

 

Figura 5.45 - Líquido peritoneal normal (A); líquido 

peritoneal turvo - rico em leucócitos (B). 

na-se turvo quando o número de células nuclea-
das e a taxa de proteína aumentam. A distribui-
ção de células polimorfonucleares (PMN) e 
mononucleares varia grandemente no líquido pe-
ritoneal normal, mas sempre com predominância 
dos PMN entre 24 e 60%. A aparência das célu-
las à citologia deve ser normal, apesar de alguns 
animais sadios apresentarem células mesoteliais 
ativadas (Fig. 5.45). 

O exame citológico do líquido peritoneal deve 
incluir colorações variadas como Wright e Gram, 
pois a morfologia das células é importante no 
diagnóstico (Wright) e a identificação de bacté-
rias pelo método de Gram pode ser utilizada como 
parâmetro inicial de tratamento até que o cultivo 
e o antibiograma estejam prontos. O cultivo mi-
crobiológico deve ser feito para a identificação de 
aeróbios e anaeróbios (muitas peritonites são 
causadas pela associação de enterobacteriáceas com 
anaeróbios, que podem ser produtores de penici-
linase) com o intuito de orientar a terapia anti- 
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Tabela 5.19 - Valores considerados 

normais Parâmetro 

Cor 

Odor 

Aspecto 

Coagulação 

Total de células 

Neutrófilos 

Linfócitos 

Eosinófilos 

Basófilos 

Proteína total 

Globulinas 

Albumina 

Fibrinogênio 

Densidade pH 

Glicose Lactato Ureia 

Creatinina Bilirrubina total 

Fosfatase alcalina 

Desidrogenase láctica 

Aspartato aminotransferase 

Gama glutamiltransferase 

Fósforo inorgânico 

para o líquido peritoneal de equinos. 

Valor 
—. --------  

Amarelo pálido (incolor a amarelo-palha) 

Inodoro 

Límpido 

Ausente 

< 10.000/nL  (< 5.000/jj.L - padrão em vários laboratórios) 

20-90% (predominantes) 

0-35% 

0-5% 0-

1 % 

< 2,5g/dL 

0,7-1,4g/dL 

0,3-1 g/d L 

< 100mg/dL 

1,008-1,093 

7,25-7,40 

74-2 03 mg/d L 

3,6-10,8 mg/d L 

1 0,9-23,2mg/dL 

1,8-2,7mg/dL 

0-1,2mg/dL 

0-161UI/L 

0-355UI/L 

25-203U1/L 

0-6 U I/L 

1,2-7,4mg/dL 

  

bacteriana específica. A análise do líquido peri-
toneal é importante também no acompanhamen-
to da resposta à terapia, evidenciando alterações 
que ocorram na cavidade abdominal. Na evolu-
ção de processos fisiopatológicos, coletas seria-
das durante o atendimento de um equino em 
síndrome cólica indicam estabilização ou piora do 
quadro, sendo um parâmetro importante na de-
cisão de encaminhamento a um centro cirúrgico. 
A resposta inicial à inflamação intra-abdomi-nal 
ou à oclusão vascular mesentérica é a migração 
de leucócitos para o foco inflamatório e o 
extravasamento de proteína plasmática para o 
líquido peritoneal. Assim, os primeiros sinais de 
anormalidade são os aumentos de leucócitos e da 
taxa de proteína no líquido peritoneal. Após a 
cirurgia abdominal, castração ou parto, os teores 
de proteína e o número de células nucleadas encon-
trar-se-ão aumentados no líquido peritoneal.  

A concentração de fibrinogênio superior a 
lOOmg/dL no líquido peritoneal é indicador de 
processo inflamatório agudo e considerada um 
parâmetro importante no diagnóstico precoce das 
peritonites. Na presença de alterações circulató-
rias nas cólicas por obstruções estrangulantes e, 
em menor grau, por obstruções simples ou infartos 
não estrangulantes, a progressão da lesão vascu-
lar vai levar a extravasamento de hemácias para a 
cavidade peritoneal com consequente avermelha-
mento do fluido. 

Presença de líquido peritoneal muito claro 
(descolorido) indica diluição e, se presente em grande 
quantidade, sugere a possibilidade de ascite (por 
hipoproteinemia, geralmente em animais subnu-
tridos) ou uroperitônio. Fluido serossanguinolento 
indica aumento do número de hemácias ou na 
quantidade de hemoglobina livre. Tal situação é 
verificada nos pacientes com degeneração intestinal 
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  e perda transmural de hemácias, nas punções de 

baço durante a paracentese, nas lacerações de vís-

ceras abdominais ou quando ocorre contaminação 

do líquido peritoneal com sangue oriundo de vasos 

da pele ou musculatura. Líquido esverdeado é re-

sultado de enterocentese ou ruptura de alças intes-

tinais, ao passo que líquido amarronzado está asso-

ciado a estágio terminal de necrose tecidual. 

As atividades de algumas enzimas como a 

fosfatase alcalina, aspartato aminotransferase e 

desidrogenase láctica, quando aumentadas no lí-

quido peritoneal de cavalos, podem refletir lesões 

em órgãos como o fígado, intestinos e nos mús-

culos. O aumento da atividade da fosfatase alcali-

na no líquido peritoneal é dependente da desvita-

lização das camadas da parede do intestino delgado 

ou da liberação dessas enzimas pelos leucócitos 

granulócitos na presença de irritação peritoneal. 

Citocinas, como o Fator de necrose tumoral e 

Interleucinas l, 6 e 10, produzidas por células pre-

sentes na cavidade abdominal, têm sido mensuradas 

experimentalmente nos processos de endotoxemia 

e isquemia em equinos, com resultados promisso-

res com relação a diagnóstico e prognóstico de 

alterações intestinais (ver Tabela 5.19). 

Volume Globular e Proteína Total 

O hematócrito é um exame laboratorial rá-

pido e fácil de ser executado e, conjuntamente 

com os teores de proteína, permite avaliar o estado 

de desidratação do animal com alterações do sis-

tema digestório, útil no auxílio ao diagnóstico e 

no acompanhamento da evolução do animal. Para 

tanto, várias determinações devem ser realiza-

das, pois uma única pode ser influenciada por 

vários fatores, como a dor, e nos dar uma visão 

equivocada de um único momento, ao passo que 

l - avaliações seriadas permitem o acompanha-

mento da evolução, mostrando se a fluidoterapia 

r eficaz, se após a retirada da dor por um anal--r-

ico ocorreu alguma alteração etc. No início de 

um quadro de dor abdominal, ocorre um 

aumento do volume globular em resposta à li-

beração de catecolaminas por causa de dor ou 

endotoxemia, que leva à contração esplénica. O 

aumento conjunto do volume globular e dos teores 

de proteínas indica a perda de líquido vascular 

para uma alça ou para a cavidade peritoneal; é 

utilizado para o cálculo de desidratação e flui-

doterapia. Aumentos significativos dos teores de 

proteína com discr eto aumento do volume  

globular podem indicar que esse animal está com 

quadro de anemia. Já a diminuição dos teores 

de proteína em animais desidratados pode indi-

car grave perda para a luz da alça ou cavidade 

peritoneal ou também má nutrição, parasitismo 

intenso ou mesmo doença hepática crónica. É 

importante diferenciar a diminuição dos teores 

de proteína em razão da perda para a cavidade 

peritoneal de uma diminuição provocada por flui-

doterapia intensa, quando, além da queda da pro-

teína, também se pode observar diminuição do 

volume globular. Animais com teores de proteí-

na total plasmática abaixo de 5mg/dL devem re-

ceber fluidos lentamente, pois é grande a possi-

bilidade da ocorrência de edemas tissulares ou 

pulmonar devidos à diminuição na osmolarida-

de em consequência da diminuição da proteína. 

Teste de Absorção de Glicose 

Esse teste verifica a integridade funcional do 

intestino delgado pela eficácia de absorção de glicose 

da luz intestinal. É um teste prático, fácil de ser 

realizado e de baixo custo, indicado para animais 

com emagrecimento progressivo sem alteração de 

ingestão ou excesso de perdas, também para animais 

com suspeita de diabetes (casos raros). 

Solução de glicose a 20% contendo Img/kg 

de peso vivo é administrada via sonda nasogástrica 

ao animal após 12 horas de jejum. Uma amostra 

de sangue em um tubo com fluoreto como anti-

coagulante é retirada imediatamente antes da 

administração e 30, 60, 90, 120 e 180 minutos após 

a administração e os teores de glicose mensurados. 

Sob condições normais a curva de absorção possui 

duas fases. Nas primeiras duas horas, a glicose é 

continuamente absorvida pelo intestino delgado e 

sua concentração plasmática dobra em relação à 

amostra em jejum. A segunda fase é insulino-depen-

dente e mostra uma queda progressiva dos teores 

de glicose no nível do jejum, que é atingido 6 horas 

após administração. Uma linha reta indica má absorção 

total e possui um prognóstico desfavorável, ao passo 

que uma curva intermediária, entre a curva normal 

e a linha reta, indica um estado de má absorção parcial, 

tendo uma interpretação mais difícil, pois a causa 

pode ser reversível ou irreversível. 

Radiologia 

A utilização da radiologia para o estudo das 

alterações abdominais nos cavalos adultos é rara- 
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mente indicada devido ao tamanho da cavidade 

abdominal, mas tem sido recomendada para a vi-

sualização de material radiodenso no intestino 

grosso como enterólitos, areia ou corpos estranhos 

metálicos, podendo ser mais útil nesses animais 

para avaliação dos dentes, cavidade oral c esôfa-

go. Radiografias abdominais são mais utilizadas 

em potros e póneis para o diagnóstico de timpa-

nismos gástricos ou do ceco, obstruções e enterites 

(distensão severa dos ID ou IG) e, principalmen-

te, nos casos de retenção de mecônio (com con-

traste, por enema). 

- 

Ultra-sonografia 

A ultra-sonografia percutânea tem aplicação 
limitada na avaliação do sistema gastrointestinal 
do cavalo adulto devido ao tamanho do abdome. 
Entretanto, na investigação de estruturas próxi-
mas à parede abdominal, como o fígado e o baço, 
a ultra-sonografia pode ter sua utilidade na ava-
liação da formação de abscessos, acúmulo de lí-
quido peritoneal, aderências e neoplasias. 

A ultra-sonografia transretal pode ser utiliza-
da como complemento à palpação retal, permi-
tindo um exame mais próximo e detalhado de al-
guma estrutura identificada como alterada pela 
palpação. As limitações dessas duas abordagens 
decorrem, além do tamanho do animal, da pene-
tração conseguida (25 a 30cm), do tipo de apare-
lho e transdutor, além da presença de gás que não 
permite a formação de imagens. 

Nos casos de obstrução esofágica, pode-se 
efetuar a avaliação desse órgão por meio da ultra-
sonografia, pois o esôfago está próximo da pele, 
permitindo a formação de uma boa imagem.  

- 

Endoscopia 

A endoscopia do sistema gastrointestinal tem 
se tornado uma ferramenta bastante útil no auxí-
lio ao diagnóstico de alterações no esôfago, estô-
mago, duodeno, cólon menor e reto, por ser uma 
técnica simples de ser realizada, de fácil visuali-
zação, não necessitando de interpretação da ima-
gem, apenas de um conhecimento anatómico das 
estruturas normais, mas que tem como inconve-
niente o preço do endoscópio - principalmente 
os mais longos, para gastroscopia. 

A esofagoscopia é realizada com o cavalo em 
posição quadrupedal, com contenção física por 
cachimbo ou leve sedação e permite a avaliação 

da motilidade e da luz do órgão, permitindo diagnós-
tico de obstruções, lacerações ou da formação de 
divertículos. 

A gastroscopia depende da disponibilidade de 
um endoscópio de tamanho adequado (l a 2 me-
tros para potros, 2 a 3 metros para adultos) e de 
jejum prévio do animal. A principal indicação dessa 
técnica é a visualização de úlceras gástricas em 
potros, apesar de outras lesões como neoplasias, 
infestações parasitárias e estenoses do piloro tam-
bém serem visualizadas. A duodenoscopia tem sido 
realizada com o objetivo de se diagnosticar ulcera-
ções, estenose ou divertículo duodenal e duode-
nojejunite proximal, além de permitir a coleta do 
conteúdo duodenal e a biópsia da parede duode-
nal. A colonoscopia e a retoscopia permitem a visua-
lização de edemas ou engrossamento da parede 
intestinal, hiperemia, irregularidades, mas princi-
palmente de rupturas (lacerações) do reto e presença 
de massas intraluminais (fecalomas, enterólitos, 
neoplasias) no cólon menor distai, mas têm sido 
pouco utilizadas devido à dificuldade da retirada 
de todo material fecal dessas áreas e a distensão 
da luz intestinal com gás necessária para a realização 
da técnica pode produzir cólica. 

Laparoscopia 

A laparoscopia tem sido pouco indicada nas 
cólicas agudas, pois distensões exageradas podem 
atrapalhar a visualização da cavidade abdominal, 
ao passo que o tempo de realização do procedi-
mento pode ser longo e, na maioria dos casos, a 
laparotomia exploratória é mais recomendada. Nos 
casos de evolução mais crónica, a laparoscopia tem 
sido realizada e tem permitido a visualização e o 
diagnóstico de neoplasias e abscessos abdominais, 
peritonite, aderências, encarceramentos, além de 
permitir a realização de biópsias em diversos ór-
gãos como, por exemplo, o fígado. 
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Semiologia do Sistema 
Digestório de Cães e Gatos 

1
 FLÁVIA TOLEDO 

PEDRO Luiz DE CAMARGO 

INTRODUÇÃO 

O sistema digestório dos cães e gatos é complexo, composto por ór-

gãos de diferentes estruturas anatómicas e funcionais que atuam 

coordenadamente na execução do processo de digestão e absorção dos 

nutrientes e água, necessários à manutenção da homeostase corporal. 

Dessa forma, a função digestória adequada depende da atuação 

correta e coordenada da cavidade oral, esôfago, estômago, intestino 

delgado e grosso, assim como das glândulas salivares, pâncreas exócrino 

e fígado, além de uma complexa interação com outros sistemas corpo-

rais, como o musculoesquelético e neuroendócrino.  

Apenas para ilustrar a complexidade dessas inter-relações, deve-

mos lembrar que a integração com o sistema nervoso é necessária para 

que o animal sinta apetite e sede, tenha iniciativa de buscar o alimen-

to, atitude intelectual para discriminar o que é alimento e, ainda, que 

tenha capacidade de localizar este alimento (olfato, visão). Da mesma 

forma, o sistema neurovegetativo desencadeia, no momento da ali-

mentação, a secreção de hormônios e fluidos envolvidos no processo 

de digestão, além de controlar, pela peristalse do tubo gastrointesti-

nal, a mistura e o tempo de trânsito da ingesta.  

Mesmo o sistema musculoesquelético tem participação importan-

te, haja vista sua participação no ato do animal em caminhar até o ali-

mento, seguido de sua preensão, dilaceração, mastigação e deglutição. 

Sendo assim, fica claro que disfunções em outros sistemas podem 

desencadear sintomas ou sinais clínicos relacionados ao processo diges-

tivo, como regurgitação ou diarreia secundárias a neuropatias e ulcera-

ção gastroduodenal decorrente de nefropatias. Por sua vez, doenças no 

trato digestório podem ser a causa primária de alterações em outros 

sistemas, como convulsões nos desvios portossistêmicos, por exemplo. 

Por conta dessas intrincadas relações, o clínico ou aluno de vete-

rinária não deve menosprezar ou executar superficialmente os méto-

dos semilógicos básicos, como a anamnese e o exame físico. Mesmo 

frente à grande e constante evolução e disponibilidade de meios com-

plementares de diagnóstico, como a endoscopia e a ultra-sonografia, 

é importante ressaltar a importância da avaliação semiológica para o 

correto direcionamento do caso clínico, sendo indispensável no mo- 
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mento da escolha racional e adequada dos méto-

dos complementares de diagnóstico a serem uti-

lizados, assim como para a interpretação de seus 

resultados. 

De forma geral, o êxito no diagnóstico de doenças 

ligadas ao trato digestório depende de uma abor-

dagem clínica correta, baseada inicialmente na 

observação e na correlação das características do 

paciente, aliado aos dados de anamnese e exame 

físico e, quando necessário, do auxílio de exames 

complementares adequados e corretamente inter-

pretados (Tabela 5.20). 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

(RESENHA) 

A identificação do paciente representa o primei-

ro contato entre clínico, proprietário e animal. É 

feita em ficha própria arquivada em ordem nu-

mérica ou alfabética, de forma que permita a 

consulta rápida em caso de retorno do animal ou, 

se necessário, para contato posterior com o pro-

prietário. 

Essa ficha informa a data da consulta, o nome 

do animal e suas características externas, tais como 

espécie, raça, idade, sexo, pelagem, presença de 

cicatrizes (indicam trauma ou cirurgia prévios), marcas 

de nascença ou outras que o identifiquem, além de 

sua procedência e utilização. Deve constar também 

do nome, endereço e telefone do responsável. Es-

sas informações permitem contatos posteriores e fa-

vorecem o relacionamento com o cliente. 

O registro do temperamento e as atitudes do 

animal são importantes, principalmente na pre-

venção de acidentes, em se tratando de animais 

agressivos. 

A observação de espécie, raça, cor, sexo e uti-
lização do animal extrapola o âmbito da identifi-

cação, tendo também importância clínica. Citan-

do alguns exemplos, pode-se observar que, em 

virtude de seu hábito alimentar mais indiscriminado, 

os cães são mais suscetíveis a ingestão de corpos 

estranhos e processos inflamatórios gástricos quando 

comparados aos felinos. Da mesma forma, por 

diferenças intrínsecas no metabolismo hepático 

dessas espécies, algumas drogas bem toleradas por 

cães podem ser tóxicas para gatos. 

Cães de raças grandes ou gigantes estão sujei-

tos à dilatação gástrica ou vólvulo, que raramente é 
descrita em cães pequenos ou gatos. Da mesma forma, 

a síndrome do vómito bilioso é mais frequente nos 

cães braquicefálicos de raças pequenas. 

Tabela 5.20 - Sequência de exame clínico do sistema digestório de pequenos animais. 

  

Identificação do paciente 

Anamnese 

Exame físico geral 

Exame físico específico 

Exames complementares 

Data da consulta, nome, espécie, raça, sexo, idade 
Nome e endereço do proprietário 
Procedência 

Informações sobre o paciente 
Informações sobre o ambiente 
Informações sobre a dieta 
Informações sobre os sinais clínicos 

Condição corporal 
Peso 
Temperatura 
Comportamento, atitude e postura 
Ritmo cardiorrespiratório 
Secreções: nasais, oculares, anais 
Coloração de mucosas 
Conformação e simetria abdominal 

Avaliação e localização dos sinais clínicos específicos: vómito, diarreia, regur-
gitação, constipação, etc. Palpação abdominal: epi, meso e hipogástrio 
Percussão abdominal Ausculta 

Laboratoriais: hemograma, perfil bioquímico 
Parasitológico 
Exame de líquidos peritoneais 
Imagem: radiográfica (simples e contrastado), ultra-sonográfica, endoscopia com 
biopsia 
Laparotomia exploratória com biopsia 
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Dentre as características próprias relaciona-
das a cada raça, existe uma predisposição natural 
para o desenvolvimento de determinadas doen-
ças. O bom conhecimento do veterinário a res-
peito da especificidade de cada raça irá direcioná-
lo na busca de fatores predisponentes para deter-
minadas doenças do sistema digestório. Por exem-
plo, a incidência de problemas esofágicos e a 
insuficiência pancrcática exócrina é maior nos cães 
pastores alemães, da mesma forma que as doen-
ças inflamatórias intestinais são mais frequentes 
entre gatos siameses. 

Nos distúrbios do sistema digestório, a idade 
é fator determinante para a identificação de cer-
tas doenças. Nas afecções congénitas, como nas 
anomalias vasculares anelares, por exemplo, os 
primeiros sinais clínicos, como regurgitações, 
aparecem quando o cão ou gato passa da alimen-
tação líquida (leite materno) para sólida (ração). 
Os cães jovens, entre o desmame e os seis meses 
de idade, são mais suscetíveis às doenças virais 
como a cinomose e a parvovirose, principalmente 
se não forem vacinados adequadamente. Além 
disso, devido ao seu temperamento notadamcn-
te "brincalhão" e ainda por serem mais "curio-
sos" que cães adultos, são candidatos à ingestão 
de corpos estranhos. Por outro lado, os cães adul-
tos são mais acometidos por doenças inflamató-
rias intestinais, ao passo que as neoplasias são mais 
frequentes em cães idosos. 

O sexo, geralmente associado a outras infor-
mações, como a idade e a raça, é importante na 
avaliação e no direcionamento do sintoma. Ma-
chos ou fêmeas de determinada raça e idade podem 
apresentar sinais de distúrbio do sistema digestório 
secundários a outros sistemas corporais. Por exem-
plo, fêmeas adultas portadoras de infecção uteri-
na podem apresentar vómito crónico ou, ainda, 
cães idosos com aumento da próstata podem apre-
sentar tenesmo e constipação devido ao estreita-
mento do canal retal. 

A procedência do animal, assim como o ma-
nejo sanitário e a limpeza das instalações e condi-
ção de saúde dos pais e irmãos de ninhada, infor-
mam sobre a possibilidade de processos infeccio-
sos. Esses são dados de grande relevância, uma vez 
que determinados vírus intestinais, como o parvo-
vírus, podem sobreviver e permanecer vivos por 
muitos meses no ambiente, podendo infectar no-
vas ninhadas de cães. Da mesma forma, infecções 
por hospora canis são frequentes em filhotes cria-
dos sob más condições de higiene, em aglomera-
ções ou sob outras formas de estresse ambiental. 

A saúde e o esquema de vacinação da mãe 

revelam a possibilidade de afecções transmitidas 

por via intra-uterina ou transplacentária, como no 

caso da panleucopenia felina. 

Deve-se verificar também se o animal vem 

de área enzoótica, para determinada doença.  

Outra informação a ser considerada é se o 

animal teve ou não acompanhamento veterinário 

anterior ou se vem indicado por outro profissio-

nal. Nesses casos, a troca de informações a res-

peito do paciente pode contribuir para a melhor 

compreensão do problema a ser avaliado. 

Em determinados casos, conhecer a profis-
são do proprietário pode ser útil na busca diagnos-

tica. Por exemplo, alguns profissionais da área de 

saúde usualmente têm acesso a amostras grátis 

de medicamentos e, por vezes, podem empreen-

der tentativas prévias de tratamento do animal.  

ANAMNESE 

A anamnese representa o passo inicial na busca 

ao diagnóstico do distúrbio digestório. Inicialmen-

te, o clínico deve observar e estabelecer o grau 

de relacionamento entre o proprietário e seu animal 

e, da mesma forma, tentar conhecer as caracterís-

ticas desse relacionamento no âmbito familiar. Por 

exemplo, é comum que proprietários carinhosos 

ofereçam petiscos inadequados aos seus animais, 

da mesma forma que crianças costumam dividir 

suas guloseimas (balas, chicletes, sorvetes) com 

o querido amigo de infância. Essas informações 

geralmente são omitidas, mas ficam implícitas aos 

olhos do veterinário atento, experiente e obser-

vador do comportamento dos proprietários. 

As informações obtidas devem ser as mais 

exatas possíveis e, sendo assim, deve-se certifi-

car de que a pessoa que trouxe o animal para a 

consulta está realmente habilitada, ou conhece 

suficientemente a situação e o animal para pres-

tar as informações desejadas. Por conta disso, às 

vezes pode ser mais útil obtê-las por meio do 

tratador ou empregado, uma vez que, em deter-

minados casos, o proprietário tem pouco contato 

com o animal. Isso é particularmente importante 

quando são necessárias informações a respeito de 

mudanças de hábitos alimentares ou das caracte-

rísticas fecais e conteúdo vomitado, por exemplo. 

No diagnóstico de doenças digestórias, assim como 

para a sua localização, esses dados são de vital 

importância. 
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O ponto inicial da entrevista é saber qual o 
motivo da visita ao veterinário, ou seja, a identi-
ficação da queixa principal. Em geral, está rela-
cionada aos sintomas mais evidentes apresenta-
dos pelo animal que, no caso de distúrbios do 
sistema digestório, geralmente são vómito, diar-
reia ou perda de apetite. 

Nessa fase, a pessoa deve falar livremente. 
Porém, alguns proprietários costumam desviar-se 
do ponto principal ou cstender-se em informa-
ções menos importantes, como as de caráter pes-
soal, podendo subestimar, distorcer ou omitir 
informações mais relevantes ao caso como, por 
exemplo, o tipo de alimentação do animal. Em 
algumas situações, pode-se até desconfiar das 
respostas fornecidas (mentiras). 

Uma postura crítica ou até repressora do veteri-
nário perante alguma informação ou atitude em re-
lação ao seu animal pode causar ansiedade e nervo-
sismo ao proprietário, induzindo-o a fornecer infor-
mações erradas ou deturpadas dos fatos, prejudican-
do assim o diagnóstico. Por exemplo, afirmam que 
alimentam o animal só com ração, mas na verdade 
oferecem petiscos, doces ou restos de comida. 

O veterinário perceptivo procura amenizar o 
grau de ansiedade, mantendo o direcionamento 
da entrevista de maneira sistemática c tranquila, 
de forma que os problemas possam ser dispostos 
em ordem cronológica, para que não se perca 
nenhum detalhe importante.  

A obtenção da história clínica deve seguir um 
roteiro com tópicos a serem esclarecidos e ques-
tionados, com base em informações gerais e de-
talhadas sobre o estado atual do paciente e, ain-
da, informações a respeito de tentativas de trata-
mento e seu resultado, do manejo nutricional, 
sanitário, reprodutivo, do ambiente em que o 
animal vive (inclusive contactantes) e seus hábi-
tos. E importante inquirir ao proprietário se ele 
tem alguma suspeita sobre a causa do problema. 

O veterinário deve obter informações atuais 
e pregressas sobre o animal. Em casos de pacien-
tes novos, essas informações são colhidas de for-
ma mais detalhada, assim como no caso de pa-
cientes indicados por outro profissional. Nessa 
situação, o clínico pode obter informações mais 
detalhadas diretamente com o colega.  

Nas consultas a clientes rotineiros ou de ani-
mais anteriormente atendidos, usualmente, ha-
verá uma ficha médica com o histórico completo 
sobre do animal, cujas informações devem ser 
avaliadas e a existência de algum dado pregresso 
relevante ao problema atual, verificada. 

As informações atuais referem-se, principal-
mente, ao problema apresentado no momento da 
consulta, como mudança de comportamento e 
início dos sintomas, se foi tentado algum trata-
mento e quais seus resultados. A história pregressa 
refcrc-se aos fatos passados, como o tempo de 
convivência do animal com o proprietário, idade 
de aquisição do animal, histórico médico (doen-
ças c tratamento prévios, procedimentos anesté-
sicos ou cirúrgicos, por exemplo). 

Em relação à queixa principal, o clínico deve 
identificar e diferenciar os sintomas referidos na 
anamnese e tentar avaliar seu tempo de evolu-
ção, frequência, progressão, gravidade, intensidade 
e características. Avalia se houve melhora ou pio-
ra no quadro geral desde que iniciou com os sin-
tomas, se já foi medicado e se apresentou alguma 
alteração (melhora ou piora) em decorrência do 
tratamento realizado. 

Deve-se, ainda, investigar o manejo sanitário, 
verificando se o animal é vacinado e vermifugado 
adequadamente e com que frequência.  

As informações sobre o manejo nutricional 
podem elucidar a causa de quadros agudos rela-
cionados ao trato gastrointestinal, como sobrecarga 
ou mudança brusca na dieta. Entretanto, a inves-
tigação de problemas crónicos requer uma histó-
ria mais detalhada. 

A alimentação é responsável por muitos dis-
túrbios do sistema digestório em pequenos animais. 
Deve-se questionar o proprietário acerca do ape-
tite do animal, mudança de hábito alimentar ou 
no alimento fornecido e ganho ou perda de peso. 

Por vezes, a causa do problema está relaciona-
da a fatores ambientais, sendo o conhecimento das 
características do local onde o animal vive útil ao 
clínico na elaboração do diagnóstico. O animal que 
vive em casa ou tem hábito de fugir pode ter aces-
so a lixeiras e ingerir corpos estranhos ou venenos. 
Da mesma forma, alguns produtos de limpeza 
podem causar intoxicação ou alergias. Os cães que 
convivem com crianças podem estar mais expos-
tos, ou suscetíveis, a ingestão de brinquedos. 

A região geográfica onde habita ou, ainda, o 
registro de viagem recente indica se houve expo-
sição a doenças endémicas. 

Algumas perguntas relevantes que devem 
constar na anamnese estão exemplificadas no 
Quadro 5.18. 

INSPEÇÃO DO PACIENTE 

A inspeção direta (utilizando apenas a visão) é 
realizada após a anamnese, sem utilização de  
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contenção. Seu objetivo é a realização da primei-
ra avaliação do paciente. É interessante que o 
clínico observe a marcha do animal e determine 
a presença ou não de posturas anormais, como 
desvio de cabeça ou andar bamboleantc. Deve 
avaliar também o comportamento, atitude e seu 
nível de interação com o ambiente: se normal, 
deprimido, prostrado, calmo, dócil ou agressivo. 

E importante observar, durante a inspeção, o 
seu estado nutricional, se é adequado para sua 
raça e idade ou se o animal é obeso, magro ou 
caquético, além do equilíbrio no volume e con-
formação de tórax e abdome. Para isso, deve-se 
levar em consideração espécie, raça e idade, es-
tar atento à massa muscular do animal, correla-
cionando essas observações com o manejo nutri-
cional descrito pelo proprietário. Em um animal 
sadio, as características raciais devem ser compa-
tíveis com a idade e a alimentação fornecida pelo 
proprietário. 

E importante lembrar que determinadas ra-
ças, como os whippets, por exemplo, embora 
pareçam magros, têm massa muscular proeminen-
te, principalmente nos membros posteriores, ao 
passo que os mastim napolitanos normalmente 
parecem obesos. 

Algumas alterações, como déficit de massa 
muscular, cobertura pobre de gordura, pelame seco 
e sem brilho, sugerem cronicidade do processo 
ou manejo nutricional inadequado. Por outro lado, 
animais alimentados com dietas ricas em calorias 
e pobres em proteínas podem ter boa aparência 
enganosa, decorrente de excesso de gordura sub-
cutânea, mascarando a pobre massa muscular. Isso 
pode ser observado frequentemente em cães da 
raça fila brasileiro alimentados com fubá. 

Deve-se procurar sinais externos de doenças 
ou de outros comprometimentos (cicatrizes) que 
possam ter relação com a queixa ou suspeita clí-
nica inicial. Por exemplo, cães da raça boxer, com 
história de vómito persistente e com lesões de 
pele na região do prepúcio, podem ter gastrite 
secundária a mastocitoma, doença relativamente 
frequente nessa raça. Da mesma forma, a derma-
tite úmida perianal indica diarreia persistente e 
pêlo engordurado, com aspecto graxo, ao redor 
do ânus, indica esteatorréia. 

Ainda na inspeção observa-se a amplitude e 
sincronia dos movimentos torácicos e abdominais 
durante a respiração (ritmo cardiorrespiratório). 

Caso as informações obtidas sejam dúbias ou 
pouco esclarecedoras, deve-se oferecer alimento 
e água ao animal e observar seu grau de interes- 

se, além da capacidade de preensão, mastigação 
e deglutição. Esse procedimento é muito útil 
quando o proprietário relata sintomas como vó-
mito, regurgitação ou engasgo logo após a inges-
tão, assim como sinais de disfagia. 

As principais observações a serem feitas du-
rante a inspeção cncontram-se no Quadro 5.19. 

SINAIS E/OU SINTOMAS DE 

DISTÚRBIOS DIGESTÓRIOS 

EM PEQUENOS ANIMAIS 

Muitos são os sinais e sintomas relacionados ao 
comprometimento do sistema digestório, porém, 
vários deles, como vómito e diarreia, podem ser 
decorrentes de doenças em outros sistemas cor-
porais (falha renal e hipotireoidismo, por exem-
plo). Esses sinais podem ainda vir acompanha-
dos de alterações sistémicas, como febre e desi-
dratação, ou de sinais inespecíficos, como ema-
grecimento, apatia e anorexia. 

Por conta disso, a identificação correia das 
manifestações clínicas e a sua localização (hepá-
tica, pancreática, gástrica, renal) são fundamen-
tais na busca do diagnóstico e prognóstico corre-
tos, assim como o estabelecimento da terapia mais 
adequada ao paciente. 

Não há duvidas de que o primeiro e mais 
precioso acesso aos objetivos clínicos (diagnósti-
co, prognóstico e terapia) é a obtenção de histó-
ria clínica detalhada, aliada ao exame físico cui-
dadoso e minucioso. 

Deve-se considerar ainda os fatores econó-
micos e a pouca disponibilidade de tempo que 
caracterizam os dias atuais, fazendo com que a 
abordagem semiológica inicial assuma importân-
cia vital na escolha de exames complementares 
adequados e corretos, não ocupando ou oneran-
do desnecessariamente o proprietário do animal. 

Dessa forma, torna-se fundamental o reco-
nhecimento dos principais sinais de alterações do 
sistema digestório, assim como o conhecimento 
de sua génese. 

Esses sinais são discutidos a seguir. 

Halitose 

Denomina-se halitose o odor alterado, desa-
gradável ou fétido do ar expirado (hálito). Essa é 
uma queixa ou achado de exame físico frequente. 
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Queixa principal 
O que está acontecendo? Por que trouxe o animal?  
Quando e como iniciou o problema? Há quanto tempo vem ocorrendo e qual a frequência dos sintomas? 

Tem piorado, o quadro está estável ou vem melhorando? Relaciona o problema com algum fato ocorrido? 

Suspeita de alguma causa? Foi tentado algum tratamento? Qual (drogas, dosagem e frequência)? Houve 

melhora? Apetite (normal, diminuído, aumentado, coprofagia, apetite pervertido)?  
Características fecais (conteúdo, cor, odor, consistência, volume, variações ligadas a alguma situação específica)? 

Frequência de defecação (normal, aumentada, diminuída)? Postura e características ao defecar (dor, dificuldade, 

etc.)? 
Se vomita: qual a frequência, conteúdo, sinais associados (sialorréia, alteração na frequência respiratória, inquietação, 

etc.), características e sons emitidos ao eliminar o material? Tem relação com a ingestão de alimentos ou água? 

Outras que se façam necessárias. 

Antecedentes médicos 
Teve doenças anteriores ou tem apresentado outras alterações? 
Já recebeu ou tem recebido algum tipo de tratamento?  
Tem recebido drogas antiinflamatórias (qual, dose, frequência, etc.)? 
já passou por algum procedimento anestésico ou cirúrgico, foi castrado(a)? 
Por favor, descreva os sintomas. 
Tem piorado, o quadro está estável ou vem melhorando?  
Foi tentado algum tratamento? Qual (drogas, dosagem e frequência)? Houve melhora? 

Manejo sanitário 
Tem sido vacinado? Por quem ou onde? Com qual vacina? Com que frequência? 
Foi-lhe administrado vermífugo? Por quem ou onde? Qual vermífugo? Qual a dosagem? Com que frequência? 

Manejo nutricional 
Qual a dieta principal?  
Ração comercial: tipo (seca ou úmida), marca, quantidade? Comida 

caseira: ingredientes, forma de preparo, fornecimento, etc.? Recebe 

alguma outra coisa, petiscos, guloseimas, etc.? Houve mudança recente na 

dieta (marca, composição, quantidade, etc.)? 
A ingestão de água está normal, diminuída ou aumentada (qualidade da água, tipo de vasilha, tempo transcorrido 

entre as trocas, etc.)? 

Ambiente 
Deve-se pesquisar a existência de algum fator ambiental que possa estar associado ao processo (doença infecciosa, 

estresse, entre outros). 
Tipo de moradia (apartamento, casa com quintal, zona urbana, rural, etc.)? Tem acesso à rua ou fugiu 

recentemente (frequência, tempo de permanência)? Método de higienização (produtos de limpeza, forma de 

aplicação, diluição)? Convive com outros animais? Quais? Como? São alimentados juntos? Manejo sanitário, doenças 

pregressas e outras 
informações relevantes sobre os contactantes. Convive com crianças (idade, como convivem, 

etc.)? Viajou ou participou de exposição recentemente (local, tempo e condições de permanência, 

etc.)? 

Quadro 5.19 - Dados importantes a serem observados durante a inspeção geral do paciente. 

• Condição corporal do animal: tamanho e estado nutricional (magreza em animais com síndromes de má absorção). 

• Comportamento: animado, desinteressado, deprimido.  

• Atitude: amistosa, desconfiada, agressiva.  

• Postura: em estação, posicionamento anti-álgico (dor abdominal) ou ortopneico.  

• Ritmo cardiorrespiratório: dispneia, taquipnéia, alteração da relação tórax-abdome durante os movimentos respiratórios. 

• Conformação e simetria: volume e conformação torácica e abdominal (presença de massas intracavitárias, ascite, 

timpanismo). 

• Locomoção: posição e movimentação da cabeça e membros durante a marcha. 

• Déficits neurológicos: déficits de visão, inclinação da cabeça, ataxia, incoordenação motora, entre outras. 

• Interesse por alimento ou água. Oferecer alimento de palatabilidade crescente (considerar fatores ambientais  

e o temperamento do animal) e água, verificar o nível de interesse e se a preensão e deglutição são normais. 

Quadro 5.18 - Principais perguntas da anamnese direcionada a problema digest ório. 
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A halitose pode ser decorrente de doenças 
bucais, nasais, faríngeas, esofágicas, gástricas ou 
secundária a doenças que cursem com má digestão 
e uremia. Resultam ainda de coprofagia (inges-
tão de fezes) ou de dieta rica em proteínas.  

Dentre as causas de halitose, a mais comum 
é a doença dental, seguida da presença de corpos 
estranhos impactados na cavidade oral, nasal, 
faringe ou esôfago e das secreções nasais drena-
das para a faringe. 

É comum o proprietário confundir halitose com 
o odor de processo inflamatório originário dos con-
dutos auditivos. Sendo assim, o exame clínico deve 
incluir, em primeiro lugar, o reconhecimento do 
odor exalado, seguido da inspeção cuidadosa dos 
condutos auditivos, cavidade oral e lábios. 

Hálito urêmico (odor forte de urina) remete 
a busca ao sistema urinário, ao passo que odor de 
maçã verde sugere cetoacidosc. É comum esses 
odores serem alterados ou agravados pela presença 
de cálculos ou doenças periodontais e bucais. 

A maioria dos casos pode ser diagnosticada 
por meio de história clínica c exame físico da 
cavidade oral c da faringe; porém, ocasionalmen-
te, é necessário o exame radiográfico das cavida-
des oral e nasal, faringe ou esôfago, ou outros 
exames complementares, como a urinálise e a 
dosagem da ureia e da creatinina séricas, provas 
de digestão e absorção. 

Disfagia, Regurgitação e Vómito 

Disfagia, regurgitação e vómito são sinais clí-
nicos frequentes em casos de lesões da faringe, esô-
fago, estômago e intestino delgado. Falhas na di-
ferenciação desses sinais durante a anamnese e o 
exame físico fatalmente resultarão em erro no 
diagnóstico e no encaminhamento terapêutico. 

Vale lembrar que alguns animais podem apre-
sentar esses sinais em associação. Por exemplo, 
cm casos graves de esofagite, regurgitação e vó-
mito podem ser concomitantes. 

Disfagia 

A disfagia representa a dificuldade ou a impos-
sibilidade de deglutição. Tendo em vista que a de-
glutição corrcta apresenta uma fase oral, laríngea e 
esofágica, processos dolorosos c obstrutivos, assim 
como disfunções mecânicas (fraturas de mandíbula, 
por exemplo) ou neuromusculares que interfiram 
nessas funções podem resultar em disfagia. 

A evolução aguda de sinais clínicos persisten-
tes e progressivos sugere lesão morfológica, como 
massas ou corpos estranhos, ao passo que sinais 
intermitentes sugerem distúrbios de motilidade. 

As características clínicas de disfagia incluem 
dificuldade de preensão, mastigação, engasgos, 
sialorréia (salivação excessiva) e apetite vorax em 
função da incapacidade de ingerir quantidade sa-
tisfatória de calorias. 

Animais com disfagia bucal usualmente apre-
sentam dificuldade de preensão, sialorréia e 
halitose (de acordo com a causa). Podem demons-
trar cuidado excessivo ao pegar o alimento, ter 
mastigação lenta e cuidadosa (dor), reter o alimento 
na boca ou mesmo deixá-lo cair após a preensão. 
Nos distúrbios laríngeos, o paciente pode apre-
sentar engasgos, movimentos de deglutição difí-
ceis e repetidos e demonstrar dor e/ou dificuldade 
de deglutição, distendendo exageradamentc o 
pescoço, elevando a cabeça e emitindo sons anor-
mais. Essas alterações usualmente não são 
observadas em pacientes com disfagia esofágica. 

Raramente os pacientes que sofrem disfagia 
são inapetentes e alguns podem apresentar tosse 
devido à aspiração laringotraqueal. 

Deve constar no exame físico a cuidadosa 
inspeção da cavidade oral, além da palpação da região 
cervical proximal, de todo o sulco jugular esquer-
do (esôfago), procurando sinais de inflamação, 
ulcerações ou lacerações, fraturas, anormalidades 
anatómicas (desvios, massas, corpos estranhos). 

E importante que esse exame seja feito aten-
ciosamente, uma vez que a maioria dos proble-
mas que causam disfagia pode ser definida com 
base nos achados do exame físico. 

Fornecer alimento ao animal e observá-lo 
comendo pode ser fundamental na localização do 
problema. 

Se os achados durante a inspeção não forem 
conclusivos, o exame radiográfico e/ou fluoroscopia 
são indicados. 

/?egi/rg/tação 

É a eliminação retrógrada e passiva (sem esfor-
ços abdominais) do conteúdo esofágico (Fig. 5.46). 
Ocorre geralmente antes que alimento adentre o 
estômago e não está associada aos sinais pro-
drômicos do vómito (inquietação, deglutições 
repetidas, sialorréia, alteração do padrão respira-
tório, anterior ao processo). 

Por não serem capazes de diferenciá-los, a 
maioria dos proprietários confunde os dois pró- 
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ccssos c leva o animal ao consultório com queixa principal de vómito. 

A diferenciação inicial é feita por meio de cuidadosa e completa anamnese, quando o proprie-rjrio 
deve relatar, com detalhes, todas as caracterís-::cas da ocorrência (postura, atitudes do animal, emissão de 
sons, movimentação abdominal). Deve-se atentar para informações ou palavras que indiquem j característica 
ativa ou passiva do processo. 

Considera-se ainda que disfunções mecânicas ou de motilidade, laríngeas ou faríngeas (aca-lasia 
cricofaríngea, por exemplo), podem cursar com sintomas que confundem o proprietário. Além 
disso, lesões laríngeas e faríngeas podem eventualmente desencadear vómito secundário. 

A idade do paciente é útil na identificação da regurgitação. Animais jovens, especialmente aqueles que 
iniciaram os sintomas após o desmame, podem ser portadores de distúrbios congénitos, como o 
megaesôfago primário ou anomalias vasculares anelares, principalmente nas raças predispostas.  

Quando há suspeita de problemas adquiridos, deve-se verificar o tempo de evolução do processo. As 
lesões traumáticas e as obstruções esofágicas por corpos estranhos, por exemplo, geralmente têm . lução 
aguda, ao passo que doenças esofágicas - .indárias a distúrbios metabólicos ou neurológicos tendem a 
apresentar evolução lenta e são usualmente precedidas ou acompanhadas por outros sintomas. 

Deve-se averiguar a possibilidade de contato ou ingestão de substâncias abrasivas ou cáusticas, ou 
ainda se o animal foi submetido à anestesia geral, o que permite o refluxo gastroesofágico, causando 
csofagite e possível estenose esofágica. 

A frequência da regurgitação c o tempo transcorrido entre a ingestão e a regurgitação, usualmente, são 
pouco esclarecedores. Cães com dilatação esofágica não obstrutiva (megaesôfago) podem regurgitar 
de uma a duas vezes por semana a até dez a doze vezes por dia. Da mesma forma, alguns animais podem 
regurgitar logo após a ingestão de alimentos, enquanto outros, várias horas após. 

Cães com megaesôfago frequentemente regurgitam materiais sólidos e líquidos, ao passo que 
aqueles que apresentam obstrução do lú-men esofágico regurgitam somente líquidos. Ainda assim, 
esse sinal deve ser interpretado com cautela. 

A aparência do material eliminado pode caracterizar alimento não digerido, o que é característico na 
regurgitação. Porém, é importante lembrar que isso pode ocorrer cm animais com retardo no esvaziamento 
gástrico secundário à gastroparesia. 



O material regurgitado pode ainda adotar uma forma tubular, com a conformação parcial do 
esôfago, que geralmente decorre de estenose ou corpo estranho esofágico. Essa característica é 
mais observada em gatos que em cães, sugere o envolvimento do esôfago como origem do 
problema. 

A presença de bile caracteriza conteúdo gástrico e/ou duodenal, indicando que o material 
expelido é oriundo do estômago.  

A história e o exame físico podem revelar sinais de fraqueza muscular e intolerância ao exercício que, 
aliados à atrofia muscular, sugerem doença neuromuscular. 

A condição corporal ou crescimento retardado indicam que a quantidade de alimento que chega 
ao estômago tem sido insuficiente para manter as necessidades calóricas do animal.  

O exame da cavidade oral pode revelar tonsilite e presença de alimento ou muco na faringe.  
Tosse, dispneia, febre e alterações na ausculta pulmonar sugerem pneumonia aspirativa, ao passo que 

sialorréia indica odinofagia (dor na deglutição) associada à presença de corpo estranho esofágico. 
O exame radiográfico, usualmente, permite a localização definitiva do distúrbio esofágico, 

revelando, por exemplo, se há dilatação e se é secundária à obstrução (corpos estranhos, persistência 
de quarto arco aórtico, por exemplo). O exame endoscópico é indicado para o diagnóstico de lesões 
inflamatórias ou neoplásicas, ao passo que a fluoroscopia é mais eficiente na investigação dos 
distúrbios de motilidade. 

Vómito 

Vómito se caracteriza pela ejeção forçada de conteúdo gástrico e, ocasionalmente, duodenal, pela 
boca. É um reflexo complexo controlado pelo centro emético e requer a atuação combinada das 
atividades gastrointestinal, muscular, respiratória e neurológica. 

A expulsão do conteúdo gástrico é precedida de sinais prodrômicos como inquietação ou 
ansiedade, náusea (salivação, lambedura dos lábios e deglutições repetidas), seguidos do 
aumento da frequência e superficialização dos movimentos respiratórios, contrações abdominais 
rítmicas e repetidas que culminam com a extensão do pescoço, abertura da boca e expulsão do 
conteúdo gástrico, que pode ser acompanhada de sons característicos. Esse conjunto de atitudes e 
movimentações executadas antes e durante a  
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•cessos e leva o animal ao consultório com 
queixa principal de vómito. 

A diferenciação inicial é feita por meio de 
cuidadosa c completa anamnese, quando o proprie-
tario deve relatar, com detalhes, todas as caracterís-
:::is da ocorrência (postura, atitudes do animal, 
emissão de sons, movimentação abdominal). Deve-
se atentar para informações ou palavras que indiquem 
a característica ativa ou passiva do processo. 

Considera-se ainda que disfunções mecâni-
; - ou de motilidade, laríngeas ou faríngeas (aca-
lasia cricofaríngea, por exemplo), podem cursar 
com sintomas que confundem o proprietário. 
Além disso, lesões laríngeas e faríngeas podem 
eventualmente desencadear vómito secundário. 

A idade do paciente é útil na identificação da 
regurgitação. Animais jovens, especialmente aqueles 
que iniciaram os sintomas após o desmame, podem 
>er portadores de distúrbios congénitos, como o 
megaesôfago primário ou anomalias vasculares 
anelares, principalmente nas raças predispostas. 

Quando há suspeita de problemas adquiridos, 
deve-se verificar o tempo de evolução do processo. 

As lesões traumáticas e as obstruções esofágicas por 
corpos estranhos, por exemplo, geralmente têm 
evolução aguda, ao passo que doenças esofágicas 
secundárias a distúrbios metabólicos ou neurológicos 
tendem a apresentar evolução lenta e são usualmente 
precedidas ou acompanhadas por outros sintomas. 

Deve-se averiguar a possibilidade de contato 
ou ingestão de substâncias abrasivas ou cáusticas, 
ou ainda se o animal foi submetido à anestesia geral, 
o que permite o refluxo gastroesofágico, causando 
esofagite c possível estenose esofágica. 

A frequência da regurgitação e o tempo trans-
corrido entre a ingestão e a regurgitação, usualmente, 
são pouco esclarecedores. Cães com dilatação 
esofágica não obstrutiva (megaesôfago) podem 
regurgitar de uma a duas vezes por semana a até 
dez a doze vezes por dia. Da mesma forma, alguns 
animais podem regurgitar logo após a ingestão de 
alimentos, enquanto outros, várias horas após. 

Cães com megaesôfago frequentemente 
regurgitam materiais sólidos e líquidos, ao pas-
so que aqueles que apresentam obstrução do lú-
men esofágico regurgitam somente líquidos. 

 



Ainda assim, esse sinal deve ser interpretado com 
cautela. 

A aparência do material eliminado pode carac-
terizar alimento não digerido, o que é característico 
na regurgitação. Porém, é importante lembrar que 
isso pode ocorrer em animais com retardo no esva-
ziamento gástrico secundário à gastroparesia. 

O material regurgitado pode ainda adotar 
uma forma tubular, com a conformação parcial 
do esôfago, que geralmente decorre de esteno-
se ou corpo estranho esofágico. Essa caracte-
rística é mais observada em gatos que em cães, 
sugere o envolvimento do esôfago como origem 
do problema. 

A presença de bile caracteriza conteúdo gás-
trico e/ou duodenal, indicando que o material 
expelido é oriundo do estômago. 

A história e o exame físico podem revelar sinais 
de fraqueza muscular e intolerância ao exercício 
que, aliados à atrofia muscular, sugerem doença 
neuromuscular. 

A condição corporal ou crescimento retarda-
do indicam que a quantidade de alimento que 
chega ao estômago tem sido insuficiente para 
manter as necessidades calóricas do animal.  

O exame da cavidade oral pode revelar tonsilite 
e presença de alimento ou muco na faringe.  

Tosse, dispneia, febre e alterações na ausculta 
pulmonar sugerem pneumonia aspirativa, ao passo 
que sialorréia indica odinofagia (dor na deglutição) 
associada à presença de corpo estranho esofágico. 

O exame radiográfico, usualmente, permite 
a localização definitiva do distúrbio esofágico, 
revelando, por exemplo, se há dilatação e se é 
secundária à obstrução (corpos estranhos, persis-
tência de quarto arco aórtico, por exemplo). O 
exame endoscópico é indicado para o diagnósti-
co de lesões inflamatórias ou ncoplásicas, ao pas-
so que a fluoroscopia é mais eficiente na investi-
gação dos distúrbios de motilidade. 

Vómito 

Vómito se caracteriza pela ejeção forçada de 
conteúdo gástrico e, ocasionalmente, duodenal, 
pela boca. É um reflexo complexo controlado pelo 
centro emético e requer a atuação combinada das 
atividades gastrointestinal, muscular, respiratória 
e neurológica. 

A expulsão do conteúdo gástrico c precedi-
da de sinais prodrômicos como inquietação ou 
ansiedade, náusea (salivação, lambedura dos 
lábios e deglutições repetidas), seguidos do 
aumento da frequência e superficialização dos 
movimentos respiratórios, contrações abdominais 
rítmicas e repetidas que culminam com a extensão 
do pescoço, abertura da boca e expulsão do 
conteúdo gástrico, que pode ser acompanhada 
de sons característicos. Esse conjunto de atitudes 
e movimentações executadas antes c durante a  
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Figura 5.46 - (A) Cão da raça Poodle de 1 3 anos de idade com 

distúrbio de motilidade esofágica que regurgitava alimento 

imediatamente após a injeção e sem envidar esforços para 

eliminação (mímica do vómito). (B) Observar o aspecto tubular 

do material eliminado sugerindo a localização esofágica do 

processo. (Foto do Autor-Clínica de Animais de Companhia - 

Hospital Veterinário da Universidade Estadual de Londrina, 

PR.) 

êmese é denominado mímica do vómito. Sua 
observação é de fundamental 
importância para a diferenciação 
clínica entre regurgitação e 
vómito. 

O vómito determina a visita 
frequente de cães e gatos ao consultório 
veterinário e, como conse-qiiência de uma 
grande variedade de distúrbios e numerosos 
estímulos, pode ser considerado um grande 
desafio diagnóstico. 

Embora seja uma tendência natural a asso-
ciação do vómito com doença gástrica, é impor-
tante lembrar que o vómito é simplesmente um 
sinal clínico, podendo estar associado ou ser de-
corrente de um grande número de distúrbios gas-
trointestinais, intra-abdominais, sistémicos, me-
tabólicos ou neurológicos e que, por si só, não 
constitui um diagnóstico. 

Como dito anteriormente, quando se avalia 
um animal que está expulsando alimento ou flui-
do pela boca, a pergunta a ser respondida é: o 
animal está vomitando ou regurgitando? 

Tabela 5.21 - Sinais clínicos de regurgitação e vómito. 

A anamncse é, sem dúvida, a melhor maneira 
de responder essa questão. O proprietário deverá 
descrever o ato em si ou o que ele considera como 
"vómito". Ou seja, a atitude do animal, o que 
precede o momento da expulsão do conteúdo, assim 
como as características do material eliminado. 

Além disso, a história deve ser detalhada e 
direcionada de forma que obtenha informaçõeí^ 
sobre todos os sistemas corporais que sejam úteis 
para a localização do problema. 

Deve-se atentar àqueles animais que apre-
sentam histórias fortemente sugestivas de regur-
gitação, mas que na verdade apresentem vómito, 
e vice-versa (Tabela 5.21). 

Clinicamente os pacientes que apresentam 
vómito são separados em dois grupos: os de evo-
lução aguda (até duas semanas de duração) e (> 
de evolução crónica (mais de duas semanas de 
duração). 

Quadros agudos podem ser decorrentes des-
de causas banais como indiscrições alimentares 
ou mudanças bruscas de dieta, até processos que 
ponham a vida do animal em risco, como gastren-
terite virai (parvovirosc), pancreatite, obstruções 
por corpos estranhos e hipoadrenocorticismo. 

Por outro lado, os quadros crónicos usualmente 
são secundários a doenças metabólicas, degene-
rativas ou inflamatórias crónicas. Raramente são 
autolimitantes e necessitam de uma abordagem 
mais agressiva. A frequência e a duração dos ca-
sos crónicos podem variar de semanas a anos. 

Boa anamnesc c bom exame físico ajudam o 
clínico no direcionamento do diagnóstico no caso 
de doenças como obstruções por corpos estranhos 
ou ainda no caso de doenças específicas, como 
pancreatite, piometra ou falência renal.  

Doenças renais podem ser evidenciadas du-
rante a inspeção da boca, quando se observa a 
presença de lesões inflamatórias na mucosa bu-
cal, nas gengivas ou na língua. 

  

Sinais prodrômicos 
Mímica de vómito 
Atividade muscular abdominal 
Relação com ingestão 
Conteúdo alimentar 
Formato 
Muco 
Sangue 
Bile 
pH do material eliminado 

Ausentes 
Ausente 
Ausente (processo passivo) 
Variável 
Não digerido 
Bolo ou tubular 
Pode estar presente 
Rara (ulcerações ou neoplasias) 
Não 
Alcalino 

/omito 

Presentes 
Presente 
Presente (processo ativo) 
Variável 
Variável 
Variável (não tubular) 
Pode estar presente 
Pode estar presente 
Pode estar presente 
Variável (pode ser alcalino)  
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Pacientes com vómito crónico normalmente rm 
anorexia e polidipsia. Animais obesos com 
....dro de vómito crónico podem apresentar pan-
creatite e a presença de icterícia indica compro-
metimento hepático. Febre e linfoadonepatia 
licam origem infecciosa do processo. 
A descrição do aspecto c coloração do conteú-;•_• 
eliminado fornece informações importantes sobre 
processo (Fig. 5.44). Nos casos de ulcerações, ero-
lõcs ou ncoplasias, o vómito pode conter sangue 
ivo ou digerido (aspecto de borra de café), ao passo 
que a presença de bile, além de descartar a regur-
i.:ação, afasta a possibilidade de obstrução pilórica, 
indo inflamação intestinal, gastroparesia (hi-
pomotilidade gástrica) ou pancreatite. Da mesma 
forma, a eliminação de alimento não digerido dez 
ou mais horas após a ingestão sugere obstrução 
pilórica ou distúrbio de motilidade gástrica, uma 
\ez que o tempo normal para o esvaziamento do 
estômago varia de sete a dez horas. 

O estado de nutrição e a aparência do paciente 
^erem o tempo de evolução e a gravidade do 
processo; porém, deve-se lembrar que a evolu- 

aguda do quadro emético pode ser decorren-
te de doença crónica descompensada ou em fase 
:crminal. Sendo assim, o estado geral do animal 
pode ser ruim, apesar da evolução aguda. 

A palpação abdominal pode revelar alterações 
anatómicas, presença de massas, corpos estranhos, 
intussuscepção, vólvulo, espessamento de parede 
intestinal ou dilatação de alças intestinais, aumentos 
de volume uterino, entre outras. 

Na avaliação de casos agudos, geralmente os 
exames complementares realizados são hemogra-
ma, urinálisc, perfil bioquímico, exame copropa-
rasitológico e radiográfico. Esses testes normalmente 
são suficientes para a identificação de doenças que 
requerem intervenção imediata, assim como para 
o reconhecimento das necessidades terapêuticas. 

A abordagem do paciente com vómito cróni-
co geralmente requer maiores esforços de diagnós-
tico. Nesses casos, deve-se lançar mão de exames 
laboratoriais e de imagem, incluindo a avaliação 
endoscópica e histopatológica. 

A laparotomia exploratória deve ser conside-
rada quando exames complementares para ins-
peção anatómica e avaliação morfológica não fo-
rem disponíveis ou conclusivos. 

Hernatêmese 

O termo hematêmese refere-se à presença de 
sangue no vómito. A localização da origem do 

sangramento é importante, podendo ser gastroin-
testinal, proveniente da cavidade oral ou do trato 
respiratório. Desse modo, o primeiro passo na 
avaliação do paciente com hematêmese é dife-
renciar o sangramento apresentado no vómito de 
outros processos, como a hemoptise (tosse com 
sangue) ou localizar sangramentos provenientes 
de outras regiões. Normalmente a anamnese e 
exame físico são suficientes nessa diferenciação. 
A hematêmese geralmente é causada por 
ulceração ou erosão gastroduodenal. As causas 
principais são gastrite aguda, gastrenterite he-
morrágica, neoplasias, utilização de drogas an-
tiinflamatórias não esteróidcs (DAINE) e cor-
pos estranhos. A administração de DAIXE, prin-
cipalmente quando associadas a corticosterói-
des, representa a maior causa de hematêmese 
em cães. 

 

Figura 5.48 - Aspecto do estômago e duodeno proximal 

(úlceras) de animal com história de hematêmese após ser 

medicado com droga antiinflamatória não esteróide. Os dados 

obtidos à anamnese foram suficientes para o diagnóstico e 

localização do processo. (Foto do autor- Clínica de Animais de 

Companhia - Hospital Veterinário da Universidade Estadual de 

Londrina - PR). 
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Causas secundárias de ulceração e erosão 
gastroduodenal são a insuficiência renal ou he-
pática, mastocitoma e coagulopatias (Fig. 5.48). 

O vómito tanto pode apresentar pequenas 
quantidades de sangue vivo misturadas ao con-
teúdo como pode adotar uma coloração escu-
ra, com aspecto de borra de café, devido à ação 
do ácido gástrico. Esta informação é importante 
uma vez que os clientes geralmente não re-
conhecem esta coloração e aspecto como sen-
do sangue. 

 

Anorexia e Inapetência 

Anorexia refere-se à completa perda de ape-
tite ou ao desinteresse pelo alimento. A inape-
tência indica a perda parcial do apetite ou a dimi-
nuição do consumo de alimento. Tais condições 
podem ter origem psicológica, fisiológica ou pa-
tológica. 

A anorexia é um sinal inespecífico que usual-
mente acompanha distúrbios crónicos e agudos 
tanto do sistema digestório como de outros siste-
mas corporais, além de estar associada a doenças 
metabólicas e estresse psicológico. 

A anamnese e o exame físico completo são 
essenciais no estabelecimento da provável causa 
de anorexia ou inapetência. A história clínica deve 
conter informações quanto ao tipo de dieta, se 
houve alteração no tipo de alimento fornecido 
(troca de marca ou tipo de ração, por exemplo), 
se o apetite é seletivo, caprichoso e ainda se o 
animal apresenta perda progressiva de peso. 

A anorexia acompanhada de emagrecimento 
progressivo ou febre sugere doença sistémica. 
Deve-se descartar a possibilidade de doenças que 
interfiram na preensão, mastigação e deglutição 
c que possam erroneamente sugerir anorexia. 

Constipação 

Constipação significa a passagem de fezes 
dificultada, infreqúente ou ausente, caracteriza-
da pelo esforço ao defecar e retenção de fezes se-
cas e endurecidas no cólon e reto. A retenção fecal 
intratável é chamada de obstipação. 

Deve-se diferenciar a constipação de mega-
colo, visto que este é a dilatação anormal do ór-
gão decorrente de hipomotilidade. Nesse caso, a 
retenção fecal é secundária ao distúrbio de moti-
lidade, ao passo que, na constipação, a dilatação 
é secundária à retenção. 

As causas de retenção fecal podem ser iatn: -
gênicas, pela administração de determinadas drogas 
(fenotiazínicos, opióides, anti-histamínicos); com-
portamentais ou ambientais (mudança de rotina 
ou limpeza inadequada da caixa sanitária); dieté-
ticas (dietas ricas em fibras para animais desidra-
tados); obstrução colônica intraluminal (tumores 
ou corpos estranhos) ou extraluminal (absces^ e 
prostatomegalia); doenças neuromusculare-
desidratação grave e megacolo. 

Doenças musculoesqueléticas, fraturas pél-
vicas, doenças ósseas degenerativas (displasia 
coxofemoral), doenças de disco intervertebral ou 
qualquer outra que resulte em dor ao defecar pode 
causar retenção fecal voluntária. 

À anamnese e ao exame físico, deve-se veri-
ficar sinais não observados pelo proprietário, que 
indiquem as causas do impedimento à defecação. 

As fezes devem ser examinadas sempre que 
possível para a verificação de qualquer material 
estranho como plástico, fragmentos de ossos, pêlo 
ou outros que possam causar constipação. 

Durante a palpação dos abdomes médio e 
caudal pode-se perceber o acúmulo de fezes, assim 
como avaliar sua consistência. Nesse procedimento, 
deve-se pesquisar a presença de massas, aumen-
tos prostáticos ou outros que possam estar obs-
truindo o trânsito fecal. 

O toque retal é útil na busca de processos 
obstrutivos na ampola retal. 

O estudo radiográfico auxilia no diagnóstico 
de alterações anatómicas ou obstruções, como a 
prostatomegalia ou o aumento dos linfonodos 
sublombares. 

Incontinência Fecal 

A incontinência fecal se refere à incapacidade 
de controlar a eliminação das fezes. Usualmente 
é acompanhada pelo relaxamento do esfíncter 
anal e a descarga de material fecal ocorre a inter-
valos não regulares. 

A perda da capacidade de retenção fecal pode 
ser decorrente de doenças neuromusculares, de 
danos ao esfíncter anal ou ao seu suporte neural. 
particularmente quando envolvendo os nervos 
espinhais com raiz em SI ao S3. A proctite irrita-
tiva também pode causar incontinência. 

Deve-se diferenciar a incontinência fecal da 
urgência em defecar. Animais com incontinência 
demonstram não ter percepção da defecação, ao 
passo que animais com urgência demonstram  
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icdadc c adotam postura normal de defecação, 

>:>rcm usualmente fazem em locais impróprios. 

A urgência em defecar, muitas vezes, é inter-

pretada pelo proprietário como perda da educa-

ção ou tentativa de chamar a atenção; porém, na 

maioria das vexes, é decorrente de processos in-

flamatórios nas porções finais do intestino grosso 

Icolites ou retocolites). 

Diarreia 

A diarreia é definida como o aumento anormal i 

"i volume fecal, da frequência de defecação e do . 

.>nteúdo de líquido nas fezes. É importante ressaltar 

que essas alterações podem ocorrer simultânea ou 

isoladamente. O animal pode ter aumento da 

"reqiiência de defecação, sem aumento do volume 

ou conteúdo líquido fecal, como visto em alguns l 

casos de colite, ou pode ter o volume fecal aumentado 

sem aumento da frequência de defecação.  

Juntamente com o vómito, a diarreia é uma  

 das causas mais frequentes de consulta veteriná-

ria. Porém, assim como o vómito, é um processo de 

origem multifatorial. Embora sugira doença in-

testinal, pode ser decorrente de doenças meta-

bólicas ou de distúrbios em outros órgãos.  

A diarreia pode resultar de doença intestinal 

primária (parasitismo, distúrbios inflamatórios ou 

infecciosos, neoplasias), distúrbios hepáticos ou 

pancreáticos que interfiram nos processos de 

absorção e digestão de alimentos, além de um 

grande número de fatores que afetam a função 

intestinal, como reações adversas à dieta, doen-

ças sistémicas (insuficiência renal, hipoadrenocor-

ticismo) e administração de drogas (antibióticos). 

Por conta do grande número de fatores desen-

cadeantes, o clínico deve ser meticuloso na rea-

lização da anamnese e do exame físico, na tenta-

tiva de localizar a origem do processo. 

Os dados do histórico c do exame físico são 

determinantes na caracterização da diarreia como 

aguda ou crónica, na localização, se tem origem 

no intestino delgado ou grosso (Tabela 5.22) e 

finalmente na indicação dos mecanismos fisiopa-

tológicos desencadeantes (osmótica, secretória, por 

alteração de permeabilidade e/ou motilidade).  

Acúmulo anormal de fluido nas fezes pode 

ser decorrente de falhas nos mecanismos de di-

gestão ou absorção (diarreia osmótica), do aumento 

da secreção intestinal de líquidos (diarreia secre-

tória), do aumento de permeabilidade vascular ou 

por distúrbios de motilidade intestinal.  

As diarreias osmóticas são decorrentes do 

acúmulo de substâncias osmoticamente ativas 

(carboidratos, fosfatos e ácidos graxos) na luz 

intestinal, secundário a má digestão ou má absorção 

de alimentos. 

Alterações osmóticas podem ocorrer nos fi-

lhotes cuja capacidade de digestão e absorção é 

suplantada por sobrecarga quantitativa ou quali-

tativa de alimento, secundária à mudança brusca 

na composição da dieta. 

A principal característica da diarreia osmótica é 

a sua interrupção com o jejum, pela eliminação da 

fonte dos solutos para a luz intestinal. Outras ca-

racterísticas notáveis são presença de fezes de pH 

ácido, odor azedo e com alimento não digerido. 

Esse tipo de diarreia, quando agudo, usual-

mente é benigno, de fácil identificação pela anamne-

se, pelo tempo de evolução e pelo estado do ani-

mal, que normalmente não está comprometido.  

Diarreias osmóticas de evolução crónica po-

dem ser causadas por parasitismo de intestino 

delgado (casos de giardíase, por exemplo), doen-

ças inflamatórias crónicas (enterite cosinofílica, 

linfocítiea-plasmocitária), linfangiectasia, linfoma 

do trato digestório, alterações anatómicas, corpos 

estranhos, insuficiência pancreática exócrina (IPE) 

ou deficiências enzimáticas e de fatores de trans-

porte de nutrientes.  

As diarreias ditas secretórias são causadas pelo 

aumento da secreção de líquido por células indi-

ferenciadas das criptas intestinais para a luz in-

testinal. Essa secreção anormal pode ser desen-

cadeada por toxinas bacterianas (E. coli, Salmonella, 

Vibrio cholerae, Clostridium perfringens), estimula-

ção parassimpática (distensão de alças intestinais, 

processos dolorosos intra-abdominais), além de 

mediadores de inflamação e hormônios gastroin-

testinais. 

A diarreia secretória é caracterizada por ser 

francamente aquosa e clara, não cessando com o 

jejum. Devido à grande perda de fluidos e íons, 

rapidamente leva o paciente a grave desidrata-

ção e acidose metabólica. 

Diarreias por aumento de permeabilidade 

podem ser decorrentes do aumento da pressão 

hidrostática dentro da parede intestinal (enterites 

e linfangiectasia intestinal) ou externa a ela, como 

na insuficiência cardíaca congestiva c a hiperten-

são portal. 

Os mediadores de inflamação, com as prosta-

glandinas e a serotonina, além de estimularem a 

secreção intestinal, medeiam diretamentc essa 

dilatação. Logo, esse tipo de diarreia pode ocorrer 

 

 

t 
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Tabela 5.22 - Características clínicas mais comuns em doenças do intestino delgado e do intestino grosso. 

ísticas 

Perda de peso, desnutrição 
Polifagia, coprofagia 
Desidratação 
Vómito 
Volume fecal 
Frequência de defecação 
Urgência em defecar 
Tenesmo 
Disquezia 
Hematoquezia 
Muco 
Melena 
Participação de estresse 

testino delgado 

Sim 
Pode ocorrer 
Comum 
Comum 
Usualmente aumentado 
Normal ou pouco aumentada 
Normalmente não 
Incomum 
Incomum 
Incomum 
Incomum 
Sim 
Não 

Usualmente não 
Não 
Usualmente não 
Pouco comum 
Normal ou diminuído 
Usualmente aumentada 
Frequente 
Frequente 
Frequente 
Frequente 
Frequente 
Não 
Frequente 

  

  

por extravasamento de líquido devido à inflama-
ção (exsudação), por alteração osmótica secundá-
ria à perda de íons e solutos plasmáticos (transu-
dação), e pela estimulação da secreção pelos me-
diadores de inflamação. Por isso as características 
clínicas das diarreias por aumento de permeabili-
dade são variáveis e de causas dependentes. 

A participação da motilidade intestinal nos 
quadros diarréicos ainda não está totalmente 
explicada e acredita-se que essas alterações se-
jam secundárias aos outros mecanismos fisiopa-
tológicos, atuando mais como um fator agravante 
do quadro diarréico que como um fator desenca-
deante primário. 

Durante a interpretação dos dados da avalia-
ção clínica, deve-se atentar ao fato de que, na maioria 
dos quadros diarréicos, os diferentes mecanismos 
fisiopatológicos ocorrem de forma combinada e, 
mesmo havendo a predominância de um deles, quer 
osmótico, secretório, cxsudativo ou distúrbio de 
motilidade, existe o surgimento ou a participação 
secundária de um ou mais mecanismos. 

Mesmo assim, o reconhecimento desses fa-
tores é importante e deve ser considerado no 
estabelecimento de uma conduta diagnostica e 
terapêutica. 

A diarreia é um sinal clínico comum a inú-
meras doenças. Sendo assim, muitas vezes o de-
safio do clínico está na diferenciação entre as causas 
banais e autolimitantes, daquelas que exigem 
maiores esforços de diagnóstico ou terapia ime-
diata. Essa diferenciação deverá ser o objetivo da 
avaliação semiológica do paciente. 

Quadros diarréicos são considerados agudos 
quando persistem por até duas semanas, geral-
mente são autolimitantes e respondem a tratamen-
tos de suporte e sintomático. As diarreias cróni- 

cas são aquelas que persistem por períodos mais 
longos, refratárias aos tratamentos convencionais. 

A localização do segmento intestinal afetado 
deve ser estabelecida, uma vez que simplifica e 
reduz o número de possibilidades de diagnósti-
co, auxilia na escolha dos meios de diagnóstico e 
no estabelecimento da terapia adequada. 

A anamnese do paciente com diarreia deve 
ser completa e detalhada, informando sobre o 
início, evolução, continuidade ou intermitência, 
mímica da defecação e as características das fe-
zes. Deve também informar sobre a ocorrência 
de mudanças recentes na dieta, possível exposi-
ção a agentes infecciosos, tóxicos e outros. Além 
disso, todos os aspectos do manejo nutricional, 
sanitário, reprodutivo e dados do ambiente de-
vem ser avaliados. 

Informações relacionadas ao ambiente indicam 
se o animal tem ou teve acesso à rua ou lixo. 
Pacientes agitados, inquietos ou agressivos podem 
ter o estresse como fator determinante da diarreia. 

A diarreia do intestino delgado pode ser ca-
racterizada quanto aos distúrbios funcionais, de 
má digestão e de má absorção. Na diarreia do in-
testino grosso, deve-se descartar a possibilidade 
de parasitismo e intolerância à dieta. Uma vez 
descartadas, deve-se buscar o diagnóstico para a 
doença intestinal por meio de exames comple-
mentares como a colonoscopia e a biopsia da 
mucosa colônica. 

Vale lembrar que, nos casos de diarreia origi-
nada no intestino delgado, a insuficiência pan-
creática exócrina será o principal diagnóstico 
diferencial, uma vez que os sinais clínicos apre-
sentados são bem semelhantes.  

Por exemplo, um filhote com diarreia aguda, 
polifagia e fezes claras, em bolo, brilhantes, pode 
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  irresentar doença do intestino delgado de origem 
r^rasitária (giardíase) ou insuficiência pancreática 
cxócrina. No primeiro caso, o diagnóstico será es-
i^belccido com exames coproparasitológicos e o 
mimai será tratado com metronidazol ou outra droga 
-"iparasitária adequada. No segundo caso, será 
tratada a suplemcntação da alimentação com en-
zimas pancreáticas. 

Os achados do exame físico vão depender da 
_ausa primária do processo. Muitos pacientes com 
Jiarréia aguda de intestino delgado apresentam 
vómito concomitante, depressão, febre e desidra-
tação, podendo ainda demonstrar sinais de dor 
abdominal. Essas situações podem representar 
processos infecciosos como cinomose e parvovirose, 
parasitismo grave, intussuscepções, entre outros. 

Por outro lado, animais com diarreia crónica 
podem estar desidratados e usualmente são ma-
gros, com pêlos secos, quebradiços, opacos, além 
de outros sinais de desnutrição.  

Animais com diarreia de intestino grosso tipi-
camente não apresentam alterações ao exame físico; 
porém, em doenças graves ou extensas, podem 
apresentar má condição física e desidratação, indi-
cando a presença de doença importante. 

Tenesmo e Disquezia 

Tenesmo relacionado ao trato digestório pode 
ser definido como esforços improdutivos e repe-
tidos de defecação, enquanto disquezia define a 
defecação dolorosa. 

Tenesmo e disquezia podem resultar em 
sensação de urgência em defecar, que muitas vezes 
se manifestam por "acidentes" em casa relatados 
pelo proprietário (Fig. 5.50). 

O animal com tenesmo normalmente assu-
me postura característica para defecar e, após 
eliminar pequena quantidade de fezes, perma-
nece nessa posição mantendo esforços de defe-
cação. Nesse momento é comum que pequenas 
quantidades de fezes, muco e sangue, caiam ou 
gotejem pelo ânus. 

Tenesmo e disquezia geralmente estão associa-
dos e são causados principalmente por lesão 
obstrutiva ou inflamatória do reto ou cólon distai, 
sendo as colites c retocolites, constipação, hérnias 
perianais e doença prostática causas comuns. 

É importante definir se o tenesmo está 
associado a alterações do trato urinário (tenes-
mo vesical) ou alimentar. Em gatos, é freqíicnte 
o tenesmo secundário a obstrução uretral, que 
pode ser confundido com constipação. Nesse caso, 

 

Figura 5.50 - Aspecto das fezes de um paciente 

apresentando hematoquezia, disquezia. Notar a presença de 
muco e sangue nas fezes localizando o processo no intestino 
grosso. Os dados da anamnese (história de ingestão prévia de 
ossos, disquezia e hematoquezia) aliados a palpação 
interna do reto (toque retal) permitiram o diagnóstico 
sem a utilização de recursos complementares. (Foto do autor: 
Clínica de Animais de Companhia - Hospital Veterinário 
da Universidade Estadual de Londrina - PR). 

a palpação da bexiga distendida indica obstrução, 
enquanto, se pequena e dolorida, sugere infla-
mação. A urinálise e, se necessário, a cateteriza-
ção vesical, podem ser úteis na localização do 
problema. Uma vez identificado, o tenesmo ali-
mentar é um indicativo marcante de doença 
colorretal ou anorretal. 

A observação do animal durante a defecação 
fornece dados relevantes quanto a origem do 
problema. Em geral, o animal que faz força c se 
agacha depois da defecação apresenta doença 
inflamatória ou irritativa, enquanto aquele que 
apresenta o tenesmo antes da defecação prova-
velmente sofre de obstrução, constipação ou di-
minuição da motilidade colônica. 

Durante o exame físico deve-se realizar a 
inspeção do ânus e da região perianal, palpa-
ção abdominal e retal. Estas avaliações ajudam 
a determinar a causa do tenesmo e da disquezia, 
podendo identificar distensão colônica, esteno-
ses, hérnias perianais, massas, aumento de prós-
tata, fraturas pélvicas, presença de pólipos e tu-
mores retais. 

Hematoquezia 

A presença de sangue vivo nas fezes é defi-
nida como hematoquezia. O sangue pode se apre-
sentar na forma de estrias na superfície ou mistu-
rado ao bolo fecal. 

As estrias de sangue no exterior de fezes de 
forma e volume normais geralmente é caracterís- 
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tica das lesões colônicas distais ou pólipos retais, 
ao passo que o sangue misturado ao bolo fecal 
sugere lesões mais proximais (cólon transverso e 
ascendente). 

A hematoquezia geralmente é causada por 
lesões hemorrágicas focais no cólon distai, reto e 
região do períneo, frequentemente estão associadas 
ao tenesmo e disquezia. 

A abordagem do paciente com hematoque-
zia c semelhante ao descrito anteriormente (te-
ncsmo e disquezia). 

Melena 

O termo melcna refere-se à coloração escura 
das fezes, resultante da presença de sangue di-
gerido. Esse escurecimento resulta da oxidação 
da hemoglobina em hematina ou qualquer outro 
hematocromo. 

Os sangramentos gástrico e/ou duodenal são 
causas frequentes de melena; porém, a degluti-
ção de sangue proveniente de lesões hemorrági-
cas na boca, nos lábios, nos dentes, na faringe e 
no trato respiratório pode determinar essa altera-
ção. Por isso é importante a realização de minu-
ciosa inspeção da cavidade oral, assim como a 
obtenção de informações que ajudam na locali-
zação da origem do sangramento. 

Deve-se considerar ainda que animais sub-
metidos a dietas ricas em ferro (carne verme-
lha) ou que estão sendo medicados com salici-
latos ou carvão podem também apresentar feT 

zes escuras. 
O proprietário deve sempre ser questionado 

quanto à administração de drogas antiinflamató-
rias não esteróides, uma vez que esta é uma causa 
comum de ulceração gastroduodenal e consequen-
te melena. 

Informações como idade do paciente, presença 
de vómito crónico e emagrecimento ajudam a deter-
minar a possibilidade de neoplasia gastrointestinal. 

Dor Abdominal 

A dor abdominal pode ter origem no trato 
digestório ou em outros órgãos, inclusive o pe-
ritônio. A distensão de vísceras ocas como o es-
tômago, intestino, útero, vesícula biliar ou 
urinária pode originar dor abdominal, da mesma 
forma que inflamação peritoneal (peritonites), 
rupturas de vísceras e distúrbios vasculares 
(tromboses). 

A inflamação e a distensão de órgãos paren-
quimatosos como o fígado, o pâncreas c os rins 
são causas comuns de dor abdominal.  

Dores referidas, ou seja, que se localizam no 
abdome, embora tenham origem extra-abdomi-
nal, como afecções de coluna; dores metabólicas, 
endógenas (alergias) ou exógenas (tóxicas); ou 
biológicas (picada de cobra ou insetos) são classi-
ficadas como extra-abdominais. 

Histórico e exame físico devem ser direcio-
nados inicialmente para a localização da origem 
da dor (abdominal ou extra-abdominal). 

Na avaliação do animal, deve-se verificar a 
presença das respostas fisiológicas à dor, como 
taquicardia, taquipnéia, midríase, hipertermia e 
sudorese. A observação desses parâmetros auxilia 
o clínico na avaliação da gravidade do processo. 

Animais com dor abdominal demonstram 
variáveis graus de desconforto, depressão e inape-
tência, podendo o vómito e a diarreia estarem 
associados. Podem também adotar posições anor-
mais, como o arqueamento das costas ou a "postu-
ra de prece" (elevação do membro pélvico com 
flexão dos dianteiros. 

O exame físico deve determinar a gravida-
de do processo, inclusive pela avaliação da pre-
sença de sinais de choque (mucosas brancas, ta-
quicardia, pulso fraco e filiforme, tempo de re-
preenchimento capilar aumentado, hipotermia 
e depressão). 

Animais com quadro grave c progressivo de 
abdome agudo, salvo os casos de pancreatite aguda, 
são candidatos a laparotomia exploratória. A ra-
pidez dessa decisão pode ser fator determinante 
para a sobrevivência do paciente. Nesses animais, 
os testes laboratoriais não são sensíveis na detec-
ção da provável causa do abdome agudo (obstru-
ção intestinal, vólvulo, dilatação gástrica, perito-
nite, hemorragias, torções). O tempo despendido 
com a colheita de material e espera pelos resul-
tados pode retardar a exploração cirúrgica, que 
oferece boa chance para o diagnóstico definitivo 
e a resolução do processo. 

Nos pacientes sem dor intensa c com doença 
de progressão lenta, deve-se fazer a diferencia-
ção entre os problemas que necessitam ou não 
de cirurgia, como nos casos de pancreatite, hepa-
tite e nefrite, por exemplo. 

CUIDADO! 

A palpação incorreta em um abdome normal 
pode provocar resposta de defesa, sugerindo dor 
abdominal intensa. 



Semiologia do Sistema Digestório de Cães e Gatos    195 

Distensão Abdominal 

A distensão ou o aumento do contorno abdo-
minal pode ou não estar relacionado ao abdome 
agudo. As causas principais de distensão abdo-
minal são prenhez, hepatomegalia, csplenome-
galia, cistos abdominais, dilatação gástrica por gás, 
: :?>trução intestinal, pcritonite, obesidade, reten-
ção de fezes, entre outras. 

A primeira avaliação do paciente deve ter como 
vbjetivo afastar a possibilidade de abdome agu-
ío. Uma vez feito isso, é possível identificar a causa 
da distensão com base no histórico clínico, exa-
me físico e, se necessário, radiográfico e/ou ultra-
- nográfico. 

A ascite é causa frequente de distensão abdo-
minal que muitas vezes não é acompanhada de -
.r.drome de abdome agudo. 

Icterícia 

A icterícia é caracterizada pela coloração 
imarelada da pele, mucosas e esclera decor-
rente do acúmulo de bilirrubina nos tecidos. 
A bilirrubina é um pigmento derivado da he-
moglobina. 

O histórico clínico de animais com icterícia é 
'ado, dependendo da doença primária. O au-
mento dos níveis séricos de bilirrubina (hiperbi-
firrubinemia) capaz de causar icterícia pode ser 
ir~' >rrente de doenças hemolíticas (icterícia pré-- 
rpática), doenças hepáticas (icterícia intra-he-
?itica), mesmo de obstruções ao fluxo biliar (ic-
terícia pós-hepática). 

Dessa forma, a história clínica pode revelar 
alterações como fraqueza e letargia, que podem 
i.i''>mpanhar as anemias graves, nesse caso de-
..'.Tremes de hemólise. Paciente com icterícia de 
rigem hepática pode apresentar urina de colo-
ração marrom-escura, enquanto animais com 
doenças obstrutivas podem apresentar fezes 
acinzentadas (fezes acólicas). 

O exame físico revela mucosa e esclera de 
coloração amarelada. Em casos graves a pele tam-
bém pode ficar amarelada. Gatos devem ter o 
palato mole observado para a detecção de icte-
rícia discreta. 

Nem sempre doenças hepáticas ou hemato-
poiéticas estão associadas à icterícia. Pancreatite, 
>epticemia, ruptura de bexiga e doença inflama-
tória intestinal podem causar disfunção hepática 
secundária, resultando em icterícia. 

LÊ Al B RE TE 

Os sinais e sintomas do sistema digestório 
geralmente estão associados! 
A avaliação de forma conjunta e sistemática, com 
base no histórico clínico e no exame físico do animal, 
representa diagnóstico bem-sucedido. 

EXAME FÍSICO DIRECIONADO A 

DISTÚRBIOS DO SISTEMA 

DIGESTÓRIO 

O exame físico do paciente com suspeita de dis-
túrbio digestório deve ser completo, avaliando 
todos os sistemas corporais, uma vez que os si-
nais e sintomas apresentados podem ser decor-
rentes de doenças primariamente digestórias ou 
secundárias a distúrbios em outros sistemas, como 
urinário, reprodutivo e circulatório (Quadro 5.20). 

Por exemplo, um animal com quadro de in-
suficiência cardíaca direita pode apresentar his-
tória de emagrecimento progressivo, apetite di-
minuído, ascite e revelar hepatomegalia à palpa-
ção abdominal. 

O exame físico deve ser iniciado com o re-
gistro do peso, temperatura corporal c frequên-
cias de pulso e respiração. 

O peso do animal, de acordo com seu tama-
nho, raça e idade, determina sua condição nutri-
cional, fundamental na investigação de queixa de 
disfunção do sistema digestório. Avalia-se ganho 
ou perda de peso, estados de obesidade, desnu-
trição ou caquexia. 

A temperatura é um parâmetro útil na ava-
liação de processos infecciosos (geralmente cau-
sam hipertermia) ou indicativos de sepse (causan-
do hipotermia), que ocorrem nos casos terminais 
de parvovirose ou falha hepática grave.  

A frequência cardiorrespiratória indica se há 
dispneia ou alterações circulatórias causadas, por 
exemplo, por hérnias diafragmáticas. 

Ainda que a queixa principal do proprietário 
sugira o envolvimento de segmentos específicos 
do sistema digestório, deve-se examinar toda a 
cabeça, dando-se atenção especial à cavidade oral, 
uma vez que aí se iniciam as funções essenciais 
para a assimilação de nutrientes: preensão, mas-
tigação, insalivação e deglutição. 

A cavidade oral e faringe podem ser afetadas 
por uma grande variedade de afecções, dentre as 
quais se destacam as alterações de conformação, 
infecções, distúrbios metabólicos (ulceração se- 
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Quadro 5.20 - Glossário de sinais e s intomas primários do sis tema digestório.  

Halitose 
Disfagia 
Odinofagia 
Regurgitação 
Vómito 
Apetite seletivo ou caprichoso 
Apetite pervertido 
Inapetência 
Coprofagia 
Anorexia 
Diarreia 
Hematêmese 
Melena 
Hematoquezia 
Disquezia 
Constipação 
Obstipação 
Tenesmo 
Icterícia 

Cheiro anormal ou desagradável no hálito 
Dificuldade de deglutição 
Deglutição dolorosa  
Movimento passivo e retrógrado de material ingerido  
Ejeção ativa de conteúdo gástrico e, ocasionalmente, intestinal, pela boca  
Interesse ou ingestão apenas de alimentos com alta palatabilidade 
Hábito de ingerir material não alimentício  
Interesse parcial ou diminuído pelo alimento  
Hábito de ingerir fezes  
Desinteresse total por alimento (ausência de fome)  
Aumento anormal de frequência, fluidez ou volume de fezes  
Presença de sangue no vómito 
Presença de sangue digerido nas fezes 
Presença de sangue vivo na superfície das fezes 
Dor ao defecar 
Retenção fecal 
Retenção fecal grave, intratável clinicamente  
Dificuldade ou ineficácia para defecar ou urinar  
Coloração amarelada de mucosas e esclera em razão da deposição de pigmentos biliares 

  

cundária a uremia), lesões por trauma mecânico 

ou químico e neoplasias.  

A inspeção da cabeça deve constar da avalia-

ção das narinas, olhos, pavilhões auriculares e 
musculatura mastigatória (masseteres e muscula-

tura temporal). 

Narinas. Avaliar a simetria, estar atento para 

alterações de pigmentação, secreções e obstruções. 

Olhos. Avaliar as membranas conjuntivas quan-

to à coloração: palidez, eritema e icterícia. Inspe-

cionar as pálpebras, córneas, íris e cristalino para 

a presença de lesões. Posição dos globos oculares 

(presença de estrabismo, cnoftalmia, etc.) e re-

flexos pupilares. A observação da esclera é útil 

na detecção de icterícia.  

Pavilhões auriculares. Verificar a presença de 
lesões cutâneas, edema, odores anormais, secre-

ção e outros sinais de inflamação. 

Musculatura. Verificar o volume e o tônus da 

musculatura dos músculos masseteres e tempo-

rais correlacionando com a musculatura do pes-

coço e membros. 

Cavidade Oral e Faringe 

• 

Considerações Anatómicas e Fisiológicas 

A cavidade oral é a porção inicial ou entrada 

do sistema gastrointestinal. Inicia-se nos lábios, 

estendendo-se até a entrada da faringe. Tem como 

limite dorsal o palato duro; apical, os lábios; ven-

tral, a língua e o espaço sublingual; lateral, as  

bochechas, os dentes, os ossos c a musculatura 

da mandíbula. 

A língua é uma estrutura muscular, com ápice 

livre, corpo unido à parte inferior da cavidade bucal 

pelo ligamento lingual e raiz terminando na epiglote. 

As papilas, que desempenham funções mecânica 

e gustativa, situam-se na face dorsal. A inervação 

lingual é feita pelo nervo hipoglosso. 

A língua tem a função de preensão do alimento, 

formação e transporte do bolo alimentar. Atua ainda 

na regulação térmica e, nos felinos, é utilizada na 

higiene dos pêlos.  

A faringe está localizada atrás da cavidade 

nasal, estando rostral à laringe e ao esôfago. É 

dividida em três partes pelo palato mole: nasofa-

ringe (acima), orofaringe (abaixo) e laringo-farin-

ge (atrás). A nasofaringe, uma vez conectada à 

cavidade nasal, permite a passagem de ar duran-

te a respiração. A orofaringe e a laringo-faringe 

admitem tanto a passagem de ar quanto de ali-

mento. A faringe também funciona como órgão 

ressonante durante a vocalização. 

Anamnese e Sinais Clínicos 

Os sinais clínicos de distúrbios da cavidade 

oral e/ou faringe devem ser cuidadosamente pes-

quisados durante a anamnese e o exame físico. 

Entre eles, os que mais se destacam são: halitose. 

ptialismo ou sialorréia, hemorragia oral, distúrbios 

na preensão, anorexia, dificuldade ou inabilidade 

de abrir ou fechar a boca e disfagia.  
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Animais com dor podem se apresentar depri-

midos, inapetentcs e ocasionalmente febris, com 

refluxo ou secreção nasal, tosse e dispneia.  

O histórico deve conter informações quanto 

ao tempo de evolução e duração dos sinais, à 

possibilidade de ingestão de corpo estranho (os-

- K, linhas, palitos) ou acesso a substâncias tóxi-

cas ou cáusticas. 

O exame físico se inicia pela avaliação da 

mucosa bucal, lábios, gengiva e dentes. Os lábios 

superiores são elevados (Fig. 5.46) para inspcção 

das mucosas e gengivas, para verificação da pre--

;nça de lesões, fístulas, massas, cálculos subgen-

~ivais, úlceras e avaliação dos dentes anteriores 

(caninos e incisivos, principalmente). Nesse mo-

mento, se faz a avaliação da coloração (hiperemia, 

palidez, cianose, icterícia) e umidade da mucosa. 

Os lábios devem ser avaliados quanto à simetria, 

movimentos, coloração, presença de processos in-

flamatórios, ulcerações e deformações. 

Para a exploração da cavidade oral ser comple-

ta c minuciosa, c imprescindível que se faça a abertura 

da boca do animal. Isso é feito com delicadeza e 

cuidado para que o exame das superfícies dentárias, 

:ngua, palato duro e mole, faringe e tonsilas seja 

possível. Entretanto essa tarefa nem sempre é bem-

sucedida e o completo exame da cavidade oral pode 

>er dificultado em pacientes não cooperativos. Nesses 

casos, a doença sendo oral é uma possibilidade im-

portante. A inspeção detalhada deverá ser realizada 

após a contenção química do paciente. 

Um bom exemplo dessa necessidade é o caso 

de animais com vómito, disfagia, ptialismo c 

emagrecimento progressivo decorrentes da pre-

sença de corpo estranho linear (barbante ou pe- 

 

daço de fio). Esses objetos frequentemente têm 

sua extremidade presa à base da língua, causan-

do inflamação e, em casos mais graves, até necro-

se. Nesses casos, a falta de minúcia e paciência 

na realização do exame facilmente resulta em falha 

diagnostica e perda do paciente.  

Para a inspeção da cavidade oral, o clínico se 

coloca na frente do cão, geralmente sob contensão 

física ou química e postado sobre a mesa de exame, 
e posiciona uma das mãos sobre o focinho do animal. 

Os dedos indicador e polegar suspendem os lábios 

superiores e em seguida são posicionados caudal-

mente aos dentes caninos. Com o dedo indicador 

da outra mão faz pressão sobre os dentes incisivos 

e mandíbula, forçando o animal a abrir a boca. Para 

a inspeção da parte caudal da cavidade oral, utiliza 

o dedo indicador para fazer pressão sobre a raiz da 

língua, abaixando-a. A mão de apoio pode auxiliar, 

por meio da pressão do dedo polegar contra o palato 

duro. Dessa maneira se mantém o reflexo de abertura 

de boca pelo cão. 
As principais observações a serem feitas no 

exame da cavidade oral estão listadas no Qua-

dro 5.21. 

A língua pode também ser deslocada ventral-

mente como auxílio de uma espátula de madeira 

ou metálica (laringoscópio).  

Os felinos podem ser contidos tracionando-

se a pele da nuca e levantando-se a cabeça. Com 

o animal nessa posição a boca é aberta por meio 

de suave pressão do dedo indicador da mão livre 

contra a mandíbula.  

Aberta a boca, deve-se avaliar a dentição, lín-
gua, palatos duro e mole, faringe e laringe. É feita 

a contagem dos dentes de filhotes e adultos, 

verificação da presença de cálculos ou resíduos 

alimentares. A queixa de halitose pode ser resol-

vida no diagnóstico de doença periodontal ou 

cálculos (tártaro). Avalia-se a coloração da língua, 

tipo de superfície, presença de papilas, edema e  

Quadro 5.21 - Principais sinais de comprometimento 

da cavidade oral e faringe. 

Ptiaiismo ou sialorréia 
Halitose 
Hemorragia oral 
Disfagia 
Odinofagia 
Engasgos 
Dificuldade de preensão 
Dificuldade de abertura e fechamento da mandíbula 
Descarga nasal Figura 5.51 - O exame físico se inicia pela avaliação da 

mucosa oral, com a elevação dos lábios superiores. 
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a presença de corpos estranhos na raiz ou no frênulo 
lingual (Figs. 5.47 e 5.48). 

Massas na cavidade oral devem ser investiga-
das segundo seu tamanho, consistência, sensibili-
dade e localização. Nesses casos, recomenda-se o 
diagnóstico citológico ou histopatológico da lesão. 

Após a inspeção da cavidade oral, a última 
fase do exame é a observação da faringe, palato 
mole e tonsilas. Mesmo em animais cooperativos, 
a completa inspeção da faringe e da laringe só é 
possível sob sedação ou anestesia geral, uma vez 
que requer a abertura completa da boca e deslo-
camento ventral da língua. 

O palato mole deve ser avaliado quanto ao 
seu comprimento e conformação, verificando-se 
a presença de anomalias congénitas, como fissu-
ras palatinas ou palato mole alongado. A palpa-
ção do palato mole também é recomendada para 
a tentativa de diagnóstico de massas na nasofa-
ringe (ver Figs. 5.49 a 5.51). 

As tonsilas são estruturas linfóides pareadas 
que se localizam ao longo da parede lateral da 
orofaringe. Pode-se obter mais informações so-
bre a faringe pela palpação externa da região lo-
calizada entre a borda caudal da mandíbula e a 
laringe. Deve-se, por palpação, avaliar os ossos 
hióides quanto à presença, de deformidades e 
sensibilidade dolorosa. 

Glândulas Salivares 

Anatomia e Fisiologia 

As glândulas salivares de cães e gatos se cons-
tituem de quatro pares: parótidas, mandibula- 

res, sublinguais e zigomáticas. Essas glândulas 
são responsáveis pela produção e secreção de 
saliva mucosa e serosa. A secreção serosa contém 
ptialina, que participa da digestão, enquanto a 
secreção mucosa lubrifica o alimento favorecendo 
a deglutição. 

A comunicação das glândulas com a boca é 
feita por canais anatomicamente individualizados 
nos quais é possível a cateterização para a colhei-
ta da secreção glandular. 

As glândulas parótidas estão localizadas na 
base da cartilagem auricular, sendo seus duetos 
formados por duas ou três radículas que desem-
bocam na parede lateral da cavidade oral, próxi-
mo ao quarto dente pré-molar superior. Sua se-
creção é constituída somente de saliva serosa.  

As glândulas mandibulares têm formato oval, 
estão envoltas por uma cápsula fibrosa, localizam-
se ventralmente às parótidas, na junção das veias 
maxilar e linguofacial. Seus duetos cursam ao longo 
da glândula sublingual e se abrem na face lateral 
do frênulo sublingual. 

As glândulas sublinguais são multilobuladas e 
sua porção caudal se situa sobre o pólo rostral da 
glândula mandibular, lateral ao dueto mandibular. 

As glândulas mandibulares e sublinguais pro-
duzem secreção mista. A mandibular predomi-
na secreção de saliva serosa e a sublingual predo-
mina secreção de saliva mucosa. Seus duetos de-
sembocam no assoalho da cavidade oral, abaixo 
da língua. 

As glândulas zigomáticas têm formato que 
varia de oval a piramidal, situam-se no assoalho 
ventrocaudal das órbitas oculares. Seu dueto de-
semboca lateralmente aos últimos dentes mola-
res superiores. 

  

 

Figura 5.52 - Lesão na base da língua (setas) provocada por corpo estranho linear. (Cortesia: Dr. Rubem Bittencourt Cardoso J r., 

Vet Clinic, RI). 
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Figura 5.54 - Inspeçao da cavidade oral de felino evidenciando 

fenda palatina (seta) (Cortesia: Dr. Rubem Bittencourt Cardoso Jr., 

Vet Clinic, RJ). 

Anamnese e Exame Físico 

Doenças envolvendo as glândulas salivares 
usualmente têm como principais sinais clínicos 
halitose, ptialismo ou sialorréia, com ou sem al-
teração nas características físicas da saliva, assim 
como deglutição dolorosa, engasgos c alterações 
do apetite (Quadro 5.22). 

As causas impactantes, os abscessos ou as 
massas neoplásicas envolvendo as glândulas sali-
vares podem resultar em aumentos de volume 
notáveis nas regiões cervical, caudal ao ângulo da 
mandíbula ou submandibular. De acordo com a 
causa primária do processo, tais aumentos podem 
variar de flutuantes a duros (ncoplasias), doloro-
sos ou não à palpação. 

Denomina-se mucocele, sialocele ou rânula, 
o acúmulo de saliva no tecido subcutâneo ou 
submucoso (abaixo da língua), geralmente flutuan-
te, secundário ao bloqueio do dueto ou ruptura 
da própria glândula. Ksse é um sinal clínico co-
mum e consistente relacionado ao distúrbio das 
glândulas salivares. 

A sialocele ocorre com maior frequência em 
cães com idade entre dois e quatro anos, princi-
palmente das raças pastor alemão ou poodle. Pode 
ocorrer devido a lacerações, trauma, infecções, 
ou ainda após a realização de intervenções ci-
rúrgicas c odontológicas na região da glândula 
ou do dueto. 

 

Figura 5.53 - Inspeçao da cavidade oral evidenciando lesões na íngua e 

lábios (setas) causadas por material abrasivo (Cortesia: Dr. Rubem 

Bittencourt Cardoso Jr., Vet Clinic, RJ). 
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Figura 5.55 - Inspeção da cavidade oral 

de cão evidenciando a presença de 

massa na região do palato mole (seta) 

(Cortesia: Dr. Rubem Bittencourt Cardoso 

Jr., Vet Clinic, RJ). 

  
Figura 5.56 - Imagem de corpo estranho em palato (fragmento de 

osso) de animal que supostamente apresentava vómito (Foto do 

autor-Clínica de An i mais de Companhia- Hospital Veterinário 

da Universidade Estadual de Londrina, PR). 
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 Outros sinais clínicos associados a sialocele » o 
aumento progressivo da região inferior da 
i^r.díbula, língua (rânula) e ocasionalmente fa-
~;e. Pode ser acompanhado de dor à palpação, 
_^r.do a causa primária envolve trauma, infla-
ução ou infecção. Os acúmulos decorrentes da 
r^trução dos duetos salivares usualmente são 
:bolores. Nos casos mais graves, é comum a 
_'_>rrência de sinais relacionados à doença oral í 
como disfagia, engasgos e dispneia. 

Sob condições normais, a única glândula pal-
jcivel, devido a sua cápsula fibrosa, é a mandibu-
hr. Quando alteradas, todas podem estar aumen-
tadas à palpação. 

O diagnóstico clínico da sialocele é baseado 
r. ± história, nos sinais clínicos, na inspeção e na 
palpação, que podem inclusive indicar causa 
primária do processo (inflamatório, infeccioso, 
Traumático). 

O aumento unilateral abaixo da mandíbula 
_ere sialocele cervical, enquanto a sialocele 
faríngea pode comprometer a deglutição.  

O diagnóstico de rânulas (acúmulo de saliva 
sob a língua) é feito pela inspeção da mucosa da 
rirte inferior da língua (Fig. 5.52). 

O aumento da glândula zigomática pode pro-
vocar a rotação anormal do globo ocular (estra-
bismo). 

A aspiração do líquido acumulado no sub-
cutâneo, utilizando-se agulha hipodérmica fina, 
pode ser útil no diagnóstico. Em geral, o fluido 
apresenta consistência viscosa ou mucóide, 
podendo ser claro ou castanho. A presença de 
sangue e/ou exsudato pode ser decorrente da 
manipulação excessiva da região, do trauma 
durante a colheita ou oriundo de inflamação e/ 
ou infecção. 

A avaliação citológica ou histopatológica pode 
ser importante no diagnóstico de neoplasias e o 
cultivo microbiológico pode ser necessário em 
casos de origem infecciosa. 

 

Figura 5.57 - Rânula (seta) em cão (Cortesia: Dr. Rubem 

Bittencourt Jr., Vet Clinic, RJ). 

Esôfago 

Anatomia e Fisiologia 

O esôfago é um tubo composto por quatro 
camadas distintas de tecido (adventícia, muscu-
lar, submucosa e camada mucosa). No cão, a camada 
muscular é composta inteiramente por músculo 
estriado, ao passo que, no gato, seu terço distai é 
composto por musculatura lisa. Sua função básica 
é o transporte de ingesta e líquidos da cavidade 
oral ao estômago. 

Anatomicamente, o esôfago é dividido em 
três seções: cervical, torácica e abdominal. O 
esôfago cervical tem início dorsal à cartilagem 
cricóide da laringe e acompanha a traquéia ao 
longo do pescoço pelo seu lado esquerdo. Che-
gando ao tórax assume uma posição simétrica e 
dorsal à traquéia. A porção torácica do esôfago 
segue pelo mediastino, prosseguindo além da 
bifurcação traqueal e passando sobre o coração 
antes de penetrar no hiato diafragmático, forman-
do a curta porção abdominal.  

uadro 5.22 - Principais observações a serem feitas no exame da cavidade oral. 

Hálito: normal, odor ácido ou azedo (possível má digestão); urêmico (doença renal); pútrido (resíduos alimentares,  

cáries, gastrite, etc.); odor de maçã verde (cetoacidose).  

Mucosa oral: coloração, umidade, presença de lesões (ulcerações), corpos estranhos, massas. 

Gengivas: inflamação, ulceração, corpos estranhos ou massas. 

Dentes: posicionamento, oclusão, coloração, qualidade do esmalte, presença de fraturas ou cálculos (tártaro).  

Língua: mobilidade, consistência, presença de lesões, massas, corpo estranho na base da língua. 

Palato duro ou mole: presença de lesões, corpos estranhos, palato mole excessivamente longo, fissura palatina.  

Faringe e tonsilas: inflamação, secreção purulenta, massas, corpos estranhos, simetria. 
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O esôfago é limitado em cada uma de suas 
extremidades por esfíncteres. O esfíncter esofá-
gico superior separa o esôfago cervical da orofa-
ringe, controlando a passagem do bolo alimentar, 
impedindo o refluxo esofagofaríngeo e a aspira-
ção de ingesta. O esfíncter esofágico inferior, ou 
gastresofágico, tem a função de prevenir o reflu-
xo de conteúdo gástrico para o esôfago. 

A inervação esofágica é feita por nervos sim-
páticos c vagos, incluindo os ramos laríngeos re-
correntes, sendo a inervação vagai a mais impor-
tante. Essa inervação desencadeia contrações 
musculares fortes e coordenadas que propelem o 
bolo alimentar pelo esôfago até o estômago. 

A deglutição é controlada por neurônios 
motores e sensoriais. Após a preensão do alimen-
to, músculos da faringe e base da base da língua 
empurram o alimento da faringe caudal por con-
trole voluntário. Nesse ponto, fibras sensórias da 
faringe respondem à presença do bolo induzindo 
a contração involuntária dos músculos faríngeos 
e o relaxamento do esfíncter esofágico superior. 

Após a deglutição, o esfíncter se contrai e as 
ondas pcristálticas progressivas movem o bolo 
alimentar pelo esôfago. 

A contração esofágica iniciada pela deglutição 
é chamada de peristalse primária, porém essas ondas 
peristálticas não são capazes de transportar todo o 
bolo alimentar pelo estômago. Dá-se início, então, 
à peristalse secundária. Ocorre, nesse momento, a 
contração progressiva do esôfago por meio do 
estímulo de receptores esofágicos sensoriais que 
detectam a distensão do lúmen e promovem o 
relaxamento do esfíncter esofágico inferior, per-
mitindo que o alimento adentre o estômago. 

Os distúrbios do esôfago podem ser dividi-
dos em três categorias: distúrbios de motilidade, 
obstrutivos ou inflamatórios e/ou degenerativos. 
Os que ocorrem com mais frequência em cães e 
gatos são distúrbios de motilidade, que incluem 
o mcgaesôfago congénito ou adquirido e a disau-
tonomia. Os distúrbios obstrutivos podem ser 
adquiridos (corpos estranhos, estenoses, neopla-
sias), congénitos (anomalias vasculares anelares) 
e. por fim, secundários a inflamações ou proces-
sos degenerativos (esofagite, refluxo gastresofágico, 
hérnia de hiato, divertículos e fístulas). 

Anamnese e Exame Físico 

Animais com distúrbios esofágicos apresen-
tam regurgitação, disfagia, odinofagia, deglutições 
repetidas, engasgos e salivação excessiva. A ex- 

tensão da lesão, sua cronicidade e a presença de 
problemas secundários influenciam na quantida-
de e gravidade desses sinais. Nos casos mais gra-
ves, podem ocorrer sinais de doença respiratória, 
como dispneia, tosse e secreção nasal. 

Sinais de desnutrição, como emagrecimento 
progressivo acompanhado de apetite voraz, usual-
mente são vistos nas doenças esofágicas obstru-
tivas (corpos estranhos como ossos, por exemplo). 

Tendo em vista que a disfunção esofágica pode 
ter origem neurológica, deve-se também pesqui-
sar o contato ou a ingestão de substâncias tóxicas 
(chumbo) e mesmo doenças infecciosas como 
botulismo ou cinomose. 

A história e a descrição dos sintomas devem 
elucidar a habilidade do animal em se alimentar 
(preensão e deglutição do alimento), a origem da 
disfagia e sua relação com a alimentação (se ocor-
re logo após a ingestão de líquidos ou sólidos e 
quanto tempo depois). 

Causas congénitas são suspeitas em filhotes 
que manifestam os sintomas de doença esofágica 
logo após o desmame, principalmente em cães 
de raças predispostas, como dobermann pinscher, 
por exemplo. 

A condição física do animal, que pode variar de 
normal, emaciada, até caquética, indica o tempo 
de evolução e a gravidade da doença. 

A sialorréia pode ser evidente, devendo sempre 
ser diferenciada dos processos de origem oral ou 
gástricos, e cursa com náusea e/ou vómito. Hipertcrmia 
e depressão sugerem infecção ou inflamação grave. 

O exame físico direto do esôfago deve incluir 
a inspeção e palpação das regiões oral e faríngea, 
visto que o esôfago normal pode ser palpado na 
região cervical esquerda, no sulco jugular. 

O deslocamento dorsal da cabeça do animal 
permite melhor palpação da estrutura assim como 
melhor visualização de eventuais deformidades. 

Em casos de dilatação esofágica, a oclusão das 
narinas e a compressão do tórax podem eviden-
ciar a dilatação em sua porção cervical.  

A porção torácica do esôfago só pode ser exa-
minada por meio de radiografias ou endoscopia. 

A ausculta do esôfago cervical e do tórax é 
de grande ajuda. Em casos de dilatação esofági-
ca, pode-se auscultar sons de movimento de flui-
dos. A ausculta do tórax pode detectar sons su-
gestivos de pneumonia por aspiração. 

Após exame físico completo, o clínico pode 
seguir com avaliação laboratorial, estudo radio-
gráfico simples e contrastado e, se necessário, a 
avaliação endoscópica (Figs. 5.58 a 5.60). 
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Figura 5.58 - (A) A inspeção da laringe, com o animal sob 

anestesia geral, pode evidenciar e permitir a remoção de corpos 

estranhos. (B) O exame endoscópico permite a identificação e, 

por vezes, a remoção de corpos estranhos esofágicos não 

percebidos ao exame físico.  

Abdome 

A correta avaliação do sistema digestório in-
clui o exame de todo o abdome, que deve ser 
executado forma correta e sistemática. Para tal é 
necessário que se lance mão do conhecimento da 
sua anatomia topográfica. 

Os órgãos contidos na cavidade abdominal 
distribuem-se cm três regiões denominadas epi-
gástrio, mesogástrio e hipogástrio, as quais têm 
uma porção dorsal, medial e ventral, cada uma 
delas com sua face direita e esquerda. 

A região epigástrica é limitada cranialmente 
pelo diafragma e caudalmente por um plano ima-
ginário transversal, tangente à face caudal da de-
cima terceira costela. Esse é o limite cranial da região 
mesogástrica, que se estende até outro plano ima-
ginário traçado na crista ilíaca. A região hipogástri- 

Figura 5.59 - Imagem radiográfica em projeção lateral da 

região torácica evidenciando megaesôfago.  

 
ca estende-se do limite caudal da mesogástrica até 
o limite caudal do abdome (intrapélvico). Planos 
horizontais traçados pelo limite inferior da mus-
culatura lombar e parede abdominal ventral divi-
dem as regiões em porções dorsal, medial e ven-
tral. Um plano médio divide o abdome em uma 
metade direita e outra esquerda (Fig. 5.56). 

Em condições normais, fígado, estômago, 
pâncreas, rins e baço situam-se na região epigás-
trica; os intestinos, ovários, ureter na mesogástrica 
e bexiga, próstata, uretra e reto na hipogástrica. 

A exploração semiológica do abdome inclui 
a inspeção direta, palpação, percussão, ausculta, 
além de exames complementares para avaliação 
do fluido abdominal e técnicas de imagem.  

Inspeção do Abdome 
 
O abdome deve ser observado cuidadosamen-

te, avaliando-se sua forma e perímetro, os quais 
devem ter simetria e equilíbrio, além de guardar 
proporcionalidade com o tórax c o restante do corpo 
do animal. Deve-se ainda correlacionar o volume 
e a forma abdominal com espécies, raça e idade 
do paciente. 

O fluido livre, no interior do abdome, tende 
a se acumular ventralmente, provocando um au-
mento de volume e conferindo a ele uma forma 
chamada de "abdome de sapo", ao passo que o 
acúmulo de gás assume posição dorsal. Fluidos 
ou gases contidos em órgãos intracavitários (es-
tômago, intestino, útero) usualmente resultarão 
em deslocamentos ou abaulamentos assimétricos. 

Ingestão de grande quantidade de alimentos 
c gestação podem ser causas fisiológicas de au-
mentos de volume abdominal. 

 

 

B 
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Figura 5.60 - Imagem endoscopica do esôfago. Note a grave 

dilatação do órgão, com acúmulo de saliva (seta fina) e lesões 

hemorrágicas (seta larga): megaesôfago. 

t Palpação Abdominal 

A palpação c parte importante da exploração 
abdominal. Deve ser feita, sempre que possível, 

com o animal em posição quadrupedal. Porém, 

em algumas situações, é realizada com o animal 

sentado, em decúbito lateral direito e esquerdo, 

ou com os membros anteriores suspensos, o que 

resulta no deslocamento de órgãos ou estruturas, 

permitindo melhor acesso a eles. 

Em geral, a palpação é feita com as duas mãos, 

utilizando toda a região palmar e as pontas dos 

dedos. Deve ser iniciada de maneira superficial, 

de modo que o animal sinta-se confortável e re-

laxe a musculatura abdominal. Assim, exercendo 

suave pressão sobre a parede abdominal, avalia-

se a sensibilidade cutânea, o tônus muscular, o 

Mesog
astrio 

 

Figura 5.61 - Visão lateral do abdome dividido em campos: D 

= dorsal; M = medial; V = ventral; 1 = diafragma; 2 = 

estômago; 3 = fígado; 4 = baço; 5 = intestino delgado; 6 = 

intestino grosso; 7 = cólon descendente; 8 = reto; 9 = bexiga; 10 

= rim. 

conteúdo abdominal, além da tentativa de iden-
tificação e delimitação de regiões dolorosas. Nes-. 
fase, uma forte tensão muscular pode significar 
resposta de defesa à palpação ou dor. 

Em seguida, de forma progressiva e cuida-
dosa, procede-se ao aprofundamento da palpação, 
feito pelo aumento da pressão exercida pelas mãos 
(em geral se utiliza as duas). 

Durante a palpação profunda, avalia-se os 
órgãos contidos na cavidade abdominal, suas for-
mas, volume, sensibilidade e consistência. Nes-
sa etapa, pesquisa-se a existência de estruturas e 
o espessamento da parede abdominal.  

Na palpação abdominal deve-se tentar iden-
tificar os linfonodos do mesentério e do cólon. O> 
linfonodos mesentéricos, assim como os colônic 
direito e médio, localizam-se no mesogástrio medial, 
enquanto o colônico esquerdo está localizado entre 
o meso e o hipogástrio. Esses linfonodos só são 
palpáveis quando aumentados de tamanho. 

O estômago vazio não é palpável; porém, 
quando repleto, pode ser percebido na região 
epigástrica como uma estrutura irregular e curva, 
cuja consistência vai depender do conteúdo.  

O fígado está situado no epigástrio um pou-
co deslocado para o lado direito e, sendo assim, é 
mais acessível por esse lado, embora não seja 
usualmente percebido à palpação quando em 
condições normais. Pode ser identificado quan-
do significativamente aumentado, principalmente 
quando se tenta introduzir os dedos por baixo da 
arcada costal. Dessa forma, é possível perceber, 
em determinadas condições, alterações em siu 
superfície, assim como a presença de massas ou 
outras anormalidades anatómicas. 

Na região mesogástrica é possível palpar e 
avaliar as alças e a parede do intestino delgado, 
grosso e rins (principalmente de gatos). Também 
o fígado (quando aumentado) e o estômago (quan-
do distendido) são percebidos. Em condiçõc-
anormais a bexiga, a próstata e o útero podem ser 
palpados nessa região, da mesma forma que o^ 
linfonodos mesentéricos aumentados. 

Na região hipogástrica, pode-se palpar uma 
pequena parte do intestino grosso (cólon descen-
dente e reto), do delgado, o útero e a próstata 
(quando aumentados). A bexiga, quando repleta, 
normalmente é palpada nessa região. 

Os órgãos identificados durante a palpaçãc 
abdominal são descritos no Quadro 5.23. 

A palpação abdominal é um método de ex-
ploração semiológico de fundamental importân-
cia; porém, a obtenção de informações relevan- 

Epigástrio Hipogástrio 



 Semiologia do Sistema Digestório de Cães e Gatos    205 

Quadro 5.23 - Identificação dos órgãos durante a palpação. 
Epigástrio: intestino delgado, fígado (quando aumentado), estômago 

(quando distendido). Mesogástrio: intestino delgado, intestino grosso, linfonodos mesentéricos (quando aumentados), rins 

(especialmente em felinos), baço, estômago (quando distendido).  
Hipogástrio: intestino delgado, colo descendente ou reto, útero (quando distendido), bexiga (quando modera damente 

distendida), próstata (quando muito aumentada). 
i 

tcs vai depender de qualidade, minúcia e paciência 

na execução da técnica, assim como do conheci-
mento adequado da anatomia da cavidade. Caso 
contrário, seus resultados serão de pouco valor 
(Figs. 5.57 c 5.58). 

,- 

Percussão do Abdome 

A percussão abdominal é útil quando há alte-

rações ou aumento de volume abdominal, visto que 

o som resultante da percussão da área alterada 

fornece indícios a respeito do conteúdo, além de 

permitir a delimitação de algumas estruturas.  

Normalmente se utiliza a técnica de percussão 

dígito-digital, com o paciente postado em decúbito 

dorsal ou lateral. É realizada ao longo das três linhas 

verticais na parede do mesogástrio ou em qualquer 

região com a anatomia alterada (ver Fig. 5.59). 

O som gerado pela percussão vai depender 

do conteúdo abdominal. Quando realizada sobre 

um órgão que contém ar (intestino, estômago), o 

som é claro a timpânico e, sobre órgãos maciços 

< fígado, baço), o som é mate ou maciço. 

A presença de área maciça, circunscrita, em 

uma região normalmente sonora, sugere estase 

fecal, contratura dos músculos da parede ou o 

deslocamento de órgãos maciços.  

A percussão sobre estômago ou intestinos 

repletos de material líquido ou sólido revela som 

mate. Nos casos de derrame abdominal, a percussão 

revela som mate nas partes inferiores e timpâni-

co nas superiores. Ou seja, se o paciente estiver 

em decúbito dorsal, haverá som maciço no flanco 

e timpânico no epigástrio. Alterando-se a posição 

do animal haverá mudança também nos sons 

gerados nas diferentes áreas. Quando o líquido 

não está livre na cavidade abdominal, a mudança 

de posição não altera o som.  

Nas distensões abdominais causadas por me-

teorismo (gases acumulados no intestino) ou pelo 

pneumoperitônio (derrame de ar na cavidade pe-

ritoneal), o som gerado à percussão é geralmente 

timpânico de tonalidade variavelmente elevada (ver 

Tabela 5.23). 

Ausculta do Abdome 

A ausculta abdominal revela ruídos próprios 

do trato gastrointestinal, os borborigmos, gerados 
pelo deslocamento de gás e líquido no tubo gas-
trointestinal. Geralmente são ausentes quando o 
trato está vazio, ao passo que, durante o processo 
de digestão, pode-se auscultar ruídos ininterruptos, 
baixos e pouco intensos.  

Borborigmos frequentes, fortes e com ruídos 
variáveis indicam motilidade intensa.  

No estado hígido, a passagem de gás e líqui-
do através das dobras intestinais produz um ruído 
leve, difícil de ser percebido. Nas obstruções in-
testinais, podem tornar-se exagerados e por vezes 

sibilantes. Em pcritonites e inflamações crónicas 
do revestimento peritoncal do fígado, estômago 
e baço, podem ocorrer ruídos de atrito. Na pre-
nhez adiantada pode-se perceber os ruídos car-
díacos do(s) coração(ões) do(s) feto(s). 

Sons de Capofe/o 

O som de capoteio é produzido quando, em 
uma mesma cavidade, existe grande quantidade 
de gás e líquido. Em acúmulos de líquido, sem a 
presença de gás (ascite, repleção da bexiga) não 

há produção do som de capoteio.  
Para a identificação do som, posiciona-se uma 

das mãos em cada lado do abdome e move-se o 
conteúdo abdominal de um lado para o outro. Se 
o som de capoteio é audível, deve-se identificar 
sua área de origem. Capoteios na região epigás-
trica geralmente se originam no estômago. Som 
audível por todo o abdome indica o acúmulo de 
gás e líquido no intestino delgado, podendo ser 
decorrente de obstrução localizada ou difusa.  

Os capoteios do epigástrio mediodorsal têm sua 
origem no cólon, sugerindo disfunção desse órgão. 

Prova de Ondulação 

(Sinal do Piparote, Baloteamento)  

A prova de ondulação auxilia a percussão no 
diagnóstico de casos de aumento de diâmetro da 
cavidade abdominal. Para a realização dessa pró- 
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Figura 5.62 - Palpação abdominal profunda 

em cão. (A) Palpação da região epigástrica; 

(B) palpação da região meso-gástrica. 

Figura 5.63 - Palpação abdominal pro-

funda em cão. Palpação de alças in-

testinais. 
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Fi°ura 5.64 - Percussão dígito-digital da 

região abdominal. 

Timpanismo 
Matidez hepática 
•\usculta da parede abdominal anterior 

Som mais alto Não 

desaparece Ruídos 

respiratórios não são 

percebidos 

Pneumoperitônio 

Som mais baixo 

Desaparece Transmissão 

clara dos ruídos 

respiratórios 

  

 o clínico se posiciona atrás do animal, coloca 
uma das mãos sobre a parede abdominal e, com 

a outra mão, golpeia, com o dedo médio ou indi-

cador, a parede contralateral. Esse movimento 

produz uma onda que avança pelo líquido livre 

na caridade peritoneal e que é percebido com a 

atra mão. 

Em animais obesos, a espessa camada adipo-. 
capaz de produzir e transmitir a onda, mas não 

de forma tão clara como nos casos de ascite. - -

es casos são chamados de pseudo-ondulações. A 

prova também é positiva em animais com re-

pleção da bexiga. A palpação minuciosa descar-

tará a ascite nesses casos. 

Análise do Fluido Peritoneal 

O acúmulo de fluido livre na cavidade peri-
toneal (ascite) pode ser decorrente de diversos 
processos patológicos: inflamatórios, infecciosos, 
metabólicos, degenerativos ou neoplásicos. 

A ascite resultante de distúrbios do sistema 
_ -rrointestinal pode ser secundária a enteropatias 

com perda de proteína, ulcerações gastroduode-
nais, rupturas (peritonite séptica) e outras causas 
de exsudação. Alguns animais, que apresentam 
enteropatias por perda de proteínas, têm fezes 
normais, sendo a ascite o único sinal clínico. 

Sempre que detectada a presença de líquido 
na cavidade peritoneal, seja durante o exame fí-
sico, radiográfico ou sonográfico, deve-se obter 
amostras desse fluido para análise. 

As características físicas e citológicas do flui-
do peritoneal, aliadas aos dados de resenha, anamne-
se e exame físico, são fundamentais para o estabe-
lecimento da causa do derrame abdominal e 
formulação de diagnóstico diferencial. 

Após a colheita, o fluido deve ser analisado o 
mais rápido possível. A análise de rotina inclui a 
avaliação da aparência (coloração e turbidez), 
proteína total e albumina, densidade específica, 
contagem de células vermelhas e nucleadas e 
citologia. Amostras podem ser submetidas ao 
cultivo microbiológico para a identificação de 
bactérias aeróbicas ou anaeróbicas e/ou fungos. 

A colheita do fluido abdominal (abdomino-
centese) geralmente dispensa a sedação e aprc- 

 

Tabela 5,23 - Características da distensão abdominal decorrente de meteorismo e pneumoperitônio.  

Meteorismo 
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senta um risco mínimo para o animal. Porém, a 
perfuração ou laceração de vísceras abdominais é 
um risco intrínseco à técnica, sendo a lesão do 
baço a mais freqiientc, principalmente em ani-
mais com esplenomegalia. 

A punção deve ser precedida de preparo ci-
rúrgico da pele (tricotomia e assepsia), realizada 
na região mesogástrica ventral, próximo à cicatriz 
umbilical. Anestesia local da pele e do tecido sub-
cutâneo pode ser feita, porém nem sempre é ne-
cessária. 

Quando o volume de líquido cavitário for 
pequeno, o animal deve ser contido em decúbito 
lateral ou em posição quadrupedal. A contensão 
do animal deve ser adequada para evitar lesão em 
órgãos intra-abdominais decorrentes da movimen-
tação excessiva do paciente durante o procedimento. 

Usualmente, uma agulha hipodérmica com 
calibre de 20 a 25mm c seringa de 5 a lOmL, 
estéreis, são adequadas para esse procedimento. 
A agulha deve ser inserida sobre a linha média, l 
a 2cm caudal à cicatriz umbilical. A amostra colhida 
é acondicionada em um tubo contendo o anti-
coagulantc EDTA para a análise citológica e em 
tubos estéreis, sem EDTA, para análise micro-
biológica e avaliação da concentração de trigli-
cérides e colesterol. 

Outra opção para drenagem abdominal é a 
utilização de cateter de diálise peritoneal, que tem 
como vantagem a possibilidade de permanência 
por períodos mais longos. 

Havendo suspeita de inflamação peritoneal, 
a abdominocentese não deve ser realizada, sen-
do indicada a lavagem peritoneal. Nesse proce-
dimento, deve-se utilizar um cateter estéril, in-
troduzido no abdome, por onde é administrada, 
de forma rápida, solução salina estéril aquecida 
(2()mL/kg). O abdome é então massageado du-
rante um a dois minutos e parte do líquido é as-
pirada para avaliação citológica. 

Segundo suas características físicas e celula-
ridade, as efusões podem ser descritas como ex-
sudato, transudato, transudato modificado, quilo 
e hemorrágico. 

A presença de exsudato geralmente indica uma 
resposta inflamatória generalizada do peritônio. 
A inflamação causa aumento da permeabilidade 
vascular e consequente exsudação de fluidos 
contendo proteínas e células, para o interior da 
cavidade peritoneal. 

Os exsudatos são considerados sépticos quan-
do contêm bactérias, neutrófilos degenerados e 
macrófagos e/ou neutrófilos com bactérias intra- 

celulares. Esse exsudado pode ser secundário à 
perfuração intestinal, ruptura de útero séptico e 
infecção de órgãos abdominais. 

Exsudatos não sépticos podem ser vistos em 
casos de pancreatite aguda, peritonite infecciosa 
felina ou neoplasias (carcinoma, sarcoma, linfo-
ma) e outros processos intra-abdominais não in-
fecciosos. 

O transudato modificado é estéril e, geralmente, 
tem aparência serossanguinolenta. Esse tipo de 
fluido pode ser originado por distúrbios que cau-
sem aumento da pressão sanguínea na veia cava 
caudal ou na veia hepática. O resultado da hiper-
tensão venosa é o extravasamento de fluido dos 
vasos produzindo um líquido ascítico relativamente 
rico em proteínas. A formação do fluido é exacer-
bada pela diminuição da pressão oncótica plas-
mática (hipoproteinemia) ou outra condição que 
resulte no aumento da permeabilidade vascular. 

As causas mais comuns da formação de tran-
sudato modificado são a insuficiência cardíaca 
congestiva direita, constrição da veia cava caudal 
ou veia hepática, e ainda condições que causem 
obstrução do fluxo venoso, tais como carcinoma 
de dueto biliar, hepatoma ou outros tumores e 
mesmo massas que comprimam grandes vasos 
intra-abdominais. 

Os transudatos puros são caracterizados fisi-
camente como fluidos límpidos e aquosos, resul-
tam do aumento da pressão hidrostática intravas-
cular (insuficiência cardíaca direita, massas, 
cirrose hepática, entre outras) ou da diminuição 
da pressão oncótica plasmática (hipoproteinemia 
de diversas origens). 

O aumento da pressão hidrostática é uma causa 
frequente de hipoproteinemia; portanto, a associação 
das duas causas de ascite deve ser pesquisada. 

A ascite secundária à hipoproteinemia pode 
ocorrer por diferentes causas, como deficiência 
proteica de origem nutricional, parasitismo intes-
tinal, hepatopatias crónicas, hipertensão portal 
(cirrose hepática, por exemplo), enteropatias com 
perda de proteína (linfangiectasia intestinal, ente-
rites eosinofílicas ou linfocitárias-plamocitárias, 
por exemplo), nefropatias com perdas de proteí-
nas, processos com perda crónica de sangue, en-
tre outros. 

O acúmulo de fluido viscoso, de aspecto lei-
toso (quilo), é resultado do extravasamento de linfa 
do interior dos vasos linfáticos. Pode ser decor-
rente do aumento da pressão vascular linfática (obs-
trução da drenagem linfática por massas medias-
tinais ou abdominais, por exemplo), ruptura de 
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Tabela 5.24 -

Tipo de efusã 

Normal 

Exsudato 

Transudato 

Transudato 

modificado 

Quilo 

Hemorrágico 

Características dos 

diferentes tipos de fluido 

abdominal. 

Proteína total       Citologia 
(g/dL) 

<2,5 
Células mesoteliais, ma-crófagos 

Neutrófilos, macrófagos Células 

mesoteliais ou 
neoplásicas Em caso de infecção: 

bactérias, neutrófilos 
degenerados 

Neutrófilos, macrófagos, células mesoteliais 

Macrófagos, células mesoteliais, neoplásicas 
e neutrófilos 

Linfócitos, neutrófilos, macrófagos 

Eritrócitos, neutrófilos, macrófagos, células 

mesoteliais ou neoplásicas 

Peritonite infecciosa feli-

na, pancreatite aguda 
Séptico: perfuração intes-

tinal, piometra rompida, 

infecção de órgãos ab-

dominais 

Hipoproteinemia, linfan-

giectasia 

Insuficiência cardíaca 

congestiva (direita), 

neoplasia 

Ruptura de vasos, 

neoplasia 

Trauma, torção gástrica ou 

esplénica, coagulo-patias, 

neoplasia 

  

 

 grandes vasos linfáticos ou por linfangiectasia, que 
seria a dilatação anormal dessa vascularização. A 
presença de quiloperitônio pode também acom-
panhar a peritonitc infecciosa felina e a miocar-
diopatia felina pericárdica constritiva. 

O acúmulo de líquido abdominal hemorrági-
co (hemoperitônio) tem como principal causa o 
trauma abdominal seguido de lacerações ou rup-
tura de órgãos abdominais, como fígado e baço, ou 
de tumores (hemangiossarcoma esplénico). Pode 
também ocorrer em quadros de torção esplénica, 
coagulopatias (intoxicação por dicumarínicos, por 
exemplo) ou trombose vascular (Tabela 5.24). 

Deve o clínico ficar atento durante a colhei-
ta ou a drenagem do fluido abdominal para a 
aspiração de sangue vivo não homogeneizado ao 
fluido. Usualmente isso indica a ocorrência de 
perfuração ou laceração do baço ou de massas intra-
abdominais durante o procedimento (Fig. 5.60). 

Estômago 

O estômago é o segmento mais dilatado do 
tubo digestório, sendo a continuação direta do esô-
fago. Está situado no abdome cranial, à esquerda 
da sua linha média, caudal ao fígado e, quando 
vazio, mantém-se no interior da arcada costal. 

As funções do estômago são o armazenamento 
da ingesta, o início da digestão por meio da mace- 

ração do alimento e da hidrólise química pelo ácido 
clorídrico e enzimas digestivas, a mistura da in-
gesta com as secreções digestivas, além do con-
trole da taxa de esvaziamento do conteúdo gás-
trico para o interior do duodeno. 

A cavidade gástrica tem formato de meia-lua 
e é dividida em cinco regiões funcionais: cárdia 
(incorporando o esfíncter esofágico inferior), fundo, 
corpo, antro e piloro. A região do cárdia é peque-
na e contínua ao esôfago. O corpo e o fundo gás-
tricos representam as maiores regiões do estôma-
go e podem se expandir acentuadamente para 
acomodar um grande volume de ingesta.  

O fundo se localiza à esquerda, dorsalmente 
ao cárdia; é a primeira porção do estômago a ser 
preenchida por ingesta. 

O corpo secreta enzimas digestivas e ácido 
clorídrico, enquanto o antro possui a camada mus-
cular mais espessa, com pequena capacidade de 
distensão, sendo a sua principal função o fracio-
namento da ingesta ("digestão" mecânica). Além 
disso, as células G presentes na mucosa antral são 
responsáveis pela secreção de gastrina, o primei-
ro hormônio regulador da secreção do ácido hi-
droclorídrico. 

Na porção final do antro está o piloro, um 
esfíncter anatómico localizado entre o antro e 
o duodeno, cujas funções principais são: limitar o 
tamanho das partículas de alimento que passam 
para o duodeno, regular o tempo de esvaziamen- 

 

  

Principais 

cau 
 

Claro 
Opaco, turvo, escuro 

ou amarelado 

> 2,5 

Claro <2,5 

Serossanguinolento, 

turvo, coloração 

amarelada 

Leitoso 

2,5 a 6 

2,5 a 6 

Sangue 3,5 a 7,5 
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Figura 5.65 - Imagem radiográfica da 

região abdominal em projeção lateral 

revela efusão abdominal (ascite 

(Cortesia: Dr. Rubem Bittencourt 

Cardoso Jr., Vet Clinic, RJ). 

to gástrico e evitar o refluxo de conteúdo duode-
nal para o estômago. 

Assim como o esôfago, as paredes do estô-
mago são formadas por quatro camadas de tecido 
distintas (serosa, muscular, submucosa e muco-
sa). A mucosa gástrica forma o revestimento epi-
telial do estômago, composta principalmente de 
células epiteliais colunares secretoras de muco, 
que lubrificam e protegem a mucosa gástrica. 

Na região do cárdia, as glândulas presentes na 
mucosa secretam principalmente muco enquan-
to, na região glandular do fundo e do corpo gástri-
co, quatro tipos de células são reconhecidas, principal-
mente nas glândulas fúndicas: as células principais, 
que secretam pepsinogcnio; as células parietais, 
produtoras de ácido hidroclorídrico; as células 
argentafim, que contêm grânulos de scrotonina, c 
as células caliciformes, secretoras de muco. 

As glândulas pilóricas são vistas na região 
antral e os principais tipos de célula encontra-
dos são as secretoras de muco e as células G 
secretoras de gastrina. 

O suprimento vascular do estômago é manti-
do pelo tronco celíaco. As artérias hepática c es-
plénica dão origem às artérias gastroepiglóticas 
esquerda e direita e às artérias gástricas direita e es-
querda, que se localizam ao longo da curvatura 
maior e menor. A drenagem venosa é feita por 
meio das veias gastroesplênica e duodenal, que 
fluem para a circulação portal. 

A inervação é suprida pelo nervo vago, for-
mado por fibras sensoriais e parassimpáticas, res-
ponsáveis pela motilidade do órgão e pela secre-
ção de gastrina, ácido e pepsina. 

Após a ingestão, o relaxamento do estômago 

permite que o seu preenchimento ocorra sem o 

aumento da pressão intragástrica. A capacidade do 

estômago é bastante variável, podendo variar de 0,5 

a 8 litros de acordo com o tamanho do cão ou do gato. 

Anamnese e Exame Físico 

O histórico e os sintomas de pacientes gastro-
patas usualmente são vagos e inespecíficos, sen-
do inapetência ou apetite seletivo e náusea os 
principais sintomas. 

O vómito, como já mencionado, certamente 
é uma das causas mais frequentes da visita de cães 
e gatos ao consultório, sendo um importante si-
nal de doença gástrica. Porém, em um grande 
número de casos, pode ser decorrente de doen-
ças metabólicas ou mesmo neurológicas, sem que 
haja lesão gástrica. Sendo assim, deve-se consi-
derar o vómito sugestivo, mas não diagnóstico. 
de doença gástrica. 

Dessa forma, vale ressaltar novamente a im-
portância de se estar atento aos indícios, tanto na 
história clínica como no exame físico, de doenças 
em outros órgãos com possível repercussão no 
sistema digestório. 

Ainda assim, deve-se considerar juntamente 
com o vómito a anorexia, melena distensão e/ou 
dor abdominal, como sinais sugestivos de doença 
gástrica. A hematêmese é um sintoma importante 
e geralmente localiza a lesão como gástrica ou 
duodenal. 

Na realização da anamnese, deve-se avaliar 
de forma cuidadosa todas as prováveis causas de 

 



Semiologia do Sistema Digestório de Cães e Gatos    211 

 doença gástrica. Deve-se levar em consideração 
a origem do processo, como gastropatia primária 
ou secundária à doença renal, por exemplo, me-
tabólica (hipoadrenocorticismo) ou mesmo decor-
rente de estresse ou fatores ambientais (dobermann 
pinscher alimentado junto com fila brasileiro, por 
. rniplo). 

É fundamental que o clínico considere as 
características do animal, como raça, idade, tem-
peramento e correlacione essas informações com 
o manejo nutricional, sanitário e condições am-
bientais. 

Os achados do exame físico de pacientes com 
;^tropatias podem ser bastante variados, depen-
dendo da causa primária e duração do processo. 

A inspeção, muitos animais apresentam-se 
Debilitados e desidratados, em razão de depleção 
hidroeletrolítica resultante do vómito persistente 

. repetido. 
Normalmente, o estômago vazio não pode ser 

palpado por causa da sua localização (epigástrio 

trai), sendo o acesso dificultado pelas coste-
i>. Porém, o procedimento pode ser facilitado 
quando se introduz os dedos por baixo do gradil 
costal ou pela elevação dos membros dianteiros 
d'j animal, que promove o deslocamento do ór-
gão em direção caudal. 

Durante a palpação, pode-se identificar a 
"esença de conteúdo alimentar, por vezes cor-
pos estranhos, além de dilatação e distensão gás-
trica anormal, por gás ou ingesta (síndrome dila-
:̂ ção/torção) ou líquido, caracterizando o aumento 
ou abaulamento abdominal, principalmente da 
",_"ião epigástrica. Em casos mais graves de dis-
tensão, pode-se palpar o estômago na região 
~:esogástrica (Fig. 5.66). Na dilatação gástrica por 

gás, a percussão revela som timpânico. Deve-se 
verificar ainda sinais de dor e desconforto. Sob 
condições normais, o epigástrio e regiões vizinhas 
são palpadas sem resultar em demonstrações de 
dor ou desconforto; caso contrário, indicam pos-
sível lesão gastroduodenal. 

A ausculta do abdome pode revelar a presen-
ça de borborigmos. Usualmente os ruídos mais 
audíveis originam-se no estômago. A cavidade 
gástrica, quando vazia, geralmente é silenciosa, mas 
se torna vocal com a presença de fluido ou gás, ou 
durante os períodos de jejum (fase interdigestiva). 

Em virtude da multiplicidade de fatores de-
sencadeantes, em muitos casos de gastropatias 
serão necessários exames complementares. A es-
colha dos mais adequados é baseada e direciona-
da segundo a suspeita clínica. Os principais exa-
mes complementares realizados são hemograma 
completo, exame coprológico, urinálise, dosagem 
de alanina aminotransferase (ALT), fosfatase al-
calina (FA), ureia e creatinina, estudo radiográfi-
co e sonográfico, inspeção endoscópica e avalia-
ção histopatológica. 

Intestino 

O tubo intestinal tem início na face caudal 
do piloro e termina no ânus, dividido em dois 
segmentos distintos: o intestino delgado e o in-
testino grosso. O intestino delgado é responsável 
pela digestão e pela absorção de nutrientes, as-
sim como pela absorção da maior parte de água, 
íons e vitaminas. O intestino grosso é responsá-
vel pelo ajuste fino do conteúdo de água fecal, 
regulando a consistência das fezes. É ainda o reser- 

Figura 5.66 - Imagem radiográfica em ; 

'ojeção lateral de um felino evidencian-;o 

distensão gástrica por gás. Neste caso zode-se 

palpar o estômago nas regiões epi (setas 

finas) e mesogástrica (setas largas) 

(Cortesia: Dr. Marcius Klem, RJ).  
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vatório da microbiota intestinal e controla o ar-
mazenamento e a eliminação de material fecal. 
Um dos mais complexos ecossistemas corporais 
com certeza está presente no tubo intestinal, 
que abriga uma microbiota bastante 
diversificada c que desempenha função imuno-
lógica importante, contra invasão de bactérias 
oportunistas e na absorção de substâncias 
antigênicas. Falhas nessa função imunológica 
constituem-se em precursor comum de muitas 
doenças intestinais crónicas. 

Intestino Delgado 

Considerações Anatómicas e Fisiológicas 

O intestino delgado inicia-se na face caudal 
do piloro e termina na junção ileocecocólica. É 
composto por três segmentos: duodeno, jejuno e 
íleo. Sua porção mais cranial, o duodeno, inicia- 

se no lado direito do abdome, próximo à nona 
costela, fixado nesse ponto pelos ligamentos 
hepatoduodenal e mesentério. A partir daí, des-
loca-se caudalmente em contato com o flanco 
direito e segue medialmente até a raiz do mesen-
tério. Termina curvando-se ventralmente para 
entrar no mesentério, dando início ao jejuno. Os 
duetos pancreático e biliar desembocam na por-
ção inicial do duodeno, a cerca de 5 a 8cm do piloro. 

O jejuno e o íleo formam a maior parte do 
intestino delgado, suspensos em um longo me-
sentério, assumindo a forma de alças, que têm início 
na flexura ventromedial do duodeno, terminan-
do na junção ileocecocólica. Não há demarcação 
anatómica definida separando o jejuno do íleo. 

O intestino é composto por quatro camadas 
de tecido: serosa, muscular, submucosa e muco-
sa. Sua superfície luminal, revestida pela camada 
mucosa, tem aspecto aveludado devido à presen-
ça das vilosidades intestinais, que desempenham 

 

Figura 5.67 - Colorações histológicas especiais permitem a fácil identificação destas bactérias. (A) Coloração de Giemsa. (B) 

Impregnação pela prata (Warthin-Starry). Notar a presença de bactérias grandes e espiraladas (aspecto típico de helicobactérias) 

distribuídas na glândula gástrica e no interior de células parietais. (Foto do autor: Clínica de Animais de Companhia - Hospital 

Veterinário da Universidade Estadual de Londrina, PR).  



 

 

papel fundamental na digestão e na absorção de 
fluidos, íons, vitaminas e nutrientes. 

O suprimento sanguíneo do intestino delga-
do é feito por ramos das artérias mesentérica cra- 

e celíaca. A drenagem venosa é feita pelas  

(S mcsentéricas cranial c gástrica, para o inte-
rior da veia porta e, finalmente, para o fígado. Sua 
inervação é composta por fibras efcrentes paras-
iimpáticas vagais e simpáticas paravertebrais. 

As funções fisiológicas normais do intestino 
Jelgado incluem a motilidade, responsável pelo 
irânsito e mistura da ingesta, a secreção de enzimas 
e fluidos digestivos e a absorção de nutrientes. 

Anamnese e Exame Físico 

A diarreia geralmente é considerada o prin-
cipal sinal de doença intestinal. Porém, o vómito 
>e apresenta de forma mais acentuada em animais 
com doença de intestino delgado que naqueles 
portadores de gastropatias. Quanto mais proximal 
for o processo, mais frequente será o vómito.  

O histórico clínico é de vital importância e 
deve ser capaz de caracterizar o processo como 
agudo ou crónico, além de, em casos de diarreia, 
localizá-lo como originário do intestino delgado 
ou grosso. 

A observação detalhada dos dados de rese-
nha e anamnesc é a chave para o diagnóstico. As 
causas do processo podem ser simples e facilmente 
identificáveis, como nos casos de mudança brus-
ca da dieta, de sobrecarga pela ingestão de gran-
de volume de alimento ou parasitismo intestinal, 
ou mais complexas, como em casos de linfoma 
alimentar. 

É importante que se atente para a idade c a 
raça do paciente. Doenças infecciosas e parasitá-
rias são mais comuns em animais jovens, enquanto 
neoplasias e alterações metabólicas acometem com 
maior frequência os adultos ou idosos. O fator racial 
deve ser considerado importante uma vez que 
determinadas raças têm predisposição a doenças 
intestinais (cães pastores alemães, por exemplo, 
são mais propensos a doença inflamatória intes-
tinal e supercrescimento bacteriano).  

Os sinais de doença do intestino delgado são 
variáveis, dependendo da causa primária. Geral-
mente incluem perda de peso e desidratação, 
vómito, melena, flatulência e eliminação de fe-
zes que variam de volumosas e com odor fétido 
ou azedo até francamente aquosas, polifagia ou 
inapetência, desconforto abdominal, ascite, me-
lena e hematoquezia (Fig. 5.63). 

Semiologia do Sistema Digestório de Cães e Gatos    213 

Vale ressaltar a importância da localização do 
processo e elaboração do plano diagnóstico, já que 
a insuficiência pancreática exócrina (IPE), por 
exemplo, tem apresentação semelhante a diver-
sas doenças de intestino delgado, podendo ser o 
principal diagnóstico diferencial. 

Ao exame físico, pode-se observar um pacien-
te desnutrido, emaciado e até caquético, com pelame 
de má qualidade, seborréico, apático ou com atitu-
de normal apesar do estado geral ruim (ocorre em 
animais com insuficiência pancreática exócrina). 
Desidratação é um achado frequente, dependendo 
da gravidade e persistência da diarreia e vómito. 

Apatia, anorexia, febre e linfadenopatia po-
dem ser vistas em animais com processos infec-
ciosos, por exemplo. 

A palpação abdominal pode identificar a pre-
sença de massas intra-abdominais, conteúdo in-
testinal anormal (gases, fluidos, alimento, corpo 
estranho, massas), espessamento da parede intes-
tinal e alterações anatómicas, como intussuscepção, 
por exemplo. Pode revelar, também, desconforto 
ou pontos dolorosos, que devem ser localizados c 
graduados. 

A presença de massas duodenais sugere tu-
moração, granulomas ou corpos estranhos. Em 
alguns casos, o clínico consegue, durante a pal-
pação, fixar a massa contra a parede abdominal 
para a realização de biopsia aspirativa para exa-
me citológico. 

O espessamento palpável de alças, com forma-
to de "salsicha" ou "dedo de luva", sugere intus-
suscepção, ao passo que alças agregadas indicam 
presença de corpo estranho linear ou aderências. 

A distensão intraluminal por líquido ou gás, 
aliada a ruídos de capoteio, caracteriza obstrução. 

A identificação de linfonodos mesentéricos 
aumentados sugere inflamação intestinal, infec-
ção fúngica ou bacteriana ou, ainda, neoplasia. Em 
gatos idosos, por exemplo, o espessamento das 
alças intestinais e linfadenopatia são sugestivos 
de linfoma ou doença inflamatória intestinal. 
Efusão abdominal pode ser detectada na obser-
vação do animal ou, em casos mais discretos, com 
o auxílio da prova da ondulação. 

Exames laboratoriais raramente elucidam o 
diagnóstico de doença intestinal, porém são au-
xiliares na identificação da natureza e gravidade 
do processo, além de avaliar o grau de compro-
metimento do animal (anemia por perda crónica 
de sangue ou por deficiência nutricional prolon-
gada, hipoproteinemia em linfoma ou doença 
inflamatória). 
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O exame coprológico é parte importante do 

diagnóstico e deve ser realizado rotineiramente em 

animais com sinais de doença gastrointestinal.  

Técnicas de imagem como os exames radio-

gráfico e sonográfico podem auxiliar na investiga-

ção, localizando massas, espcssamentos de parede 

e intussuscepção. O exame endoscópico é de grande 

valia na inspeção direta da mucosa e luz duodenal, 

assim como na obtenção de fragmentos de mucosa 

para exame histopatológico. 

Diversos testes, como de atividade enzimá-

tica hepática, provas de função renal, dosagem da 

amilase e lipase séricas, imunorreatividade seme-

lhante à tripsina sérica (IST), digestão e absor-

ção, e mesmo a inspeção da cavidade abdominal 

durante laparotomia exploratória, podem ser ne-

cessários. A escolha dos exames ou provas labo-

ratoriais complementares vai depender da suspeita 

clínica e do estado atual do paciente.  

Intestino Grosso 

Considerações Anatómicas e Fisiológicas 

O intestino grosso de cães e gatos é dividido 

em ceco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon 

descendente, reto e ânus. Suas funções princi-

pais são o ajuste fino da quantidade de água no 

bolo fecal, regulando sua consistência final, o 

controle da evacuação e o estoque de microbiota 

intestinal. O cólon tem ainda grande capacidade 

de reserva para absorção de água e eletrólitos,  

importante na manutenção da homeostase em 

animais com diarreia de intestino delgado.  

Comparado ao dos herbívoros, o cólon de cani-

nos e felinos é relativamente curto e o ceco, um ór-
gão residual, em forma de divertículo e sem função 

específica e com origem na junção do íleo com o cólon. 

O cólon normalmente tem o formato de pon-

to de interrogação, em alguns cães, apresenta uma 

flexura na porção distai, semelhante à flexura 

sigmóide do cólon humano.  

O cólon ascendente é curto, com 2 a 8cm de 

comprimento no cão, e l a  2cm no gato. Tem início 

na junção ileocólica e segue a direção cranial pelo 

lado direito do abdome, terminando na flexura 

colônica direita ou flexura hepática, imediatamente 

caudal ao estômago. O cólon transverso mede apro-

ximadamente 5 a 8cm no cão e 2 a 4cm no gato. 
Atravessa o lado esquerdo do abdome até a flexura 

colônica esquerda ou esplénica. A partir daí, já 

como cólon descendente, porção mais longa do 

intestino grosso, segue em direção caudal, geral-

mente seguindo a parede abdominal esquerda, 

terminando no reto. O reto atravessa o canal pél-

vico e termina no ânus e no esfíncter anal, mar-

cando o fim do sistema gastrointestinal.  

Histologicamente, o cólon e o reto são com-

postos por quatro camadas de tecido: mucosa, submu-

cosa, muscular e serosa. A mucosa colônica é pre-

gueada e não possui vilosidades como o intestino 
delgado, formada por epitélio colunar, com criptas 

que contêm células secretoras de muco. A submu-

cosa é provida de nervos, vasos e nódulos linfóides. 

  

 

Figura 5.68 - (A) Cão da raça pastor alemão, adulto jovem, com história de diarreia crónica e emagrecimento progressivo apesar da 

polifagia. A má condição física do animal e o aspecto das fezes são características de doença crónica de intestino delgado ou  

insuficiência pancreática exócrina. (B) Notar mancha gordurosa no papel indicando presença de gordura nas fezes (esteatorréia). 

(Foto do autor: Clínica de Animais de Companhia - Hospital Veterinário da Universidade Estadual de Londrina, PR.)  
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 O controle neurológico da atividade motora 

do cólon c feito pelo sistema nervoso simpático c 

parassimpático. Fibras simpáticas inibem a moti-

lidade colônica enquanto as parassimpáticas a 
estimulam. Hormônios gastrointestinais também 

possuem papel relevante no controle da função 

colônica. 

Quando observados por meio do endoscópio, 

os vasos da submucosa aparecem como uma rede. 

A habilidade de visualização é um importante 

critério para a avaliação da normalidade do órgão. 

A camada muscular é composta por musculatura 

circular e longitudinal, semelhante ao intestino 

Delgado. A camada serosa recobre o cólon e é uma 

reflexão do peritônio.  

A evacuação fecal normal depende da função 
de dois esfíncteres: o esfíncter anal interno, que é 

um cspessamento da musculatura circular do intes-

::no, e o esfíncter externo, que possui musculatura 

c - :riada e tem controle voluntário. Entre os esfíncteres 

r.:erno e externo, ventrolateral ao ânus, estão dois 

tacos anais que contêm um grande número de 

_.. ndulas secretoras de um fluido fétido, que é 

drenado através de um único dueto para uma abertura 

na junção anocutânea. No momento da defecação 

. --es sacos são comprimidos, expelindo seu conteúdo, 

'. abrificando as fezes e facilitando a defecação. 

Anamnese e Exame Físico 

A. maioria das doenças do intestino grosso se 

manifesta por diarreia ou constipação. Outros sin-

tomas como o vómito, tenesmo, disquezia, hema-

roquczia podem estar presentes. Os sintomas de 

diarreia com origem no intestino grosso podem, 

cm alguns pacientes, estar associados, ser desen-

cadeados ou agravados por situações de estresse.  

O vómito ocorre em cerca de 30% dos cães 

com alterações colônicas, podendo sugerir envol-

vimento gástrico, estar associado a absorção de 

toxinas ou ainda ser secundário a estimulação de 

receptores vagais decorrente da inflamação e/ou 

distensão do órgão.  

As características fecais (fezes em pequena 

quantidade, de aquosa a pastosa, com presença 

de sangue vivo e muco), assim como as de defe-

cação (presença de tenesmo, disquezia) ajudam 

na localização anatómica, indicando a diarreia como 

de intestino grosso. No caso de constipação ou 

obstipação, o relato de grandes intervalos entre 

as defecações, a ausência de defecação, assim como 

a emissão de fezes endurecidas e a defecação 

dolorosa, sugerem a natureza do processo.  

Deve-se também obter informações detalha-

das sobre a alimentação e possíveis causas infecciosas 

ou parasitárias que possam ser responsáveis pelo 

distúrbio colônico. A infestação por nematóides é 

uma das causas mais comuns de colite em cães, 

descartada por meio de exames coprológicos. 

Alterações na dieta e ingestão de substân-

cias abrasivas também são causas importantes de 

diarreia. 

A copróstase pode estar relacionada ao excesso 

de fibras ou ossos na dieta, principalmente quan-

do a ingestão de água é menor que o adequado. 

Animais com copróstase podem apresentar dis-

tensão abdominal, magreza e desidratação. Esses 

achados são comuns em gatos velhos, como re-

tenção fecal grave. 

Nos animais idosos, assim como nas raças 

suscetíveis, deve-se verificar se há sinais de doen-

ças musculoesqueléticas ou degenerativas (dis-

plasia coxofemoral, por exemplo) que tornem a 

defecação dolorosa, levando o animal à retenção 

voluntária. Processo semelhante pode ocorrer cm 

gatos cuja caixa sanitária não é higienizada de forma 

apropriada. 

Essas causas corriqueiras de doenças do in-

testino grosso devem ser descartadas antes de sub-

meter o animal a exames mais complexos.  

 

 

Figura 5.69 - Inspeção da região perianal revela pólipo 

(Cortesia: Dr. Rubem Bittencourt Cardoso Jr., Vet Clinic, RJ). 
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O paciente com diarreia de intestino grosso 
usualmente não apresenta sinais de desnutrição 
ou desidratação, salvo em doença extensa e/ou 
crónica, ou naquelas secundárias a distúrbios em 
outros órgãos. 

A palpação abdominal e o toque retal são 
métodos importantes de avaliação clínica e de-
vem ser realizados rotineiramente nos animais com 
sinais de doença colônica. 

O diâmetro do cólon é maior que o do intes-
tino delgado, embora possa variar de acordo com 
o conteúdo fecal. Caso o paciente não tenha de-
fecado no dia do exame, o cólon pode estar re-
pleto e aumentado. No gato, esse conteúdo é mais 
segmentado e, em casos de obstipação, adquire 
uma consistência bastante firme, ou mesmo dura, 
como pedras. 

A palpação abdominal pode indicar a presença 
de corpos estranhos intraluminais, impactação, in-
tussuscepção ileocólica e espessamento da parede. 
Nessas condições a palpação pode ser dolorosa. 

A inspeção da região perianal deve prece-
der ao toque retal e o clínico deve estar atento 
para processos inflamatórios e neoplasias exter-
nas (Fig. 5.64). 

A palpação interna do reto é feita com o ani-
mal em posição quadrupedal ou em decúbito late-
ral direito ou esquerdo, introduzindo-se o dedo in-
dicador protegido por uma luva de borracha e lu-
brificado, de forma delicada e cuidadosa, no canal 
anal. Inicialmente faz-se a avaliação do esfíncter 
anal quanto ao tônus, presença de estenoses e ir-
regularidadcs. O dedo é então introduzido cranial-
mcntc para o exame do reto. Avalia-se a presença 
de estenoses, corpos estranhos, massas intralumi- 

nais, lesões extraluminais e alterações da parede 

retal. O material fecal obtido no exame retal pode 

ser avaliado quanto a sua aparência e coloração, 

assim como a presença de fragmentos ósseos, cor-

pos estranhos, sangue ou muco (Fig. 5.65). 

Alguns exames complementares são de gran-

de utilidade no auxílio ao diagnóstico de doenças 

colônicas. Como já foi dito, o exame de fezes é 

fundamental e indispensável na avaliação de qual-

quer animal com distúrbio intestinal. Exames ra-

diográficos simples e contrastados podem ser uti-

lizados para a identificação de massas intra ou 

extraluminais e para a avaliação da motilidade 

intestinal. O exame endoscópico do reto (proctosig-

moidoscopia) e cólon (colonoscopia) por vezes 

constitui-se no meio de diagnóstico definitivo para 

algumas lesões do cólon, como colites e neopla-

sias, uma vez que possibilita a inspeção direta do 

órgão e permite a colheita de amostras de tecido 

para exame histopatológico. 

Fígado 

Considerações Anatómicas e Fisiológicas 

O fígado é o maior órgão parenquimatoso e 
está situado na região epigástrica do abdome, ocu-
pando uma posição central levemente deslocada 
à direita e abaixo dos arcos costais. Sua face anterior 
está em contato com o diafragma, enquanto sua 
face posterior envolve cranialmente o estôma-
go. É coberto por uma fina membrana de tecido 
conjuntivo (cápsula de Glisson), que lhe confere 
aparência lisa. 

 

Figura 5.70 - (A) Toque retal em cão. (B) O toque retal pode permitir a detecção de alguns corpos estranhos e sua subsequente 

remoção. 
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Figura 5.71 - A pneumoperitoniografia pode ser uma 

alternativa de avaliação do fígado quando a ultra-sonografia ~ão 

for disponível. Notar que as bordas dos lobos e a superfície 

hepática podem ser avaliadas por esta técnica. (Foto do autor: 

Clínica de Animais de Companhia - Hospital . eterinário da 

Universidade Estadual de Londrina, PR). 

O fígado é composto por seis lobos (lateral 
esquerdo, medial esquerdo, lateral direito, me-
dial direito, lobo quadrado c lobo caudado), cujo 
parênquima é formado por diferentes tipos celu-
lares, predominando os hepatócitos. Outros tipos 
celulares incluem as células endoteliais, células 
de Kupffcr e células armazenadoras de gordura. 

A bile tem importante função na excreção de 
catabólitos e metabólitos, assim como na diges-
tão e absorção de gorduras. Produzida pelos he-
patócitos, c excretada para o interior dos canalí-
culos bilíferos situados no interior dos lobos he-
páticos, passando por duetos biliares e hepáticos 
de tamanho crescente. É então acumulada e con-
centrada na vesícula biliar. A excreção para o 
intestino delgado é feita pelo dueto biliar comum 
que se estende da vesícula biliar até o duodeno, 
desembocando em seu terço proximal. Tanto no 
cão como no gato, a vesícula biliar se localiza entre 
os lobos quadrado e medial direito. 

O suprimento sanguíneo do fígado é provido 
pela artéria hepática, um ramo da artéria celíaca, e pe- 

la veia porta. A drenagem é função de várias veias 
hepáticas que adentram a veia cava caudal nas 
proximidades do diafragma e sua inervação é com-
posta por nervos simpáticos e parassimpáticos. 

O fígado desempenha diversas e complexas 
funções metabólicas, como o metabolismo de 
carboidratos e gorduras, a síntese de proteínas 
plasmáticas e de fatores de coagulação, a biotrans-
formação e excreção de drogas, toxinas e catabó-
litos tóxicos, a secreção de bile, além da hemo-
catérese e hematopoiese de reserva.  

Anamnese e Sinais Clínicos 

Em consequência de sua grande capacidade de 
reserva funcional, a manifestação e a evolução da doen-
ça hepática dependerá do grau e da extensão da le-
são, assim como do tempo de evolução do processo. 

A desidratação e a hipovolemia, encefalopatia 
hepática, hipoglicemia, coagulopatias, ulceração 
gastrointestinal, sepse, endotoxemia e distúrbios 
eletrolíticos são importantes complicações que 
podem acompanhar as doenças hepáticas. Por conta 
disso, a história e as alterações físicas observadas 
podem ser extremamente variáveis.  

Essas características fazem do fígado um ór-
gão de avaliação complexa, no qual, apesar do amplo 
acesso aos meios de exploração semiológica, mui-
tas vezes o estabelecimento do diagnóstico corre-
to, assim como o prognóstico do distúrbio em an-
damento, constitui-se em grande desafio clínico. 

Cães e gatos hepatopatas podem apresentar 
sintomas decorrentes de lesões gastrointestinais 
secundárias, como vómito, diarreia, melena e 
hematêmese, sinais frequentemente associados 
à disfunção hepática, como ascite, icterícia e fe-
zes acólicas, ou mesmo sinais não específicos como 
perda de peso, anorexia e depressão. 

Mais uma vez a anamnese detalhada e bem 
dirigida é essencial quando se trata de pacientes 
portadores de doença hepática.  

Além das perguntas de rotina, o clínico deve 
questionar a possibilidade de exposição a drogas 
e venenos, a existência de distúrbios neurológi-
cos associados à alimentação e, ainda, se o animal 
apresenta poliúria e polidipsia. 

O proprietário pode relatar desmaios, cegueira, 
incoordenação motora e episódios de coma, usual-
mente relacionados à ingestão de alimentos. Essa 
associação pós-prandial é causada por elevados 
níveis de amónia e toxinas. Normalmente, a pro-
teína da dieta é convertida em amónia por bacté-
rias intestinais e absorvida pela circulação portal. 
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No caso de doença hepática, o fígado perde essa 

capacidade de absorção e a amónia e outras toxi-

nas atingem a circulação sistémica, causando si-

nais neurológicos. 

Outras causas de encefalopatia incluem anoma-

lias vasculares congénitas, desvios portossistêmicos 

intra ou extra-hepáticos e cirrose. Filhotes ou ani-

mais jovens com história de apatia, crescimento 

retardado e distúrbios neurológicos transitórios podem 

ter desvio portossistêmico congénito. 

Na avaliação de pacientes suspeitos ou hepa-

topatas, é importante lembrar que, devido à grande 

capacidade de reserva funcional do fígado, os sinais 

clínicos de falha hepática usualmente se mani-

festam em estágios avançados da doença. Sendo 

assim, sinais graves, de início súbito ou evolução 

aguda, podem indicar doença crónica descompen-

sada ou em fase terminal. Torna-se fundamental 

a pesquisa de ocorrência pregressa de sinais in-

termitentes ou discretos que sejam sugestivos de 

doença hepática. 

A observação e a inspeção do paciente po-

dem revelar icterícia e ascite. Nos casos de ani-

mais com acúmulo de líquido peritoneal, esta pode 

ser a única alteração observada pelo proprietário. 

E importante que, na avaliação do paciente ascí-

tico, considere-se as causas extra-hepáticas, como 

a insuficiência cardíaca congestiva, pancreatite, 

peritonite infecciosa felina e hipoproteinemia de 

diversas origens. 

O líquido peritoneal pode ser detectado pela 

palpação ou pela prova de ondulação. Pode ser 

confirmado, ainda, através de exame radiográfi-

co, sonográfico ou pela abdominocentese. Gomo 

discutido anteriormente, a análise do fluido é útil 

para o diagnóstico. 

O exame oftalmológico pode revelar uveíte 
anterior e ceratite intersticial em casos de hepa-

tite infecciosa canina. 

A palpação abdominal deve ser realizada de 

forma paciente e delicada, permitindo o relaxamento 

da parede abdominal e introduzindo os dedos sob 

as arcadas costais. Deve-se repetir esse procedi-

mento com o animal em posições variadas. 

O aumento homogéneo de tamanho torna o 

fígado palpável primeiramente no epigástrio ven-

tral, enquanto aumentos mais significativos po-

dem deslocá-lo até o epigástrio medial. 

A principais causas de hepatomegalia a serem 
pesquisadas incluem neoplasia, congestão passi-

va, acúmulo lipídico (lipidose hepática felina, dia-

betes melito), abscesso hepático e hepatites. 

A diminuição do fígado (micro-hepatia) é 
difícil de ser detectada à palpação, embora a di-
ficuldade de palpação das bordas livres do fígado 
em cães relaxados, anestesiados ou em gatos possa 
sugerir esse processo. Dentre as causas de micro-
hepatia estão cirrose, necrose hepática e desvios 
portossistêmicos intra ou extra-hepáticos. 

É importante lembrar que os filhotes normal-
mente possuem o fígado grande em relação ao 
seu tamanho corporal. 

Além da avaliação do tamanho, durante a 
palpação, deve-se avaliar o estado da superfície, 
consistência e sensibilidade do fígado. 

A superfície hepática deve ser lisa e regular. 
A presença de irregularidades sugere alterações 
como cirrose ou neoplasias. A consistência do 
parênquima pode ser mole, em casos de degene-
ração gordurosa, e dura, em casos de cirrose e 
neoplasias. A palpação de abscessos pode promover 
sensação de flutuação. Finalmente, deve-se es-
tar atento à sensibilidade hepática, na detecção 
de pontos dolorosos. 

Exames complementares (Quadro 5.24) po-
dem ser necessários na avaliação de pacientes 
suspeitos ou portadores de hepatopatia. A esco-
lha do teste mais apropriado vai depender dos 
objetivos clínicos, que sejam: avaliar o estado atual 
do paciente, localizar o processo como hepático, 
primário ou secundário e estabelecer o grau de 
comprometimento da função hepática.  

Uma vez confirmada a existência de lesão ou 
disfunção hepática, o diagnóstico morfológico deve 
ser realizado por meio de biopsia para avaliação 
cito e histopatológica. 

O exame radiográfico do fígado fornece infor-
mações sobre o tamanho do órgão, posição e 
radiodensidade. Avalia ainda a presença de ascite, 
linfadenopatia abdominal e de massas (Fig. 5.67). 

O exame sonográfico é bastante útil na ava-
liação do fígado, uma vez que fornece informa-
ções estruturais importantes, permitindo a dife-
renciação entre processos focais (abscessos e al-
gumas neoplasias) e difusos (cirrose, por exem-
plo), além de estabelecer a extensão da lesão. Per-
mite ainda a visualização da vesícula biliar c da 
vascularização hepática, além de auxiliar e tornar 
mais segura e precisa a biopsia aspirativa. 

A ultra-sonografia Doppler permite o estudo 
do fluxo e pressão sanguínea portal, auxiliando 
no diagnóstico de hipertensão portal e de desvios 
portossistêmicos. 

A avaliação histopatológica do parênquima 
hepático é fundamental para o estabelecimento 
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5.72 - Imagem ultra-sonogrática do fígado ido 

nódulo (seta larga) heterogéneo com con-

Irregulares (sefas): metástase de osteossar-

Cortesia: Dr. Marcius Klem, RJ). 

  

 o diagnóstico definitivo da doença hepática e 
de seu prognóstico. 

A colheita de amostras do tecido hepático pode 
>cr realizada por meio da biopsia percutânea cega, 
guiada por ultra-sonografia, por laparoscopia ou 

-LTarotomia exploratória. 
Em alguns casos, o diagnóstico da doença 

hepática aguda pode ser estabelecido pelos dados 
de anamnese, principalmente quando se identifica 

agente agressor (ingestão ou exposição a substâncias 
faepatotóxicas), aliados às alterações físicas 
características (icterícia, por exemplo) e dados 
^iboratoriais sugestivos ou definitivos (bilirrubinú-
ria e leptospirúria). Porém, nos casos crónicos, 
invariavelmente c necessária a utilização de múltiplos 
c-xames complementares. Sendo assim, é 
rundamental que o clínico perceba a importância 
do uso combinado e da interpretação adequada de 
diferentes exames que, associados aos dados da 
anamnese e exame físico, irão auxiliar no diagnóstico, 
tratamento correto, monitoração do paciente e con- 

sequente estabelecimento do prognóstico. Um único 

exame que responda a todas as questões desse 

complexo problema não é disponível. 

Pâncreas 

O pâncreas é um órgão glandular com fun-
ção endócrina (produção de hormônios) e exó-
crina (produção de enzimas digestivas). Dessa 
forma, as doenças pancreáticas podem desenca-
dear sintomas referentes à função metabólica 
hormônio-dependente (diabetes melito) ou 
digestória (má nutrição, diarreia e vómito). Neste 
segmento discute-se apenas a avaliação semio-
lógica do pâncreas exócrino (Quadro 5.25). 

Considerações Anatómicas e Fisiológicas 

O pâncreas é uma glândula pequena locali-
zada no mesogástrio direito em posição caudal ao 

  

Quadro 5.24 - Exames complementares utilizados na avaliação da doença hepática.  

• Avaliação do paciente: 
Hemograma 
Proteínas totais/Albumina sérica 

• Localização do processo (primário ou secundário) 
Atividade enzimática: Alanina aminotransferase (ALT) 

Fosfatase Alcalina (FA) 
• Grau de comprometimento do órgão: Provas de função hepática 

- Excreção de pigmentos exógenos: indocianina verde/bromossulfoftaleína 

- Teste de tolerância oral à amónia 

- Albumina sérica 

- Fatores de coagulação 
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Quadro 5.25 - Principais sinais clínicos de doença pancreática. 

Pancreatite aguda 

Vómito (alimento parcialmente digerido, bile ou muco) 
Depressão 
Anorexia 
Diarreia (alguns casos) 
Dor abdominal: posição de prece 

Insuficiência pancreática exócrina 

Perda de peso 
Apetite normal ou voraz (pervertido)  
Polifagia 
Diarreia com características de intestino delgado, esteatorréia 
Má condição do pelame 
Borborigmos, flatulência  

  

fígado e ao diafragma. Composto por dois lobos, 
o direito e o esquerdo, usualmente tem forma de 
"bumerangue" ou "V", que se une a um corpo 
central pequeno. O lobo direito é maior e segue 
a superfície dorsal do duodeno descendente. 
Relaciona-se dorsalmente com o fígado e a su-
perfície ventral do rim direito, lateral ao cólon 
ascendente e dorsal ao intestino delgado.  

O lobo esquerdo se dirige caudomedial-
mente, cruzando o plano mediano atrás do estô-
mago, terminando em contato com o rim esquer-
do. Está envolvido pelo omento maior, passando 
dorsalmente ao cólon transverso, separando os 
ramos da artéria celíaca dos ramos da mesentéri-
ca cranial. Sua superfície dorsal faz contato ainda 
com a veia porta, a aorta e o baço. 

Os cães possuem dois duetos biliares que se 
abrem no duodeno. O dueto pancreático junta-se 
ao dueto biliar (colédoco) que se abre na papila 
duodenal maior, localizada de 3 a Sem distai ao pi-
loro. O dueto pancreático acessório se abre na pa-
pila duodenal menor, poucos centímetros distais à 
papila duodenal principal. Os sistemas de duetos 
dos dois lobos se comunicam dentro da glândula. 

Os gatos possuem somente o dueto pancreá-
tico, que se une ao dueto biliar através da sua 
abertura na papila duodenal maior. 

O suprimento sanguíneo é proveniente das 
artérias pancreaticoduodenais cranial e caudal, 
enquanto a drenagem é feita para a veia porta. A 
glândula é suprida por nervos simpáticos e paras-
simpáticos. 

A maior parte do parênquima glandular é 
composta por glândulas exócrinas, responsáveis 
pela produção e secreção de enzimas digestivas e 
bicarbonato. O bicarbonato neutraliza o ácido 
clorídrico oriundo do estômago, mantendo o pH 
duodenal adequado à atividade enzimática. Ami-
lase, lípase, fosfolipase, tripsina, elastase e carbo-
xipeptidase constituem a maior parte das enzi-
mas digestivas secretadas, responsáveis principal-
mente pela hidrólise de proteínas, carboidratos e 
gorduras. 

O componente endócrino é formado pelas 
ilhotas pancreáticas (ilhotas de Langerhans), que 

se localizam entre os ácinos exócrinos. As ilhotas 

são de grande importância no metabolismo dos 

carboidratos, uma vez que são a fonte de insuli-

na, glucagon e gastrina. 

Anamnese e Exame Físico 

O pâncreas pode ser acometido por diversas 
lesões, de evolução aguda ou crónica, de origem 
idiopática (atrofia acinar idiopática), degenerati-
vas e neoplásicas, secundárias a sepse, em conse-
quência a trauma abdominal ou manipulação ci-
rúrgica. Sendo assim, as formas de apresentação 
da doença pancreática são bastante variadas e, em 
virtude de suas características morfológicas e lo-
calização na cavidade abdominal, é um órgão de 
difícil exploração semiológica. Além disso, sua 
relação anatómica com vísceras adjacentes - fí-
gado, estômago, duodeno, rim esquerdo e direi-
to, cólon transverso e porção proximal do intesti-
no delgado - pode resultar no comprometimento 
desses órgãos em caso de doença pancreática. 

Pacientes com atrofia acinar ou insuficiência 
pancreática exócrina (IPE) geralmente são jovens 
(frequente em pastores alemães), com história de 
sinais progressivos como polifagia, apetite perver-
tido (coprofagia) e perda de peso (embora ativos 
e alertas). Apresentam também diarreia, usual-
mente de odor azedo, em forma de bolo disfor-
me, com alimento não digerido e/ou aspecto gor-
duroso (esteatorréia). 

Deve-se atentar para animais que apresen-
tem sinais clínicos de distúrbio de má assimila-
ção de alimentos associados a letargia, depressão, 
anorexia e febre. Para esses pacientes, conside-
ra-se inicialmente a possibilidade de doença do 
intestino delgado ou IPE secundária a pancreati-
te recidivantc. 

Animais de meia-idade ou idosos, principal-
mente os obesos, alimentados com dieta rica em 
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rsura 5.73 - A observação dos dados de resenha (raça e ade), 

aliada aos dados de anamnese e exame físico, _!§eriam ser o 

paciente portador de insuficiência pancreática •Dgena e a 

laparotomia exploratória permitiu o diagnós-:o definitivo. 

Observar o pequeno tamanho do pâncreas c animal (apontado 

pela pinça). (Foto do autor: Clínica e -\nimais de Companhia - 

Hospital Veterinário da Uniersidade Estadual de Londrina, 

PR). 

gordura, geralmente são mais suscetíveis à pan-
creatite que, na forma aguda, pode ser confundi-
da com outros distúrbios gastrointestinais. Esses 
pacientes usualmente apresentam depressão, 
inorexia, febre, vómito, dor abdominal e ocasio-
".ilmcnte diarreia. Em muitos casos, esses sinto-
~2S se iniciam após ingestão de alimento gordu-
roso. Sendo assim, o diagnóstico de pancreatite 
_^uda deve ser considerado em animais que apre-
sentam esses sintomas no dia ou logo após algum 
evento ou ocasião especial, corno Dia das Mães, 
Natal, Ano Novo, aniversários ou churrascos. 

O exame físico pode revelar indícios impor-
:antes de doença pancreática, principalmente em 
animais com IPE, assim como seu tempo de evo-
lução e gravidade (Quadro 5.26). 

Pacientes com IPE usualmente são alertas, 
ativos, porem com estado geral ruim, magros e 
com pelame de má aparência. Os pêlos da região 
perianal podem exalar odor desagradável e estar 
engordurados. 

Animais com pancreatite aguda podem ser 
obesos, deprimidos, febris, com desidratação va-
riável e, em casos de comprometimento hepáti-
co, podem apresentar icterícia (Fig. 5.68). 

A localização anatómica do pâncreas dificul-
ta sua exploração ao exame físico. A palpação 
abdominal é irrelevante. Nos casos de pancreati- 

Quadro 5.26 - Testes úteis na avaliação pancreática. 

Hemograma 
Urinálise 
Ureia e creatinina 
Alanina aminotransferase (ALT) 
Fosfatase alcalina (FA) 
Amilase e lipase 
Imunorreatividade semelhante à da tripsina sérica (TLI) 
Atividade proteolítica fecal 
Teste de absorção da bentiromida 
Raio X abdominal 
Ultra-sonografia 
Laparoscopia ou laparotomia exploratória com biopsia 

te grave, durante a palpação do abdome anterior 
usualmente o animal demonstrará dor ou descon-
forto abdominal. 

Em casos de inflamação, o pâncreas pode es-
tar aderido ao mesentério, intestino ou parede abdo-
minal, revelando uma massa palpável no abdome 
cranial. 

Complicações sistémicas podem ocorrer em 
casos de pancreatite, revelando icterícia, dispneia, 
arritmias cardíacas à ausculta e distúrbios hemor-
rágicos (pctéquias ou equimoses na pele) decor-
rentes de coagulação vascular disseminada. 

Uma vez que as características da doença 
pancreática são similares a outros processos pato-
lógicos, a avaliação laboratorial é essencial para 
um diagnóstico acurado. 

Os exames laboratoriais rotineiramente rea-
lizados são hemograma completo, perfil bioquí-
mico, amilase e lipase sérica e urinálise, além das 
análises fecais ou provas de digestão e absorção. 
Geralmente os resultados desses testes não são 
conclusivos para o diagnóstico de doença pancreá-
tica, mas são importantes para que se elimine a 
possibilidade de neoplasia, doença inflamatória 
intestinal, linfangiectasia, parasitismo e enterite 
bacteriana, incluídas no diagnóstico diferencial de 
pancreatite ou IPE. 

Os testes laboratoriais específicos para o 
diagnóstico de IPE incluem o exame fecal que 
determina a presença de partículas de alimen-
to ingerido e/ou esteatorréia, avaliação da tur-
vação plasmática pós-prandial, com ou sem 
adição de enzimas pancreáticas ao alimento e a 
avaliação da concentração sanguínea de glico-
se após a administração oral de amido. Porém, 
a sensibilidade e a especificidade desses testes 
são questionáveis e a interpretação dos resul-
tados deve ser cuidadosa. 
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Os testes mais confiáveis são o ensaio de 
imunorrcatividade semelhante à tripsina sérica 
(LST), o ensaio de atividade proteolítica fecal 
(utiliza substrato à base de caseína) e o teste de 
absorção de bentiromida (BT-PABA). Porém, esses 
testes ainda não estão disponíveis no Brasil. 

O pâncreas normal não é visualizado nas ra-
diografias simples de rotina. Em casos de pan-
creatite, o exame radiográfico pode revelar aumen-
to de densidade ou deslocamento de órgãos 
normais no abdome cranial direito. Porém, a sen-
sibilidade do estudo radiográfico nas doenças pan-
creáticas usualmente é baixa.  

O exame sonográfico pode ser útil no diagnós-
tico de pancreatite aguda, neoplasias, abscessos 
e tumores, uma vez que fornece informações 
específicas quanto ao tamanho, formato e homo-
geneidade do tecido pancreático. Ainda assim, a 
acuidade desse exame para o diagnóstico depen-
de da adequação e da qualidade do equipamen-
to, assim como da experiência de seu operador 
(Fig. 5.69). 

A laparoscopia ou a laparotomia exploratória 
podem ser realizadas para inspeção e obtenção 
de biópsias para a confirmação do diagnóstico 
nos casos que não respondem satisfatoriamente 
à terapia de suplementação enzimática, ou ainda 
se há suspeita de massa ou abscesso.  

EXAMES COMPLEMENTARES 

UTILIZADOS NA 

AVALIAÇÃO DO SISTEMA 

DIGESTÓRIO 

Exames Laboratoriais Básicos 

Os exames laboratoriais são complementares 
ao histórico e exame físico e, em várias situações, 

são indispensáveis para a avaliação de distúrbios 

do sistema digestório. 

Testes laboratoriais podem ser indicados e 

utilizados para verificar a participação de doen-

ças sistémicas ou metabólicas, avaliar o estado geral 

do paciente e para elaborar o diagnóstico preciso 

de doenças gastrointestinais. 

Hematologia e Bioquímica Sérica 

Muitas vezes o exame hematológico não apre-
senta alterações significativas em doenças primárias 
do trato gastrointestinal. Mesmo assim, os resul- 

tados podem ser úteis para descartar doença ou 
complicações sistémicas e metabólicas. 

O sangramento gastrointestinal pode causar 
anemia, sendo que melena e hematoquezia ge-
ralmente estão associadas à anemia regenerativa. 
Porém, sangramentos crónicos podem resultar em 
anemia microcítica, decorrente da deficiência de 
ferro, ao passo que, nas doenças que cursam com 
má assimilação de nutrientes ou diarreia crónica, 
pode haver anemia macrocítica. 

Da mesma forma, processos inflamatórios, 
infecciosos e mesmo neoplásicos (linfoma intes-
tinal) podem originar alterações na linhagem leu-
cocitária. A leucocitose é comum em pacientes 
com pancreatite aguda, enquanto a leucopenia é 
frequente em pacientes com parvovirose.  

As doenças intestinais com perda de linfa, 
como a linfangiectasia intestinal, por exemplo, 
podem resultar em linfopenia, enquanto, nas 
enterites eosinofílicas, pode haver eosinofilia. 

A bioquímica sérica é fundamental para a 
identificação de doenças sistémicas com compro-
metimento gastrointestinal secundário, como a 
insuficiência renal ou hepática, por exemplo.  

Urínâlise 

O exame de urina fornece grande número de 
informações importantes. A densidade urinária 
baixa no animal desidratado que não está rece-
bendo diuréticos é um forte indício de falha re-
nal. Da mesma forma, a hemoglobinúria em ani-
mal com hematócrito baixo indica a hemólise como 
possível causa da icterícia, enquanto a bilirrubi-
núria pode estar relacionada à doença hepática. 

Análises Fecais 

O exame de fezes é indispensável na avalia-
ção da doença do sistema digestório, principal-
mente naqueles pacientes com diarreia e vómi-
to. O aspecto macroscópico das fezes deve ser 
avaliado considerando-se coloração, volume, pre-
sença de sangue, gordura, alimento não digerido 
ou substâncias abrasivas (ossos, pêlos, etc.). Tais 
parâmetros são úteis na identificação de algumas 
alterações digestórias, síndrome de má assimilação 
ou quando há suspeita de corpos estranhos. 

O esfregaço fecal, corado adequadamente, 
permite a identificação de neutrófilos nas fezes 
(diarreias infecciosas), gordura (SUDAN), tro-
fozoítas de Giardia spp., Balantidium coli e Enla-
moeba histohtica. 



 

 

 

•cura 5.74 - Imagem ultra-sonográfica revela pâncreas r-

Brecóico e aumentado de volume: pancreatite (Cortesia: - 

Marcius Klem, RJ). 

O método de flutuação fecal com sulfato de 

inço ou açúcar permite a identificação de coccí-

eos ou esporos de Clostridium perfringens. Vale 

rmbrar que, em virtude da oviposição intermi-

rnte, infestações por Tricuris vulpi podem resul-

ir em exames fecais falso-negativos, sendo im-

ortante a realização de vários testes para que se 

encarte essa possibilidade. 

O cultivo microbiológico deve ser utilizado 

uando há suspeita de diarreia de etiologia in-

rcciosa, como nos casos de salmonelose, histo-

lasmose e clostridiosc. 

A análise da atividade proteolítica fecal pode 

ír útil no diagnóstico da insuficiência pancreá-

ca exócrina ou doença intestinal crónica, assim 

:>mo para a identificação de partículas de alimento 

ao digerido. 

Técnicas imunológicas como o ensaio imu-

oabsorvente ligado a enzima (ELISA) podem ser 

Micadas para a detecção de anticorpos ou antí-

enos (parvovírus, rotavírus) e ainda para a iden-

I í cão de Giardia spp. 

Exames Complementares Específicos 

Testes diagnósticos específicos são adjuntos 

e não devem substituir a boa anamnese e o exa-

me físico. Eles fornecem informações mais res-

tritas, podem ser mais invasivos para o animal e 

onerosos para o proprietário (Quadro 5.27).  
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Diagnóstico por Imagem 

As técnicas de diagnóstico por imagem per-
mitem a visualização de estruturas que não fo-
ram bem avaliadas durante o exame físico e a 
palpação abdominal, principalmente em função 
da localização do órgão nas cavidades abdominal 
ou torácica (esôfago, estômago, fígado, pâncreas). 
São úteis na identificação de massas, corpos es-
tranhos e de doenças que resultam em lesões 
estruturais do trato gastrointestinal, ou ainda 
daquelas que causam distúrbios de motilidade. 
Entretanto, distúrbios que se manifestam como 

disfunção metabólica ou histológica não são sa-
tisfatoriamente avaliados por estes métodos.  

Exame Radiográfico 

Por muitos anos o exame radiográfico sim-
ples e contrastado tem sido a principal técnica de 

diagnóstico por imagem utilizada na avaliação do 

sistema digestório de pequenos animais. É uma  

Quadro 5.27 - Exames complementares úteis na avaliação 

de pacientes com distúrbios digestórios. 

• Hemograma completo 

• Perfil bioquímico: 

Ureia 

Creatinina 

Alanina aminotransferase (ALT) 

Aspartato aminotransferase (AST) 

Gamaglutamil transferase (CGT) 

Fosfatase alcalina (FA) 

Bilirrubina sérica total 

Sódio e potássio 

Cálcio 

Colesterol 

Albumina e globulina 

Amilase 

Lipase 

• Urinálise 

• Análise fecal 

Esfregaço fecal direto 

Flutuação fecal em açúcar (Seather) Flutuação fecal em 

sulfato de zinco Avaliação das fezes para a presença de 

partículas de alimento não digerido 

Atividade proteolítica fecal 

• Radiografias simples e contrastadas 

• Ultra-som 

• Endoscopia 
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técnica útil c disponível aos veterinários para a 
avaliação de distúrbios digestórios; porém, suas 
limitações devem ser conhecidas e consideradas. 

Os estudos radiográficos contrastados, usual-
mente com sulfato de bário, têm sido superva-
lorizados na gastroenterologia, tendo sido utili-
zados em diversos tipos de suspeita clínica, como 
ulceração gastroduodenal, por exemplo. Entretan-
to, sua sensibilidade e especificidade para esse 
diagnóstico são inadequadas. Ainda assim, a prin-
cipal indicação para realização de radiografias con-
trastadas c a avaliação do tempo de esvaziamen-
to gástrico e do trânsito intestinal e, em alguns 
casos, na delimitação de alterações anatómicas ou 
obstruções intestinais. Contraste à base de iodo 
pode ser utilizado quando há suspeita de perfuração 
do tubo digestório. 

O uso de esferas de polietileno impregnadas 
por bário (BIPS — Ken Bowman Assoes) é um 
método radiográfíco recente utilizado para a men-
suração do esvaziamento gástrico, avaliação de dis-
túrbios de motilidade e como auxiliar no diag-
nóstico de obstruções intestinais (Fig. 5.70). 

Os estudos radiográficos contrastados dinâmicos 
(fluoroscopia) são os mais indicados para avaliação 
de distúrbios de motilidade faríngeos, esofágicos 
e gastrointestinais. 

Radiografias de crânio e faringe são úteis na 
investigação de disfagia, halitosc, odinofagia e 

ainda para identificar corpos estranhos, massas 
e fraturas. 

O exame das regiões cervical, abdominal e 
torácica deve ser realizado em duas projeções. 
O exame radiográfíco simples deve preceder o 
contrastado. Em diversos casos de dilatações ou 
obstruções esofágicas, por exemplo, as radio-
grafias simples são suficientes para o diagnóstico 
(Tabela 5.25). 

Exame Sonográfico 

A ultra-sonografia é um método sabidamen-
te versátil e sensível para a avaliação do sistema 
digestório, principalmente na avaliação de lesões 
intestinais e órgãos acessórios como pâncreas, 
fígado e linfonodos. Tem a vantagem de ser uma 
técnica não invasiva e de rápida execução, embora 
a boa avaliação seja dependente de equipamento 
adequado e um operador experiente.  

A ultra-sonografia é utilizada com frequên-
cia em animais com abdome agudo, efusão abdo-
minal, vómito, perda de peso ou anorexia por causa 
desconhecida, e ainda naqueles pacientes que 
apresentem massas abdominais, distensão ou dor. 
Pode ou não ser realizada em combinação com o 
exame radiográfíco. 

O exame sonográfico possibilita o diagnós-
tico de pancreatite, hepatopatias diversas, doenças 

Figura 5.75 - Imagem ra-

diográfica da região 

abdominal evidenciando as 

esferas de polietileno 

impregadas por bário no 

estômago (sefa fina) e 

intestino (setas largas) 

(Cortesia: Dr. Rubem 

Bittencourt Cardoso Jr., 

Vet Clinic, RJ).  
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nativas em vários órgãos c intussuscepção 
>iinal. É mais informativa que o exame ra-
ritíco na avaliação de abdome agudo e sua 
>;jção cirúrgica. Pode ainda ser usada para 
pulhas de aspiração percutânca e de 
>sias, tornando o procedimento mais preciso 
£uro para o paciente, visto que direciona a 
- ta (Tabela 5.26). 

Recentemente, tem-se descrito a técnica 
de -sonografia endoscópica, onde um 
transdu-é acoplado à extremidade distai 
do endoscó-rossibilitando o exame 
detalhado da parede :..òo digestório e das 
estruturas cxtraluminais ntcs. 

doscopia 

O exame endoscópico é uma ferramenta 
dis-ível há alguns anos na medicina 
veterinária •'.• excelente instrumento de auxílio 
no diagnós-e na avaliação de distúrbios 
digestórios. É um de diagnóstico notadamente 
eficiente nos rbios que apresentam alterações 

morfológi-da mucosa (doenças 
inflamatórias e neopla-entre outras). 
Contudo, não é um meio ade-para a 
avaliação de alterações funcionais. Pode 
ser utilizada quando os exames físico, 
torial, radiográfico e ultra-sonográfico não 
conclusivos na elucidação do distúrbio 
gcstório, principalmente nos casos de 
vómito 

;co, diarreia ou perda de peso ou em casos em 
exame histopatológico é necessário para a 

conclusão do diagnóstico, permitindo ao clínico a 
instituição do tratamento mais adequado e eficaz. 

A endoscopia tem como vantagens a visuali-
zação e a exploração de forma rápida, direta e pouco 
invasiva de grande parte do tubo gastrointestinal 
(faringe, esôfago, estômago, duodeno, cólon e reto) 
e a realização de biópsias para exame histopato-
lógico, sem a necessidade de toracotomia ou la-
parotomia exploratória (ver Tabela 5.27). 

Além disso, tem como benefício adicional a 
possibilidade de tratamento de alguns distúrbios 
digestórios, como a remoção de corpos estranhos e 
dilatação de estenoses esofágicas, além da instala-
ção de tubos gástricos para alimentação de animais 
anoréticos ou impossibilitados de se alimentar pela 
boca (fraturas de mandíbula, por exemplo) (Figs. 
5.71 a 5.73). 

Laparotomia Exploratória 

O acesso cirúrgico à cavidade abdominal com 
finalidade diagnostica (laparotomia exploratória), 
apesar de invasivo, constitui-se em um impor-
tante recurso de diagnóstico de doenças do trato 
digestório, visto que permite a inspeção direta 
de todos os órgãos intra-abdominais c a colheita 
de material farto, de pontos exatos, para análises 
variadas (cultivo microbiológico e avaliação his-
topatológica). Além disso, possibilita a correção 
imediata de alterações anatómicas, como a dre-
nagem de abscessos ou remoção de massas ou 
corpos estranhos. 

  

Esôfago e cavidade oral 
• Regurgitação 

• Disfagia 

• Odinofagia 

Abdome 

• Vómito 

• Abdome agudo 

• Dor abdominal 

• Distensão abdominal 

• Obstrução 

• Constipação 

• Diarreia 

Esôfago e cavidade oral 
• Fraturas 

• Lise óssea 

• Hérnia de hiato 

• Megaesôfago 

• Massas torácicas 

• Corpos estranhos 

• Perfuração 

• Estenose 

Abdome 

• Corpos estranhos 

• Dilatação gástrica 

• Espessamento de parede gástrica 

• Espessamento de alças intestinais 

• Úlceras 

• Massas 

• Obstrução 

• Intussuscepção 

Tabela 5.25 - Principais indicações para a utilização e diagnósticos radiográficos. 

Indicações 

 

 

 

Diagnóstico 
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Tabela 5.26 - Principais indicações para a utilização e diagnósticos sonográficos . 

Vómito crónico 
Abdome agudo 
Avaliação do parênquima hepático 
Distensão abdominal 
Anorexia 
Perda de peso 

Biopsia hepática 

Intussuscepção 
Espessamento de parede gástrica 
Espessamento de alças intestinais 
Pancreatite 
Efusão abdominal 
Doença infiltrativa 
Hepatomegalia 
Cisto e abscesso hepático 
Fibrose hepática 
Lesões hepáticas focais 
Distensão da vesícula biliar 

Neoplasia (primária ou metastática) 
  

Tabela 5.27 - Principais indicações para a utilização e diagnósticos endoscópicos.  

)iagnóstico 

Cavidade oral e esôfago 

• Regurgitação 

• Disfagia 

• Salivação 

Estômago e duodeno 

• Vómito crónico 

• Hematêmese 

• Diarreia crónica 

• Melena 

Cólon e reto 

• Disquezia 

• Tenesmo 

• Diarreia crónica 

• Vómito crónico 

• Constipação 

Remoção de corpos estranhos 

Acompanhamento de tratamento 

Instalação de tubo gástrico 

Esôfago 

• Esofagite 

• Estenose 

• Corpo estranho 

• Hérnia de hiato 

• Neoplasia 

• Anomalia vascular anelar 

Estômago 

• Gastrite, erosões e ulcerações 

• Hipertrofia pilórica 

• Corpos estranhos 

• Parasitismo (Physaloptera spp.) 

• Pólipos, neoplasias, massas 

Duodeno 

• Doença inflamatória intestinal 

• Linfangiectasia 

• Inflamações, ulcerações 

• Corpos estranhos 

• Ciardíase 

• Neoplasias, massas 

Cólon e reto 

• Colite 

• Parasitismo 

• Estenose, intussuscepção e outras alterações ana 

tómicas 

• Inversão cecal 
• Pólipos e neoplasias 

  

Entretanto, o desenvolvimento de recursos 
de diagnóstico pouco invasivos, como as dife-
rentes formas de exame sonográfico, endosco-
pia e mesmo a exploração minimamente invasi-
va por meio da laparoscopia, faz com que esse 

método seja cada vez menos utilizado na medi-
cina veterinária. 

Ainda assim, vale lembrar que a laparotomia 
exploratória constitui um método diagnóstico por vezes 
terapêutico, definitivo em um amplo número de 

  

  

Indicações 
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figura 5.76 - Imagem endoscópica do cólon 

evidenciando lesões hemorrágicas, erosões ~~:as} e 

edema. Diagnóstico histopatológico: :e ulcerativa. 

 

Figura 5.78 - Imagem endoscópica do estômago (região antral) 

evidenciando lesões erosivas focais e áreas de hemorragia 

(setas). Diagnóstico histopatológico: gastrite bac-teriana 

(Helicobacter spp.). 

Figura 5.77 - Imagem endoscópica do esôfago evidenciando 

corpo estranho: osso de galinha. Note lesões causa-:is pelo 

contato do objeto com a mucosa (setas). 

doenças. Por isso, ainda representa um recurso útil e 

valioso quando outros exames menos invasivos não 

estiverem disponíveis ou não forem conclusivos.  
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Neste capítulo, serão abordados os meios e os métodos semiológicos 
utilizados para examinar um paciente equino ou ruminante, manifes-
tando sinais sugestivos de doença do sistema circulatório, bem como os 
cuidados necessários à realização de um completo e acurado exame 
semiológico desse sistema que pertence a uma área ainda pouco co-
nhecida por muitos clínicos autónomos, mas já bastante desenvolvida 
e aperfeiçoada no Brasil e no mundo: a Cardiologia Veterinária de Animais 
de Grande Porte. Serão apresentadas as noções básicas e, para melhor 
compreensão e aprofundamento, será necessária a consulta a livros es-
pecializados em cardiologia de equinos e ruminantes. 

INTRODUÇÃO 

O sistema circulatório geralmente está relacionado a casos clínicos que 
permanecem assintomáticos por um determinado período e somente 
quando o seu envolvimento se torna exacerbado é que surgem os pri-
meiros sinais e sintomas que caracterizam seu envolvimento. Com isso, 
muitas vezes fica difícil de se conseguir, após o diagnóstico da doença 
que afeta o animal, obter um sucesso satisfatório com o tratamento ins-
tituído, pois o processo patológico já estará bastante avançado e mais 
grave. Sendo assim, é de suma importância que o clínico saiba avaliá-
lo semiologicamente, de modo correto e completo, para que se possa 
detectar o seu envolvimento logo no início, quando então se torna mais 
eficaz a intervenção clínico-terapêutica, a qual deve ser realizada em 
momento oportuno, possibilitando, portanto, um melhor prognóstico 
para o caso. 

Muitas são as afecções circulatórias de animais de grande porte. 
Algumas delas são de origem primária, ou seja, afetam diretamente o 
sistema circulatório; outras são de origem secundária, afetando, portan-
to, primeiramente outros órgãos e/ou sistemas, levando posteriormen-
te a um comprometimento cardíaco e/ou vascular, o qual vem agravar 
ainda mais o quadro do animal. Alguns exemplos de doença primária 
cardíaca seriam as alterações congénitas ou as malformações e as 
reticulopericardites traumáticas. Dentre as secundárias, temos a acido-
se láctica metabólica - que pode determinar um quadro de hiperpotas- 
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semia (hipercalemia), a qual é prejudicial ao co-

ração, causando bradicardia. 

Há também outros dois grandes grupos de 

doenças circulatórias: as enfermidades congénitas e 

as adquiridas, sendo estas as mais comuns. As 

enfermidades circulatórias primárias, por sua vez, 

podem ser congénitas ou adquiridas. 

Há ainda as enfermidades ditas individuais e as 

coletivas - ou de rebanho. Com poucas exceções, 

as enfermidades do sistema circulatório são pro-

blemas individuais e não grupais ou de rebanho. 

Por exemplo, a reticulopericardite traumática pode 

afetar mais de um indivíduo na propriedade - em 

decorrência de pobre higiene nos pastos ou está-

bulos, facilitando a ingestão de objetos metálicos 

pontiagudos, os quais poderão traspassar o retí-

culo cranialmente e ferir o saco pericárdico e o 

músculo cardíaco -, assim como nos casos de 

intoxicação por plantas ou substâncias considera-

das cardiotóxicas - em que vários animais podem 

ingerir a planta ao mesmo tempo -, tornando-se, 

portanto problema de manejo que leva a uma maior 

incidência de afecções cardíacas e a um número 

maior de animais. Porém, a maioria das doenças 

tem caráter individual, como endocardites, arrit-

mias e disritmias, anomalias genéticas cardíacas, 

insuficiência cardíaca, infarto e outras doenças.  

Porém, muitas dessas afecções cardíacas têm 

pobre prognóstico ou são de tratamento oneroso, 

o que torna inviável, na maioria das vezes, a insti-

tuição de uma terapia criteriosa e eficaz, exceto 

em animais de alto valor económico e biológico; 

na maioria dos casos, não são efetuados os trata-

mentos necessários para muitas das enfermidades 

cardíacas. Particularmente nos bovinos, é comum 

ter-sè que recomendar o sacrifício do animal com 

o intuito de, ao menos, não perder o valor de abate 

do animal, haja vista que, se deixarmos o tempo 

passar, o animal definhará e emagrecerá progressi-

vamente, perdendo seu valor. 

Nos equinos, em particular, os tratamentos 

das doenças cardíacas têm obtido êxito conside-

rável, desde que efetuados de modo correto e em 

estágio não muito avançado, tornando a vida do 

animal mais longa e de melhor qualidade, apesar 

de se ter de tratá-los por um tempo bastante pro-

longado ou até mesmo pelo resto da vida.  

Principalmente nos equinos, que são, antes 

de tudo, atletas, os insultos ao sistema circulató-

rio e, em particular, ao coração têm um potencial 

de reduzir a sua capacidade funcional; portanto, 

ao examinarmos os cavalos, todos os desvios da-

quilo que consideramos normal podem ser clini- 

camente significantes. Nesse caso, devemos le-

var em consideração o uso a que se destina esse 

animal. Como os cavalos têm uma reserva circu-

latória excepcional, as doenças devem ser graves 

antes que os sinais clínicos e sintomas tornem-se 

evidentes no animal em repouso. Por isso o teste 

em exercício vem ganhando mais e mais adep-

tos, particularmente em equinos atletas. Lem-

bremo-nos de que leves danos nem sempre se 

tornam funcionalmente evidentes, a menos que 

o animal seja requisitado para uma avaliação sob 

esforço máximo. 

Devemos nos atentar para o fato de muitas 

das enfermidades cardíacas terem caráter cróni-

co, apesar de sua manifestação clínica poder sur-

gir de modo agudo. Ou seja, muitas vezes, ao 

diagnosticarmos a enfermidade cardíaca que aco-

mete o animal, ela poderá estar em fase bastante 

avançada, o que dificultará o tratamento e a pos-

sibilidade de controle da doença. Ou ainda, de-

vemos tomar um mínimo de cuidado em não 

confundir sinais e sintomas referentes a outros 

sistemas com os de origem no sistema circulató-

rio, haja vista que muitos problemas cardíacos 

podem simular quadros clínicos que nos confun-

dem e nos induzem a crer que se trata de afecções 

respiratórias, do sistema digestório ou sistémicas 

ou vice-versa. Portanto, devemos saber cfetuar 

um correto e minucioso exame clínico, com o 

intuito não apenas de se fechar o diagnóstico da 

doença que acomete o sistema circulatório como 

também que nos possibilita empreender medi-

das preventivas na propriedade em que vivem os 

outros animais contactantes ou para outras pro-

priedades. 

As afecções cardíacas são relativamente co-

muns em equinos e ruminantes, porém mais co-

mumente acabam passando despercebidas pelo 

clínico e se tornam apenas "achados de necrop-

sia". Tais alterações circulatórias podem ou não 

estar relacionadas à causa mortis, ou ser até mes-

mo apenas uma alteração detectada à necropsia, 

mas que não tenha sido responsável pelos sintomas 

apresentados pelo animal.  

Já as afecções clínicas cardiológicas em 

caprinos são muito baixas, o que ocasiona termos 

muitos poucos dados referentes à função normal 

e à fisiopatologia do sistema circulatório nessa 

espécie. Mas como os caprinos têm sido cada vez 

mais utilizados em modelos experimentais para 

o estudo de doenças circulatórias humanas, tai-

como transplantes e coração artificial, é de se 

esperar que em um futuro próximo tenhamos  
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maiores informações sobre fisiopatologia e fun-
cionamento cardíaco nessa espécie. Assim, é de 
>e esperar que mais diagnósticos de problemas 
circulatórios em caprinos sejam fechados e mais 
informações sejam obtidas possibilitando empreen-
der um tratamento eficiente e de custo acessível 
e compensador. Até lá, ainda estaremos efetuan-
Jo apenas diagnósticos, porém sem a possibilida-
de financeira de se recomendar um tratamento, a 
r.ão ser que o animal tenha um alto valor econó-
mico e/ou biológico/genético. Mas que isso nos 
sirva como desafio, instigando-nos a buscar cada 
vez mais condições técnico-científicas de obter 
diagnósticos cada vez mais precoces e fidedignos, 
.ilém de se obter medicamentos a custos baixos, 
viabilizando uma terapia eficaz e pouco onerosa 
e. por que não dizer, uma profilaxia adequada e 
pouco dispendiosa. 

Temos presenciado grandes avanços no es-
tudo do sistema circulatório e um aumento con-
siderável no uso de esteiras na mensuração e 
avaliação da capacidade funcional dos equinos — 
como os testes de esforço. Muito rapidamente 
avançam os estudos da fisiologia e fisiopatogenia 
das diversas enfermidades circulatórias em cava-
los, mediante o uso de esteiras e ultra-som, par-
ticularmente em animais de esporte, como os 
cavalos de corrida. Todavia, ainda de forma ex-
perimental. Porém é certo que havemos de espe-
rar ainda muitos anos para que essas tecnologias 
estejam facilmente disponíveis aos clínicos, pois 
são dispendiosas e necessitam de local amplo para 
seu uso, como os grandes centros hospitalares e/ 
ou de pesquisa - como no caso das esteiras. 

Sendo assim, temos de fazer um bom uso 
daquilo que nos é facilmente disponível: o exa-
me clínico, particularmente uma boa anamnese 
e um completo, cuidadoso, detalhado e eficaz 
exame físico. 

REVISÃO ANATOMOFISIOLÓGICA 

DO SISTEMA CIRCULATÓRIO 

Para o bom entendimento da semiologia do sis-
tema circulatório, bem como de todos os demais 
sistemas, há a necessidade de alguns conhecimen-
tos básicos de anatomia (estruturas e topografia) 
e fisiologia (e fisiopatogenia) referentes a ele, bem 
como as particularidades de cada espécie animal, 
em nosso caso os equinos e os ruminantes - bo-
vinos, caprinos e ovinos. Com isso, pode-se apren- 

der o que se deve procurar, onde pesquisar os 
sintomas e como examinar os diferentes órgãos 
que compõem o sistema em estudo (Quadro 6.1). 
Uma breve revisão é exposta com o intuito de 
recordar conceitos básicos indispensáveis à 
correta e plena compreensão da semiologia do 
sistema circulatório. É recomendada a consulta 
das referências apresentadas, no final deste capí-
tulo, para aprofundamento do assunto. 

Cavidade Torácica 

Os animais, por serem quadrúpedes, possuem 
um tórax achatado em suas laterais. Este achata-
mento é mais acentuado na porção ventral - cerca 
de dois terços da parte inferior do mesmo.  

Em seu interior, estão órgãos como coração, 
vasos sanguíneos e linfáticos, linfonodos, traquéia, 
pulmões e pleuras. 

Sangue 

O sangue é o principal componente do siste-
ma circulatório, pois todos os outros órgãos têm 
como função possibilitar o fluxo sanguíneo ade-
quado aos diversos órgãos e tecidos. 

Sua principal função é transportar o oxigé-
nio, além de muitas outras substâncias. O sangue 
circula com velocidades diferentes em cada tipo 
de vaso: 50cm/s nas artérias; 20cm/s nas veias; e 
0,07cm/s nos capilares. Em geral, o sangue passa 
pelo sistema circulatório em menos de 30 segun-
dos. A quantidade de sangue num ser vivo varia 
de espécie para espécie, mas em geral varia de 7 
a 10% do peso corporal do animal. 

O sangue e seus constituintes não serão es-
copo de estudo neste capítulo. Recomenda-se, 
portanto a leitura de livros especializados na área 
de hematologia. 

Coração 

Revisão Anatomofisiológica Básica 

O coração é um órgão localizado na cavidade 
torácica, em sua porção anterior e ventral, com 
sua maior parte localizada do lado esquerdo ou, 
em algumas espécies, estando metade do lado 
direito e metade do lado esquerdo. Pela maior 
proximidade cardíaca da parede torácica esquer- 
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Quadro 6.1 - Principais funções do sistema circulatório. 

1. Coração: bombear o sangue para todo o organismo e para si mesmo,  

2. Veias: conduzir sangue dos diferentes órgãos e tecidos para o coração - constitui o sistema coletor sanguíneo. 

3. Artérias: transportar sangue do coração para os órgãos e tecidos corporais - sistema distribuidor sanguíneo. 

4. Capilares: transporta o sangue de forma mais lenta e possibilita a difusão de gases e filtração de substâncias. 

5. Sangue: transportar oxigénio, hormônios, nutrientes e substâncias químicas e excretas - subprodutos do meta 

bolismo celular que necessitam ser eliminados e/ou metabolizados via renal ou hep ática. 

da, é necessário realizar um exame mais detalha-
do desse lado, porém jamais podemos negligen-
ciar o exame do lado oposto, visto que, particu-
larmente em bovinos, o lado direito - mais pre-
cisamente a valva atrioventricular direita ou tri-
cúspide - é mais comumente afetada. Em bovi-
nos, é mais comum o envolvimento dessa válvula 
nas endocardites bacterianas que as demais vál-
vulas. A explicação para isso talvez se deva que a 
maior parte das infecções bovinas — tais como as 
mastites, pododermatites, ruminites e outras -
ocorrem em locais que drenam o sangue para as 
veias cavas caudais, chegando primeiramente ao 
coração pelo átrio direito, passando então primeiro 
pela valva atrioventricular direita ou tricúspide. 

O coração tem como função principal man-
ter uma boa circulação sanguínea, a qual deve ser 
adequada para o bom funcionamento de todos os 
órgãos e tecidos do organismo. Essa circulação é 
que levará oxigénio a todas as células do corpo, 
permitirá o transporte de gás carbónico, nutrien-
tes e eletrólitos, e carreará as substâncias medi-
camentosas para todo o organismo, além de trans-
portar as substâncias indesejáveis para serem 
metabolizadas e eliminadas de modo satisfatório 
por órgãos como fígado e rins. O coração é tam-
bém o responsável inclusive pela sua própria ir-
rigação, mantendo uma oxigenação adequada para 
o seu próprio funcionamento. Juntamente com o 
sistema respiratório,.o sistema circulatório propi-
cia a hematose — a troca gasosa que ocorre nos 
alvéolos: eliminação de gás carbónico (CO ) pro-
duzido pelo organismo e a captação de oxigénio 
(O2) do ar inspirado para ser transportado pelo 
sangue até os tecidos e órgãos do organismo. 

Uma alteração nesse órgão pode ou não com-
prometer uma ou mais dessas funções acima re-
feridas, podendo inclusive levar à perda parcial 
ou completa de sua função, determinando um 
quadro de insuficiência cardíaca que se torna 
incompatível com a vida do animal, sendo, por-
tanto, fatal. Ela pode ser de curso lento, ocorren-
do num período prolongado - a chamada insufi- 

ciência cardíaca congestiva -, ou ocorrer de for-
ma rápida e fulminante — a chamada insuficiên-
cia cardíaca aguda. Na primeira, os mecanismos 
compensatórios podem ser acionados e o quadro 
revertido, ao passo que na última, a forma aguda 
e fulminante, pode não haver tempo hábil para 
que o organismo compense esse distúrbio, sen-
do, muitas vezes, um quadro fatal. 

Se a demanda circulatória for aumentada, o 
coração poderá compensar isso mediante dois modos 
básicos possíveis pelos quais se proporciona um 
maior volume circulante por minuto. São eles: 

1. Aumentar a frequência cardíaca, aumentan 
do, portanto, a quantidade de sangue por  
minuto que o coração bombeia. 

2. Aumentar a força de contração, o que deter 
mina maior força de propulsão sanguínea, a 
qual levará a um aumento da pressão arterial 
e tornará mais disponível o sangue para os 
diferentes tecidos e órgãos. 

O primeiro mecanismo é o que ocorre mais 
comumente e no início de qualquer processo de 
déficit circulatório; já o segundo ocorre quando o 
primeiro não é suficiente para compensar este 
déficit ou quando o processo evolui e se torna 
crónico, tornando o primeiro mecanismo insufi-
ciente. 

O coração possui quatro câmaras distintas por 
onde passa o sangue, cada uma delas é separada 
das outras. Porém, em cada lado do coração, cha-
mados corações direito e esquerdo, há duas câ-
maras que estão interligadas: o átrio e o ventrícu-
lo. O sangue sempre flui do átrio para o ventrículo. 
Os átrios direito e esquerdo estão separados dos 
seus respectivos ventrículos por válvulas, que se 
situam no orifício atrioventricular. Portanto, essas 
válvulas são denominadas de atrioventriculares 
esquerda e direita. A válvula cardíaca do lado 
esquerdo é a bicúspide (mitral) e a do lado direito 
é a tricúspide. São essas válvulas que impedem 
que, ao contraírem os ventrículos durante a sístole. 
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i sangue retorne aos átrios — a chamada regurgi-

^^po- decorrente da insuficiência das válvulas atri-

«^enrriculares. 

O sangue que sai do coração passa pelos gran-;;sos: 

artéria pulmonar e aorta. Para impe-iir o refluxo 

sanguíneo dos grandes vasos para B ventrículos 

durante a diástole ventricular, exis-js chamadas 

válvulas semilunares direita e ..crda, 

denominadas pulmonar e aórtica, res-

pectivamente. Pelo lado direito cardíaco circula -

ingue venoso, ao passo que pelo esquerdo, o 

hneríal. 

:'3priedades do Coração 

É de suma importância saber que o cora-

ção possui algumas peculiaridades referentes ao 

•>eu funcionamento, pois ele tem uma certa au-

tonomia e é também sujeito a um controle rea-

lizado pelo sistema nervoso simpático e paras--

impático. 

O coração é auto-excitável e contrátil, ou seja, 

n a capacidade de gerar e propagar impulsos  

elétricos e de contrair-se. Assim, ele pode, por  

controle próprio, bombear sangue para todo o  

organismo de forma rítmica e vigorosa. 

O coração é dotado de uma capacidade de 

autocontrole para que seus batimentos sejam 

ininterruptos, fortes e rítmicos. Tal capacidade se 

deve a certas características tais como: 

Batmotropismo (auto-excitabilidade). A capaci-

dade que o coração possui de se auto-excitar e 

propagar os impulsos elétricos e, assim, se con-

trair. O batmotropismo se inicia no nó sinusal.  

Cronotropismo (rítmicidade). A capacidade 

cardíaca de ritmar suas contrações na frequência 

necessária, de modo sincrônico - rítmico -, para 

que todos os seus eventos - sístole e diástole -

ocorram de forma adequada e completa. 

Dromotropismo (contratilidade). A capacidade 

que o coração tem de se contrair e promover a 

propulsão sanguínea para os vasos. 

Inotropismo (força de contração). A capacidade 

cardíaca de proporcionar uma força de contração 

necessária para que a pressão sanguínea obtida 

por essa capacidade, associada à ação das artérias 

e veias, o sangue possa ser distribuído para todo 

o organismo de modo satisfatório. 

Estrutura Cardíaca 

O coração é formado por três estruturas bási-

cas (as túnicas). São elas: o pericárdio, o miocárdio 

e o endocárdio. A essas estruturas estão associados 

os sistemas arterial e venoso, além do nervoso.  

Pericárdio. A serosa que reveste a superfície 

externa cardíaca, estando uma de suas duas por-

ções intimamente ligada ao miocárdio, revestin-

do-o. Essa porção é denominada de pericárdio 

visceral. Já a outra porção, denominada de peri-

cárdio parietal - ou saco pericárdico -, é consti-

tuída de material mais fibroso, resistente e de pouca 

extensibilidade, e envolve o coração, formando 

uma cavidade entre os pericárdios denominada 

cavidade pericárdica, em cujo interior se encon-

tra pequena quantidade de líquido seroso, o qual 

lubrifica a superfície cardíaca, facilitando a mo-

vimentação do coração. 

Endocárdio. A serosa que reveste o coração 

internamente, possuindo uma porção que reveste 

as câmaras cardíacas, constituindo-se no cha-

mado endocárdio mural ou parietal, e outra que 

recobre as válvulas cardíacas atrioventriculares, 

sendo denominada de endocárdio valvular.  

Miocárdio. Constituído por duas porções dis-

tintas histológica e funcionalmente: o miocárdio 

ordinário, que constitui o sistema contrátil - o 

músculo cardíaco em si -, responsável portanto 

pela mecânica do funcionamento cardíaco; e o 

miocárdio especializado — que é formado por 

células especializadas na formação e na transmis-

são de impulsos,'determinando portanto o ritmo 

cardíaco e sua autonomia, sendo constituído por: 

• Nó sinusal ou sinoatrial (ou de Keith-Flack), 

o qual se situa no seio venoso auricular direi 

to, na entrada da veia cava cranial, de onde 

portanto são gerados os impulsos. 

• Nó atrioventricular (ou de Aschoff-Tawara), 

que se situa no tabique interatrial.  

• Fascículo atrioventricular (ou de His), com 

seus ramos esquerdo e direito, e suas ramifi 

cações finais em forma de rede: os ramos 

subdendocárdicos (fibras de Purkinje). 

Essas três estruturas acima compõem o cha-

mado sistema de produção e condução nervosa 

do coração. 

A projeção cardíaca na parede torácica se faz 

entre o 3
2
 e o 6

a
 espaço intercostal (EIC), quase 

completamente recoberto pelos pulmões, possi-

bilitando que apenas uma pequena porção cardíaca 

tenha contato direto com a parede torácica. Essa 

porção existe nos equinos, ao passo que, nos 

bovinos, ela praticamente é insignificante. 
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Irrigação Cardíaca 

O coração é irrigado mediante as artérias e veias 

coronárias, que emergem da aorta e levam sangue 

arterial para esse órgão. Há dois grandes troncos 

de irrigação cardíaca: um longitudinal (ramo des-

cendente) e outro transversal (ou circunflexo).  

Controle Nervoso 

A mecânica cardíaca é mantida e controlada 

pelo sistema nervoso, além da capacidade auto-

nômica cardíaca dirigida pelo miocárdio especia-

lizado. O sistema nervoso autónomo, representa-

do pelos nervos cardíacos que emergem dos troncos 

simpático e parassimpático (vagai), atua como 

acelerador (simpático) e frenador ou moderador 

(parassimpático) da função cardíaca (Fig. 6.1).  

Particularidades de Algumas 

Espécies Animais 

Algumas diferenças são encontradas referentes 

à anatomia cardíaca que merecem ser descritas.  

Algumas delas são apresentadas a seguir.  

BOVINOS 

O coração dos bovinos tem forma mais globosa, 

arredondada. Sua projeção torácica ocorre entre 

o 3
e
 e 5° EIG, sua porção basal dista 6cm acima 

da linha articular escápulo-umeral, ao passo que 

seu ápice está levemente direcionado caudalmente 

e para a esquerda. O contato entre o coração e a  

parede torácica nessa espécie é mais ténue e cr.i-

nial, não se formando a zona cardíaca de macK c 

absoluta. Cerca de cinco sétimos do coração si-

tuam-se do lado esquerdo do tórax, portanto ape-

nas dois sétimos estão do lado direito.  

PEQUENOS RUMINANTES 

O coração dos caprinos se estende da 3
§
 à h'-

costela, podendo seu bordo caudal encostar-se ao 

diafragma. Uma de suas particularidade é que o 
coração dos caprinos adultos possui dois peque-

nos ossos cardíacos, os quais se situam ao redor 

do arco aórtico. À semelhança do que ocorre tam-

bém em outros ruminantes, os ramos subden-

docárdicos (fibras de Purkinje) se estendem tão 

profundamente no miocárdio que tornam sem valor 

a avaliação do eixo cardíaco, como rotineiramen-

te se faz em cães e gatos. 

O coração dos pequenos ruminantes é prati-

camente todo recoberto pelos pulmões.  

A arritmia sinusal respiratória é comum em 

caprinos, ocorrendo uma aceleração dos batimentos 
no final da inspiração. 

EQUINOS 

A forma cardíaca desses animais é mais cónica 

que a dos ruminantes e a sua projeção torácica 

vai do 3
S
 ao 6

a
 EIC, mas a inserção da porção distai 

do pericárdio no esterno ocorre no nível da 1-

costela, ao passo que para os ruminantes isso se 

dá na 6- costela. O coração dos equinos não é 

totalmente recoberto pelos pulmões - formando 

 
 

Figura 6.1 - Ilustração das principais es-

truturas cardíacas responsáveis pela gera-

ção e consução dos impulsos nervosos 

cardíacos. 
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í chamada incisura cardíaca -, desenvolvendo uma 
irei em que o coração se encosta à parede torá-
cica, uma área de macicez absoluta, e outra rela-
:•• i da região cardíaca nessa espécie, ao passo que 

- - ruminantes há somente a relativa.  
Em decorrência da dinâmica cardíaca, uma 

série de fenómenos ocorre e pode ser percebida 
mediante diferentes métodos semiológicos, den-
rre eles, se destacam: 

A geração dos ruídos cardíacos, os quais po-
dem ser auscultados ou registrados em fono-
cardiograma. 

2. A geração da atividade elétrica cardíaca, a qual 
pode ser registrada em eletrocardiograma. 
A propulsão sanguínea em determinada pres-
são, a qual pode ser avaliada mediante a pal-
pação arterial (avaliação do pulso arterial) ou 
mensurada mediante medidores de pressão 
de modo invasivo ou não, como no uso do 
esfigmomanômetro. 

O coração, nos cavalos, representa 0,7 a 1,1% 
•:• peso corporal do animal adulto, sendo maior 
cm cavalos de corrida que os de outro uso.  

O coração dos equinos encontra-se em um 
r- -Mcionamento característico: na realidade, não 
catamos avaliando o lado esquerdo do coração 
quando examinamos o lado esquerdo do tórax, 
róis o coração equino tem seu ventrículo direito 
.ranial à esquerda, além de o coração estar ligei-
ramente deslocado à esquerda da linha média to-
lácica. Sua porção apical se situa caudoven- 

tralmente no tórax, próximo ao osso esterno, à 
altura da porção dorsal do olécrano, ao passo 
que a sua base está situada mais craniodorsalmente. 
O coração, radiograficamente, ocupa a extensão 
de cinco costelas e quatro espaços intercostais, da 
2a à 7- costela. 

Em virtude disso, as quatro válvulas cardíacas 
podem ser auscultadas no lado esquerdo do tórax, 
como ilustrado pela Figura 6.2. 

Artérias, Capilares e Veias e 

Sistema Linfático 

Circulação Sanguínea 

Os vasos sanguíneos são responsáveis pela 

distribuição de sangue para todas as células do 

corpo. São eles os principais responsáveis pela 

manutenção da pressão sanguínea arterial e tam-

bém pelo retorno venoso. Quando ocorrem pro-

blemas vasculares, ou compromete-se a irrigação 

ou a drenagem, levando a processos de isquemia, 

hipoxia, degeneração e morte celular ou à estase 

sanguínea, determina-se um quadro congestivo. 

Tudo isso é decorrente da chamada insuficiência 

circulatória periférica, para diferenciar da central 

ou também denominada insuficiência cardíaca, 

relacionada a problemas cardíacos. 

A insuficiência circulatória periférica é decor-
rente de uma redução do débito cardíaco ou por 

acúmulo de sangue nos vasos periféricos. Já a  
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Figura 6.2 - Ilustração dos quatro focos de aus-:-i:a que 

podem ser examinados do lado esquerdo do tórax (A) e do 

posicionamento craniocaudal dos ventrículos e átrios (B). 

Diagrama de um registro da primeira e segunda 

bulhas (C) e de um traçado eletrocardiográfico de 

equino (D). 
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insuficiência cardíaca é decorrente de processos 

que comprometam o volume de sangue por mi-

nuto que sai do coração. 

Didática e funcionalmente, podemos dividir 
a circulação sanguínea em pequena e grande.  

A pequena circulação é aquela que vai do 

coração aos pulmões e volta ao coração. Já a gran-

de circulação é aquela cm que o sangue sai do 

coração e é distribuído para todos os órgãos e te-

cidos, para levar oxigénio, e retorna ao coração. 

Grande Circulação 

Compreende desde a saída do sangue do 
ventrículo esquerdo pela aorta, passando pela valva 
da aorta - semilunar -, sua distribuição para todo 
o corpo do animal, até seu retorno para o átrio 
direito, pelas veias cavas, sua chegada no ventrí-
culo direito, passando pela válvula tricúspide — 
atrioventricular direita. 

O sangue que sai do ventrículo esquerdo 
possui mais oxigénio, sendo considerado arterial. 
 
Figura 6.3 - Ilustração de um coração e suas câmaras e o 

sentido do fluxo sanguíneo. Em vermelho, temos os locais 

por onde circula o sangue arterial e, em azul, o venoso. 

RA = átrio direito; TV = válvula tricúspide; PV = valva do 

tronco pulmonar; MPA = artéria pulmonar principal; RPA = 

artéria pulmonar direita; LPA = artéria pulmonar esquerda; 

SVC = veia cava superior; IVC = veia cava inferior; P.VEIN = 

veias pulmonares; AV = valva da aorta; LV = ventrículo es-

querdo; MV = válvula mitral; LA = átrio esquerdo; LDA = 

dueto arterioso; Ao = aorta. 

O que chega ao átrio direito possui maior quan-
tidade de gás carbónico, considerado venoso.  

Pequena Circulação 

Inicia-se na saída do sangue do ventrículo 
direito, pela artéria pulmonar, passando pelos 
pulmões; termina com o retorno sanguíneo para 
o átrio esquerdo, pelas veias pulmonares. A pas-
sagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrí-
culo esquerdo é pela válvula mitral (bicúspide). 

O sangue que sai do ventrículo direito pos-
sui maior quantidade de gás carbónico, sendo con-
siderado venoso, ao passo que o que chega ao átrio 
esquerdo é rico em oxigénio, portanto, chamado 
de arterial (Fig. 6.3). 

EXAME CLÍNICO DO 

SISTEMA CIRCULATÓRIO 

Para que um exame clínico seja correto e com-
pleto, há a necessidade de seguirmos uma sequên-
cia metódica e conscienciosa pois, se assim pro-
cedermos, nos acostumaremos a realizar um exa-
me meticuloso, cuidadoso, eficiente e completo, 
o que nos possibilitará efetuar todos os exames 
necessários e indispensáveis, obter maior acerto 
diagnóstico, empreender uma correta terapia e 
recomendar uma adequada profilaxia (Tabela 6.1). 
Assim sendo, devemos realizar o exame clínico 
do sistema circulatório na seguinte sequência: 

1. Identificação do paciente; 
2. Anamnese; 
3. Exame físico; 
4. Exames complementares. 

Muitas vezes, médicos veterinários realizam 
apenas a ausculta cardíaca ao avaliar o sistema 
circulatório, esquecendo-se de que muitas vezes 
o exame da parte circulatória - arterial, venosa e 
capilar - torna-se mais importante e mais infor-
mativo sobre o estado geral do animal que a ava-
liação cardíaca apenas. Se limitarmos nosso exa-
me à ausculta cardíaca, muitas informações im-
portantes serão perdidas ou deixarão de ser obti-
das, tornando nosso diagnóstico medíocre e bas-
tante impreciso. Na identificação precoce do pro-
blema que aflige o animal, ao prognosticar racio-
nalmente a carreira (no caso de equinos atletas) 
ou a produção do animal (no caso dos ruminan-
tes) e no gerenciamento dos gastos financeiros que 
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Tabela 6.1 - Resumo dos aspectos mais importantes na sequência do exame clínico do sistema circulatório 

em animais de grande porte. 

  

  1) Identificação do paciente 

2) Anamnese 

3) Exame físico geral e especial: 

- Inspeção 

- Palpação 

- Ausculta 

- Percussão 

- Principalmente espécie, raça, idade, sexo e uso: relacioná-los com as princi 

pais doenças cardiovasculares para cada item da identificação do animal 

Histórico atual: 

- Queixa principal: sinais e sintomas 

- Evolução clínica da doença atual 

- Animais contactantes 

- Manejos nutricional e higiênico-sanitário 

- Condicionamento físico do animal e carga de trabalho 

- Medicamentos (dose e frequência) utilizados e resultados obtidos 

Histórico pregresso: 
- Doenças anteriores e quadros clínicos semelhantes já ocorridos? 

- Avaliação de atitudes relacionadas a distúrbios cardiovasculares 

- Observação de anormalidades anatómicas e funcionais 

- Coloração de mucosas e avaliação do tempo de reperfusão capilar 

- Avaliação do choque de ponta 

- Avaliação do pulso arterial 

- Detecção de frémitos 

- Detecção de edemas 

- Avaliação da frequência e ritmo cardíacos e respiratório 

- Detecção de ruídos normais e anormais: patológicos ou não 

- Detecção de bloqueios e desdobramentos 

- Determinação de área cardíaca 

  

4) Exames complementares: 

- Eletrocardiográfico 

- Ultra-sonográfico: 

a) Ecocardiografia 

b) Eco-Doppler 
 

- Laboratoriais 

- Fonocardiograma 

- Outros exames 

 

- Mensuração da frequência e ritmo cardíacos 

- Avaliação das ondas P e T, do complexo QRS 

- Detecção de arritmias, Bloqueios AV 

- Avaliação cardíaca, valvular e vascular 

- Avaliação anatómica e funcional do sistema circulatório 

- Avaliação de: CK e LDH (para as isoenzimas cardíacas), SDH, AST e arginase 

(avaliação hepática); ureia e creatinina (avaliação renal) 

- Avaliação das bulhas cardíacas 

  

 terão de ser efetuados, o clínico se destacará, pois 

o que mais interessa aos proprietários e tratadores 

é saber se o animal poderá desempenhar ao má-

ximo o potencial que possui, ou seja, se cumprirá 

satisfatoriamente a função a que se destina. 

Portanto, o maior desafio ao clínico será de-

terminar a significância clínica de cada observa-

ção efetuada por ele ao longo do exame clínico, 

haja vista que muitas alterações encontradas po-

dem ter pouquíssima ou nenhuma significação 

clínica. Ou o contrário: algumas vezes, o clínico 

se deparará com um quadro clínico que claramente 

indica comprometimento circulatório e o mesmo 

não obterá uma alteração compatível com o qua-

dro apresentado pelo animal. 

Devemos nos atentar ainda para o fato de 

conceitos de "normalidade" na maioria das vezes 

serem incorretos, pois não dispomos de dados 

suficientes para cada espécie animal para se afir-

mar que determinados parâmetros estão dentro 

dessa "normalidade" ou fora dela. Em equinos, 

em particular, cada raça possui parâmetros de  
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referência que são diferentes aos de outras raças. 
Variações sexuais e cronológicas também interfe-
rem na chamada "normalidade". Por isso, deve-
mos sempre avaliar os nossos pacientes e compa-
rar os dados obtidos no exame clínico com aque-
les encontrados em pesquisas científicas realiza-
das em cada espécie, raça, sexo e idade do ani-
mal em particular. Assim, diminuiremos os erros 
cometidos por generalizações, as quais são mui-
tas vezes erróneas. 

Razões não faltam para justificar a realização 
de um detalhado exame do sistema circulatório. 
Portanto, esse exame deve sempre incluir uma 
pesquisa de sinais sugestivos de insuficiência ou 
déficit circulatório e detecção de anormalidades 
circulatórias discretas. Não podemos nos esque-
cer de que, no curso de uma doença sistémica, 
ocorrem alterações que levam a uma demanda 
circulatória maior, o que sobrecarrega o sistema cir-
culatório, podendo causar alterações no sistema e 
até mesmo lesões ou disfunções de alguns de seus 
órgãos. Por exemplo, em muitos casos de problema 
digestório em equinos e bovinos, o sistema circu-
latório fica afetado e comprometido, cm decor-
rência de desequilíbrios hidroelctrolíticos e ácido-
base; ou ainda, algumas enfermidades metabólicas 
comprometem o sistema circulatório, particular-
mente o funcionamento cardíaco, como no caso 
da hipocalcemia da vaca parturiente (também 
denominada de tetania da lactação c febre vitular), 
por causa da alteração na concentração de cálcio 
sérico que interferirá nos batimentos cardíacos, 
tanto na geração de impulsos elétricos quanto na 
força de contração cardíaca. 

Ao examinar o sistema circulatório, o clínico, 
muitas vezes, sofre pressão ou é induzido e forçado 
a .se apoiar nos meios diagnósticos auxiliares ou 
subsidiários. Ele assim procederá se lhe faltar com-
petência e conhecimentos mínimos necessários e 
experiência suficiente para poder realizar o seu exame 
físico de forma adequada. Somente então, quando 
achar conveniente e indispensável, lançará mão dos 
exames auxiliares de diagnóstico que se fizerem ne-
cessários. Portanto, em geral, o maior auxílio ao 
diagnóstico clínico virá dos dados obtidos da anamne-
se e do exame físico, ambos analisados à luz de seu 
conhecimento e de sua experiência clínica. 

Assim sendo, os exames subsidiários ou com-
plementares deveriam ser utilizados somente após 
ter efetuada uma boa anamnese e um bom e acu-
rado exame físico. Mas jamais se deve concluir 
em cima apenas dos dados obtidos pelos exames 
auxiliares. Menos ainda se poderá inferir sem que 

se faça uma correta interpretação desses dados 
diante dos obtidos por anamnese e exame físico. 
Essa confrontação de dados é fundamental para 
que se possa concluir alguma coisa. 

IDENTIFICAÇÃO 

O primeiro passo no exame clínico é a identifica-
ção do animal. Com esta, podemos, em relação ao 
sistema circulatório, começar a suspeitar de deter-
minadas doenças apenas nos baseando na raça, na 
idade, no uso, no sistema de criação e no sexo do 
animal, pois determinadas afecções são mais co-
muns em determinadas raças que em outras ou mais 
comumente afetam animais leiteiros em regime 
de confinamento que aqueles criados em sistema 
extensivo, ou vice-versa; ou ainda, que animais 
recém-nascidos ou jovens são predispostos a pro-
blemas genéticos, malformações c enfermidades 
congénitas, ao passo que os adultos são mais sus-
ceptíveis às enfermidades adquiridas, tais como as 
traumáticas (reticulopericardite traumática, que 
afeta mais comumente os bovinos adultos e leitei-
ros) ou infecciosas (endocardites bacterianas). 

Espécie 

As enfermidades circulatórias que mais comu-
mente afetam os animais de grande porte variam 
de espécie para espécie. Portanto, devemos sem-
pre relacionar os dados obtidos na anamnese, exa-
me físico e exames complementares com a espécie 
em questão, pois há enfermidades que afetam de-
terminada espécie e não ou muito raramente afe-
tam outra. Há doenças que são bastante comuns em 
uma espécie e raras em outra. Por exemplo, a 
reticulopericardite é exclusiva de animais poligástricos 
— os ruminantes bovinos, caprinos e ovinos. 

Sexo 

Em relação ao sistema circulatório, não há com-
provação de haver maior predisposição em relação 
ao sexo; porém, em gado de leite, é mais comum 
encontrarmos fêmeas acometidas de distúrbios cir-
culatórios que os machos. Mas isso é mais provável 
decorrer do fato de que em bovinocultura de leite 
os bezerros serem normalmente sacrificados, abati-
dos, ao passo que as fêmeas são preservadas, tor-
nando-se adultas e utilizadas na produção leiteira. 
Portanto, elas vivem 15 a 20 anos, ao passo que a 
maioria dos bezerros não chega à fase adulta. 
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Idade 

As enfermidades circulatórias mais comu-

mente encontradas nos ruminantes e nos equí-

deos são as adquiridas. Poucas são, em termos de 

percentual, congénitas. As primeiras têm, portanto, 

maior incidência em animais adultos, ao passo que 

as últimas são mais frequentes em animais rccém-

nascidos ou jovens. Mas em equinos, muitas 

enfermidades congénitas cardíacas podem ser 

diagnosticadas somente quando esses animais 

entram em fase de treinamento ou em período 

de trabalho. 

As enfermidades cardíacas decorrentes de 

processos degenerativos, por exemplo, são mais 

comuns em animais mais velhos.  

Raça 

Algumas raças são mais predispostas a deter-

minados tipos de doenças que outras. Particular-

mente, no que se refere a este sistema, o fator mais 

importante é o uso a que se destinam c o sistema 

j e criação que é propiciado aos animais. 

Peso/Porte 

Animais que estejam acima do peso conside-

rado normal para a sua raça, sexo, idade e porte 

são mais propensos a problemas cardíacos, ainda 

mais se executam pouco exercício ou somente são 

utilizados em finais de semana e/ou esporadica-

mente, à semelhança do que ocorre com os hu-

manos, guardadas as suas proporções. Isso ocorre 

mais comumente em equinos.  

Uso ou Função 

Animais que são exercitados de modo correto 
e com frequência, tais como os cavalos de corrida e 

de outros esportes, são menos propensos a problemas 

cardíacos que aqueles que não têm seu sistema 

circulatório tão bem desenvolvido e adaptado a uma 

rotina de exercício forte o suficiente para determinar 

um esforço constante do sistema circulatório. 

ANAMNESE 

l m bom histórico do caso em si e do rebanho, 

.associado aos antecedentes individuais ou cole- 

tivos, é de fundamental importância para que 

possamos fechar um correto diagnóstico, o qual 

deve ser fechado o mais precocemente possível, 

a fim de nos possibilitar empreender um trata-
mento eficaz e em tempo hábil para se poder obter 

maior êxito terapêutico. Ou até mesmo para po-

dermos decidir pelo sacrifício do animal caso 

cheguemos à conclusão de que o tratamento é 

muito oneroso, inviável ou que a doença não possui 

cura e que, no máximo, podemos atuar paliativa-

mente - o que certamente será dispendioso.  

Queixa Principal 

Temos de tomar cuidado com o fato de mui-

tos tratadores e criadores de cavalos atribuírem, 

muitas vezes, uma performance inadequada do 

animal a problemas cardíacos e, muitas vezes, o 

problema é respiratório ou osteomuscular. Ou 
ainda, muitos deles afirmam que uma instabili-

dade, tropeço ou colapso se devem a problemas 

cardíacos (Quadro 6.2). 

Os principais sinais e sintomas que os pro-

prietários ou tratadores do animal nos informam 

ou que o clínico pode observar mais comumente 

e que estão ou podem estar associados a proble-

mas circulatórios, porém não sendo exclusivos ou 

patognomônicos deste sistema, são:  

• Cansaço fácil, fraqueza, colapso, intolerância 

ao exercício ou pobre performance atlética. 
• Emagrecimento progressivo - comumente 

visto em animais adultos. 

• Desenvolvimento retardado e incompleto — 

principalmente visto em animais em cresci 

mento. 

• Tosse - geralmente improdutiva -, respira 

ção ofegante - taquipnéia - e taquicardia. 

• Febre variável, que normalmente é intermitente, 

recidivante ou contínua — ocorre, mais comu 

mente, nos casos de endocardite em bovinos. 

• Edema de peito, barbela ou pescoço, além 

do abdome em sua porção ventral e, ocasio 
nalmente, de membros — mais comumente 

os torácicos. 

• Decúbito e perda parcial de apetite ou, mais 

raramente, anorexia. 

• Fraqueza generalizada. 

• Abdução de membros torácicos, com afasta 

mento bem evidente dos cotovelos - articu 

lação úmero-rádio-ulnar. 

• Dilatação ou distensão de veia jugular e, nos 

bovinos, da mamaria. 
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Quadro 6.2 - Principais indícios de envolvimento 

do sistema circulatório. 

1. Cansaço fácil, perda da performance e intolerân 

cia ao exercício. 

2. Arritmia, pulso irregular; edema de peito; veias  

jugular e/ou mamaria dilatadas. 

3. Fraqueza geral, decúbito, perda parcial de apetite 

ou anorexia. 

4. Taquicardia, taquipnéia e febre recidivante. 

Mucosas cianóticas ou pálidas. 

6. Morte súbita. 

• Arritmias e alterações do pulso - que normal 
mente se torna rápido e irregular. 

• Alteração na coloração das mucosas: palidez 
- que pode indicar anemia ou perda de san 
gue - e/ou cianose — mucosas ficam azuladas 
devido a uma maior quantidade de dióxido 
de carbono acumulado no sangue. 

• Presença de pctéquias, sufusões e equimoses. 
• Morte súbita. 

Histórico Atual 

Muitos cavalos que apresentam doença val-
vular cardíaca de grau moderado a grave têm um 
histórico de começarem bem uma competição, mas 
cansarem-se facilmente ao longo da prova c apre-
sentarem um período prolongado de recuperação 
- ou seja, um aumento do tempo que leva para os 
batimentos cardíacos voltarem ao normal após o 
exercício. 

Devemos investigar sobre sinais e sintomas 

para que possamos: 

• Confirmar ou não o envolvimento do sistema 
circulatório, quer de modo direto ou indireto. 

• Suspeitar de determinadas doenças (diagnós 

tico de suspeição) e descartar outros (diag 

nóstico diferencial). 

• Detalhar principalmente sobre a evolução dos 

sinais clínicos: quais surgiram primeiro e quais 

por último, bem como seu grau e como foi 

evoluindo cada um deles. 

Sobre a Evolução do Caso 

• Quais os primeiros sinais notados pelo trata 

dor, proprietário ou clínico/prático? 

- Com essas informações, podemos começar 

a suspeitar de enfermidade primária ou se 

cundária do sistema circulatório. 

• Quais surgiram primeiro e qual foi a sequência: 
- Podemos inferir sobre a gravidade do pro 

cesso e se a enfermidade em questão está 
se agravando e acometendo outros siste 
mas ou se está restringida ao sistema cir 
culatório. 

• Como eles evoluíram? Pioraram ou melhora 
ram? Quanto? 

- Podemos inferir aqui sobre a gravidade do 
processo patológico em questão e se o qua 
dro está se tornando crítico, está estabili 
zado ou se está ocorrendo melhora do caso. 

Sobre o Uso ou Não de Medicamentos 

• O animal foi medicado? Qual(is) medica 
menteis) foi(ram) utilizado(s)? Em que dose? 
Com que frequência de administração?  

- Podemos avaliar se o medicamento que foi 
utilizado está sendo eficaz ou não e se isso 
se deve a um erro de escolha de medica 
mento ou da dosagem. Ou ainda, devemos 
observar se a medicação utilizada poderia 
mascarar alguns dos sintomas circulatórios 
e isso induzir o erro de diagnóstico. 

• Houve melhora dos sintomas? Ou o quadro 
clínico piorou? Quanto? Quais sintomas me 
lhoraram e quais se agravaram ou se manti 
veram como estavam? Qual o grau de altera 
ção desses sintomas? 

— Se o medicamento está levando à melho-
ra, isso poderá também nos ajudar a fechar 
um diagnóstico mais corretamente ou a es-
tabelecer um prognóstico mais confiável, 
além de dirigir melhor nossa escolha tera-
pêutica para o caso em si, quando elabo-
rarmos a receita para o nosso paciente. 

Manejo 

Muitas devem ser as perguntas efetuadas e 
respondidas satisfatoriamente referentes ao manejo, 
pois facilitarão em muito o acerto diagnóstico e, 
portanto, aumentará a chance de êxito terapêutico 
e/ou profilático. Algumas das principais perguntas 
a serem efetuadas em relação ao manejo são: 

• Qual a alimentação que o animal recebe? Em 
que quantidade e frequência? Qual a quali-
dade dos mesmos? 

- Algumas enfermidades circulatórias estão 
relacionadas a uma alimentação errónea. 
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como no caso da sobrecarga por grãos (aci-
dose d-láctica rumenal). 

• Quais as vacinas administradas ao animal? Em 
que esquema foram aplicadas? 

Uma das doenças bastante em voga no mo-
mento, mundial e nacionalmente falando, 
e que pode causar lesões cardíacas e até 
mesmo levar o animal ao óbito é a febre 
aftosa. Em alguns casos, uma das compli-
cações dessa doença é o surgimento de le-
sões no músculo cardíaco, o que pode de-
terminar um comprometimento bastante 
sério e importante a ponto de tornar incom-
patível com a vida. 

• Quais as características do local em que o animal 
vive-ventilação, umidade, calor, higiene, etc.? 

- Sabe-se que um pasto ou piquete que 
tenha pobre higiene predispõe o animal 
a diversas enfermidades que, em proprie 
dades que primam pela correta higiene 
e limpeza, quase não se constatam. Por 
exemplo, a reticulopericardite traumá 
tica é mais comum cm propriedades em 
que haja maior possibilidade de o animal 
ingerir corpos estranhos ao se alimentar, 
tais como objetos metálicos, como pregos, 
restos de arames de cerca, parafusos e 
outros objetos pontiagudos que possam 
levar à perfuração do retículo e lesar o 
coração, causando a reticulopericardite 
traumática, ou o peritônio, determinan 
do um caso de reticuloperitonite trau  
mática. 

• Qual a função à qual se destina o animal? Qual 
sua carga de trabalho? Quanto de exercício 
realiza, de que forma e com que frequência? 

- À semelhança do que ocorre em seres hu 
manos, guardadas as devidas particularida 
des e proporções, sabe-se que o preparo 
físico do animal deve ser adequado ao tipo 
de trabalho a que será submetido. Animais 
que são submetidos a uma carga de traba 
lho mais acentuada que a habitual ou a que 
estejam adaptados são mais susceptíveis a 
problemas circulatórios que aqueles que 
levam uma vida mais pacata e tranquila, 
sem muito esforço. 

Cada animal está adaptado a uma determi-
nada carga de trabalho. Portanto, devemos sem-
pre avaliar caso a caso se o esforço a que o animal 
é submetido resulta em uma sobrecarga ou não 
ao sistema circulatório. Isso é particularmente 

importante ao solicitarmos um teste de esforço, 
em esteira, por exemplo, que deve ser suficiente 
para determinar uma sobrecarga cardíaca, haja vista 
que cada animal necessitará de uma determina-
da carga de trabalho a fim de que seja realmente 
exigido um esforço do sistema circulatório. 

Animais atletas muitas vezes podem adoecer 
ou ficar bastante debilitados em decorrência de 
enfermidades que não são relacionadas ao siste-
ma circulatório. Tais doenças podem indiretamente 
afetar esse sistema em decorrência de uma maior 
exigência circulatória ou a alterações sistémicas 
que provocam e que podem comprometer o seu 
funcionamento adequado. E quando os animais 
forem submetidos ao esforço costumeiro, eles 
podem vir a desenvolver lesões ou comprometer 
o sistema circulatório. 

Todas essas perguntas devem ser efetuadas 
e as respostas analisadas com o intuito de se de-
tectar falhas no manejo que possam predispor ou 
causar danos ao sistema circulatório dos animais. 

Histórico Pregresso 

E muitíssimo importante que perguntemos 
para o proprietário e/ou tratador do animal sobre 
outras doenças já apresentadas, procurando saber 
se teve doenças que pudessem ser indicativas de 
processo patológico circulatório anterior ao qua-
dro atual ou se a enfermidade por ele apresenta-
da poderia levar a uma afecção cardíaca posterior. 
Por exemplo, certas enfermidades infecciosas como 
mastites, algumas afecções locomotoras, absces-
sos mal curados podem predispor o animal a de-
senvolver uma endocardite bacteriana, a qual mais 
comumente afetará a valva atrioventricular direi-
ta. Então, o animal padecerá de endocardite, le-
vando-o a, mais comumente, manifestar sinais que, 
a princípio, não nos levariam a suspeitar de en-
fermidade cardíaca, tais como emagrecimento 
progressivo, febre recorrente, a qual não cede à 
antibioticoterapia e diminuição da produção de 
carne ou leite. 

Temos de perguntar sobre: 

• O provável diagnóstico dado para as doenças 
anteriores: devemos nos informar se o diagnós-
tico foi elaborado por um veterinário ou um 
prático - e buscar saber sobre a sua "compe-
tência", pois muitos são os veterinários e, em 
maior número, os práticos que desconhecem 
até mesmo o que há de mais básico sobre se- 
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miologia c clínica médica referente a este 
sistema. 
Se o diagnóstico foi ou não confirmado me-
diante dados e exames fidedignos ou elabo-
rados de modo subjetivo: muitos são os casos 
em que se supõe um diagnóstico e o mesmo 
está errado ou não pôde ser comprovado. 
Devemos, portanto, testar a veracidade das 
informações, haja vista que elas podem nos 
induzir a erro diagnóstico c de tratamento, 
levar-nos ao insucesso terapêutico e até mesmo 
à perda do animal - sua morte. Muitos são os 
tratadores que omitem informações ou men-
tem com o intuito de se livrarem de qualquer 
possibilidade de culpa da parte deles. Ou, até 
mesmo, alguns veterinários mentem com o 
fim de não serem responsabilizados pelo que 
fizeram de errado (imprudência) ou deixaram 
de fazer (negligência), evitando assim uma 
perda de reputação profissional ou serem con-
siderados incapazes e incompetentes. Se as 
doenças apresentadas pelo animal ou as 
recorrências de certas enfermidades podem nos 
indicar provável relação com problemas circu-
latórios: por exemplo, episódios recorrentes de 
tying-up - também conhecida como atamento, 
doença da manhã de segunda-feira ou 
rabdomiólise de esforço, uma doença comum 
em animais de enduro — em equino de dois 
anos de idade podem estar associados com 
fibrose miocárdica, reduzidaperformance c uma 
incidência aumentada de arritmias. 

 

EXAME FÍSICO 

Com Especial Ênfase à 
Inspeção e Ausculta 

O sistema circulatório é o responsável pela cir-
culação sanguínea corpórea, a qual é de vital im-
Qportância para a manutenção da vida bem como 
para o bom funcionamento de todos os órgãos e 
tecidos do corpo animal. Este sistema é composto 
pelo coração - seu órgão mais importante - e pelos 
vasos sanguíneos - artérias, capilares e veias. O 
sistema nervoso autónomo é o responsável pelo seu 
bom funcionamento, juntamente com os media-
dores químicos e o sistema próprio cardíaco. 

Tanto o coração como os vasos podem estar 
envolvidos diretamente com os principais distúr-
bios que afetam este sistema, podendo até mes- 

mo determinar um quadro de insuficiência circu-
latória que torna insuficiente a irrigação e a nutri-
ção dos órgãos e tecidos como um todo. O mais 
importante deles é, sem dúvida alguma, o cérebro. 

Por se tratar de um sistema em que suas doenças 
muitas vezes passam despercebidas — assintomá-
ticas - até que se tornem muito graves c atinjam 
um estágio avançado, devemos proceder a um exame 
detalhado, minucioso e completo sempre que os 
sinais clínicos manifestados pelo animal insinuem 
um provável envolvimento do sistema circulató-
rio ou o estado geral do animal esteja muito debi-
litado. 

Devemos iniciar o exame pelo órgão princi-
pal deste sistema: o coração. E prosseguir o exa-
me avaliando os vasos sanguíneos: artérias, capi-
lares e veias. 

Os meios semiológicos utilizados para se 
examinar o coração são: inspeção, ausculta, pal-
pação e percussão. Porém, dois deles são os mais 
importantes referentes ao coração: a inspeção e a 
ausculta. Já para os vasos sanguíneos, são inspe-
ção e palpação. 

Esses dois meios semiológicos mais impor-
tantes no exame do coração serão os primeiros a 
serem abordados c os mais profundamente deta-
lhados. 

Devemos ter em mente o fato de que muitas 
alterações circulatórias podem ter origem em outros 
órgãos ou sistemas, o que reforça o fato de jamais 
realizarmos uma avaliação apenas do sistema cir-
culatório isoladamente, e sim, sempre em con-
junto com uma avaliação completa do paciente. 

Devemos sempre seguir um modo padrão de 
exame físico, pois assim evitamos perder infor-
mações valiosas tanto para o diagnóstico quanto 
para a avaliação da gravidade e importância das 
alterações encontradas. Cada veterinário pode criar 
a sua sequência, não havendo uma que seja a 
melhor de todas. Cada profissional se habitua a 
uma sequência em particular, mas todos devem 
realizar um exame completo e eficaz. 

INSPEÇÃO 

Podemos utilizar o sentido da visão para realizar 
a inspeção do animal, com o intuito de avaliar o 
estado geral do paciente, bem como detectar e 
avaliar as possíveis alterações decorrentes de pro-
blemas circulatórios. É pela inspeção que deve-
mos iniciar o exame físico e é ela que nos orienta 
a realizar os exames posteriores necessários ao 
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estabelecimento do diagnóstico. Pode ser efetuada 
de duas formas distintas: direta e indireta. A direta 
é aquela em que não utilizamos qualquer aparelho 
ou instrumento; fa/emos uso apenas de nossa 
capacidade e acuidade visual. Já na indireta, 
passamos a fazer uso de instrumentos ou apare-
los, os quais nos propiciam obter imagens ou . 

_:stros, os quais deverão ser analisados c inter-
pretados com a finalidade de se realizar aferições 
obre a normalidade ou não do coração e/ou va-

sos sanguíneos. 

Inspeção Direta 

Avaliação Física e Comportamental 

Procurar observar se o animal adquire uma 
postura ou toma uma atitude anormal, a qual possa 

DOS sugerir estar ocorrendo algum distúrbio cir-

culatório, seja ele primário ou secundário. Por 

exemplo, detectar a presença de: 

Edemas: geralmente em cabeça, barbela e 

peito nos ruminantes e peito e abdome em 

equinos. 

Pulso venoso positivo: uma pulsação da veia 
jugular e/ou mamaria que ocorre imediatamen-

te após a primeira bulha cardíaca. 

• Abdução de membros torácicos na tentativa de: 
-  respirar melhor: em quadro de dispneia por 

edema pulmonar ou por insuficiência car-
díaca em que haja menor oxigenação san-
gíiínea. 

- diminuir a dor decorrente de uma reticu-
lopericardite traumática: nessa enfermidade, 
é comum haver relato ou observarmos que 
o animal enfermo sente dor e geme ao 
descer uma rampa, procura ficar em aclive, 
com os membros torácicos em local mais 
alto que os pélvicos, evita fazer curvas 
acentuadas à esquerda e se deitar, para não 
sentir dor ao levantar-se. 

• Observar se há dilatação de vasos como as veias 
jugular e mamaria. 

• Anoxia: mucosas aparentes revelando palidez 
ou cianose - adquirindo coloração azulada. 

Não podemos nos esquecer de que os edemas 
ocorrem, mais eomumente, em razão de quadros de 
hipoproteinemia, porém temos algumas causas mais 
importantes que devem ser descartadas primeiro, 
para somente então passarmos a pensar cm causas 
cardíacas. O edema pode ocorrer devido a: 

• Pressão hidrostática capilar aumentada: pou 
co comum em equinos, mas pode ser conse 
quência, por exemplo, de uma falha cardíaca 
direita e obstrução venosa. 

  

 

Figura 6.4- Inspeção de mucosas em equinos: coloração normal (A) e avaliação do Tempo de Reperfusao Capilar (TRC) 

em animal que apresenta mucosas azuladas - cianóticas (B). 
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• Danos capilares (bastante comuns em vete 
rinária): como os que ocorrem na arterite vi 
rai equina e em processos auto-imunes. 

• Obstrução linfática: como os decorrentes de 
formações neoplásicas. 

• Pressão coloidal osmótica diminuída: decorren 
tes, por exemplo, de perda de proteína, seja 
por problemas renais, hepáticos ou digestórios. 

Todo edema é essencialmente Godet positi-
vo. Somente em casos mais crónicos, em que há 
fibrosamento, ele se torna Godet negativo.  

O sinal de Godet positivo é aquele em que ao 
realizarmos uma pressão digital considerável so-
bre a área suspeita de edema, notamos a forma-
ção de uma depressão no local pressionado, ca-
racterizando-se assim um acúmulo de líquido no 
espaço intersticial. 

Os edemas podem ser passivos, como o que 
decorre de problemas circulatórios, sendo frios e 
indolores, ou ativos, decorrentes de processos 
inflamatórios, quentes c dolorosos. 

E bastante comum que animais com falha 
cardíaca congestiva apresentem emagrecimento 
progressivo - ou seja, um histórico de perda de peso 
contínua. Porém, devemos salientar que, mais 
comumente, isso se deva a problemas digestórios 
ou respiratórios que a circulatórios. Portanto deve-
mos avaliar o animal por completo e detectar 
alterações compatíveis com distúrbios circulatórios 
para então se associar o emagrecimento a este sistema. 

Exame das Mucosas 

Primeiramente devemos proceder ao exa-
me das mucosas, o qual nos possibilitará inferir 
algumas conclusões acerca da possibilidade ou 
não de o sistema circulatório estar envolvido no 
processo patológico, tanto direta quanto indi-
retamente; estando envolvido, avaliar o grau de 
seu envolvimento, de prejuízo ou danos a este 
sistema. 

Avaliação da Coloração 

A coloração das mucosas depende de vári-
os fatores, dentre os quais: quantidade e qua-
lidade do sangue circulante, trocas gasosas, 
presença ou não de hemoparasitos, função he-
pática adequada, medula óssea e outros fatores. 
Portanto, é na análise global que podemos inferir 
conclusões sobre as alterações encontradas na co-
loração das mucosas. Veja o capítulo referente ao 

exame das mucosas para ter maior elucidação sobre 

o assunto. 

Porém, algumas alterações são passíveis de 

ocorrer como decorrência de problemas circula-

tórios mas, muitas vezes, não podemos dizer que 

são patognomônicas de distúrbios circulatórios, 

pois podem ocorrer em decorrência de distúrbios 

respiratórios ou outros. 

A coloração azulada das mucosas indica tra-
tar-se de um distúrbio da hematose, a troca gasosa 

que ocorre nos alvéolos e que depende mais dos 

pulmões que do coração, porém esse órgão 

poderá levar à cianose caso não consiga propor-

cionar ao organismo uma circulação sanguínea 

adequada, quer seja por problemas cardíacos ou 

vasculares. Mas não nos podemos esquecer de 

averiguar se o animal apresenta ou não anemia, a 

qual tornará as trocas gasosas e o transporte de 

oxigénio deficiente, tornando-o hipercapnéico -

com excesso de dióxido de carbono. Ou ainda, 

avaliar se o animal está desidratado ou em cho-

que, o que levará a menor pressão sanguínea e 

acarretará diminuição da perftisão tecidual e acú-

mulo de dióxido de carbono nos tecidos periféri-

cos, dentre os quais as mucosas passíveis de se-

rem inspecionadas clinicamente. Ou seja, muitas 

são as causas de cianose, algumas de origem cir-

culatória e outras, respiratória ou sistémica. Por 

isso devemos sempre realizar um completo exa-

me clínico, não apenas examinar os sistemas que 

a princípio julgamos estarem envolvidos primaria-

mente no processo patológico em questão. Po-

rém vale uma ressalva: para que a alteração na 

coloração da mucosa seja percebida, o quadro 

patológico do animal deverá estar bastante avan-

çado; caso contrário, pouca ou nenhuma alteração 

será observada - como a cianose (Fig. 6.4). 

Avaliação do Estado Circulatório Periférico 

Podemos averiguar o status geral sanguíneo 
do animal com o intuito de obter informações sobre 
o seu estado de hidratação, detectar sinais de 
distúrbio circulatório como choque e outros. Para 
tal, devemos realizar o teste chamado de Tempo 
de Reperfusão Capilar (TRC) ou Tempo de Preen-
chimento Capilar (TPC). Mediante esse teste, 
podemos avaliar o estado hídrico do animal, 
detectando sinais de desidratação e hipovolemia 
(como o que ocorre no choque hipovolêmico). 

O TPC normalmente varia de l a 2 segun-
dos. Caso esteja aumentado, devemos investigar 
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causa que, na maioria das vezes, deve-se a 
L diminuição do volume circulante, como ocorre 
i casos de desidratação, ou pode ser decorren-
de choque, em seus mais diversos tipos. 

Avaliação dos Vasos Sanguíneos 

Podemos avaliar os vasos sanguíneos pela -.-
peção e pela palpação, com o propósito de 
detectar as alterações decorrentes de distúrbios 
rasculares ou mesmo cardíacos, os quais podem 
se refletir nos vasos sanguíneos. Mas não deve-
ics nos esquecer de que muitas doenças sistê--
.xas podem afetar a circulação sanguínea, levando - 
Alterações passíveis de serem detectadas na 
palpação e inspeção vascular, tais como desidra-
tação e choque hipovolêmico, anemias, septice-
rr.ia e outros. 

Porém, a palpação é de maior utilidade na 
avaliação de artérias e características de seu pul-
so, ao passo que a inspeção possui menor impor-
:incia, pois nos fornece menor número de infor-
mações. Isso não serve de desculpa para não rea-
lizarmos tal exame, pois é na análise de todos os 
dados obtidos no exame clínico como um todo 
que poderemos fechar o diagnóstico. A falta ou 
escassez de informação por algum dos meios 
semiológicos pode ser o diferencial entre o fe-
chamento ou não do diagnóstico ou do acerto ou 
erro deste. 

Podemos inspecionar as veias e os capilares. 
Mais facilmente, inspecionamos as veias jugula-
res nas faces ventrolaterais do pescoço - no cha-
mado sulco da veia jugular - de um equino ou 
ruminante ou a veia safena na face interna do 
membro pélvico de equinos ou ainda as veias 
mamarias em ruminantes. 

Quanto aos capilares, normalmente se inspecio-
nam os vasos episclerais, os quais nos dão uma ideia 
geral de como está a circulação sanguínea nos capi-
lares em geral. Porém devemos descartar a possibi-
lidade de os processos oculares levarem a alterações 
que possam mascarar problemas circulatórios. 

Avaliação da Veia Jugular 

A avaliação da veia jugular pode nos propiciar 
sinais de distúrbios vasculares e/ou cardíacos, os 
quais nos auxiliarão a diagnosticar e interpretar 
disfunções circulatórias. Para um correto diag-
nóstico e avaliação desses sinais, devemos ter um 
pouco de noção dos fatores que influenciam a 
função jugular. 

Anatomicamente, a veia jugular fica acima do 
nível do átrio direito, que recebe o sangue veno-
so dessa veia. Com a pressão sanguínea máxima 
do átrio direito (14mmHg), a coluna de sangue 
que é possível ficar na veia jugular é de aproxi-
madamente 15cm em altura. Se há um preenchi-
mento maior que o da j ugular, então estamos diante 
de um distúrbio cardíaco ou vascular. Porém ra-
ramente observamos tal preenchimento. Quase 
sempre ele é menor que isso - 8 a lOcm. Quando 
o animal abaixa a cabeça no nível do solo, por 
gravidade essa distensão pode estar aumentada 
mas, ao levantar novamente a cabeça para a po-
sição normal em, no máximo, um ou dois ciclos 
cardíacos, essa distensão se desfaz. Portanto, na 
maioria das vezes, o que observamos é que a veia 
jugular aparenta estar vazia. 

A pulsação que mais comumente observa-
mos em equinos na veia jugular corresponde a 
uma pulsação reflexa da jugular em decorrência 
da pulsação da artéria carótida que se situa ime-
diatamente abaixo da jugular. Mas pode ocor-
rer, também, pela influência da respiração ofe-
gante do animal ou decorrente de anormalidade 
cardíaca. Só haverá pulsação da jugular quando 
essa veia se encontrar com sangue acumulado 
em seu interior — o que pode ou não ser patoló-
gico, como no caso de um pulso venoso positivo 
comentado a seguir. 

As causas de dilatação da jugular são várias, 
mas as mais comuns são: presença de massa 
intratorácica, que dificulta o retorno venoso ao 
coração; endocardite atrioventricular direita gra-
ve, que leva à insuficiência e, mais raramente, à 
estenose; efusão pericárdica e elevação da pres-
são venosa central, como decorrente de falha car-
díaca direita ou sobrecarga iatrogênica de volu-
me. Para fecharmos o diagnóstico dessas altera-
ções, devemos, muitas vezes, lançar mão de exa-
mes complementares. 

Pu/sos Venosos 

Normalmente, em bovinos e equinos, po-
demos observar movimentos na veia jugular 
distendida, em sua porção próxima à entrada 
do tórax, na região denominada de sulco da veia 
jugular. É o chamado pulso venoso jugular, o 
qual pode ser patológico (positivo) ou fisioló-
gico (negativo), conforme coincida ou não com 
a sístole ventricular ou primeira bulha, respec-
tivamente. 
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Pulso Venoso Negativo (Fisiológico) 

É observado durante a fase final da fase dias-
tólica, imediatamente anterior à sístole ventricu-
lar. E mais facilmente notado em animais magros, 
mais evidente nos bovinos que nos cqiiinos, tor-
nando-se mais nítido quando o animal abaixa a 
cabeça ao se alimentar ou beber água. 

Particularmente em bovinos, quando a vaca 
está lactante, pode se tornar evidente também na 
veia mamaria. 

Pulso Venoso Positivo (Patológico) 

É observado desde a entrada no tórax, pro-
pagando-se em direção à mandíbula, durante a 
fase sistólica ventricular, portanto, observado logo 
em sequência à primeira bulha cardíaca. É de-
corrente da regurgitação sanguínea por meio da 
válvula tricúspide, a qual não oclui totalmente a 
passagem do sangue do ventrículo direito para o 
átrio direito, caracterizando assim um quadro de 
insuficiência da valva atrioventricular direita. Como 
essa válvula não consegue impedir o retorno san-
guíneo do ventrículo para o átrio, ocorre, então, a 
regurgitação de sangue para a veia jugular, com 
formação de uma onda pulsátil nessa veia. 

Em vacas em lactação, isso se torna evidente 
também na veia mamaria. 

Temos de tomar cuidado em não confundir o 
pulso venoso jugular positivo com o pulso que 
pode ser percebido no sulco da veia jugular na  

entrada do tórax, mas que decorre da pulsação da 
artéria carótida que está abaixo da jugular, a qual 
pode, em alguns casos, se propagar para os teci-
dos adjacentes, simulando o pulso venoso jugu-
lar patológico, chamado de pulso venoso jugular 
falso, que pode ser diferenciado do patológico, 
pois, ao pressionarmos a veia jugular próximo à 
entrada do tórax, como ilustrado na Figura 6.5. 
abole-se o pulso da jugular se o pulso venoso for 
o positivo, ao passo que o falso pulso venoso po-
sitivo continua a existir. O positivo é abolido, pois 
se impede, assim, o refluxo sanguíneo do coração 
para a veia jugular (Tabela 6.2). 

Choque Cardíaco 

Diferentemente do que ocorre em seres hu-
manos, nos quais o coração, com sua porção apical, 
ou seja, sua ponta, bate contra a parede torácica 
na contração ventricular, em animais de grande 
porte c a parede do ventrículo que bate contra a 
parede, constituindo-se assim o chamado choque 
cardíaco ou choque lateral do coração, e não choque 
de ponta, como de denomina este fenómeno em 
humanos. 

Para que se possa observar esse fenómeno, 
devemos posicionar o membro torácico esquer-
do mais cranialmente que o direito e observar a 
região torácica logo acima c caudal ao cotovelo — 
olécrano. Mesmo assim, somente em animais 
magros ou de peito estreito é que isto se torna  

  

 

• 

Figura 6.5 - (A) Compressão sobre a veia jugular para avaliar seu preenchimento, suas características e diferenciar pulso 

venoso positivo de pulsação da jugular reflexa à pulsação da artéria carótida; (B) observação da veia safena na face 

medial de membro pélvico de um equino, sobre a articulação tibiotarsicometatársica. 
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Figura 6.6 - Inspeção de vasos episclerais em bovinos: não preenchidos (A) e ingurgitados (B) - a seta mostra uma região 

"eoplásica, a qual deve ser a causa desse ingurgitamento, e não um distúrbio circulatório. 

notável. Mais comumente, palpamos esse cho-
que cardíaco, mais evidente no 5- ou 6° EIC. 
Buscamos avaliar, por esse método, a intensida-
de e a posição em que ocorre. Animais magros 
evidentemente possuem choque mais intenso que 
os obesos. Podemos detectar alterações tanto de 
intensidade quanto de localização dos choques 
cardíacos. As causas dessas alterações podem ou 
não ser patológicas. Por exemplo: um desloca-
mento cranial do choque é encontrado em gestação 
semelar ou avançada - cm sua fase final - ou 
decorrente de processos patológicos como ascite, 
sobrecarga rumenal ou gástrica - em equinos -, 
hidrâmnio. 

Inspeção Indireta 

Exame do Coração 

A inspeção cardíaca só é possível mediante 

os chamados exames complementares ou mediante 

a inspeção indireta, haja vista que ele está dentro 
da cavidade torácica, tornando impossível sua 
visualização direta. 

Dentre os métodos de inspeção indireta te-
mos, como os mais importantes e mais comumente 
utilizados, os seguintes exames: 

• Exame radiográfico. 
• Exame ecocardiográfico (a ultra-sonografia 

cardíaca) - associado ao Doppler (um método 
que possibilita a avaliação do fluxo sanguíneo 
- seu sentido/direção e sua velocidade) ou não. 

• Tomografia computadorizada e ressonância 
magnética, as quais raramente são utilizadas 
e, se usadas, apenas em grandes centros de 
pesquisas estrangeiros e alguns raros nacio 
nais. Isso por causa do elevado custo dessas 
técnicas e das poucas informações que esses 
exames podem propiciar além das obtidas 
mediante outros meios diagnósticos de maior 
facilidade de uso e custo. Portanto, não serão 
abordados esses exames neste livro. 

  

Tabela 6.2 - Características dos pulsos venosos positivo e negativo. 
•MMMMHHMIMMIM 

Positivo 

Sístole ventricular 

Sistólico 

Bem evidentes e difundem-se até a 

cabeça do animal 

Coincide com ele 

Negativo 

Contração atrial 

Pré-sistólico 

Leves, de igual intensidade em ambas 

as veias jugulares e difusas 

Antecede-o 

 

Pulso venoso 

Sincrônico com Fase em que 

ocorre Características das 

ondulações 

Relação com o pulso arterial 
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Os exames radiográfico e ecocardiográfico 
estão descritos com mais detalhes neste capítulo 
no item Exames Complementares. 

AUSCULTA 

A ausculta cardíaca é um meio semiológico de grande 
importância na avaliação clínica do animal, pois 
possibilita a realização do diagnóstico de diversos 
distúrbios cardíacos ou a detecção de alterações tais 
como arritmias, sopros, roce pericárdico, desdo-
bramentos de bulha e outras alterações, sejam 
patológicas ou fisiológicas. É também um método 
de baixíssimo custo e de certa facilidade de uso, 
desde que se tenha o mínimo de conhecimento 
necessário para a correta realização e interpretação 
dos dados obtidos pela ausculta cardíaca. 

Devemos também realizar conjuntamente a 
ausculta pulmonar em casos de suspeita de pro-
blemas circulatórios, visto que alguns processos 
patológicos circulatórios podem levar a problemas 
pulmonares, como insuficiência cardíaca esquer-
da que leva, em primeira instância, a edema pul-
monar. 

Em medicina veterinária, realizamos a aus-
culta indireta, ou seja, mediante o uso de instru-
mento apropriado, quer seja um estetoscópio ou 
um fonendoscópio, uma vez que a ausculta dire-
ta é de risco para o examinador (médico veteri-
nário) e anti-higiênico. Assim, abordaremos ape-
nas a ausculta indireta. 

Para que possamos realizar uma ausculta car-
díaca de modo correto e satisfatório, devemos tomar 
alguns cuidados básicos, tais como: 

• Utilizar um bom estetofonendoscópio, se pos 
sível aquele denominado de cardíaco, por ser 
mais comumente utilizado pelos cardiologis 
tas. O estetofonendoscópio ideal é o do tipo 
Sprague ou Rappaport (Gõtze), os quais pos 
suem um manguito duplo - duas pequenas 
mangueiras -, além de um esteto e um 
fonendoscópio acoplados — ou seja, um cone 
e um diafragma, ambos em ângulos retos, 
facilitando a introdução profunda na região 
axilar dos animais. 

• Realizar o exame cm local silencioso c livre 
de insetos e ruídos externos. 

• Auscultar todos os focos cardíacos - pulmo 
nar, aórtico, mitral e tricúspidc. 

• Ter paciência em realizar uma boa e comple 
ta ausculta cardíaca. 

• Auscultar também os pulmões c toda a cavi 

dade torácica para evitar perder informações 

que possam ser valiosas no auxílio diagnósti 

co e no exame que é feito durante o trata 

mento para se avaliar a evolução do caso. 

O estetoscópio possui cones para a auscul-
ta. Os cones, também denominados de peças 

de Ford, são adequados para a ausculta de ru-

ídos graves, ou seja, os de baixa frequência, tais 

como alguns sopros e bulhas cardíacas, ao pas-

so que os fonendoscópios possuem diafragmas -

também denominados de peças de Bowles -. 

os quais são ideais para a ausculta de ruídos de 

alta frequência, ou seja, os agudos. Portanto, 

são mais comumente utilizados, uma vez que a 

maioria dos ruídos ou sons passíveis de auscul-

ta é de alta frequência. Vale ressaltar a impor-

tância de, ao se utilizar os cones, não pressio-

nar o estetoscópio em demasia contra a pele do 

animal, ou estaremos distendendo a mesma, 

tornando-a semelhante a um diafragma, dificul-

tando, portanto a ausculta de ruídos de baixa 

frequência. Além disso, devemos sempre reali-

zar a ausculta cardíaca mediante o uso de ambos: 

o diafragma e o cone. Assim, estaremos obten-

do maiores informações na ausculta e melho-

rando nosso exame físico e nossa capacidade 

diagnostica (Fig. 6.7). 

Porém, antes de realizarmos a ausculta cardíaca, 
devemos saber o local adequado para se realizar 

esse exame e o que podemos avaliar por ele. 

Mediante a ausculta cardíaca, podemos prin-

cipalmente avaliar: 

• Frequência cardíaca. 
• Ritmo cardíaco. 
• Bulhas (total de quatro). 
• Ruídos anormais (como os sopros e os roces), 

patológicos ou não. 
• Focos de ausculta. 
• Ruídos adventícios. 

Para que não esqueçamos nenhum desses 
itens, podemos utilizaras palavras "FRacasso do 

BRasil na FRança" (que todo brasileiro se re-

corda) como método mnemónico, nas quais as 

vogais são desprezadas e utilizamos somente as 

consoantes formadoras de par com a letra R.  

A sequência da avaliação na ausculta cardía-
ca é a seguinte: 
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Figura 6.7 - Fonendoscópio, utilizado para ausculta. 

 
 

1. Mensuração da frequência cardíaca. 
2. Avaliação da intensidade e características dos 

ruídos cardíacos e da área de ausculta. 

3. Avaliação individualizada dos ruídos cardí 
acos mediante referências topográficas das 
áreas valvulares cm cada lado do tórax. 

4. Avaliação dos sopros quanto às suas caracte 
rísticas e localização dos pontos de máxima 
intensidade (PMI). 

A frequência cardíaca cm animais hígidos c 

igual à frequência dos pulsos, portanto dirigc-sc 
à parte referente dos pulsos arteriais para saber a 
frequência normal para cada espécie animal e sua 

faixa etária. 
Para a realização e interpretação correta da 

ausculta cardíaca, devemos saber o local cor-
reto de se auscultar o coração. Devemos saber 
localizar os focos principais de ausculta: pul-
monar, aórtico, mitral e tricúspide. Cada um 
deles corresponde a uma das quatro válvulas 
cardíacas. 

Gomo existem mais focos de ausculta do lado 
esquerdo do coração e este se encontra mais pró-
ximo à parede torácica esquerda, é comum ver-
mos médicos veterinários realizarem a ausculta 
cardíaca apenas desse lado, negligenciando o lado 
direito. Isso é um erro crasso. Jamais devemos 
deixar de auscultar ambos os lados do tórax, já 
que muitas doenças geram alterações que podem 
ser detectadas apenas do lado direito cardíaco. 
Somente para citar um exemplo, as endocardites 
bacterianas em bovinos são mais comuns no foco 
da tricúspide (Figs. 6.8 e 6.9). 

Figura 6.8 - Ausculta pulmonar em equino que apresenta 

sinais de doença circulatória: edema de peito e membros. 

Muitas vezes, um problema cardíaco pode levar a um dis-

túrbio respiratório, sendo, portanto, recomendável se reali-

zar também uma ausculta pulmonar para se detectar um 

provável envolvimento do pulmão. 

Focos de Ausculta Cardíaca 

Os focos de ausculta cardíaca em animais 
de grande porte são os locais que correspondem 
ao melhor local de ausculta dos ruídos cardía-
cos associados às válvulas cardíacas de mesmo 
nome e não ao local anatómico referente à pro-
ximidade das mesmas (Tabela 6.3). 

Jamais podemos esquecer que é sempre ne-
cessário mensurar a frequência cardíaca, inde-
pendentemente de já se ter mensurado a taxa 
de pulso (frequência das pulsações), porque nem 
sempre a frequência de ambos é igual. Pode ocor-
rer de o tempo da diástole ser muito curto, não 
dando tempo suficiente para ocorrer o enchimento 
adequado dos ventrículos, o que determinará uma 
ejeção de sangue pelas artérias pequena o bas-
tante para que não seja detectado um pulso ar-
terial. Portanto, devemos sempre realizar ambas 
as mensurações: frequência respiratória e taxa 
de pulso. Qualquer diferença significativa deve 
ser então explorada (Figs. 6.10 e 6.11). 

Ruídos Cardíacos Normais e 
Patológicos ou Anormais 

Os principais ruídos cardíacos, considera-
dos normais, são: primeira e segunda bulhas. 
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Figura 6.9 - Ilustração de uma ausculta cardíaca realizada 

do lado direito do tórax de um bovino.  

Porém, existem quatro bulhas cardíacas, as quais 
podem ser auscultadas por um clínico experiente 
mediante o uso de um bom fonendoscópio ou 
detectadas pela fonocardiografia, sendo também 
ruídos normais, portanto não patológicos. A aus-
culta dessas bulhas pode nos propiciar diversas 
informações valiosas que, bem interpretadas, nos 
levam a conclusões sobre a normalidade ou 
não das válvulas cardíacas c funcionamento do 
coração. 

Muitas vezes, é comum auscultarmos um ruído 
cardíaco concomitante à primeira bulha, que 
corresponde à quarta bulha, mas que antecede a 
primeira bulha e, com isso, pensamos tratar-se de 
um desdobramento de primeira bulha, o que 
muitas vezes não é realmente o que ocorre. Por-
tanto, devemos ter cuidado em não nos precipi-
tarmos na interpretação dos dados obtidos. Te-
mos de verificar cuidadosamente se se trata de 
quarta bulha ou de desdobramento de primeira 
bulha. Mas felizmente nenhum desses eventos é 
considerado patológico. 

Devemos ainda lembrar que, quando a fre-
quência é muito alta, fica difícil distinguir as bu- 

lhas, ficando geralmente o segundo ruído quase 
inaudível. 

Bulhas Cardíacas 

Entende-se por bulhas cardíacas as vibrações 
sonoras produzidas pelo coração que podem ser 
auscultadas mediante uso de estetoscópio e/ou 
fonendoscópio ou ainda registrados em fonocar-
diograma. São considerados ruídos cardíacos, clas-
sificados como normais ou fisiológicos, para se 
diferenciar dos ruídos anormais ou patológicos, 
tais como os sopros cardíacos. 

As bulhas cardíacas são geradas por eventos 
mecânicos, ao contrário do registro eletrocar-
diográfico, que representa graficamente os even-
tos elétricos que ocorrem no coração. 

Cada bulha cardíaca é originada por um con-
junto de eventos e não por um único fenómeno 
em si. Conhecendo quais são estes eventos, po-
demos inferir sobre as possíveis causas que de-
terminariam uma alteração de cada uma das bu-
lhas cardíacas. 

Mas ainda permanece controversa a génese 
precisa das bulhas cardíacas. 

Portanto, a seguir, descreveremos de modo 
simplificado como são produzidas as bulhas car-
díacas e algumas de suas características básicas. 

Primeira Bulha (51) 

A primeira bulha cardíaca, de forma sim-
plificada, é gerada por: 

• Fechamento (com tensão e vibração) das 
válvulas atrioventriculares esquerda - mitral 
- e direita - tricúspide. 

• Distenção (tensão e vibração) das cordoalhas 
tendíneas - estruturas filamentosas que ligam 
as valvas ou folhetos valvulares ao coração. 

• Ruído muscular da contração ventricular. 

Tabela 6.3 - Localização dos focos de ausculta em equinos e ruminantes.  
 

Espécie Pulmonar 
Focos de a 

Aórtico 

jsculta cardíaca 

Mitral  

Bovina 

Equina 
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3° EIC esquerdo 
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3
S
 EIC esquerdo 
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EIC esquerdo 4- 

EIC esquerdo 
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3
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 ou 4- EIC direito 

3
9
 ou 4

9
 EIC direito 

EIC = Espaço intercostal. 
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F-sura 6.10- Ilustração dos 
eos de ausculta na espé- 
ie equina. Devemos lem- 
-;- que o foco da tricús- 
;e também é auscultável 

o lado esquerdo do tórax, 
?~^ posição um pouco mais 
:~i~ial e ventral que o foco 
^ oulmonar. P = pulmonar; 

= aorta; M = mitral; T = 
i rJspide.  

 
 

Figura 6.11 - Ilustração dos focos de 

ausculta na espécie bovina: P = pul-

monar; A = aorta; M = mitral (todos 

do lado esquerdo do tórax); T = tri-

cúspide (no lado direito). 

  

A primeira bulha tem, portanto, como carac-

terística ser coincidente com o pulso arterial e o 

choque pré-cordial. É chamada também de ruído 

sistólico, pois marca o início da fase sistólica. É 

seguida pelo pequeno silêncio e precedida pelo 

grande silêncio. Coincide ou vem imediatamente 

antes do pulso arterial e coincide com o choque 

de ponta (pré-cordial) cardíaco. É mais audível 

no ápice cardíaco. 

Ela é comumente representada foneticamente, 

para se aproximar do ruído auscultado, como "lubb". 

É um som de longa duração e baixa frequência; 

na região atrioventricular esquerda, é o ruído de 

maior intensidade (volume). 

Segunda Bulha (52) 

A segunda bulha ocorre em decorrência de: 

• Fechamento das válvulas semilunares (sig- 

móides) pulmonar e aórtica. 

• Desaceleração da coluna de sangue nos gran 

des vasos. 
• Repercussão do sangue contra as válvulas 

semilunares na tentativa de retornar aos ven 
trículos. 

A segunda bulha é denominada de ruído dias-
tólico. É ela que marca o início da fase diastólica. 
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Ocorre no final da fase de cjeção sanguínea ven-
tricular e logo após o fechamento das válvulas semi-
lunares. É seguida pelo grande silêncio e prece-
dida pelo pequeno silêncio. É mais facilmente 
auscultada na base cardíaca. 

Ela é comumentc representada foneticamente, 
para se aproximar do ruído auscultado, como 
"dupp". E um som curto, de alta frequência, in-
tenso, especialmente audível na base cardíaca. 
Geralmente c de fácil ausculta, porém menos 
audível que o Si. 

Terceira Bulha (53) 

A terceira bulha ocorre em decorrência de: 

• Distensão e vibração dos ventrículos quando 
do início da diástole. 

• Enchimento rápido das câmaras cardíacas pelo 
sangue e o choque deste contra as paredes 
internas ventriculares, que ocorre no início 
da diástole. 

A terceira bulha é esporádica em bovinos e 
freqiiente em equinos, porém nem sempre de fácil 
ausculta. E conhecida também como ruído de 
preenchimento ventricular. Ocorre no final do 
início do preenchimento ventricular rápido, no 
início da diástole. Ele c mais próximo de S2 que 
de S4. Algumas vezes é tão próximo de S2 que 
erroneamente se diagnostica um desdobramento 
de S2, o que é bastante incomum em equinos. 
Está associado à retração das paredes das câma-
ras ventriculares e desaceleração do sangue no final 
do preenchimento rápido durante o início da diás-
tole ventricular. 

Quarta Bulha (54) 

A quarta bulha ocorre em decorrência de 
contração atrial e sua vibração. 

É denominada pré-sistólica, pois ocorre ime-
diatamente antes da sístole, sendo, muitas vezes, 
confundida com um desdobramento de primeira 
bulha. Tem como características ser um ruído cur-
to (breve), quieto, de baixa frequência, que é mais 
facilmente audível próximo à região dorsal ventri-
cular (base cardíaca). Ele é composto de até 4 
componentes, sendo que apenas um é auscultado. 
O último desses componentes é o primeiro do SI. 
Ele é descrito como um suave "/a". Quando o in-
tervalo P-R é longo, nota-se melhor o S4. Porém, 
quando o P-R é curto, ocorre a mistura de S4 com 

SI, tornando este último ruído mais longo. Se S4 
for muito próximo de SI, seus ruídos serão indis-
tingúíveis, sendo confundido com um desdobra-
mento de primeira bulha (SI). Aliás, o desdobramen-
to de SI cm equinos é bastante incomum, sendo 
portanto mais provável estarmos diante de uma 
sobreposição de S4 com SI que desdobramento 
de SI. Como SI é decorrente da sístole ventricu-
lar, no caso de o animal apresentar um bloqueio 
atrioventricular de segundo grau, a contração atrial 
não será seguida da sístole ventricular, ficando 
portanto bastante óbvio o S4 (Figs. 6.12 e 6.13). 

Todas as quatro bulhas podem ser ausculta-
das do lado esquerdo do tórax em equinos, na 
porção cranioventral. Note que o S4 na realidade 
é o primeiro ruído no ciclo cardíaco. Normalmente 
ele é denominado de ruído de contração atrial, 
identificado por muitos autores com a letra A. 

Tanto SI quanto S2 são resultantes da sístole 
ventricular; portanto, podem ser auscultados to-
das as vezes que os ventrículos se contraem, inde-
pendentemente da contração atrial ou não. Am-
bos os ruídos podem sofrer alteração de intensida-
de e qualidade, caso os átrios não funcionem ade-
quadamente, porém não deixam de ocorrer. 

Devemos estar cientes, portanto, do fato de 
que os ruídos cardíacos não são resultantes do 
fechamento sincrônico das válvulas cardíacas e sim 
gerados por eventos cardíacos aproximadamente 
coincidentes com seu tempo de fechamento (ou 
abertura, pois próximo do fechamento das válvu-
las atrioventriculares ocorre a abertura das semi-
lunares). Portanto, ao se avaliar os focos de cada 
válvula à ausculta, não estaremos avaliando a ati-
vidade valvular em si e sim todos os eventos, em 
conjunto, que determinam as bulhas cardíacas. 
Devemos, portanto, considerar que os ruídos car-
díacos sejam causados pela súbita aceleração ou 
desaceleração sanguínea e ressonância do sangue 
e a câmara que o contém. Somente para ilustrar, 
um exemplo: a primeira bulha cardíaca ocorre 
devido à coluna de sangue no ventrículo esquer-
do desacelerar, no momento ou imediatamente 
após o fechamento da valva atrioventricular es-
querda no início da sístole, elevar-se a pressão desse 
sangue no interior do ventrículo, a parede da câmara 
ficar tensa e se contrair, mas o sangue ter seu mo-
vimento limitado (é a chamada contração isovo-
lumétrica). Isso é seguido imediatamente pela 
aceleração sanguínea, pois a valva da aorta se abre 
e o sangue é ejetado para a aorta. 

Geralmente, avaliamos as duas principais 
bulhas cardíacas (1a e 2a bulhas) em todos os quatro 



Semiologia do Sistema Circulatório de Equinos e Ruminantes    257 

 
focos de ausculta. Assim, podemos relacionar os 
principais eventos patológicos que possam ser 
detectados à ausculta com as válvulas que estão 
relacionadas aos focos em que tais fenómenos  

S1       S2 

Sístole        Diástole 

V -------------- / 
T P 

 
c:
sura 6.12 - Ilustração da sequência das quatro bulhas car-

díacas (SI, S2, S3 e S4) e sua relação com o traçado eletro-

cardiográfico e as fases sistólica e diastólica. Note que o 

primeiro ruído cardíaco na realidade é o S4 - também de-

nominado de A, de contração atrial - e não o S1.

ocorrem ou são mais evidenciáveis e, portanto, 
de maior audibilidade. Por exemplo, um sopro 
cardíaco que é mais audível no foco da pulmonar 
nos indica que alguma alteração está presente na 
valva do tronco pulmonar ou no local em que ela 
se situa, como o início da artéria pulmonar. 

. 

Principais Alterações de Bulhas Cardíacas 

Devemos avaliar as bulhas cardíacas princi-
palmente quanto aos seguintes aspectos: inten-
sidade, localização e características dos ruídos 
(timbre, ritmo e presença ou não de ruídos novos 
ou adventícios). 

Intensidade das Bulhas 

As bulhas cardíacas podem ter sua intensi-
dade alterada por doenças, as quais podem de-
terminar um aumento (hiperfonese) ou diminui- 
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cão (hipofonese) de sua intensidade ou decorrer 
de processos fisiológicos, como no caso do 
exercício físico intenso causar aumento das 
bulhas. Porém, pode ocorrer aumento ou dimi-
nuição de apenas uma bulha cardíaca, o que 
certamente terá um valor diagnóstico de afecção 
cardíaca muito maior. 

HlPERFONESE DE BULHAS CARDÍACAS 

A hiperfonese pode ocorrer devido a diver-
sos motivos, dentre os quais se destacam os se-
guintes: 

Hiperatividade cardíaca. Em função de esfor-
ço físico, excitação nervosa, agitação, estados fe-
bris, hipertireoidismo, anemia etc. 

Aumento da transmissão dos ruídos. Decorren-
te de pneumotórax (devido à maior ressonância), 
adelgaçamento da parede torácica, aumento da 
macicez pulmonar, deslocamento cardíaco apro-
ximando-o da parede torácica etc. 

HIPOFONESE DE BULHAS CARDÍACAS 

A hipofonese de bulhas cardíacas pode ser 
causada por diferentes causas, dentre as quais se 
destacam: 

Hipoatividade cardíaca. Devido a pericardites 
com derrame pericárdico, miocardites, astenia 
cardíaca etc. 

Diminuição da transmissão dos ruídos. Decor-
rente de obesidade, espessamento de parede 
torácica (em caso de edema, por exemplo), enfi-
sema pulmonar etc. 

HIPERFONESE DE UMA BULHA CARDÍACA APENAS 

A hiperfonese de uma bulha apenas pode 
ocorrer tanto na primeira quanto na segunda bulha 
devido a: 

• Primeira bulha: estenose atrioventricular, mais 
comumente a mitral; exercício ou excitação; 
anemia; insuficiência cardíaca. 

• Segunda bulha: hipertensão sanguínea sisté 
mica ou pulmonar. No foco aórtico, ocorre, 
por exemplo, em decorrência de hipertensão 
renal causada por uma nefrite crónica; este 
nose aórtica. No foco da pulmonar, em casos 
de pericardite, pneumonia, esclerose, enfisema 
pulmonar, congestão, edema, bronquite,  
pleuris com derrame e na insuficiência ven 
tricular esquerda. 

HIPOFONESE DE APENAS UMA BULHA CARDÍACA 

A hipofonese de uma bulha apenas pode 
ocorrer tanto na primeira quanto na segunda bulha 
devido a: 

• Primeira bulha: endo e miocardites (acompanhadas 
de hipertrofia ventricular), sendo mais comum 
no foco da mitral. Decorrente de hipertrofia 
ventricular direita, afetando a tricúspide. 

• Segunda bulha: sempre que houver hipoten 
são arterial na circulação sistémica ou na pul 
monar. 

Localização das Bulhas Cardíacas 

As bulhas cardíacas podem estar em pontos 
considerados normais ou em posicionamento di-
ferente ao padrão para a espécie em questão. 
Quando elas estão em local diferente do padrão, 
dizemos que elas se encontram deslocadas. Exis-
tem diferentes causas que levam ao seu desloca-
mento. Tais deslocamentos podem ocorrer tanto 
cranial quanto caudalmente ou ainda dorsal ou 
ventralmente. Comumente ocorre até mesmo uma 
combinação delas, tais como os deslocamentos 
ventrocaudal e dorsocranial. 

Timbre e Ritmo 

As bulhas cardíacas podem ter seu timbre alte-
rado c o ritmo modificado. Por exemplo, podemos 
encontrar bulhas com som surdo (ou seja, com per-
da de sonoridade, tornando-se mais grave e abafa-
do) nos casos de hipertrofia ventricular associada ao 
edema valvular. Já o ritmo pode ser modificado em 
decorrência de variação no número de bulhas c des-
dobramento de bulhas - ressaltando-se que estas 
são incomuns em animais de grande porte. 

Sopros Cardíacos 

Sopros cardíacos são vibrações sonoras (e 
audíveis) que decorrem de alterações de fluxo 
sanguíneo pelas câmeras e válvulas cardíacas, 
causando turbulência no fluxo sanguíneo, que se 
propagam pelos tecidos adjacentes e são trans-
mitidas à superfície corporal. São denominados 
ruídos adventícios e podem ser de origem cardía-
ca ou extracardíaca. São sons de baixa frequên-
cia, ou seja, sons graves, que são mais bem aus-
cultados em locais de bastante silêncio mediante 
o uso dos cones de ausculta, ao invés do uso do 
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diafragma, ou de alta frequência, os sons agudos, 
>> quais são mais bem auscultados mediante o 
jso de diafragmas. Portanto, devemos sempre 
auscultar o coração utilizando ambos os instru-
mentos de ausculta: cones e diafragmas. 

Os sopros são bastante comuns em cavalos, 
havendo trabalhos que os encontraram em 60% 
cos cavalos considerados normais. Porém, em sua 
maioria, são considerados sopros funcionais, para 
-e diferenciar dos orgânicos. 

A finalidade de se avaliar os sopros cardíacos é: 

• Identificar a fonte dos sopros, ou seja, o sítio 

em que eles ocorrem. 

• Analisar os efeitos que possam decorrer de 

les, ou seja, avaliar sua significância clínica. 

A fonte dos sopros pode ser facilmente 
identificada, na maioria das vezes, mediante 

uma boa e correta ausculta cardíaca. Para isso, 

cevemos contar com um estetoscópio de boa 

qualidade e um profissional bem preparado. Já 

. >ignificância clínica dependerá de uma com-

rleta abordagem clínica do animal, contando 

:om exames complementares, principalmente 

i ecocardiografia - o exame ultra-sonográfico 

cardíaco. 

Há três grandes grupos de causas para os sopros: 

• Diminuição da viscosidade sanguínea. 

• Velocidade de fluxo alta. 

• Diâmetro do vaso por que passa o sangue ser 

grande. 

Como os cavalos possuem artérias calibrosas 

e ventrículos grandes, é comum encontrarmos 

muitos animais considerados hígidos apresentando 

sopros, os quais são, na maioria das vezes, consi-

derados fisiológicos. 

A baixa viscosidade sanguínea ocorre mais 

comumente em casos de anemia. Já a alta veloci-

dade de fluxo sanguíneo decorre mais comumente 

de uma comunicação anormal entre as câmaras 

cardíacas - ventrículo e átrio -, como no caso de 

insuficiência de válvulas atrioventriculares, ocor-

rendo refluxo sanguíneo do ventrículo para o átrio 

durante a sístole ventricular. Este fenómeno é cha-

mado de regurgitação valvular. 

A alta velocidade de fluxo sanguíneo também 

pode decorrer de estenose valvular, porém é bas-

tante rara em equinos. 

Classificação dos Sopros Cardíacos 

Os sopros podem ser classificados de diver-
sas formas. Normalmente, classificam-se quanto 
aos seguintes aspectos: 

TV 
1. l ipo; 
2. Grau ou intensidade; 
3. Duração; 
4. Fase em que ocorrem; 
5. Origem. 

Classificação quanto ao Tipo 

Os sopros podem ser classificados em: 

• Orgânicos: aqueles que decorrem de altera 
ções valvulares, como as insuficiências val- 
vu/ares, as quais levam à regurgitação sanguí 
nea, ou cardíacas, como no caso de doença 
septal interventricular. São também denomi 
nados de "patológicos". 

• Funcionais: aqueles que aparentam não estar 
associados a distúrbios cardíacos. São consi 
derados não patológicos. Podem ser sistóli- 
cos e diastólicos. Os sistólicos funcionais mais 
comuns em animais de grande porte são de 
correntes de anemias, hipoproteinemias e de 
estados hipercinéticos, como os devidos a um 
quadro febril. 

Definir se um sopro é orgânico ou funcional 
nem sempre é fácil. Podemos ter de esperar muitas 
vezes 2 a 3 meses para poder realmente diferen-
ciar. Há sopros em equinos que em 6 semanas 
deixam de existir sem motivos óbvios. 

Normalmente, sopros pansistólicos, holo-
diastólicos e todos os que geram frémitos palpá-
veis são considerados patológicos. 

Geralmente temos de realizar a ecocardiografia 
Doppler para podermos chegar ao diagnóstico. 

Há os chamados sopros de significância du-
vidosa, que são aqueles de Grau 3/6, sistólicos, 
no lado esquerdo do tórax em animais adultos de 
corrida (puro sangue) e de caça. Ou os de Grau 3/6, 
sistólicos, em cavalos sob a influência de sedati-
vos. Estes podem desaparecer quando a influên-
cia do sedativo passar (Fig. 6.14). 

Classificação quanto ao seu 
Grau ou Intensidade 

Os sopros podem variar seu grau numa esca-

la de um a seis, que é a mais comumente adota- 



260    Semiologia Veterinária: A Arte do Diagnóstico  

  

da. Como a graduação pode sofrer variação con-
forme o clínico que classifica o sopro, devemos 
adotar um registro que inclua o grau do sopro 
encontrado em relação ao máximo grau que se 
admite em nossa escala. Por exemplo, um sopro 
de grau três em uma escala que vai de um a seis 
deveria ser grafado: 3/6. Normalmente, confor-
me o grau do sopro detectado aumenta, espera-
se maior gravidade do processo envolvido, porém 
há exceções (Quadro 6.4). 

• Diastólicos: os que ocorrem entre a segunda 
hulha de um ciclo cardíaco e a primeira bu-

lha do ciclo cardíaco posterior ou subsequente. 

Sístole e diástole são eventos mecânicos 
cardíacos referentes à contração e ao relaxa-
mento ventricular, respectivamente. São de-
correntes de eventos elétricos cardíacos que 
podem ser registrados no traçado eletrocardio-
gráfico. 

  

Classificação quanto à Fase (ou Momento) 
do Ciclo Cardíaco em que Ocorrem 

Neste caso, os sopros são classificados em: 

• Sistólicos: os que ocorrem entre a primeira e a 

segunda bulhas de um mesmo ciclo cardíaco. 

Classificação quanto à sua Duração 

Os sopros podem durar toda uma fase do ciclo 

cardíaco ou apenas uma parte dela. Por exemplo, 

um sopro pode ser considerado sistólico, mas 

ocupar apenas o início da fase sistólica, sendo, 

portanto, classificado como proto-sistólico. 
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Figura 6.14 - Esquema ilustrativo de alguns tipos de sopro e sua relação com os eventos cardíacos. 
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 Tabela 6.4 - Algumas das principais características dos sopros patológicos e dos não-patológicos em equinos. 

Sopros não-patológicos 
  

Todos os sopros são acompanhados por frémito à palpação 

:orácica da região cardíaca. Sopros de Graus 4/6 até 6/6 

Sopros pansistólicos (de regurgitação), incluindo aque-

les de incompetência mitral e tricúspide, e os de defeito 

;eptal ventricular 

Todos os sopros diastólicos prolongados, incluindo aqueles 

de incompetência de válvula aórtica ou, menos comu-

mente, de válvula pulmonar  

L m sopro contínuo em animais de mais de 4 dias de vida 

Sopros de Graus 1/6 e 3/6 e os sopros que desaparecem 

com o exercício, os que são intermitentes e os que au-

mentam com a anemia 

Sopros contínuos de dueto arterioso patente ou sistólicos 

de Graus 3/6 próximo à base do coração em potros de até 

4 dias de vida; se ouvido além desta idade, é anormal 

Sopros cardiorrespiratórios causados por bombeamento 

de ar para os pulmões 

Ocorrem na ausência de outros sinais de doença cardio-

vascular 

  

 Portanto, os sopros sistólicos podem ser clas-

ificados como: 

• Proto-sistólico: quando ocorre no terço inicial 

da sístole ventricular. 

• Mesossistólico: quando ocorre no terço médio 

da sístole ventricular. 

• Telessistólico: quando ocorre no terço final da 

sístole ventricular. 

• Holossistótico: quando ocorre tomando toda a 

sístole ventricular. 

Os sopros diastólicos podem serclassfícados em: 

• Protodiastólico: quando ocorre no terço inicial 

da diástole ventricular. 

• Mesodiastólico: quando ocorre no terço médio 

da diástole ventricular. 

• Telediastólico: quando ocorre no terço final da 

diástole ventricular. 

• Holodiastólico: quando ocorre tomando toda 

a diástole ventricular. 

Quadro 6.3 - Sinais confiáveis de doença cardíaca. 

Sopro sistólico de Grau 4/6 ou maior na ausência de 

anemia. 

Sopro diastólico prolongado de Grau 2/6 ou maior.  

Frémito pré-cordial na ausência de anemia. 

Engurgitamento venoso generalizado. 

Fibrilação atrial. 

Bloqueio cardíaco atrioventricular de Grau 3 (completo). 

Batimentos prematuros ocorrendo frequentemente.  

Taquicardia ventricular. 

Pode ocorrer combinação de duas de cada uma 

das classificações acima, tal como um sopro proto-

mesodiastólico. 

Classificação quanto à sua Origem 

Está relacionado ao foco de origem do sopro, 

ou seja, com seu ponto de máxima intensidade. 

Por exemplo, se auscultamos um sopro que é mais 

audível no foco da válvula tricúspide, dizemos que 

o sopro é de origem valvular tricúspide.  

Esses sopros são classificados como:  

• Pulmonar: quando o ponto de máxima intensi-

dade ocorre no foco da valva do tronco pulmonar. 

«5™a»MBMMB|MMBffiMMH^M|^MM|MMMMJMMMHM[|||a||||jl| 
Quadro 6.4 - Escala de um a seis para os diferentes 

graus de sopro cardíaco. 

• Grau 1: sopro de baixa intensidade que pode ser aus 

cultado apenas após alguns poucos minutos de auscul 

ta cuidadosa e sobre uma área bem localizada. 

• Grau 2: sopro de baixa intensidade, ouvido imedia 

tamente após a colocação do estetoscópio sobre o 

seu ponto de maior intensidade.  

• Grau 3: sopro de intensidade moderada audível, 

logo após a colocação do estetoscópio, e que se 

para uma ampla área da parede torácica, mas não 

produz frémito palpável. 

• Grau 4: sopro de alta intensidade que é ouvido sobre 

uma ampla área de ausculta, porém que já come 

ça a gerar frémito palpável. 

• Grau 5: sopro de alta intensidade que gera um frémito 

palpável. 

• Grau 6: sopro de intensidade suficientemente alta 

para ser auscultado estando o estetoscópio apenas 

próximo à superfície torácica e que gera um frémito 

facilmente palpável. 

Sopros patológicos 
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• Aórtico: quando o ponto de máxima intensi 
dade ocorre no foco da valva da aorta. 

• Mitral: quando o ponto de máxima intensi 
dade ocorre no foco da válvula mitral. 

• Tricúspide: quando o ponto de máxima inten 

sidade ocorre no foco da válvula tricúspide. 

Para que possamos saber se uma válvula car-
díaca está ou não normal, apenas baseados na 
ausculta cardíaca dos sopros, devemos responder 
a três perguntas básicas: 

• Em que ponto o sopro tem sua máxima in 
tensidade (PMI)? Ou seja, próximo de qual 
foco de ausculta: pulmonar, aórtico, mitral ou 
tricúspide? 

• E o sopro sistólico ou diastólico? 
• Quando o sopro é audível, a válvula deveria 

estar aberta ou fechada? 

Com as respostas, normalmente podemos 
inferir qual a válvula com problema e se a mesma 
está estenosada ou insuficiente. 

PALPAÇÃO 

Este método semiológico é bastante utilizado na 
avaliação arterial e vascular de animais que este-
jam manifestando sinais de doença circulatória, 
principalmente na avaliação do pulso arterial e 
detecção de edemas, frémito cardíaco e de per-
fusão tecidual, além do choque de ponta que, em 
bovinos, é denominado choque cardíaco ou late-
ral do coração, uma vez que é o ventrículo que, 
na sístole, bate contra a parede torácica e não o 
ápice cardíaco - sua ponta ou extremidade. 

Choque Cardíaco e 
Choque de Ponta 

O choque cardíaco pode ser facilmente pal-
pável na parede torácica, próximo ao olécrano, na 
área cardíaca próxima ao quarto (em bovinos) ou 
quinto (em equinos) espaço intercostal esquer-
do, durante a sístole ventricular. É percebido como 
uma vibração na parede torácica. 

Este choque pode estar normal, aumentado 
ou diminuído, ou ainda pode estar desviado de 
posição. 

As causas mais comuns de aumento do choque 
são hipertrofia cardíaca, endocardite incipiente, 

hepatização da lâmina pulmonar que cobre o 
coração. 

As causas mais comuns de diminuição do cho-
que são debilidade cardíaca, deficiência funcional 
em animal moribundo — próximo da morte —, he-
mopericárdio, hidrotórax, hidropericárdio e peri-
cardite fibrinosa. 

Os desvios do choque de ponta podem ocor-
rer para frente, para trás, para a direita c para a 
esquerda. Porém, mais comumente, detectamos 
os desvios cranial e caudal. 

As causas mais comuns de desvio cranial do 
choque são ascite, sobrecarga rumenal (alimentar), 
meteorismo, gestação avançada, tumores e gân-
glios infartados no mediastino caudal. 

As causas mais comuns de desvio caudal do 
choque são tumores situados na parede torácica. 

Avaliação do Pulso Arterial 

A palpação arterial é realizada com os dedos 
indicador e médio, ambos devendo pressionar a 
artéria de forma mais forte e, lentamente, dimi-
nui-se a pressão sobre ela, até que possamos co-
meçar a sentir a pulsação. Podemos ainda realizar, 
em casos de maior dificuldade em se sentir o pulso, 
uma pressão maior com o dedo que está mais distai 
à artéria e uma menor pressão com o proximal. 
Assim, ocluímos parcialmente a artéria e aumen-
tamos o enchimento do vaso atrás dessa oclusão 
parcial, facilitando sentir o pulso com o dedo que 
se encontra mais proximal. Isso é útil particular-
mente quando desejamos apenas mensurar a fre-
quência ou a taxa do pulso. Ao palparmos o pulso 
arterial, devemos avaliar os seguintes parâmetros: 

• Frequência (ou taxa): quantidade de pulsos por 
minuto que a artéria apresenta. 

• Ritmo: avaliação da presença ou não de um 
ritmo cardíaco e se o mesmo está normal ou 
alterado, regular ou irregular. 

• Amplitude: avaliação da distensão da artéria 
na passagem do sangue por ela, que geral 
mente ocorre logo após a sístole cardíaca. 

• Tensão: indica o quão firme está a artéria. Está 
ligada à pressão sanguínea arterial. 

• Celeridade: mostra o tempo que a artéria leva para 
dilatar e voltar ao normal durante sua pulsação. 

• Grau de repleção: indica o quanto de sangue a 
artéria possui. 

As duas primeiras características perten-
cem aos chamados caracteres relativos, ao passo 
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 que os demais fazem parte dos caracteres ab-
solutos. 

As artérias mais comumente utilizadas na 
palpação são: 

• Facial ("submandibular") em equinos e rumi 

nantes e facial transversa, mais para equinos. 
• Femoral em pequenos ruminantes, bezerros 

e potros. 
• Carótida cm equinos e ruminantes. 

• Safena em equinos (Fig. 6.15). 
• Digital palmar em equinos (Fig. 6.16). 
• Caudal ("coccígea") em bovinos. 

Todas as características do pulso são depen-

dentes de: 

• Rendimento cardíaco: força de contração, vo 
lume de sangue bombeado por batimento 
cardíaco e funcionalidade das válvulas car 
díacas. 

• Pressão sanguínea: volume sanguíneo dispo 
nível, diâmetro e tensão dos vasos. 

As anormalidades do pulso, portanto, depen-

dem desses fatores. 
O clínico deveria se familiarizar com o maior 

número possível de artérias, pois muitas vezes o 
animal se encontra em posição que pode dificul-
tar ou até mesmo impedir a avaliação de uma 
determinada artéria. Normalmente utilizamos mais 
frequentemente a artéria facial em equinos, a  

caudal em bovinos e a femoral em pequenos ru-
minantes, bezerros c potros. 

Não podemos nos esquecer jamais de que, 
apesar de muitas vezes as alterações encontradas 
na avaliação do pulso serem reflexo de proble-
mas circulatórios, há alterações do pulso que são 
decorrentes de problemas sistémicos ou de ou-
tros sistemas corporais que não o circulatório como, 
por exemplo, no caso de animais que se apresen-
tam desidratados por causa de uma diarreia, a qual 
leva o animal à perda de líquidos e potássio, tor-
nando o paciente hipovolêmico e hipocalêmico. 
Com isso, o animal poderia apresentar pulso fra-
co, pequeno, filiforme, vazio e mole, além de poder 
apresentar arritmia ou disritmia. 

Vale lembrar também a frase que muitos 
veterinários difundem por aí e que, aos olhos do 
leigo, de um profissional não bem formado ou do 
aluno inexperiente, pode parecer estranha, e o é. 
Costuma-se dizer: "o cavalo está com um pulso 
digital". O cavalo sempre apresenta um pulso di-
gital, haja vista que suas artérias digitais estão 
sempre enviando sangue para a parte distai de 
seus membros - o dígito. O que em realidade eles 
estão querendo dizer é que o cavalo está apre-
sentando um pulso na artéria digital palmar, mais 
comumente, ou plantar mais intenso que o nor-
mal. Fsse pulso digital aumentado é notado em 
equinos que apresentam laminite - também de-
nominada de aguamento ou pododermatite assép-
tica difusa. Nesse caso o pulso estará mais forte, 
cheio e tenso. 

Figura 6.15 - Palpa-

ção dos pulsos arte-

riais em equino: arté-

rias facial - "sub-

mandibular" (A) e 

safena (B). 
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Avaliação da Frequência (Taxa) 

Normalmente, a frequência do pulso arterial 
é igual à frequência cardíaca, uma vez que cada 

sístole cardíaca levará à formação de um pulso 

arterial. Porém, algumas vezes pode haver me-

nor número de pulsos que o de batimentos car-

díacos. Essas alterações podem ser decorrentes 

de, por exemplo, bloqueios ventriculares e hipo-

tensão grave. 

Quando a frequência do pulso está acima do 

valor de referência para a espécie, dizemos que o 

animal apresenta uma taquisfigmia. À semelhan-

ça da taquicardia, a taquisfigmia pode ser decor-

rente de um estado febril ou de exercícios, ane-
mia intensa, distúrbios pulmonares que dificultam 

a troca gasosa adequada - a hematose - ou outros 

processos patológicos - como desidratação, febre, 

dor - ou causas fisiológicas - como gestação, prin-

cipalmente em sua fase avançada ou final.  

Quando a frequência do pulso está diminuí-

da, dizemos que o animal apresenta bradisfigmia, 

a qual apresenta variadas causas, à semelhança 

das que levam à bradicardia (Fig. 6.17). 

A alteração da frequência do pulso pode ser 

temporária ou permanente. Por exemplo, nos casos 

de doenças febris, quando a temperatura do ani-
mal retornar aos valores de referência da espécie 

em questão, a frequência retornará ao normal. O 

mesmo ocorre em certas doenças sistémicas 

debilitantes, após a sua cura. Já nos casos em que 

a doença deixa sequelas cardíacas, a alteração será 

permanente.  

A diminuição da frequência cardíaca pode, 

em bovinos, ocorrer devido a um impulso vagai 

aumentado, como ocorre na síndrome de Hoflund. 

ou ser decorrente de um quadro de cetose e ure-

mia. Para saber se há um tônus vagai aumentado, 

pode se usar um parassimpatolítico, como a atro-

pina, que injetada subcutaneamente na dose de 

6mg/100kg de peso do animal. Se a frequência 

diminuir em quinze minutos após a injeção em. 

pelo menos, 16% da frequência imediatamente 

anterior à aplicação de atropina, então é tônus vagai 

aumentado, caso contrário, se ocorrer aumento 

muito pequeno ou nenhum, então a causa não é 

vagotônica. 

Em animais saudáveis, a frequência dos pulsos 

será igual à frequência cardíaca - veja a Tabela 6.5. 

Avaliação do Ritmo 

Normalmente, os pulsos seguem um ritmo 

constante - que é ditado pela regularidade dos 

batimentos cardíacos. Esses pulsos constantes e. 

portanto, ritmados, são denominados regulares. 

pois os intervalos entre os pulsos permanecem sem 

alteração. 

Quando há quebra dessa regularidade, dizemos 
que o pulso está irregular, pois não segue um ritmo. 

Há, portanto, intervalos variáveis entre os pulsos. 

Os pulsos irregulares, por sua vez, podem ser 

subdivididos em cíclicos ou acíclicos, conforme haja 

ou não correspondência entre a taxa do pulso e dos 

batimentos cardíacos. Normalmente, quando a 

irregularidade é cíclica, não deve haver problemas 

cardíacos. Porém, quando a irregularidade é acíclica, 

provavelmente há um distúrbio de preenchimento 

ventricular, o qual determina que uma quantidade 

Figura 6.16 - Palpação dos pulsos 

arteriais em equino: artérias digital 

palmar (A) e safena (B). 
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 de sangue pequena seja bombeada pelo coração, 

sendo insuficiente para determinar a formação de 

um pulso arterial palpável, como ocorre nos casos 

de contração prematura e fibrilação atrial. 

Devemos falar então em disritmia — distúr-

bio do ritmo - ou arritmia - pulso sem ritmo. Em 

equinos e bovinos adultos, a arritmia indica que 

há distúrbio circulatório presente, ao passo que, 

rara os pequenos ruminantes, por exemplo, a 

arritmia sinusal pode ser considerada normal. Nesse 
tipo de arritmia, os pulsos se tornam acelerados 

durante a inspiração e diminuem na expiração. 

Atribui-se esse fenómeno a uma atividade vagai 

alternada. Normalmente ela desaparece quando 

o animal está excitado ou é submetido ao exercí-

cio. A administração de atropina - um parassim-

patolítico - também pode levar ao desaparecimento 

dessa arritmia, caso o animal não esteja apresen-

tando nenhuma enfermidade circulatória.  

Devemos estar cientes de que um pulso irregu-

lar normalmente também apresenta alteração de 

amplitude, a qual também se torna irregular, apre-
sentando pulsos amplos e outros curtos. À semelhança 

do que ocorre na frequência do pulso, as arritmias 

podem ser permanentes ou temporárias. Em alguns 

casos, tornam-se intermitentes ou esporádicas. Por 

exemplo, há cavalos que apresentam arritmia somente 

quando submetidos a um determinado esforço; caso 

contrário, não a apresentam. O contrário também 

ocorre: o animal em repouso apresenta uma arritmia 

e. ao ser submetido a determinado esforço físico ou 

ficar excitado, ela deixa de existir. 

Avaliação da Amplitude 

A amplitude está relacionada à distendibilidade 

- capacidade de distensão - da artéria, ou seja, à sua 

capacidade de se distender e voltar ao normal na 

passagem de sangue por ela. Ela será maior quanto 

mais sangue passar por ela durante o pulso arterial. 

Se a artéria está enrijecida, sua distendibilidade será 

menor, a despeito da quantidade de sangue que passe 

por ela. Se estiver normal, ela distenderá mais, quanto 

mais sangue passar por ela. 

Quando a amplitude do pulso se encontrar 

elevada, o pulso é amplo; quando estiver diminu-

ída, o pulso é pequeno. O pulso amplo pode ser 

decorrente, por exemplo, de insuficiência aórtica. 

Já o pequeno, devido à estenose aórtica (Fig. 6.18). 

Avaliação da Tensão (Dureza) 

A tensão de um pulso é medida pela força 

necessária que temos de empreender ao pressio-

nar a artéria para fazer com que pare de apresen-

tar pulso. Quanto mais força aplicada, maior c a 

tensão da artéria. Quando se pressionar mais que 

o normal para a espécie animal que está sendo 

examinada para cessar sua pulsação arterial, diz-

se que o pulso está duro, ao passo que a sua di-

minuição é mole. O pulso forte é comumente 

encontrado em casos de hipertensão arterial. Já o 

pulso fraco, em casos de perda sanguínea grave 

ou estado avançado de desidratação (Fig. 6.19). 

Avaliação da Celeridade 

A celeridade é a medida da velocidade com 

que a artéria se dilata e volta ao seu calibre inici-

al, antes da pulsação. Quando está aumentada, o 

pulso está célere ou rápido; se diminuída, está 

lento (Fig. 6.20). 
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Figura 6.17 - Ilustração do pulso de animal normal (a), com taquisfigmia (b) e com bradisfigmia (c).  



266    Semiologia Veterinária: A Arte do Diagnóstico 

I _/T\ 

Figura 6.18 - Pulso com amplitude normal (a), aumentada (d) e diminuída (e). 
 

Tabela 6.5 - Frequências de pulso em equinos e ruminantes por faixa etária. Frequência 

(n
s
de 

pulsos/min) 
Espécie Faixa etária Frequência 

(n
fi
 de 

pulsos/min) 

Espécie Faixa etária 

Equina 

Caprina 

Neonato 80 a 120 

Bovina 

Ovina 

Neonato 90 a 120 

Jovem 30 a 50 Jovem 70 a 100 

Adulto 28 a 44 Adulto 60 a 80 

Adulto 95 a 120 Adulto 90 a 115  

Avaliação do Grau de Repleção 

(Plenitude) 

A plenitude de um pulso nos indica quão re-

pleto se encontra o vaso. Ou seja, quanto mais san-

gue em seu interior, maior será sua amplitude, que 

está diretamente relacionada à pressão sistólica 

mínima arterial. Quando o pulso se encontra re-

pleto, está cheio; quando o vaso está pouco preen-

chido, o pulso é denominado vazio (Fig. 6.21). Pulso 

cheio pode ser decorrente, por exemplo, de um 

quadro hipertensivo ou de exercícios físicos exte-

nuantes. Já o pulso vazio pode ocorrer devido a 

um quadro de insuficiência cardíaca, caquexia e 

anemia. 

PERCUSSÃO 

Este meio semiológico é pouco utilizado na 
avaliação cardíaca. Normalmente, utiliza-se a 
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Figura 6.19 - Pulsos normal (a), forte (f) e fraco (g).  
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Figura 6.20 - Pulsos normal (a), célere (k) e lento (I). 

 

  

 

Figura 6.21 - Pulsos normal (a), cheio (m) e vazio ou filiforme (n).  

percussão do tórax para determinar a área car-

díaca absoluta e relativa. A área absoluta somente 

é encontrada, em grandes animais, em equinos, 

tanto do lado direito quanto do esquerdo, haja 

vista que os cavalos possuem uma área em que 

o coração não c recoberto pelos pulmões - a 

chamada infosura cardíaca - e, portanto, existe 

o contato direto entre o coração e a parede torá-

cica. Ao passo que a relativa é encontrada nos 

ruminantes, pois possuem o coração completa-

mente coberto pelos pulmões (Fig. 6.22).  

A percussão pode ser direta (dígito-digital) 

ou indireta, sendo esta a mais utilizada. Para 

isso, usa-se um martelo e um plessímetro (ou 

plessômetro). 

Pode-se ainda realizar a percussão dolorosa 

para se avaliar a sensibilidade da região à percus-

são. Em bovinos é comum a sensibilidade dolo-

rosa aumentada na região cardíaca e xifóide em 

casos de reticulopericardite traumática. 

EXAMES COMPLEMENTARES 

O diagnóstico é resultado de um exame clínico 
completo e eficaz, interpretado à luz do conheci-
mento e da experiência do clínico. Somente após 
se ter realizado uma identificação do paciente, 
completa e minuciosa anamnese, além de um bom 
e completo exame físico, é que, em se julgando 
necessário, o clínico deve partir para a realização 
dos exames complementares. 

Alguns dos chamados exames complementa-
res já foram citados anteriormente, pois pertencem 
a um dos quatro meios semiológicos utilizados no 
exame do sistema circulatório. Como exemplo, o 
exame ecocardiográfico, que é um método 
semiológico pertencente à inspeção do tipo indi-
reta. Portanto, nesta parte, abordaremos esses 
exames, os quais nem sempre se encaixam perfei-
tamente em algum dos meios semiológicos funda-
mentais, considerados por muitos autores apenas 
como exames complementares. Por exemplo, a  
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mensuração da atividade de certas enzimas (ou suas 

isoenzimas) que, se aumentadas, caracterizam lesão 

de fibras musculares cardíacas. Tal mensuração não 

pode ser encaixada em nenhum meio semiológico 

específico, portanto essa mensuração é classificada 

como exame complementar do tipo laboratorial. 

Os exames complementares também são 

denominados auxiliares ou subsidiários. Vale aqui uma 

ressalva: jamais podemos dizer que o diagnóstico de 

uma enfermidade ou doença tenha sido laboratorial, 

radiográfico, ultra-sonográfico ou outro qualquer que 

não clínico, pois todos os exames devem ser analisa-
dos em conjunto com os dados obtidos na anamnese 

e no exame físico (considerando-se sempre, portan-

to, os sinais e sintomas apresentados pelo animal ou 

que nos foram relatados pelo proprietário ou tratador 

do animal e os dados obtidos no seu exame físico). 

Assim sendo, o diagnóstico é sempre clínico, pois o exame 

clínico completo inclui os exames complementares. 

Portanto é incorreto afirmar que o animal apresenta 

doença assintomática - na maioria das vezes, o certo 

seria afirmar que apresenta uma determinada doença 

em sua forma inaparente, latente ou assintomática. 

O que podemos salientar, sim, é o fato de a conclu-
são final ter sido firmada mediante os dados obtidos 

por um determinado exame complementar ou 

subsidiário como, por exemplo, afirmar que o animal 

apresenta um quadro de endocardite bacteriana (o 

qual é diagnosticado clinicamente) confirmado me-

diante exame ecocardiográfico. 

EXAMES LABORATORIAIS 

Os exames laboratoriais não são realizados com 

frequência nos casos de suspeita de distúrbios  

_ . . , _ _ , . . . _ ,          , 
Quadro 6.5 - Classificação dos pulsos quanto as 

suas características à palpação. 

A) Quant o à frequênc ia:  

Bradisfigmia 

Normosfigm ia 

Taquisfigmia 

B) Quant o ao ri tm o:  

Regular 

I rregular (c íc l ico ou ac íc l ico) 

Intermitente (regular ou i rregular)  
C) Quanto à tensão (força):  

Fraco (mole) 
Normal 

Forte (duro) 

Al ternant e 

Desigual 
D) Quant o à celeridade:  

Lento 
Normal Rápido 

(célere) 
E) Quant o à ampl i tude:  

Pequeno 
Normal 

Am plo  
F) Quant o à pleni tude:  

Vazio (fi l i forme)  

Normal  
Cheio 

circulatórios, pois alguns deles são de difícil acesso. 

encontrados em apenas grandes centros de diagnós-

tico ou de pesquisa. Portanto citaremos apenas 

os mais importantes. Para mais informações so-

bre estes exames, recomendamos ler o livro de 

bioquímica referenciado no final do capítulo.  

Dentre os exames laboratoriais que podem 

ser efetuados no intuito de detectar alterações  

  

  

 

Figura 6.22 - Ilustração de pontos de diferentes sons ob-

tidos à percussão da área cardíaca em um bovino:O = som 

claro ou pulmonar; • = som de macicez absoluta (maciço); 

® = macicez relativa ou imcompleta; e= macicez ampla, 

mas ainda incompleta. 
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dilatórias, os mais usuais c de maior utilidade 

medicina veterinária de animais de grande e 

são: mensurar a atividade enzimática da catina 

cinase (CK) e da lactato desidrogenase .DH), 

particularmente de suas isoenzimas carecas: 

pode-se avaliar se há lesão renal (azote-iai 

dosando-se ureia e creatinina, além de -

.r.ilise Tipo l e 2; e detectar lesão hepática 

•sando-se AST, SDH e arginase. Caso se sus-

te de hipoxemia e shunts, pode ser realizada a 

rmogasometria, particularmente para saber o valor 

. PaCO,. 

Mensuraçao da Atividade da 

Enzima Creatina Cinase (CK) ou 

Creatina Fosfocinase (CPK) e da 

Lactato Desidrogenase (LDH) 

Essas enzimas, cuja atividade aumenta prin-
cipalmente em casos de lesão muscular, possuem 
isoenzimas cardioespecíficas. Portanto, ao serem 
dosadas suas atividades, podemos avaliar se há 
ou não lesão das fibras musculares cardíacas, como 
a que ocorre em decorrência de uma isquemia do 
miocárdio, por exemplo. 

Os níveis dessas isoenzimas deveriam ser 
obtidos mediante eletroforese para se detectar 
lesões e necrose de fibras cardíacas. Níveis altos 
são indicadores de danos celulares miocárdicos. 
Porém, níveis normais não descartam insultos 
miocárdicos. 

EXAME ELETROCARDIOGRÃFICO 

Este exame requer um aparelho de custo relati-
vamente alto e seu uso ocorre mais em grandes 
centros de diagnóstico ou de pesquisa, tais como 
universidades. E pouco utilizado na rotina clíni-
ca de campo de animais de grande porte. Para os 
veterinários de campo, há um aparelho menos so-
fisticado, bipolar, de custo bem menor e adequa-
do para a realização do eletrocardiograma. 

Além disso, há a necessidade de se conhecer 
os reais parâmetros que indicam a normalidade para 
uma determinada espécie, a fim de concluir se o 
paciente apresenta ou não alguma espécie de al-
teração considerada patológica. Ademais, deve-se 
saber interpretar o traçado eletrocardiográfico, o 
que deve ser feito por alguém competente, que 
pode ser um veterinário afeito à área cardiológica 
ou um especialista da área - cardiologista. 

Muitos são os parâmetros que devemos ava-
liar e comparar com os dados de referência para 
a espécie animal que estamos avaliando, para que 
possamos efetuar uma análise precisa do traçado 
eletrocardiográfico, chegando a uma conclusão de 
normalidade ou anormalidade. 

Somente na espécie equina dispomos de 
parâmetros bem avaliados e detalhados que nos 
possibilitem realizar com certa precisão e real 
utilidade o exame eletrocardiográfico, porém não 
se pode, com esse exame, avaliar tão amplamente 
o coração como ocorre na espécie canina e em 
humanos em função de algumas particularidades 
da espécie, as quais já foram abordadas ao longo 
deste capítulo. 

Quadro 6.6 - Métodos auxiliares de avaliação do sistema circulatório de equídeos e ruminantes.  

• Exames laboratoriais: 

Dosagens de enzimas séricas (ou isoenzimas) que caracterizam lesão muscular cardíaca. Dentre elas, des-

tacam-se: 

a) CK (fração cardíaca) 

b) LDH (isoenzima cardíaca) 

Dosagens de substâncias que reflitam hipoperfusão de órgãos se há falha cardíaca. Dentre elas, destacam-se: 

ureia e creatinina (indicando azotemia) e enzimas que caracterizam lesão hepatocelular. Hemogasometria: 

avaliar PaCO2 que reflete uma possível hipoxemia e shunts. 

• Exame eletrocardiográfico (ECG) simples ou por telemetria 

• Exame radiográfico, angiográfico e angiocardiográfico 

• Exame ecocardiográfico - associado ou não a Doppler 

• Exame fonocardiográfico 

• Mensuração da pressão sanguínea de formas direta e indireta 

• Pericardiocentese - punção de saco pericárdico 

• Exame cintilográfico 

• Tomografia computadorizada e ressonância magnética 
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Em bovinos e menos ainda em pequenos ru-
minantes, dispomos de poucas informações para 
considerar este exame de suma importância e al-
tamente conclusivo. Mas, nos últimos cinco anos, 
tem aumentado o número de trabalhos na área 
cardiológica buiátrica. Assim sendo, pouco se tem 
utilizado a eletrocardiografia em ruminantes, sen-
do, portanto mais comum e eficazmente utilizado 
em animais de grande porte, na espécie equina. 

As principais indicações de seu uso em equi-
nos são: 

• Mensurar a freqiiência cardíaca. 
• Registrar e avaliar o ritmo cardíaco e detec 

tar, registrar, analisar e caracterizar as arrit 
mias cardíacas quando presentes. 

• Verificar se toda onda P é seguida de um com 
plexo QRS, registrar e avaliar ambos quanto à 
sua normalidade ou não. 

• Registrar, reconhecer, mensurar e analisar as 
ondas P e T e o complexo QRS; relacionar um 
registro de cada com outros do mesmo traça 
do e compará-los com os observados em ani 
mais clinicamente sadios. 

• Monitorar o ritmo e os batimentos cardíacos 
em animais submetidos à anestesia e avaliar 
a ação de diferentes fármacos no funciona 
mento cardíaco. 

• Avaliar a influência de eletrólitos como o 
potássio e o cálcio (e, portanto, dos distúr 
bios eletrolíticos e ácido-base) sobre o tra 
çado eletrocardiográfico. 

• Estudar a influência do exercício e treinamen 
to a que o animal é submetido sobre os bati 
mentos cardíacos, bem como sobre a perfor 
mance atlética do animal. 

Há aparelhos adequados para se realizar a 
avaliação cardíaca com animal em posição quadru-
pedal e em repouso — a maioria dos eletrocardiógrafos 
-, ou com o animal se locomovendo ou sendo exer-
citado em esteira - equipamento de radiotelemetria. 
Um aparelho de derivação bipolar simples já é de 
grande utilidade para animais de grande porte, possui 
dois eletrodos - um positivo e outro negativo -, os 
quais detectam a atividade elétrica de diferentes 
ângulos. 

O padrão utilizado em cães e gatos, que são 
similares aos humanos, em que se utiliza a coloca-
ção de eletrodos nos quatro membros do animal, 
não se mostra adequado para equinos e bovinos. 
Por isso, um sistema de monitoramento simples, 
chamado "base-ápice", tem sido mais comumen- 

te empregado em equinos. Nesse sistema, um 
eletrodo — o negativo — é colocado no terço médio 
do sulco da veia jugular, ou seja, na face ventral do 
terço médio do pescoço, c o outro eletrodo - o 
positivo - é colocado logo atrás do cotovelo do 
animal, no local onde há o choque de ponta dos 
equinos, como mostrado na figura a seguir. 

O traçado eletrocardiográfico - um registro 
gráfico da corrente elétrica do coração - não é 
adequado para se aferir se o equino ou o bovino 
apresentam, por exemplo, dilatação de câmaras 
cardíacas ou hipertrofias cardíacas, pois a grande 
massa cardíaca e a particularidade anatómica dos 
ramos subdendocárdicos (fibras de Purkinje) para 
essas espécies animais dificultam detectar, por 
exemplo, desvio de eixo cardíaco, como normal-
mente se faz em pequenos animais, pois há uma 
ampla margem de angulação que é considerada 
como eixo normal para a espécie em questão.  

Para que se possa utilizá-lo de forma adequada, 
o eletrocardiógrafo deve possuir as seguintes ca-
racterísticas: 

• Velocidade de avanço do papel de gravação de 
25mm/s ou dupla opção de velocidade - 25 ou 
50mm/s: o custo do aparelho varia conforme 
as opções que ele possui. Quanto mais possi 
bilidades ele dispuser, mais caro será. Um apa 
relho que trabalhe apenas com a velocidade 
de 25mm/s custa em média 20 a 30% menos. 

• Três eletrodos a serem utilizados ou cinco, 
como os usados em pequenos animais e em 
seres humanos: aqui a diferença é mais téc 
nica que económica. Em animais de peque 
no porte, como cães e gatos, utiliza-se o de 
cinco eletrodos. Em equídeos e ruminantes, 
é melhor o de três. 

Mas, antes de se adquirir um aparelho desse, 
devemos analisar: 

• Qual é o propósito pelo qual se deseja ad 
quiri-lo? 

— Realização esporádica de exames eletrocar- 
diográficos ou rotineiro, de uso frequente. 
Pois, se for utilizado poucas vezes, é me 
lhor terceirizar o serviço, utilizando-se cen 
tros de diagnóstico. Porém, se for utilizado 
com boa frequência, vale a pena adquirir 
um aparelho. 

• Qual será seu uso e em que local? 

— Por exemplo, será transportado, como no caso 
de se efetuar exames em diferentes locais 
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ou propriedades, ou deixado sempre em um 

determinado local. Deve-se escolher o aparelho 

mais adequado para cada situação. • Qual o 

grau de sofisticação do aparelho que se 

deseja e que corresponda ao poder aquisitivo 

ou que propicie a melhor relação custo-

benefício? 

- Muitos aparelhos incluem facilidades das 

quais, muitas vezes, pouco uso faremos, tais 

como: monitoração de temperatura e de pres-

são sanguínea arterial; bateria para ser utili-

zada em diferentes locais, mesmo naqueles 

em que não haja energia elétrica ou quando 

desejamos evitar interferências das oscilações 

de rede sobre os traçados obtidos. 

Normalmente, utiliza-se um papel de regis-

tro que é delimitado cm boxes pequenos (de l mm 

cada) e maiores (de 5mm cada). A velocidade do 
papel é normalmente calibrada em 25mm/s ou 

50mm/s. Porém, muitas ve/es, em animais de grande 

porte, por suas taxas cardíacas serem baixas - ou 

- eja, o número de batimentos cardíacos por minu-

to ser pequeno -, um aparelho que registre o tra-

çado eletrocardiográfico apenas na velocidade de 

25mm/s já será suficiente. Isso diminui e muito o 

custo do aparelho. Não há como fugir: quanto mais 

sofisticado e cheio de recursos for um aparelho, 

mais alto será seu preço e, provavelmente, maior 

o subuso — ou seja, muitos de seus recursos serão 

pouco utilizados ou aproveitados. 
Se houver a necessidade de se realizar exame 

eletrocardiográfico em animal submetido ao exer-

cício, deveremos adquirir um aparelho de radio-

telemetria, mais sofisticado e, portanto, mais caro. 

Em medicina humana e de animais de pe-

queno porte, como cães e gatos, já dispomos de 

parâmetros de referência mais que suficientes 

quanto a diferentes medidas, tais como altura e 

comprimento das ondas e do complexo, bem como 

da forma e direcionamento de seus registros, em 

diferentes derivações, o que certamente possibi-

lita e facilita a análise e a interpretação dos regis-
tros obtidos no exame eletrocardiográfico. Tais 

dados estão divididos por porte do animal ou até 

mesmo por raça. 

Por não haver um consenso sobre a técnica de 

registro do traçado eletrocardiográfico e por falta-

rem amplos estudos sobre as "normalidades" e 

"anormalidades" referentes a cada espécie animal 

de grande porte, conforme as diferentes raças ou 

diferentes usos do animal, pouco se tem utilizado 

este exame na avaliação cardíaca nesses animais. 

Em equinos, isso tem mudado radicalmente 
nestes últimos 10 anos, pois a medicina desportiva 

necessita muito do auxílio desse meio diagnósti-
co. Portanto, em animais de esporte, em suas 
diferentes raças, tem crescido o número de tra-
balhos dedicados ao estudo do EGG e outros meios 
diagnósticos auxiliares. 

Traçado Eletrocardiográfico 

Para se realizar a interpretação apenas do tra-

çado eletrocardiográfico de um animal sadio, mui-

tas coisas deveriam ser elucidadas, quanto mais 

de um animal cardiopata. Porém, deve-se maior 

atenção a alguns conceitos elementares neces-

sários à compreensão da importância desse exame 

como um meio diagnóstico auxiliar de grande 

valor, sem nos aprofundarmos muito em seus 

conceitos gerais e particulares. Caso se deseje 

aprofundar no assunto, pode-se consultar livros 

especializados em cardiologia, muitos deles di-

rigidos a uma única espécie, como a equina ou 

a bovina, por exemplo.  

Para a realização correta do exame eletrocar-

diográfico, há a necessidade, em animais de gran-

de porte, de se manter o animal calmo e tranquilo, 

em posição quadrupedal, sobre uma superfície de 

borracha que servirá de isolante elétrico entre o 

animal e o piso onde ele se encontra. Devemos 

observar se outros fatores que possam interferir nos 

registros elétricos estão controlados e suprimidos 

- tais como tremores da musculatura cutânea que 

podem ser eliciados pelo toque de nossas mãos, 

aparelhos ou moscas que pousam sobre a pele do 

animal, ou movimentação do animal no tronco ou 

brete, para que não haja erros de registro e de in-

terpretação dos traçados eletrocardiográficos. A 

colocação dos eletrodos deve ser adequada para cada 

espécie animal, haja vista que é bem diferente o 

modo de os colocar em ruminantes e em equinos. 

Porém, em ambos, os eletrodos devem estar em 

íntimo contato com a pele, a qual pode necessitar 

ser tricotomizada. Necessita-se umedecer a super-

fície de contato entre o eletrodo e a pele, o que 

normalmente é feito com uso de álcool ou solução 

salina a 5% ou 10% - lembrando que existe tam-

bém uma pasta apropriada para estabelecer esta 

umidificação c o contato adequado entre ambos. 

Há diferentes tipos de fixadores de eletrodos 

a serem utilizados, desde os em boca de jacaré até 

os agulhados, que são menos utilizados por serem 

mais traumáticos. Existe a necessidade de se dis- 
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por de um fio-terra, acoplado ao eletrocardiógrafo -
aparelho utilizado nesse exame (Figs. 6.23 a 6.26). 

Em ruminantes, utiliza-se mais comumente 
o sistema de derivação bipolar descrito por Junge 
(1965) ou por Spõrri (1954). Nesses casos, utili-
zam-se três eletrodos. Mas também se utilizam 
as derivações torácicas ou precordiais. 

Em equinos, mais comumente se utiliza o 
sistema de derivação bipolar, que consiste na 
colocação de dois eletrodos — um positivo e outro 
neutro - os quais detectam a atividade elétrica 
no coração de diferentes ângulos. Uma frequente 
derivação utilizada é a base-ápice, na qual se 
coloca um eletrodo - o negativo, normalmente 
atribuído ao braço direito - ligado ao sulco da 
veia jugular esquerda, a dois terços do cami-
nho entre a mandíbula e a entrada do tórax, e 
outro - o positivo, geralmente atribuído ao braço 
esquerdo — logo atrás e levemente dorsal ao co-
tovelo esquerdo, na área correspondente à re-
gião apical cardíaca, local em que podemos 
detectar o choque cardíaco, como ilustrado na 
Figura 6.27. 

Existe, num animal saudável, uma sequên-
cia padrão de despolarização e repolarização 
miocárdica. Quando ocorre a despolarização, 
há uma diferença de potencial que é positiva, 
ou seja, é registrada como uma onda acima do 

 

 

Figura 6.23 - Ilustração esquemática dos eventos que 

constituem um traçado eletrocardiográfico (onda P, com-

plexo QRS e onda T) e as respectivas porções do sistema 

cardíaco gerador e condutor de impulsos elétricos respon-

sáveis pela produção dos mesmos. 

ponto isoelétrico. Na repolarização, a onda se 
inverte, tornando-se negativa, ou seja, fican-
do abaixo da linha isoelétrica. Denominamos 
cada onda registrada como na Figura 6.28: onda 
P, seguida de um registro isoelétrico — linha 
horizontal -, e posteriormente por um complexo 
de ondas denominado complexo QRS, outra 
linha isoelétrica e formação de uma outra onda 
(T), seguida de outra linha isoelétrica. Esse 
padrão se repete indefinidamente em um ani-
mal sadio. 

A onda P e o intervalo P-Q correspondem à 
parte atrial, ao passo que o complexo QRS, o 
intervalo S-T e a onda T correspondem à parte 
ventricular. O intervalo T-P corresponde ao pe-
ríodo isoelétrico em que não ocorre formação de 
estímulo cardíaco. 

 

Figura 6.24 - Vista lateral direita (A) e esquerda (B) de um 

equino ilustrando a forma de se colocar os eletrodos para 

se obter um eletrocardiograma base-ápice. 
 

 



Semiologia do Sistema Circulatório de Equinos e Ruminantes    273 

 da um desses registros corresponde a um 

vento específico, como a seguir descrito: 

• Onda P: é o registro da atividade atrial (corres 

ponde à despolarização atrial). 

• Linha isoelétrica P-Q. 

• Complexo QRS: representa a despolarização 
ventricular. 

• Linha isoelétrica S-T. 

• Onda T: registro da repolarização ventricular 
miocárdica. 

• Linha isoelétrica T-P. 

Dentre as principais características de cada 

vento acima, em equinos e ruminantes, temos: 

Em equinos: 

 

Figura 6.25 -Vista lateral direita (A) e esquerda (B) de um 

equino ilustrando os pontos em que devemos colocar os 

eletrodos ao realizar o exame eletrocardiográfico comple-

to (no qual se pode obter 12 derivações). 

Onda P: normalmente bifásica, ou seja, regis-
tram-se duas ondas sucessivas — duas cristas, 

portanto. 

Complexo QRS: no monitor basoapical (re-

gistro base-ápicc) a onda R do complexo QRS 

normalmente não é visualizada, sendo mais 

longos nessa derivação que em outra. Onda 

T: nos equinos, normalmente ela é bipolar 

ou bifásica, ou seja, apresenta uma parte 

negativa e outra positiva. 

Em ruminantes: 

• Onda P: normalmente ela é monofásica, positiva. 
• Complexo QRS: visualiza-se melhor a onda 

R do complexo QRS que a dos equinos. 
• Onda T: geralmente positiva e unipolar. 

O traçado eletrocardiográfico pode ser regis-
trado em papel apropriado, todo quadriculado, que 
possui algumas características básicas que mere-
cem ser compreendidas para que se possa inter-
pretar corretamente um exame eletrocardiográfico 
(Figs. 6.30 a 6.32). 

Em medicina experimental e em alguns gran-
des centros, dispomos de um aparelho bastante 
utilizado em medicina de animais de pequeno porte 
e ainda pouco utilizado em equinos e ruminantes: 
o Holter. É um aparelho que é fixado no animal e 
que registra por 24 horas ou mais os batimentos 
cardíacos e seus traçados elctrocardiográficos, po-
dendo-se acompanhar o animal o dia todo. Isso 
possibilita a detecção as arritmias cardíacas em 
animais atletas que somente as desenvolvem quando 
submetidos a esforço físico sub-máximo. 

EXAME ECOCARDIOGRÁFICO 

A ultra-sonografia cardíaca (ecocardiografia) é um 
meio diagnóstico auxiliar não invasivo importante 
que propicia obtermos uma imagem do coração e 
das estruturas ao seu redor. É por meio dele que 
podemos fechar muitos diagnósticos que, sem ele, 
não poderíamos fechar. Ele ainda nos possibilita 
estimar a severidade de várias doenças cardíacas. 
Porém, esse exame, pelo seu alto custo, é de pouco 
uso por médicos veterinários de campo, sendo mais 
comumente utilizado em grandes centros de 
diagnóstico ou de ensino e pesquisa, como as 
grandes universidades, e em equinos em gran-
des centros hípicos ou jóqueis-clubes. Assim sendo, 
poder-se-á recorrer à literatura especializada para 

 



274    Semiologia Veterinária: A Arte do Diagnóstico 

 

Figura 6.26 - Exemplo de traçado eletrocardiográfico. A formação de ondas no traçado eletrocardiográfico decorre do 

fato de que, devido aos impulsos elétricos gerados pelo sistema gerador e condutor de energia do coração, as fibras 

musculares se contraem, gerando uma diferença de potencial de membrana no sentido do tecido excitado de forma 

positiva - para cima no traçado eletrocardiográfico -, caracterizando-se assim a despolarização das fibras cardíaca? 

tornando-se em seguida eletronegativo - as ondas para baixo - quando ocorre a repolarização destas fibras no momento 

do repouso. A soma das cargas de despolarização e repolarização das fibras cardíacas é que permite um registro no 

traçado eletrocardiográfico. 

se obter maior número de informações sobre esse 

exame, bastante utilizado na clínica de peque-

nos animais e na medicina humana. 

Não podemos nos esquecer da necessidade 

de um técnico experiente para realizar e inter-

pretar este exame para realmente obtermos um 
benefício clínico com a ecocardiografia.  

Nessa seção, abordaremos conceitos gerais so-

bre essa técnica e enfocaremos as principais utili-

dades desse exame na cardiologia veterinária de 

animais de grande porte. Esse exame nos possibi-

lita avaliar o coração e grandes vasos próximos ao 

coração quanto a sua anatomia e seu funcionamento. 

As principais finalidades ou indicações des-

se exame são: 

• Avaliar espessura de paredes ventriculares.  

bem como a sua movimentação. 

• Mensurar as câmaras cardíacas. 

• Avaliar as válvulas cardíacas e seu funcio 

namento. 

• Avaliar os grandes vasos proximais ao coração. 

Uma variedade mais sofisticada desse exame 

é a "ecocardiografia Doppler", a qual permite ainda 

avaliar o fluxo sanguíneo entre as câmaras cardía-

cas e pelos vasos sanguíneos.  
  

 
ci- 

 

Figura 6.27 - Imagem ilustrativa da colocação dos três 

eletrodos para a derivação base-ápice. 

 
Intervalo PR 

Intervalo QT 

Figura 6.28 - Ilustração de um traçado eletrocardiográfico 

demonstrando as ondas P e T e o complexo QRS, bem como 

os intervalos PR e QT. De forma global, a onda P e o in-

tervalo PR estão relacionados aos átrios e o nó sinoatrial 

(sinusal); já o complexo QRS e a onda T estão relaciona-

dos aos ventrículos. 
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Figura 6.29 - Os traçados eletrocardiográficos de um equino 

e um bovino possuem diferenças significativas, sendo as 

mais evidentes no equino a onda P, que é bifásica - bífida 

- e a onda T, bipolar. 

O exame ecocardiográfico possibilita diagnosticar 
certas doenças que não podem ser diagnosticadas 
mediante outros meios e métodos semiológicos, 
além de ter como vantagem ser um exame que não 
representa perigo nem para o animal nem para o 
examinador, haja vista que ainda não se constatou 
que a energia sonora produzida pelo ultra-som 
provoque alterações teciduais ou orgânicas nos 
seres humanos. Além disso, trata-se de um exame 
que não necessita de contenção química nenhu-
ma, nem nenhum tipo de anestesia ou sedativo. 
Mediante a ecocardiografia podemos, por 
exemplo, detectar acúmulo de fluido pericárdico 
ou pleural, bem como a presença de lesões mas-
as dentro e nas adjacências do coração.  

Para se obter mais informações sobre o ultra-
som, os aparelhos e o exame ultra-sonográficos, 
recomenda-se buscar informações em literatura 
especializada. Aqui, neste capítulo, daremos apenas 
algumas noções elementares sobre o assunto.  

A utilidade da ecocardiografia é limitada pela 
qualidade da imagem que pode ser obtida em cada 
paciente. 

O diagnóstico ultra-sonográfico emprega on-
das sonoras pulsáteis de alta frequência (> 20.000Hz 
- ou seja, inaudíveis ao ouvido humano), as quais 
são refletidas de volta para o aparelho pelas diver-
sas estruturas e tecidos, sendo processadas cm forma 
de imagem pelo aparelho de ultra-som. Diferen-
tes cargas de ultra-som são emitidas pelo transdutor, 
sendo esse também o receptor das ondas refleti-
das pelas diferentes estruturas e tecidos. Depen-
dendo da quantidade de onda que retorna ao trans-
dutor, uma imagem é gerada com uma determina-
da ecotextura. Isso é baseado nas leis de reflexão, 
transmissão e refração de ondas. O aparelho trans-
dutor registra apenas as ondas refletidas (ecos). 

O princípio pelo qual o aparelho de ultra-
sonografia obtém imagens baseia-se em: 

• 

• As distâncias entre as estruturas é obtida pelo 
tempo que demora a emissão do ultra-som 

pelo transdutor - fonte geradora do ultra-som -

voltar até ele. 

  

0,04s 0,2s 

' 

figura 6.30 - Ilustração de um traçado eletrocardiográfico no qual se representa os principais parâmetros a serem ana-

lisados, bem como os valores que correspondem a cada medida da grade do traçado. 
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Figura 6.31 - Traçado eletrocardiográfico de um equino saudável, no qual podemos observar a forma da onda P, bimodal. 

 

  

• A densidade das diferentes estruturas e teci-
dos determina a quantidade de ultra-som que 
é rcfletida por eles e sua resistência acústica. 
A quantidade de ultra-som que cada tecido é 
capaz de refletir dá a sua ecotextura ou eco-
genicidade. 

Assim, se uma determinada estrutura ou te-
cido ecoa muito ultra-som, ele é chamado de 
hiperecogênico; se refletir pouco, é considera-
do hipoecogênico; se não refletir ultra-som, é cha-
mado de anecogênico. Quando uma estrutura 
reflete totalmente o ultra-som, abaixo ou além 
dessa estrutura forma-se uma área que não re-
cebe e, portanto, não reflete o ultra-som, cha-
mando-se esse fenómeno de sombra acústica. So-
mente para citarmos alguns poucos exemplos, 
os ossos são hiperecogênicos e os líquidos em 
geral pouco ou nada refletem o ultra-som, sen-
do, portanto, considerados hipoecogênicos 
anecogênicos, respectivamente. Portanto, avaliar 
os órgãos, tecidos e estruturas dentro da cavidade 
torácica é algo bastante limitado, uma vez que 
as costelas impedem a passagem do ultra-som, 
sendo apenas possível utilizar os espaços inter-
costais para a aplicação do ultra-som. Os pulmões 
também prejudicam a imagem por possuírem ar 
em seu interior. 

Como as costelas impedem e os pulmões 
prejudicam a passagem do ultra-som, a imagem que 
podemos obter do coração fica restrita. O ar prejudica 
a formação de imagem abaixo do mesmo, portanto 
é imprescindível que entre o transdutor e a pele 
do animal não haja ar. Para isso utilizamos um gel 
específico e sempre devemos realizar a tricotomia 
da área a ser examinada para que possamos obter 
uma imagem de alta qualidade. Além disso, um 
correto posicionamento do transdutor c necessário 
para que possamos visualizar adequadamente as 
estruturas circulatórias e realizar as mensurações 
necessárias. O transdutor é colocado geralmente 
na área de choque cardíaco (no 4- ou 52 EIC do 
lado esquerdo do tórax) e posicionado de modo a 
encontrar uma boa "janela acústica" - região entre 
uma costela e outra que permite uma passagem 
adequada do ultra-som. Se for necessário um 
posicionamento do transdutor e do animal em que 
este não colabora adequadamente, podemos então 
usar um tranquilizante leve. Uma boa regulagem 
dos ajustes do aparelho, uma sala adequada ao 
exame, um bom aparelho registrador de imagem, 
uma boa impressora laser e uma unidade gravadora 
de imagens estanques ou em movimento são fun-
damentais. 

O ultra-sonografista deve estar familiarizado 
com os vários artefatos que podem mimeti/.ar  

  

  

Figura 6.32 - Ilustração de um traçado eletrocardiográfico de equino em que ocorre uma onda P (seta) sem que seja 

acompanhada pelo complexo QRS - indicando tratar-se de um bloqueio atrioventricular de segundo grau. Em seguida, 

observam-se novas ondas P, porém seguidas do complexo QRS. 
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 anormalidades cardíacas. Um modo auxiliar para 

diferenciar artefato de real anormalidade é pro-

curar obter imagens em mais de um plano; com 

sso, uma visualização suspeita que é encontrada 

cm mais de um plano diminui a chance de ser 

•jm artefato. 

É importante ressaltar o fato de que não 

devemos determinar um diagnóstico apenas ba-

>cando-se na ecocardiografia, por exemplo, quando 

diante de um caso de falha cardíaca congestiva 

Ipois, nesse caso, deveríamos associar o Doppler) 

ou quando a insuficiência valvular existe.  

Existem diferentes tipos de ecocardiografia. 

Os principais são: 

• Ecocardiografia em modo-M: propicia a forma 

ção de imagens em apenas uma dimensão 

(profundidade). As imagens são registradas por 
um osciloscópio em relação ao tempo. Esse mé 

todo possibilita mensurar as dimensões cardía 

cas de câmara e espessura de paredes. Mas um 

cálculo preciso e acurado não é adequadamente 

obtido por esse método (Fig. 6.33). 

• Ecocardiografia bidimensional: possibilita ob 

ter uma imagem em dois planos, ou seja,  

profundidade e largura. Portanto, possibilita 

imagens mais adequadas para serem analisa 

das que o modo-M. Com isso, podemos ob 

servar a relação anatómica e de orientação de 

várias estruturas mais facilmente. Obtém 
imagens em tempo real. 

• Ecocardiografia Doppler (colorida ou não): o 

Doppler permite visualizar o padrão de fluxo 

sanguíneo, sua direção e velocidade. Portan 

to, permite-nos documentar e quantificar uma 

insuficiência ou estenose valvular e os shunts 

cardiovasculares. Pode-se estimar o fluxo san 

guíneo, a quantidade de sangue cjetada e a 

velocidade de fluxo pelo coração. Ecocardio 

grafia Doppler baseia-se na detecção de alte 

ração de frequência que ocorre nas ondas re- 

fletidas por células sanguíneas individuais. Há 
dois tipos utilizados comumente na clínica: o 

de ondas pulsáteis e os de ondas contínuas. 

• Ecocardiografia contrastada: é realizada medi 

ante microbolhas que são injetadas em veias 

periféricas ou seletivamente dentro do cora 

ção. Com isso, muitos pontinhos de eco são 

formados no sangue, gerando minúsculos pon 

tos brilhantes cintilantes que se movem com 

o fluxo sanguíneo, permitindo visualizar a 

direção e o fluxo de sangue. Porém, para  

melhor observar o fluxo, como para diagnos- 

ticar os shunts - pontes - arteriovenosos e in-

terventricular, devemos realizar a injeção de 

contraste ecogênico ou utilizar a ecocardio-

grafia Doppler. 

As imagens ecocardiográficas são exibidas cm 

uma tela osciloscópica c podem ser gravadas ou 

registradas em fitas de vídeo, papel, disquetes ou 

filmes radiográficos. 

Há diferentes frequências que se pode utili-

zar nos transdutores, o que possibilita a avaliação 

dos tecidos em profundidades diferentes. Ondas 

ultra-sônicas de alta frequência possibilitam ima-

gens melhores de estruturas pequenas e mais 
próximas da superfície em que colocamos o trans-

dutor. Portanto, ele não possui alta penetrabili-

dade, ou seja, obtém imagens de estruturas e 

tecidos não muito profundos. Já um transdutor 

de baixa frequência propiciará imagens de estru-

turas mais profundas, mas menos definidas. As 

frequências mais utilizadas em ecocardiografia 

veterinária variam de 2,25 a 3,5MHz para animais 

de grande porte e 3,5 a 7,5MHz para pequenos 

animais, neonatos, caprinos c ovinos.  
 

Exame Radiográfico 

Indubitavelmente este exame tem sua im-

portância na prática clínica, uma vez que, com ele, 

podemos detectar diversas alterações circulatóri-

as que normalmente passariam despercebidas pelo 

exame clínico menos elaborado e completo.  
Muitas vezes, apenas realizando uma boa aus-

culta, inspeção direta, palpação e percussão, che-

gamos a um diagnóstico provável da doença que 

afeta nosso paciente. Porém, o mais comum é que 

necessitemos de outros meios diagnósticos (cha-

mados exames auxiliares ou complementares) para 

se poder efetuar um correto diagnóstico. Um des-

ses meios de grande importância referente ao sis-

tema circulatório é o exame radiográfico. 

Tal exame tem como principais objetivos: 

• Permitir observar a posição, a forma/silhueta 

e tamanho cardíacos. 

• Avaliar alterações respiratórias decorrentes de 

possível problema circulatório. 

• Observar presença de conteúdos anormais em 
cavidade torácica, como no caso de hidrotórax, 

piotórax. 

Em bovinos, esse exame é mais comumente 

feito nos casos em que há suspeita de reticu - 
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Figura 6.33 - Ecocardiografia em 

modo-M, que possibilita mensurar a; 

dimensões cardíacas de câmara e es-

pessura de paredes. 

lopericardite traumática. Em equinos, é mais 
comumente efetuado em casos suspeitos de car-
diomegalia, hidrotórax ou outros derrames pleurais 
e, em casos de suspeita de formações massivas 
em cavidade torácica, como certas neoplasias. 

Porém, em animais de grande porte, esse 
exame possui certas limitações e dificuldades 
próprias de uso. Dentre suas limitações temos as 
técnicas e as económicas como as mais importan-
tes. As principais dificuldades técnicas são: 

• Diâmetro ou espessura da cavidade torácica 
de animais de grande porte, particularmente 
em bovinos e equinos adultos. 

• Custo do aparelho. 
• Necessidade de se levar o animal até o cen 

tro radiológico, pois os aparelhos portáteis não 
são adequados para exame do coração (como 
também não dos pulmões e cavidade abdo 
minal em animais adultos). 

• Tamanho ou porte do animal e dificuldade 
de seu posicionamento de forma adequada. 

E certo que esse exame representa riscos para a 
saúde de médicos veterinários e técnicos em radio-
logia. Quanto maior o porte do animal, maior a carga 
de radiação necessária para se obter uma imagem 
radiográfica. Portanto, cada vez mais são utilizados 
outros métodos diagnósticos ao invés deste na medi-
cina veterinária de animais de grande porte. 

Uma variedade do exame radiográfico em 
cardiologia é a angiografia, feita com injeção de 
contraste radiopaco por via intravenosa, para se 
detectar problemas em grandes e pequenos va-
sos. Mas pelos riscos, pela onerosidade e pelas  

dificuldades técnicas em realizar a angiografia 
em animais de grande porte, essa técnica não é 
realizada, a não ser em grandes centros de pes-
quisa e diagnóstico, como em certas universidades 
(Fig. 6.34). 

Fonocardiografia 

Mediante este exame, é possível obtermos 
um registro gráfico dos ruídos cardíacos, além de 
alguns sopros. Os ruídos são captados mediante 
um microfone especial, sendo então filtrado de 
forma adequada para que um áudio-amplificador 
e um galvanômetro registrador acoplado a um 
sistema de registro de tempo e um osciloscópio 
possam registrar na forma de ondas os ruídos 
normais e patológicos cardíacos em papel ou enviar 
os mesmos para que uma tela de projeção ou vi-
sualização de imagem possa evidenciar as ondas. 

Essa técnica é de uso limitado na prática clí-
nica, sendo mais comumente utilizada em cen-
tros de pesquisa e de ensino, mais particularmente 
em pequenos animais e equinos. 

Pericardiocentese 

A punção da cavidade pericárdica (pericar-

diocentese) é indicada para dilatação cardíaca ou. 

mais comumente, em casos em que se constata 

uma área de macicez absoluta em bovinos. 

A pericardiocentese é um ato cruento, com 

certos riscos para o animal e que, portanto, deve 

ser realizada por um profissional experiente e de 
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modo bastante asséptico, como todo procedimento 

cirúrgico necessita. 

Primeiramente é realizada a tricotomia da área a 

ser puncionada - devemos detectar a área de 

macicez absoluta e demarcar sua margem caudal, 

realizando a punção no primeiro espaço intercos-

tal caudal a esta área. Efetua-se a assepsia da área 

- ^er puncionada com PVP iodo ou clorexidina 

ou álcool iodado a 5%, procurando-se esfregar bem 

essa área, até que esteja completamente livre de 

sujidade. Utiliza-se agulha com mandril, calibre 

15 ou 20, com 15 a 20cm de comprimento, intro-

duzida craniomedialmente até que se obtenha o 

fluido pericárdico. O local de entrada da agulha 

e próximo ao ângulo entre a cartilagem xifóide e 

arco costal esquerdo. 

O líquido obtido mediante a punção peri-

.irdica é então analisado em laboratório, seme-

lhante ao que é feito com o líquido peritoneal.  

Demais Exames Complementares 

Há exames que ainda podem ser utilizados, 

mas que pelo custo altíssimo ou pela grande difi-

culdade de acesso tornam-se muito pouco utiliza-

dos e, portanto, não foram abordados. Em litera-

tura cardiológica especializada encontram-se infor-

mações suficientes para um aprofundamento. 

Apenas para citarmos alguns desses, há as 

seguintes possibilidades de exame:  

• Cateterismo. 

• Angiocoronariografia (angiocardiografia). 

• Angiografia. 

• Cintilografia. 

• Angiocardiografia nuclear. 

Exame Anatomopatológico 

Muitas vezes, não conseguimos fechar o diag-

nóstico da enfermidade que afcta o animal e este 

vem a óbito ou é então sacrificado e somente após 

a realização da necropsia e/ou do exame histopa-

tológico é que se pode efetuar o diagnóstico da 

doença que acometia o animal. Chama-se Diag-

nóstico Pós-morte, mas devemos lembrar que ele 

só pode ser fechado se corretamente associado a 

todos os demais dados obtidos a partir do exame 

clínico como um todo. Por isso diz-se que todo 

diagnóstico é clínico e jamais histopatológico, 

laboratorial ou outro. 

Pode ainda ocorrer que os dados anatomopato-

lógicos não sejam elucidativos ou conclusivos o 

suficiente para que se possa realmente fechar o 

diagnóstico. Sendo assim, ficamos com o diagnós-

tico a esclarecer ou inconcluso. 

 

Figura 6.34 - Imagem radiográfica de área pulmonar em animal de grande porte com o intuito de se avaliar os pulmões 

diante da suspeita de problemas cardíacos que pudessem levar a distúrbios pulmonares. 
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Necropsia 

Na necropsia, pode-se, muitas vezes, concluir 
tratar-se de uma doença circulatória ou não, so-
mente pelos dados macroscópicos. Mas pode ser 
que tais dados não representem a causa mortis do 
animal e sim apenas um achado de necropsia. Por 
isso temos de realizar um exame clínico o mais 
completo possível e realizar uma análise bem 
detalhada dos dados obtidos por ele, a fim de não 
induzir um diagnóstico erróneo. 

Muitas vezes se faz necessário, portanto, que 
se colha os fragmentos de tecidos e órgãos para 
que possamos realizar o exame histopatológico, o 
qual poderá levar ao diagnóstico definitivo. 

Exame Histopatológico 

Mediante os dados deste exame, pode-se 
concluir sobre a presença ou não de lesões circu-
latórias mas, havendo tais lesões, isso não é ga-
rantia de que o animal necropsiado realmente tenha 
morrido em decorrência de tais lesões. Deve-se 
verificar sinais e outros dados clínicos que confir-
mem se tratar verdadeiramente de doença circu-
latória detectada e que efetivamente levou o animal 
ao óbito. 

Temos de avaliar ou coletar material cardí-
aco, além de amostras de tecido pulmonar, renal 
e hepático, para podermos avaliar também se esses 
órgãos sofreram danos como os decorrentes de 
isquemia (infarto e necrose, por exemplo), trombos 
e outros. 

DIAGNÓSTICO/PROGNÓSTICO/ 

TRATAMENTO/PROFILAXIA 

Diagnóstico 

Essa parte da sequência do exame clínico per-
tence à alçada da clínica mais que semiológica, 
haja vista que há necessidade de se conhecer as 
principais doenças que afetam cada espécie ani-
mal para que possamos inferir um diagnóstico 
preciso e correto. Nessa etapa, o clínico, tendo 
realizado todos os exames necessários, chega à 
conclusão sobre qual doença afeta o seu paciente 
e, se estiver correto seu diagnóstico, o conduzirá 
à escolha do tratamento mais adequado, de for-
ma conscienciosa e que seja viável, com o intuito 
de se curar o animal ou mesmo manter seu esta- 

do geral equilibrado, amenizando ou eliminand': 
seu sofrimento e prolongando sua vida, desde que 
com qualidade. 

É no grau de acerto diagnóstico que o clínico 
se mostra tecnicamente um bom profissional. Por 
isso que esta parte do exame clínico é a mais 
valorizada pelos profissionais da saúde, pois quanto 
mais acertos diagnósticos se obtêm, mais reconhe-
cido e respeitado será o médico. 

Prognóstico 

Esta parte do exame clínico é a que mais 
interessa ao proprietário do animal, pois o diag-
nóstico apenas satisfará sua curiosidade sobre o 
que está levando seu animal a padecer. Com isso 
em mente, ele poderá enriquecer seu conheci-
mento sobre os mais diversos problemas que afli-
gem seu animal ou outros da mesma espécie, além 
de lhe propiciar contar para amigos e familiares o 
que se passa com seu animal. Mas o que realmente 
tranquilizará seu coração e acalmará o seu espíri-
to é saber as respostas para algumas de suas pos-
síveis indagações: 

• Seu animal ficará bom? Há cura para a sua 
enfermidade? 

• Ele poderá voltar às suas atividades normais 
e exercer satisfatoriamente sua função? 

• Quanto tempo levará para que ele fique sau 
dável? 

Tratamento 

O tratamento é o escopo da clínica médica. 
Portanto, deve-se procurar livros especializados 
em clínica cardiológica para que se possa apren-
der os conhecimentos básicos para que se pos-
sa realizar um tratamento consciencioso e efi-
caz. Porém, temos de ressaltar que o tratamen-
to somente surtirá o efeito desejado caso o clí-
nico tenha chegado a um diagnóstico definiti-
vo preciso sobre o problema que afeta este sis-
tema em particular e conheça os meios tera-
pêuticos apropriados para o tratamento da mes-
ma. Caso contrário, terá de efetuar o tratamen-
to sintomático ou paliativo - que visará tratar 
os sintomas principais que o animal manifesta. 
Ou ainda, poderá lançar mão de uma terapia que 
seja adequada ao tratamento da doença que o 
clínico supõe afetar seu paciente, podendo ou 
não leva-lo à cura. 
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Profilaxia 

Caso o clínico saiba exatamente o que ou quais 
fatores causaram a doença em questão ou propi-
ciaram o seu desenvolvimento, ele poderá reco-
mendar medidas profiláticas, as quais poderão 
prevenir que o animal volte a manifestar a doen-
ça depois de sua recuperação ou que outros ani-
mais da mesma casa contraiam a mesma doença. 
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Figura 6.35 - (A), podemos observar formações 

nodulares envolvendo as válvulas cardíacas, 

caracterizando uma endocardite, a qual pode 

ser apenas um achado de necropsia sem real-

mente estar relacionado diretamente com a causa 

mortis; (B), observamos a mucosa. 



 

Semiologia do Sistema 
Circulatório de Cães e Gatos 

•APARECIDO ANTÓNIO CAMACHO 

CARLOS JOSÉ MUCHA 

INTRODUÇÃO 

O exame físico do paciente cardiopata (identificação do animal, 
anamne-se, inspeção, palpação, percussão e auscultação) é o 
começo da avaliação clínica do paciente e, indubitavelmente, o 
procedimento mais importante, pois é o crivo que determinará se 
o nosso paciente será rotulado como cardiopata ou não. Os 
exames complementares (eletrocardio-grama, radiografias 
torácicas, ecocardiografia, Holter, entre outros) são não mais 
que isso; complementares, ou seja, complementam o exame 
físico e sua função real seria unicamente a de confirmar a 
suspeita clínica. Um exemplo ilustrativo disso é o paciente 
que se apresenta para consulta e, na ausculta, é detectada 
uma arritmia cardíaca. Nesse caso, o eletrocardiograma (ECG) 
será o exame subsidiário que irá confirmar e caracterizar o tipo 
de arritmia. 

Essa é a ordem lógica e a sequência a ser seguida, a partir 
do correto exame físico quando se detecta uma anormalidade, 
que será confirmada por meio de outros exames. Por essa 
razão é que se acredita que o exame físico é a base 
fundamental da cardiologia na Medicina Veterinária e que, na 
realidade, trata-se de uma arte, na qual é necessário saber 
inspecionar, auscultar, palpar e interpretar tudo o que esse 
organismo está demonstrando. O notável cardiologista americano 
Robert Hamlin, professor da Universidade de Ohio, diz que 
com um exame físico adequado e, logicamente, boa 
experiência, 85% das alterações cardíacas podem ser 
diagnosticadas. Porém, para quantificar a gravidade dessas 
alterações e identificar os 15% restantes, são necessários os 
exames complementares. Provavelmente, esses números 
possam parecer fora da realidade, inclusive no começo da 
nossa prática na Cardiologia Veterinária também 
acreditávamos nisso, mas o tempo e a experiência nos 
permitiram aprender bem os segredos dessa arte e hoje 
podemos corroborar com essas estatísticas. 

RESENHA 

Ao ler uma resenha de um animal, muitas ve/es sem conhecer 
nosso paciente, já estamos de certa forma procurando 
diagnosticar a possível cardiopatia, de sorte que alguns 
raciocínios clínicos são feitos ten- 
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> prever a doença. Por exemplo, se 
estamos : de um paciente da espécie 
canina, de raça jueno porte, com idade 
entre 9 e 12 anos histórico de tosse 
crónica, é claro que um ; prováveis 
diagnósticos a serem lembrados é 
ardiose da valva mitral, por ser uma 
cardio-muito frequente nessa espécie. 
Por outro , se estamos diante de um cão 
adulto da raça alemão, com sinais 
clínicos de dispneia isa e/ou ascite, 
geralmente pensaremos na pos--idade de 
miocardiopatia dilatada, ou seja, o ide 
objetivo do exame físico é a arte de diag-
:icar. Assim sendo, a resenha inclui dados 
gerais podem fornecer muitas 
informações sobre o :iente. Entre elas 
podemos mencionar: espécie, ide, sexo, 
raça e meio ambiente. 

Espécie 

Sexo 

Embora existam poucas cardiopatias 
geneticamente ligadas ao sexo do animal, 
essa informação pode sugerir certas 
enfermidades, mas nem sempre de forma 
precisa. Por exemplo, em certas raças, as 
fêmeas são mais afetadas, como no caso 
da persistência do dueto arterioso. No en-
tanto, as estatísticas determinam maior 
incidência nos cães machos para as duas 
afecções cardíacas adquiridas de maior 
apresentação, ou seja, a degeneração 
mixomatosa da valva mitral e a mio-
cardiopatia dilatada, ao passo que, nos 
felinos, nenhuma prevalência está 
relacionada ao sexo do animal. Não 
obstante, acredita-se que muitas vezes a 
maior prevalência de determinadas doenças 
em relação ao sexo do animal esteja 
obscurecida pela ausência de diagnósticos 
mais precisos. 

  

Na Medicina de Pequenos Animais, 
algumas doenças se apresentam com 
maior frequência em cães e outras em 
gatos. A miocardiopatia dilatada congestiva 
idiopática é uma cardiopatia relativamente 
comum em cães e de infrequente 
apresentação em gatos, provavelmente em 
razão da suplementação de taurina nos 
alimentos balanceados, que é a principal 
etiologia nessa espécie. Por sua vê/, a 
degeneração mixomatosa mitral 
(endocardiose), relatada no item anterior, é 
comum em cães, mas não em felinos, ao 
passo que a miocardiopatia hipertrófica é a 
cardiopatia de maior prevalência em gatos, 
sendo infrequente no cão. 

Idade 

Conhecendo a idade do animal, pode-
se ter uma ideia geral do problema. A 
presença de um sopro (murmúrio) num 
filhote de três meses sugere uma 
cardiopatia congénita. Por outro lado, um 
sopro num cão de dez anos é sugestivo de 
cardiopatia adquirida. É importante dizer 
que sempre existem exceções, pois um cão 
de cinco anos pode apresentar um sopro 
devido a uma cardiopatia congénita de 
baixo gradiente de pressão, compensada e 
sem sinais clínicos de insuficiência 
cardíaca congestiva. Outro caso seria o 

sopro decorrente de uma alteração valvar 
adquirida ou secundária a uma 
miocardiopatia primária. Nesses casos, o 
clínico deverá utilizar toda sua capacidade 
para diferenciar o problema. 



Raça 

Algumas raças podem apresentar 
predisposição para alguma cardiopatia 
específica. Sempre é conveniente considerar 
o país, a região e a cidade de origem, pois a 
população animal varia muito de um lugar 
para outro. Na Argentina, a população de 
pastores alemães é muito grande, portanto 
a incidência de afecções circulatórias 
congénitas ou adquiridas nessa raça é muito 
alta. Para citar outro exemplo, a alta 
predisposição a tromboembolis-mo aórtico 
(TEA) do maine coon ou mesmo da 
miocardiopatia hipertrófica decorrente do 
hiperti-reoidismo, relatados nos Estados 
Unidos, contrasta com os dados que temos 
no Brasil e na Argentina, onde existem 
poucos exemplares dessas raças e a maior 
prevalência de TEA é observada em gatos 
domésticos de pêlo curto ou em siameses e 
persas. 

Existem também condições aplicáveis a 
todos os lugares, por exemplo, a persistência 
do dueto arterioso c comum em poodles, 
pastores alemães e collies; a estenose 
subaórtica em rottweilers e boxers; e a 
estenose pulmonar em buldogues, 
schnauzers e beagles. Dentro das 
cardiopatias caninas adquiridas, a 
miocardiopatia dilatada idiopática afeta 
animais de raças grandes e gigantes 
(boxer, doberman, dogue alemão, entre 
outros) e a degeneração mixomatosa da 
valva mitral em cães de pequeno porte 
(fox, pinscher miniatura, pequinês, teckel, 
lulu da pomerânia, entre outros). Sempre 
devemos lembrar que, acima de tudo, 
estamos tratando com doentes c não com 
doenças, por isso é necessário ter cautela 
em relacio- 
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nar automaticamente uma raça a uma 
determinada doença, pois muitas vezes 
poderemos ter uma surpresa desagradável. 

Meio Ambiente 

, 
E importante conhecer a região na qual 

o animal vive, bem como se este viajou 
para regiões endémicas de dirofilariose. 
Esses dados são de grande valia na 
suspeita clínica de uma parasitose 
cardíaca. Da mesma forma, deve-se 
pensar para as regiões endémicas com a 
doença de Chagas. 

SINAIS CLÍNICOS DE 

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

CONGESTIVA 

A princípio, sempre se deve pensar, 
quando se examina um animal, que muitos 
dos sinais clínicos apresentados se 
assemelham a sinais de outros sistemas. 
Por outro lado, quando diante de um animal 
com sinais clínicos de insuficiência cardíaca 
congestiva (ICC), geralmente, estes sinais 
estarão relacionados com a circulação pulmo-
nar, se a cardiopatia for no lado esquerdo 
do coração, ao passo que, se o problema 
estiver localizado no lado direito cardíaco, 
os sinais clínicos reflctirão a congestão 
venosa da grande circulação. Em síntese, 
os sinais clínicos congestivos à esquerda 
representam a congestão venosa pulmonar 
com sintomatologia de tosse e/ou dispneia/ 
taquipnéia, terminando com um quadro de 
edema pulmonar. Nesses casos, deve-se 
procurar diferenciar dos quadros 
respiratórios. Pelo lado direito, os sinais 
clínicos congestivos irão se apresentar como 
coleções de líquidos como efusões, 
devendo o clínico diferenciar dos quadros 
efusivos decorrentes de outros órgãos como, 
por exemplo, o fígado. 

Dispnéia/Taquipnéia 

A taquipnéia (aumento da frequência 
respiratória) normalmente precede à 
dispneia (dificuldade respiratória). Por essa 
razão, quase todos os pacientes dispnéicos 

são também taquipnéicos. A frequência 
respiratória normal no cão em repouso deve 
ser menor a 30 movimentos respira- 



tórios/minuto. Provavelmente, a taquipnéia 
seja um dos primeiros sinais clínicos de 
insuficiência cardíaca congestiva em 
felinos. 

Podemos observar três tipos de 
dispneia basicamente: inspiratória 
(associada a alterações das vias aéreas 
superiores); expiratória (relacionada às 
doenças pulmonares, bronquiais, 
intersticiais ou alveolares ou ao edema 
pulmonar por insuficiência cardíaca 
congestiva) ou ainda mista (por exemplo, na 
insuficiência cardíaca congestiva com efusão 
pleural concomitante). 

Nos casos mais graves de estresse 
respiratório, o animal adota posições 
anormais que lhe facilitam a respiração. Na 
posição ortopnéica, o cão reluta a deitar-se, 
permanecendo sentado sobre os membros 
pélvicos e com os membros torácicos 
estendidos em abdução. A cabeça está 
esticada, as narinas dilatadas e é possível 
observar uma expressão de angústia na 
face do animal. Esse quadro representa 
uma grave congestão pulmonar, na qual o 
animal procura, com essa postura, favorecer 
o ingresso de ar aos pulmões. 

Devemos ressaltar que nesses casos é 
muito importante evitar o estresse do animal. 
O primeiro passo será compensar o paciente 
(oxigénio, diuréticos, vasodilatadores, etc.) 
para, posteriormente, começar com as 
manobras ou exames subsidiários. 

Tosse 

A tosse é um ato reflexo produzido pela 
estimulação da faringe, da traquéia, dos 
brônquios, dos bronquíolos, da pleura, do 
pericárdio e do diafragma, que pode resultar 
de causas respiratórias, bem como 
cardíacas. 

Entre as causas cardíacas, pode-se 
mencionar o aumento do átrio esquerdo 
(caso típico de degeneração mixomatosa da 
valva), que produzirá compressão do 
brônquio principal esquerdo, 
desencadeando o reflexo tussígeno (Fig. 
6.36). Outra causa de tosse é a insuficiência 
ventricular esquerda, que produzirá 
aumento da pressão venosa pulmonar, 
desenvolvendo edema pulmonar que, no 
começo, será intersticial e logo depois 
alveolar. A dirofilariose canina também oca-
siona tosse, devido à injúria e à inflamação 
pulmonar e vascular. 

Sob o ponto de vista gráfico, a tosse 
cardíaca costuma ser seca e ruidosa, muitas 

vezes confundida pelo proprietário com um 
processo digestivo pois, logo depois do 
acesso de tosse e por irritação da faringe, 
o cão apresenta mímica de  
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rômito. Por essa razão, cm várias ocasiões 
o mo-o da consulta c referido pelo 
proprietário como ingestão de ossos e 
obstrução digestiva. 

A tosse cardíaca pode se apresentar 
em re- 

xmso ou em exercício, mas normalmente 
piora :om a atividade física. Os proprietários 
relatam maior intensidade durante as noites, 
contudo esse fato pode ser subjetivo, pois 
normalmente é ncs-- horas que os donos se 
encontram em casa. Em poucas ocasiões a 
tosse é um sinal de doença Cardíaca nos 
felinos. 

As causas pulmonares de tosse são 
variadas e abundantes; irritação, colapso 
traqueal, problemas inflamatórios ou 
infecciosos bronquiais e/ou pulmonares. De 
forma diferente, as afecções das vias 
respiratórias anteriores caracterizam-se 
pela presença de descarga nasal e 
espirros. 

Muitas vezes, encontram-se alterações 
pulmonares e cardíacas de forma 
concomitante, como no caso hipotético de 
um cão de raça pequena com sopro de 
regurgitamento mitral e, adicionalmente, 
colapso traqueal ou fibrose pulmonar. 
Nesse momento, o corrcto e minucioso 
exame físico, junto aos exames 
complementares, nos permitirá diagnosticar 
e estabelecer a gravidade dos processos 
que afetam nosso paciente. 

díacas. Um exame físico correto e o uso de 
provas adequadas facilitam o diagnóstico. 

A ascite de causa cardíaca indica grave 
disfunção do coração direito e pode ser 
causada por car-diopatias congénitas 
(displasia tricúspide), adquiridas 
(miocardiopatia dilatada, degeneração mixo-
matosa da valva tricúspide) ou secundária a 
efusão e tamponamento cardíaco (Fig. 6.37). 
Nesse último caso, o aumento da pressão 
intrapericárdica afetará a câmara que 
trabalha com menor pressão de enchimento 
(direita), produzindo falha congestiva re-
trógrada direita e desencadeando aumento 
da pressão venosa pulmonar, hepato-
esplenomegalia, congestão venosa 
abdominal e ascite. É importante ressaltar 
que o acúmulo de líquido na doença cardíaca 
é lento e crónico e, muitas vezes, passa desa-
percebido pelos donos (principalmente em 
animais de pêlo longo) ou é confundido com 
obesidade. 

Os pacientes com ascite grave 
demonstram taquipnéia e dispneia, devido à 
pressão que exerce o líquido abdominal 
sobre o diafragma. 

Nos casos de doença cardíaca, o líquido 
ascí-tico apresenta as características físico-
químicas de um transudato modificado, 
sendo muito importante a avaliação do 
líquido obtido pela centese abdominal para 
determinar a possível causa. 

  

Ascite 

A ascite (acúmulo de líquido livre no 
abdome) pode se dever a causas cardíacas 
e extracar- 

Síncope 

Pode-se definir síncope como a perda 
súbita e transitória da consciência e do 
tônus postural, 

  



  

 

Figura 6.36 - Radiografia 

torácica de cão com endocar-

diose de mitral demonstrando 

aumento de átrio esquerdo. 
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devido a fornecimento insuficiente de 
substrato energético e oxigénio ao cérebro. 

As causas podem ser cardíacas ou 
extracar-díacas. Dentre as causas 
cardíacas, podem ser mencionadas as 
cardiopatias congénitas, sendo a mais 
comum a estenose subaórtica (produzindo a 
síncope por obstrução do fluxo sanguíneo 
de saída e por estimulação dos 
mecanorreceptores ventriculares) e outras 
como a estenose pulmonar e a tetralogia de 
Fallot (por obstrução do fluxo sanguíneo e 
hipoxemia). Também podem ser citadas as 
cardiopatias adquiridas como a miocar-
diopatia dilatada canina, a degeneração 
mixomatosa mitral (por diminuição do 
volume-minuto) e as arritmias cardíacas, 
sejam bradiarritmias (bloqueio atrioventricular 
grave de 2- e 3

a
 graus, síndrome do seio 

enfermo, etc.) ou taquirritmias (taquicar-dia 
ventricular ou supraventricular). 

Entre as causas extracardíacas de 
síncope, encontram-se colapso de traquéia, 
distúrbios neurológicos, hemorragias, anemia, 
transtornos metabólicos, hipoglicemia, 
hipertensão pulmonar e síncope vasovagal. 
Em muitas ocasiões, pode ocorrer síncope 
devido à tosse (comumente em pacientes 
com degeneração mixomatosa mitral). 
Nesses casos, durante a tosse, aumenta a 
pressão intratorácica elevando a pressão das 
veias craniais e, conseqiiente-mente, a 
pressão intracranial, ocasionando a síncope. 

Outro fator importante é obter as 
informações completas sobre toda a 
medicação cardiológica que o paciente está 
recebendo (fármacos e doses), pois muitas 
substâncias utilizadas (vasodilatadores, diuré-
ticos, digitálicos, betabloqueadores, etc.) 
podem estar sendo sobredosifícadas 
induzindo arritmia ou hipotensão que, 
eventualmente, podem produzir síncope, 
nesse caso, farmacológica. 

Perda de Peso 

Geralmente na cardiopatia crónica os 
pacientes são magros ou caquéticos (Fig. 
6.37), principalmente pelas alterações 
metabólicas nas quais se observa aumento 
notável do catabolismo, pois se sabe que a 
caquexia cardíaca é mediada por subs-
tâncias como o Fator de Necrose Tumoral 
Alfa (TNF) e outros agentes pró-
inflamatórios. 

EXAME FÍSICO GERAL 

Em relação ao estado geral do 
cardiopata, pode-se dizer que tudo está 
relacionado, obviamente, com a gravidade 
do quadro. Os cardiopa-tas são animais 
que demonstram diminuição da 



 

Figura 6.37 - Cão com cardiomiopatia dilatada apresen-

tando ascite e caquexia. 

atividade física, intolerância ao exercício e 
certo grau de letargia e sonolência. Alguns 
desses sinais podem ser observados assim 
que o animal entra na sala de exame ou 
pedindo ao proprietário que o faça 
caminhar. É importante observar o paciente 
de modo geral, ver sua postura, se existe 
edema periférico ou ascite, observar o 
padrão respiratório; ritmo e profundidade 
dos movimentos respiratórios e determinar 
se existe taquipnéia. dispneia ou tosse. 

O exame físico cardiológico integra o 
exame físico convencional e possui os 

mesmos procedimentos. Sempre é 
importante ressaltar que o exame físico é 
um método e, portanto, deve seguir uma 
sequência de manobras. Assim, devemos 
iniciar nosso exame a partir da avaliação da 
cabeça, depois pescoço, tórax e abdome. 
No exame da cabeça, o clínico deve 
inicialmente inspe-cionar se existe simetria, 
depois nas narinas verificar se as trufas 
estão úmidas e brilhantes sem a presença 
de qualquer secreção (Figs. 6.38 e 6.39). Em 
seguida, deve-se determinar a cor e a 
perfu-são das membranas mucosas, pois 
permitirá uma ideia geral da circulação 
periférica (Figs. 6.40, 6.41, 6.42). Num animal 
normal, geralmente as mucosas gengivais 
apresentam cor rosa-intenso e, depois de 
se fazer uma leve pressão com o dedo, a 
cor volta rapidamente (2 segundos), sendo 
esse exame chamado tempo de 
preenchimento capilar (Fig. 6.42). No caso 
em que há vasoconstrição periférica 
considerável, as mucosas estarão pálidas e 
o tempo de preenchimento capilar excede-
rá dois ou três segundos. E importante, 
nesses casos, realizar o diagnóstico 
diferencial de anemia. Quando as gengivas 
aparecem de cor azulada ou acinzentada 
(cianose), pode-se inferir que há 
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:
 gura 6.38 - Exame físico do paciente cardiopata, iniciando 

:-e a inspeção da cabeça e avaliação da simetria das estru-

mas anatómicas externas. 

Figura 6.41 - Inspeção das mucosas da boca e dos dentes, 

avaliando a coloração e a presença de processos inflama-

tórios dentários. 

  

 

Figura 6.39 - Inspeção das narinas, procurando verificar a        Figura 6.42 - Determinação do tempo de preenchimento 

presença da umidade natural com ou sem secreções. capilar. 

 

  

Figura 6.40 - Inspeção das mucosas oculares, avaliando a 

coloração e a presença de secreções. 
Figura 6.43 - Inspeção da região da orofaringe e das glân-

dulas sublinguais. 

 

 

 



288    Semiologia Veterinária: A Arte do Diagnóstico 

5g/dL ou mais de oxiemoglobina não 
conjugada. A cianose pode ser central 
(pressão parcial de oxigénio baixa), como 
ocorre nos casos de shunt da direita para a 
esquerda (tetralogia de Fallot) ou periférica 
(pressão parcial de oxigénio arterial normal, 
pressão de oxigénio tecidual baixa). Por fim, 
ainda no exame da cabeça, é importante 
que o clínico faça palpação dos linfonodos 
subman-dibularcs no sentido de observar 
presença de aumentos no volume dessas 
estruturas que, eventualmente, poderão 
indicar inflamação regional ou um processo 
linfático a ser esclarecido. 

Na região do pescoço, o clínico deve 
inspe-cionar a presença de aumentos de 
volume, como também tentar visualizar e 
caracterizar a presença de pulso jugular 
(Fig. 6.44). Nesse procedimento, a 
visualização do pulso jugular depende do 
porte do animal. Muitas vezes, animais 
emagrecidos e de grande porte podem 
apresentar pulso jugular bem evidente, ao 
passo que um cão de pequeno porte e com 
muito pêlo irá dificultar a visualização. 
Nessa etapa, ainda, o clínico deve 
pesquisar a presença de reflexo de tosse 
pela palpação da traquéia, para evocar e 
avaliar o tipo de tosse apresentado pelo 
animal (Fig. 6.45). 

Na região do tórax, o clínico deverá, 
inicialmente, observar o tipo de respiração 
apresentado pelo animal que, em condições 
normais, deve ser do tipo toracoabdominal. 
Animais que apresentam processos 
torácicos relevantes geralmente 
apresentam, de forma compensatória, um 
tipo de respiração mais abdominal. O clínico 
deve observar também se há aumento de 
volume torácico ou ainda, diante de um certo 
grau de emaciação, tentar visualizar a 
presença de choque precordial. A partir da 
palpação do tórax, pode-se avaliar a 
presença de aumentos de volume, 
enfisema e fraturas de 

 

Figura 6.44 - Inspeção do pulso jugular com auxílio de algodão 

umedecido com álcool para uma melhor visualização.  



 

Figura 6.45 - Palpação da traquéia objetivando avaliar o 

reflexo de tosse. 

costelas, como também sentir o ponto de 
máxima intensidade dado pelo batimento 
cardíaco, que irá nortear a etapa da ausculta 
cardíaca (Figs. 6.46 e 6.47). Por último, antes 
da ausculta, o clínico poderá executar a 
percussão do tórax, no sentido de tentar 
definir as áreas cardíaca e pulmonar (Fig. 
6.48'. Para esse procedimento, o clínico 
poderá se utilizar da percussão tipo dígito-
digital, no sentido de criar, pelo menos, três 
linhas imaginárias de cima para baixo e de 
ambos os lados da caixa torácica. Em nossa 
experiência, o referido procedimento tem 
melhor aproveitamento em animais de grande 
porte, como os de produção (bovinos e 
equinos». Entretanto, para cães e gatos, 
a manobra é contraditória em razão do 
tamanho do animal. 

Ausculta Cardíaca 

Como foi comentado no início, a 
ausculta cardíaca é, sem dúvida nenhuma, 
a base do exj-me cardiológico dos 
pacientes em Medicina \e-terinária. Uma 
ausculta correta permitirá identificar um 
paciente com cardiopatia, determinar a 
frequência cardíaca, a presença de sopros, 
a sua intensidade e também o foco de 
origem. 



Semiologia do Sistema Circulatório de Cães e Gatos    289 

 

 

jra 6.46 - Palpação do tórax objetivando determinar o 

que precordial. 

 

 

Figura 6.47 - Palpação do tórax objetivando encontrar a 

"esença de aumento de volume, fraturas ou enfisema.  

Vários pontos-chave devem ser 
observados durante a realização de uma 
ausculta correta. Dentre eles se destacam 
a utilização de um bom estetoscópio (tubos 
não muito longos com olivas de fácil 
acomodação aos ouvidos), ambiente tran-
quilo e sem ruídos externos que perturbem a 
concentração durante a ausculta, a 
colaboração ade- 

 

Figura 6.48 - Ausculta do foco da valva mitral a partir da 

determinação do choque precordial com o cão em decúbito 

externai. 

quada do proprietário (permanecendo 
calado durante a ausculta, posicionando 
corretamente o paciente e fechando a boca 
e/ou a narina do animal, quando necessário 
ou solicitado). 

O estetoscópio consta de duas peças: 
o diafragma, que permite identificar ruídos 
de alta frequência e o cone, utilizado para 
determinar ruídos de baixa intensidade. 
Atualmente, existem estetoscópios que 
combinam o cone e o diafragma numa única 
peça e, dependendo da intensidade da 
pressão exercida pelo clínico sobre o tórax 
do animal, ausculta-se como diafragma ou 
como cone. 

Durante o exame auscultatório, o primeiro 
passo será a determinação dos focos 
valvares, que se localizam no lado esquerdo 
do tórax e possuem como regra prática para 
sua localização a sigla PAM-345 (Pulmonar, 
Aórtico e Mitral, 3

e
, 4- e 5

a
 espaços 

intercostais), ao passo que, no lado direito, 
4° espaço intercostal para o foco valvar 
Tricúspide (Fig. 6.49). Outra forma 
interessante de se iniciar a localização dos 
focos valvares é pela localização do choque 
precordial cardíaco do lado esquerdo do 
tórax. Essa segunda possibilidade permite por 
meio do choque precordial, determinar pela 
palpação o ponto de máxima intensidade 
cardíaca (Figs. 6.47, 6.48, 6.50), que irá 
revelar o ponto de ausculta do foco valvar 
mitral, posteriormente localizados o foco 
aórtico, numa posição mais dorsal e cranial ao 
foco mitral, e foco pulmonar, numa posição 
mais ventral e cranial ao foco aórtico, e, por 
fim, o foco valvar tricúspide, localizado no 
lado direito na mesma posição do foco valvar 
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Figura 6.49 - (A) Simulação da localização dos focos 

cardíacos de cães e gatos do lado esquerdo. 1 - Foco da 

Mitral; 2 - Foco da Aórtica; 3 - Foco da Pulmonar. (B) 

Simulação da localização dos focos cardíacos de cães e 

gatos do lado direito. 4 - Foco da Tricúspide. 

 

Figura 6.50 - Ausculta cardíaca objetivando avaliar outros 

focos cardíacos com o cão em posição quadrupedal. 

 

Figura 6.51 - Ausculta torácica objetivando avaliar os ruídos 

respiratórios. 

  

-Holossistólico -( S2 
• Contínuo - 

Figura 6.52 - Diagrama esquemático dos sons 

cardíacos  ̂da classificação dos sopros de acordo com o 

momento de sua ocorrência. 

como l- c 2
a
 bulhas. Praticamente, a origem 

di primeira bulha cardíaca relaciona-se 
diretamen-te com o fechamento das valvas 
atrioventricula-res mitral e tricúspide, com 
o turbilhonamento do sangue dentro das 
câmaras ventriculares e pela contração dos 
ventrículos. Por sua vez, a segunda bulha 
origina-sc do fechamento das valv;— 
semilunares aórtica e pulmonar. Gomo uma 
regra prática para identificação das bulhas 
cardíacas, o clínico deverá auscultar 
detalhadamente os silêncios entre as duas 
bulhas já que, entre a 1

a
 c a 2-bulha, o 

silencio é pequeno, correspondendo i fase 
sistólica ventricular do batimento cardíaco, 
ao passo que entre a 2

a
 e a 1

a
 bulha o 

silêncio é maior, correspondendo à fase 
diastólica. Essa regra permite facilmente 
entender a relação do fechamento das 
valvas atrioventriculares com a 1

a
 bulha e o 

fechamento das semilunares com a 2
a
 bulha, 

somente observando os espaços entre 
ambas. 

Os ruídos ou as bulhas cardíacas 
auscultáveis são conhecidos como \- c 
2

a
bulhas, ou também abreviadamente 

como SI e S2, respectivamente. Porém, 
também existem ruídos de baixa fre-
quência, que são a 3

a
 bulha ou S3 

(relacionada com a vibração do enchimento 
ventricular rápido) e a 4

a
 bulha ou S4, 

relacionada com a vibração da sístole atrial 
em casos de elevada frequência cardíaca, 
como nos casos de fibrilação atrial. Essas 
bulhas são de difícil ausculta em 
pequenos animais; entretanto, sua 
presença poderá indicar um preenchimento 
ventricular anormal, comum nos casos de 
miocardiopatia dilatada congestiva 
idiopática. O som auscultado poderá 
lembrar um ritmo de galope. 

A determinação correta das bulhas 
cardíacas, como também das fases do 
ciclo cardíaco, permitirá a determinação da 
presença dos sopros cardíacos e a fase do 
ciclo cardíaco em que se localizam. O 
sopro cardíaco, por sua vez, pode ser 
definido com um som causado por uma tur-
bulência durante o ciclo cardíaco. Uma 

-Holodiastólico • 

I 



vez auscultado o sopro, devemos 
determinar o foco valvar de origem, a fase 
do ciclo cardíaco que este ruído ocupa 

(Fig. 6.52), sua configuração e sua 
intensidade. 
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 A intensidade do sopro é medida numa 
esca-b de I a VI, sendo: 

• Grau I: sopro muito suave, que é 
detectado 
somente após um longo período de 
ausculta 
em um ambiente muito tranquilo. 

• Grau II: sopro suave, auscultado 
imediatamen 
te em um foco valvar. 

• Grau III: sopro de intensidade leve a 
moderada. 
• Grau IV: sopro de intensidade moderada a 

gra 
ve, sem a presença de frémito (sensação 
táctil 
dada pelo sopro). 

• Grau V: sopro claro à ausculta, com um 
frémito 
palpável e que não se detecta quando 
afasta 
mos o estetoscópio do tórax. 

• Grau VI: sopro grave, com frémito 
detectável 
e auscultado mesmo quando o 
estetoscópio 
é afastado do tórax. 

Com relação à fase do ciclo cardíaco 
que o sopro ocupa, podemos dizer que o 
sopro pode ser sistólico (como no caso da 
regurgitação mitral ou tricúspide — congénita 
ou adquirida —, estenoses das valvas 
pulmonar ou aórtica, etc.), diastólico 
(regurgitação das valvas aórtica ou 
pulmonar) ou poderá ocupar o período da 
sístole e da diástole, como no caso da 
persistência do dueto arterioso. O mesmo 
acontece em relação ao foco de origem de 
onde o sopro se irradia, ou seja, seu ponto 
de máxima intensidade. Assim o foco 
poderá ser aórtico, pulmonar, mitral ou 
tricúspide, estando relacionado à 
cardiopatia de base. 

A configuração do sopro varia em 
relação à cardiopatia, tendo como 
exemplo um sopro holossistólico, no caso 
da degeneração valvar mixomatosa, ou um 
sopro em diamante (crescente-decrescente), 
nos casos de estenoses valvares (aórtica 
ou pulmonar), ou um sopro contínuo ou em 
maquinaria, nos casos de persistência do 
dueto arterioso. 

Um ponto a ser ressaltado, que muitas 
vezes leva à confusão do clínico menos 

experiente, é o dos chamados sopros 
inocentes, que não estão associados a 
qualquer cardiopatia, apresentando-se em 
cães sem cardiopatia e decorrentes de um 
aumento na força de ejeção ventricular. 
Normalmente, são sopros sistólicos e de 
baixa intensidade, sendo mais bem 
auscultados no hemitórax esquerdo. Outro 
tipo de sopro também encontrado com 
facilidade é o fisiológico, presente em co-
rações normais e decorrente de processos 
febris, anemia, nos casos de tônus 
adrenérgico aumentado, de bradicardia 
extrema, etc. Possuem caracte- 
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como miocardiopatia dilatada congestiva, 
dirofilariose, efusão pericárdica, hipertensão 
arterial e tetralogia de Fallot com 
hipoplasia da artéria pulmonar e 
policitemia. 

É de suma importância realizar, sempre 
que possível, de forma simultânea, a 
ausculta cardíaca e a determinação do 
pulso femoral (artéria femoral). 
Normalmente cada batimento cardíaco 
auscultado deve ser acompanhado de um 
pulso palpável. Um déficit de pulso poderá 
indicar a presença de arritmia cardíaca e 
um pulso de amplitude irregular muitas 
vezes também está associado às arritmias 
(Fig. 6.54). Normalmente, o pulso aumenta 
rapidamente e diminui gradualmente. Pulsos 
mais proeminentes são denominados 
hipercinéticos (por exemplo: aumento do 
volume ventricular esquerdo ejetado, como 
no caso da persistência do dueto arterioso); 
por outro lado, os pulsos fracos são 
denominados hipocinéticos (podendo estar 
associados a uma redução do débito 
cardíaco, como nos casos de insuficiência 
cardíaca congestiva, hipovolemia, arritmias, 
etc.). 

Como já havíamos comentado, cada 
batimento produzirá um pulso palpável 
devendo ser normalmente na relação de 1:1, 
de forma que a determinação da frequência 
cardíaca em cães poderá apresentar valores 
entre 60 e 180bpm (dependendo da raça, 
da idade, da conformação física e do 

 

Figura 6.53 - Percussão torácica dígito-digital objetivando 

determinar, a partir dos sons, as áreas das estruturas torá-

cicas como também a presença de efusões, massas, etc. 
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estado geral do paciente) e em felinos entre 
140 e 240bpm, lembrando sempre que, 
nessa espécie, muitas vezes, 
encontraremos valores elevados devido ao 
estresse que esses animais normalmente 
apresentam. 

Durante o procedimento de ausculta, o 
clínico poderá optar em auscultar 
primeiramente o coração e depois os 
pulmões ou vice-versa, devendo avaliar 
detalhadamente os sons respiratórios (Fig. 
6.51). Outro procedimento ou passo 
importante a ser seguido após a ausculta 
torácica é a palpação abdominal (Fig. 6.55), 
que objetiva avaliar a presença de efusão ou 
alterações dos órgãos abdominais, como no 
caso de hepatoesplenome-galia decorrente 
de insuficiência cardíaca congestiva direita. 

 

Figura 6.54 - Determinação do pulso femoral com o cão 

em posição quadrupedal. 

Conclusão 

Em síntese, devemos sempre ressaltar 
a importância fundamental do exame físico e 
do aprendizado na detecção do que nosso 
paciente expressa por meio das alterações 
fisiológicas e dos sinais clínicos. O clínico 
deve ter o tempo necessário para avaliar 
completa e detalhadamente o paciente, com 
dedicação, paciência, num ambiente tranquilo 
e, a partir dos achados do exame físico, 
confirmar o diagnóstico com o exame 
complementar adequado, sempre que 
possível. 

Provavelmente, como acontece na 
Medicina, a supervalorização dos exames 
complementares sirva de exemplo para 
Medicina Veterinária, em que cerca de 40 a 
50% dos exames subsidiários pedidos 
resultam em achados normais, indicando, 
muitas vezes, um erro clínico. Num futuro 
não muito distante, esse fato supracitado 
também poderá acontecer na Medicina 
Veterinária, mormente se deixarmos de 
lado a ferramenta mais útil e económica 
que o clínico possui, que é o exame físico. 

EXAMES SUBSIDIÁRIOS 

Determinação da Pressão Arterial 

Podemos definir a pressão arterial (PA), 
do ponto de vista físico, como a pressão 
exercida pelo sangue sobre a superfície 
interna de um vaso arterial. Porém, quanto 
ao aspecto hemodinâmi-co, podemos 
definir a PA como o produto do volume 
sanguíneo pela resistência periférica: 

  

 

Figura 6.55 - Palpação abdominal com o cão em posição 

quadrupedal, objetivando avaliar os órgãos cavitários e a 

presença de efusão abdominal. 



PA = Volume x Resistência Periférica 

Assim como o volume sanguíneo pode 
ser considerado débito cardíaco, podendo 
ser representado pela fórmula geral: 

Débito Cardíaco = Volume Sistólico x Frequência 
Cardíaca 

A função fundamental do sistema 
circulatório como bomba propulsora de 
sangue é manter a PA dentro de certos 
limites. Por sua vez, uma adequada PA 
acarretará uma corrcta perfusão 
sanguínea de todo o organismo. 

Existem muitos mecanismos que 
trabalham para a manutenção da pressão 
dentro dos valores normais e, como 
veremos, todos atuam ou sobre 
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o volume sangiiíneo ou sobre a resistência 

periférica. Dentre os mecanismos 

reguladores da PA, remos os mecanismos 

de regulação rápida: 

• Barorreceptores: localizam-se no arco 

aórtico 

e na carótida, captando as mudanças de 

pres 

são e atuam por via reflexa simpática 

(aumen 

tando o inotropismo, a frequência 

cardíaca e 

a resistência periférica). 

• Quimiorreceptores: captam variações nas 

con 

centrações de oxigénio, dióxido de 

carbono 

e hidrogénio, atuando de forma similar 

aos 

barorreceptores. 

• Harmónio antídiurético (vasopressina): atua 

aumen 

tando a volemia, pela retenção de sódio e 

água. 

• Catecolaminas: atuam por meio da 

estimula 

ção simpática. 

• Fator natriurético atrial: favorece a 

elimina 

ção de sódio e, consequentemente, de 

água. 

• Endotélio vascular: participa na 

regulação, a 

partir da formação de substâncias 

vasoativas, 

podendo ser vasodilatadoras (óxido 

nítrico, fa- 

tor hiperpolarizante derivado do 

endotélio) 

ou vasoconstritoras (endotelina ET-1). 

• AngtotensJna II: formada pelo sistema 

renina- 

angiotensina é um potente 

vasoconstritor e 

estimula a liberação de aldosterona. 

Na regulação da PA ao longo do tempo, 

outros mecanismos também participam, 

como: 

 

• Aldosterona: substância liberada pela 
estimu 
lação da angiotensina II, atua 
aumentado a 
volemia através da retenção de sódio c 
água. 

• Sistema renal e de líquidos corporais: nos 
casos 
de diminuição da PA, retém sódio c 
água ao 
passo que, nos casos de aumento da 
PA, fa 
vorece a natriurese. 

Todos esses mecanismos que, 

continuamente e durante a vida normal dos 

animais, atuam regulando a PA, são os 

mesmos que se ativam durante a 

insuficiência cardíaca congestiva com a 

finalidade de manter a PA dentro dos valores 

da normalidade e que, no início das 

cardiopatias, compensam o organismo; 

porém, são os mesmos que irão 
descompensar o paciente, em função de 

sua ativação prolongada. 

. 

Métodos de Determinação da Pressão Arterial 

A determinação da PA não constitui uma 

prática de uso rotineiro em animais como 

ocorre na Medicina devido, principalmente, ao 

método usado em seres humanos, ou seja, o 

método auscultató-rio que, em pequenos 

animais, não é tão sensível e prático de ser 

realizado, mormente pela conformação 

anatómica dos membros dos animais. Essa é 

a razão pela qual se necessita de métodos 

mais sofisticados para realizar a 

determinação da PA em pequenos animais. 



 
Figura 6.56 - Aparelho Dop-

pler para aferição de pressão 

arterial não invasiva. 

 

V 
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A determinação da PA pode ser obtida 
pelos seguintes métodos: 

• Invasivo. 
• Não invasivos: Doppler, oscilométrico, 

foto- 
pletismografia. 

O método invasivo consiste na 
introdução de um cateter heparinizado em 
uma artéria periférica (sublingual, 
mctacárpica, metatársica, etc.) com conexão 
a um aparelho de determinação de PA e de 
um monitor onde o registro é efetuado. Trata-
se de um método cruento, utilizado em 
procedimentos cirúrgicos ou em 
experimentação, que não apresenta utilidade 
clínica diária; porém, é o mais preciso de 
todos e referencial para valores de 
normalidade. 

Os métodos não invasivos apresentam 
uma grande vantagem por serem menos 
cruentos, podendo ser utilizados tanto na 
cirurgia como na clínica diária c tem uma 
correlação muito próxima com o método 
invasivo. 

Método Doppler 

O princípio físico é semelhante ao da 
eco-grafia. Trata-se de um pequeno 
transdutor que emite um sinal de ultra-som, 
o qual atravessa os tecidos captando a 
passagem do sangue pelo vaso sanguíneo 
e, ao mesmo tempo, obtém o sinal de 
retorno por meio de um transdutor e é 
transformado em um sinal audível (Fig. 
6.56). 

A técnica consiste em depilar a área 
sobre uma artéria periférica, colocando o 
transdutor com 

 

Figura 6.57 - Aparelho oscilométrico para aferição de 

pressão arterial não invasiva. 



gel e fixando com uma braçadeira. Por 
cima do transdutor e conectado a um 
manómetro aneróide coloca-se o manguito, 
que é insuflado com um; pressão supra-
sistêmica (o som desaparece    . quando 
desinsuflado, o som volta a surgir. O a 
rccimento de um som indica pressão 
sistólk;. ao passo que a determinação da 
pressão diastólki está relacionada com a 
mudança de som que. muitas vezes, é de 
difícil observação. 

Método Oscilométrico 

Trata-se de um aparelho totalmente 
automático. Uma vez colocado o manguito 
sobre a área arterial, ele atua de forma 
automática, inflando e desinflando o 
manguito e obtendo pressão arterial 
sistólica, diastólica, média e a frequência 
cardíaca (Fig. 6.57). O valor obtido é 
confiável, porém este aparelho apresenta 
certa> dificuldades em cães muito 
pequenos, filhotes de gatos c animais com 
intensa hipotensão. 

Método Fotopletismográfico 

É um aparelho de recente uso na 
medicina veterinária e atua de forma 
semelhante aos oxímetros. Trata-se da 
emissão de raios infravermelhos para 
determinação da PA. É um equipamento 
caro c serve principalmente cm animais de 
pequeno porte com menos de lOkg. 

Qualquer que seja o método utilizado, é 
conveniente relembrar que se necessita de 
pelo menos 5 a 7 determinações da PA, 
eliminando os valore-exagerados e 
discrepantes, para mais e para menos, 
sendo a PA resultante da média dos 
demais. Outro ponto importante é ressaltar 
que os manguitos utilizados em pequenos 
animais são utilizados em neonatologia ou 
pediatria de seres humanos, já que o 
tamanho do manguito deve ser de 40% do 
diâmetro do local a ser colocado no cão e 
30% no gato. 

Os locais mais frequentemente utilizados 
para a determinação da PA são a artéria 
metatársica, a metacárpica e a coccígea. 

Não existe um valor único de PA em 
caninos, dependendo do tamanho do 
animal, da raça e da idade. Estudos da 
Dra. Bodey (1982) em caninos 
determinaram os seguintes valores 
médios: 

• Pressão sistólica: 133mmHg. 

• Pressão diastólica: 75,5mmHg. 
• Pressão média: 98,6mmHg. 
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No caso dos gatos, os valores normais 
osci-entrc: 

Pressão sistólica: 
123mmHg. Pressão 
diastólica: 81,2mmHg. 
Pressão média: 96,8mmHg. 

Eletrocardiografia 

Anatomofisiologia 

O coração é um órgão muscular oco cuja 
prin-ipal função é o bombeamento do 
sangue para jdo o organismo e, dessa 
forma, cobrir a deman-b de oxigénio e 
nutrientes nos tecidos, remo-cndo os 
catabólitos produzidos. 
O bombeamento do sangue acontece por 

meio lê uma ação mecânica com 
enchimento das câ-naras cardíacas 
durante a diástole e a expulsão sangue 
durante a sístole. 

Porém, para cumprir adequadamente 
essa ação r.ecânica, necessita-se de uma 
atividade elétrica -pecífica, que em forma e 
tempo permite cum-•:ir as distintas fases 
do ciclo cardíaco. 

O adequado funcionamento do 
coração re-iciona-se com a formação 
dos impulsos (no aso da excitação 
cardíaca) e na condução dos nesmos. 

A excitação e a condução dos impulsos 
elé-ricos devem seguir um sincronismo ou 
uma se- 

quência normal de eventos. O marca-passo 
do coração é denominado nó sinusal (NSA), 
que se encontra imbricado no átrio direito, 
próximo à saída das cavas. O impulso 
elétrico cardíaco origina-se no NSA, 
despolarizando primeiro o átrio direito e 
passando em seguida para o átrio esquerdo. 
Nos átrios, a excitação do nó atrioventricular 
(NAV) sofre um processo de retardo, que 
permite a despolarização atrial e depois a 
ventricular. Nos ventrículos, o impulso chega 
ao fascículo atrioventricular (feixe de His) e 
progride até os ramos direito e esquerdo, 
chegando finalmente aos ramos 
subdendocárdicos (fibras de Purkinje) para 
que, assim, possa despolarizar a massa 
ventricular. 

Durante a sequência normal no ECG, 
observa-se inicialmente uma onda P, que 
indica a despolarização dos átrios, um 
intervalo PR que indica o tempo utilizado 
pelo impulso elétrico desde o NSA até 
chegar ao NAV e, posteriormente, o QRS, 
que representa a despolarização ventricular 
(Figs. 6.58 e 6.59). 

No complexo QRS, a onda Q indica a 
despolarização do septo interventricular, 
enquanto a onda R é a primeira deflexão 
positiva e indica principalmente a 
despolarização do miocárdio, do en-
docárdio ao epicárdio. Por sua vez, a onda 
S expressa a despolarização das porções 
basais dos ventrículos. 

O segmento ST se mede do final da 
onda S até o começo da onda T e serve 
para avaliar o infra ou supradesnível do 
segmento. 

 



Figura 6.58 - Registro eletrocardiográfico computadorizado da Derivação II obtido a partir de um cão normal (50mm/s, 

1mV = 1cm). 
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Figura 6.59 - Registro eletrocardiográfico computadorizado da Derivação 
1mV = 1cm). 

obtido a partir de um gato normal (50mm 5 

  

 A onda T indica a repolarização 
ventricular, ao passo que o intervalo QT, 
que vai do começo da onda Q até o final da 
onda T, indica todo tempo utilizado pelo 
impulso elétrico na despolarização e 
repolarização ventricular. 

Dessa forma, como observamos no ECG, 
temos o registro de ondas no tempo e 
amplitude. De acordo com a tabela de valores 
normais, podemos saber se os valores obtidos 
dos nossos pacientes se encontram dentro dos 
parâmetros normais para espécie. 

  

Quadro 6.7 - Sequência normal de despolariza-

ção cardíaca pelo sistema elétrico cardíaco.  

Nó sinusal 

Nó atrioventricular 

Fascículo atrioventricular e ramos 

Ramos subdendocárdicos 

r- -̂  

Conceito 

A eletrocardiografia é o estudo da 
atividade elétrica cardíaca, registrado em 
papel milimetrado ou em osciloscópio, sendo 
um registro gráfico que leva em 
consideração o tempo e a amplitude. 

É um método de exame complementar 
de fácil obtenção e que apresenta várias 
indicações, entre elas: 

uadro 6.8 - Parâmetros eletrocardiográficos normais em cães (DM).  

Frequência cardíaca Cães 
Raças toy 

Raças Standard 

Raças grandes 

Ritmo         Sinusal/Arritmia sinusal/Marca-passo migratório 

Onda P      Altura: máximo 0,4mV 
Largura: máximo 0,04s (raças grandes 0,05s) 

Intervalo PR         0,06 até 0,1 3s 

QRS         Altura: raças grandes: máximo 3mV 
raças pequenas: máximo 2,5mV Largura: 

raças grandes: máximo 0,06s raças 

pequenas: máximo 0,05s 

Segmento ST        Infradesnível inferior a 0,2mV 

Supradesnível inferior a 0,15mV 

Intervalo QT        0,15 a 0,25s com FC normal 

Onda T Pode ser positiva, negativa ou bifásica 

Eixo elétrico médio no plano frontal      +40° a +100° 

70 a 220bpm 

70a 180bpm 

70 a 160bpm 

60 a 140bpm 
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 rdiográfi 
Quadro 6.9 - Parâme 

normais em gatos (DI1). 

Frequência cardíaca         Gatos 
120a240bpm 

Ritmo Sinusal/Taquicardia Sinusal 

Onda P Altura: máxima 0,2mV 
Largura: máxima 0,04s 

Intervalo PR    0,05 até 0,9s 

QRS Altura: máxima 0,9mV 
Largura: máxima 0,04s 

Segmento ST    Isoelétrico 

Intervalo QT    0,15 a 0,25s com FC normal 

Onda T Pode ser positiva, negativa ou bifásica, 
até 0,3mV 

Eixo elétrico médio no plano frontal    0° a +180° 

• Detecção de arritmias. 
• Alterações anatómicas das câmaras. 
• Resposta à medicação antiarrítmica. 
• Monitoração pré e transcirúrgico. 
• Elaboração de prognóstico. 

Posicionamento do Paciente 

A indicação do posicionamento do 
paciente rura o registro eletrocardiográfico 
é o decúbito lateral direito e todos os 
valores normais são padronizados para 
esta posição durante a Derivação II (Fig. 
6.60). 

Os eletrodos possuem distintas cores, 
que indicam em que membro deverá ser 
colocado cada um deles. Uma vez 
posicionados, a pele é umi-dificada com 
álcool ou gel de ultra-som, para se 

obter melhor contato entre a pele e o 
eletrodo e, dessa forma, um melhor 
registro. 

Sempre antes de começar a registrar as 
derivações, devemos calibrar o 
eletrocardiógrafo no qual um milivolt deve 
corresponder a Icm. Entretanto, em alguns 
casos, deve-se ajustar a amplitude para 
mais ou para menos, quando as 
características físicas do animal podem 
interferir no registro. 

Nos registros eletrocardiográficos 
realizados em aparelho monocanal, no 
qual se obtém um registro de cada 
derivação por vez, é interessante que o 
clínico consiga registrar, pelo menos, 
quatro ou cinco complexos centrados no 
papel em cada derivação para, em seguida, 
passar para outra derivação até o final do 
registro, no qual poderá ser feito um 
registro mais prolongado da DII, no sentido 
de se observar melhor o ritmo cardíaco. 

Atualmente, os registros 
eletrocardiográficos podem ser realizados e 
analisados por meio de aparelhagem 
acoplada a computadores, podendo o 
registro ser mantido em arquivos de 
informática. 

Princípios da Eletrocardiografia 

A aparelhagem de eletrocardiografia é 
um voltímetro composto de eletrodos 
positivos e negativos, que são colocados no 
corpo do paciente e permitem avaliar a 
atividade elétrica cardíaca decorrente da 
despolarização e repolarização do coração. 

O traçado que se obtém durante o ECG 
é a somatória de todos os potenciais de 
ação gerados pelas fibras cardíacas (Fig. 
6.61). 

 



Figura 6.60 - Posicionamento dos 

eletrodos e do paciente para regis-

tro eletrocardiográfico. 
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Como foram citados anteriormente, os 
ele-trodos são colocados em distintos 
pontos do corpo para que se possa avaliar 
a atividade elétrica sob diversos ângulos e, 
dessa forma, permitir um diagnóstico mais 
preciso, maior compreensão das arritmias e 
melhor localização da lesão cardíaca. Por 
isso, têm-se basicamente dois tipos de 
derivações, ou seja, as bipolares e as 
unipolares com voltagem aumentada (Fig. 
6.62). 

As derivações bipolares são 
denominadas de Dl, DII e DIII e avaliam a 
atividade elétrica entre dois membros. A 
Derivação II (DII) é a que se utiliza para 
realizar das medidas das ondas, intervalos e 
segmentos (PQRST). 

As derivações unipolares com voltagem 
aumentada (aVR, aVL e aVF) utilizam-se de 
três eletrodos e comparam o eletrodo 
positivo colocado em um dos membros em 
relação a outros dois membros com 
eletrodos negativos. 

Existem também as chamadas 
derivações precordiais ou unipolares, 
como mostra a Tabela 6.5. 

Alguns itens devem ser observados 
durante avaliação de um ECG. São eles: 

• Avaliar o registro da esquerda para a 
direita. 
• Identificar as ondas. 
• Calcular a frequência cardíaca (por meio 

das 
marcas no papel). 

• Determinar o ritmo. 
• Medir altura e a amplitude das ondas e 

dos 
complexos. 

• Determinar o eixo elétrico no plano 
frontal. 
• Comparar a FC, o ritmo e o tamanho das 

ondas 
em relação à idade, raça e tamanho do 
paciente 
com os valores de normalidade 
tabulados. 

 

Figura 6.62 - Registro eletrocardiográfico computadorizado 

das derivações de bipolares e unipolares obtidas de um cão. 

Tabela 6.5 - Derivações precordiais ou 

unipolares. 

Derivação      Localização do eletro 

CV5RL 
Tórax direito, 5

a
 EIC, próximo ao esterno 

chamada de RV2. 
Tórax esquerdo, 6

2
 EIC, próximo ao esterno, 

chamada de V2. Tórax esquerdo, 6- EIC, 

próximo à junção costocondral, denominada 

V4. Tórax dorsal sobre o processo espinhoso da 7- 

vértebra torácica, denominada de V10. 

  

CV6LL 

CV6LU 

VW 



 
Resultado final de todos os potenciais cardíacos  

Figura 6.61 - Esquema representativo dos potenciais de 

ação e somatória. 

Avaliação das Ondas Eletrocardiográficas 

Onda P 

• Aumento em tempo, maior que 0,04s, 
deno 
minada P Mitral. 

• Aumento em amplitude, maior que 
0,4mV. 
denominada P Pulmonar. 

Intervalo PR 

• Diminui quando há aumento de FC ou 
nos 
casos de vias acessórias. 

• Aumenta nos casos de Bloqueio 
Atrioventri- 
cular de l

2
 grau. 
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- 

Aumento ventricular esquerdo 

- R maior que 2,5mV em raças 
pequenas ou 
3mV em raças grandes, em DII ou 
aVF. 
R maior que l,5mV em Dl. 
R de Dl + aVF maior que 4mV. 

- QRS maior de-0.06s em raças 
grandes ou 
0,05s em raças pequenas. 
Infradesnível do segmento ST em 
forma 
descendente ou inclinada. 

Aumento ventricular direito 

- S em Dl, DII, DIII e aVF. 
- Onda T positiva em VIO (exceto em 

cães 
chihuahuas). 

Segmento ST 

Supradesnível: hipoxia de miocárdio, 

efusão pericárdica, intoxicação por 
digitálicos. Infradesnível: hipoxia de 
miocárdio, hipo ou hipcrcalemia, 
digitálicos. 

T 

Não deve ser maior que 25% da 
onda R, 
podendo ser positiva, negativa ou 
bifásica e 

sempre negativa em VI0. 
T altas podem acontecer nos casos de 

hipoxia. 
T pontiagudas relacionam-se com 
casos de 

hipercalemia. 
T pequenas e bifásicas, nos casos de 
hipo- 

calemia. 

Mudanças não específicas, nos casos 
de hi-poglicemia, anemia, febre, 
choque, intoxicação digitálica e 
enfermidades neurológicas. 

Arritmias Cardíacas 

São distúrbios na formação e/ou na 
condução dos impulsos elétricos cardíacos. 

A avaliação da arritmia cardíaca inclui: 

• Determinar se a onda P está presente. 

• Verificar se para cada onda P há um 
complexo 
QRS correspondente. 

• Verificar se a onda P existe sem QRS. 
• Avaliar se o intervalo PR é sempre 
constante. 

• Avaliar se a duração do intervalo PR está 
dentro 
da normalidade. 

• Analisar se a largura do complexo QRS 
está 
normal. 

• Analisar se todos os complexos QRS 
são 
iguais. 

• Verificar se os intervalos RR são iguais. 

Ritmo Sinusal Normal 

FC dentro dos parâmetros normais, 
ritmo cardíaco regular, variação do intervalo 
RR pode ser de até 10%, cada onda P tem 
um QRS correspondente (Fig. 6.63). 

 

 



 

Figura 6.63 - Registro eletrocardiográfico computadorizado de um cão apresentando ritmo sinusal (Dll, 50mm/s, 1 mV = 1 cm). 
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Arritmia Sinusal 

Variação normal do ritmo cardíaco 
em cães, apresentando aumento da FC com 
a inspiração e diminuição durante a 
expiração. A variação do intervalo RR 6 
superior a 10% e é decorrente da influência 
vagai, sendo mais exagerada em trans-
tornos respiratórios e gastrintestinais (Fig. 
6.64). 

Marca-passo Migratório 

O local de origem do impulso elétrico 
cardíaco encontra-se dentro do NSA, do 
tecic: atrial ou do NAV. Essa variação de 
local de origem produz uma mudança na 
conformaçl-: das ondas P, sendo um 
achado normal em <. (Fig. 6.65). 

 

Figura 6.64 - Registro eletrocardiográfico computadorizado de um cão apresentando arritmia sinusal respiratória (Dll 

50mm/s, 1 mV = 1cm). 

 

Figura 6.65 - Registro eletrocardiográfico computadorizado de um cão apresentando arritmia sinusal respiratória asso-

ciada com marca-passo migratório (Dll, 50mm/s, 1 mV = l cm).  

 



Semiologia do Sistema Circulatório de Cães e Gatos    301 

 

••;: : í rd i a Sinusal 

Ritmo sinusal com uma FC abaixo 

dos padeiros normais. As causas mais 

frequentes >: aumento do tônus vagai, 

coração de atle-U terapia com 

digitálicos, betahloqueadores dlazina 

ou ainda hipotermia, hipotireoidis-Fig. 

6.66). 

bqu/card/a Sinusal 

Ritmo sinusal com aumento da FC acima 
dos ctros normais. As causas mais 
frequentes 

excitação, medo, estresse, exercício, 
terapia m atropina ou broncodilatadorcs, 
febre, anemia, pertireoidismo e ICC (Fig. 
6.67). 

Complexos Atriais Prematuros 

São complexos que se originam fora do 
NSA e interrompem o ritmo normal. São 
prematuros e sua configuração se 
assemelha à configuração normal. As 
causas mais frequentes são: doença 
degenerativa valvar mixomatosa, 
miocardiopatia dilatada, neoplasia atrial 
(Fig. 6.68). 

Taquicardia Atrial 

Trata-se de uma taquicardia paroxística 
que se caracteriza por apresentar ondas P 
diferentes da configuração normal sinusal. 
Geralmente, são complexos QRS 
paroxísticos com um tipo de configuração 
semelhante ao normal (Fig. 6.69). 

 

Figura 6.66 - Registro eletrocardiográfico computadorizado de um cão apresentando braquicardia sinusal (DM, 50mm/s, 

1mV = 1cm). 

 

Figura 6.67 - Registro eletrocardiográfico computadorizado de um cão apresentando taquicardia sinusal (DM, 50mm/s, 

ImV = Icm). 
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Figura 6.68 - Registro eletrocardiográfico computadorizado de um cão apresentando complexo atrial prematuro 'D' 
50mm/s, 1 mV = 1cm). 

 

Figura 6.69 - Registro eletrocardiográfico computadorizado de um cão apresentando taquicardia atrial (Dll, 50mm/s. 

1mV = 1cm). 

Fibrilação Atrial 

É uma das arritmias de maior ocorrência, 

em que numerosos focos cctópicos de 

origem atrial estimulam o NAV, produzindo 

assim uma FC ventricular aumentada com 

intervalos RR irregulares. Não se observa a 

presença de ondas P, apenas uma linha de 

base irregular denominada de ondas f. As 

principais causas da fibrilação atrial são: 

miocar-diopatia dilatada congestiva 

idiopática, doença degenerativa valvar 

mixomatosa, terapia medicamentosa c 

afecções da tireóide (Fig. 6.70). 

Complexos Prematuros Juncionais 

A extrassístole origina-se no NAV ou 

próximo ao nó. A onda P é negativa e pode 

aparecer em frente ou posteriormente ao 

QRS. As principais causas são: 

miocardiopatia dilatada congestiva idiopática e 

intoxicação por digitálicos (Fig. 6.71). 

Complexos Prematuros Ventriculares 

Trata-se de um batimento ectópico 
que se origina em um dos ventrículos c 
antecipa o tem- 
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M2ura6.70- Registro eletrocardiográfico computadorizado de um cão apresentando fibrilaçãoatrial (Dll, 50mm/s, 1 mV = 1 cm). 

 

Figura 6.71 - Registro eletrocardiográfico computadorizado de um cão apresentando complexos prematuros juncionais 

Dll, 50mm/s, 1 mV = 1cm). 

pó e em geral é seguido por uma pausa 
com-pensatória. Pode ser unifocal ou 
multifocal, dependendo dos sítios de 
origem. Não apresentam onda P 
associada a um complexo QRS, que 
normalmente são largos e bizarros com 
alteração de onda T e segmento ST. As 
principais causas são: miocardiopatia 
dilatada congestiva idiopática, neoplasias, 
traumatismos torácicos, miocardites, 
hipoxia, anemia, uremia, torção vólvulo-
gástrica, pancreatite, fármacos como 
atropina e digitálico. Tipos de complexos 
ven-triculares prematuros: isolados, aos 
pares, triplos, bigcminismo e R/T (Figs. 
6.72 e 6.73) 

Taquicardia Ventricular 

É uma salva de complexos ventriculares 
cm sucessão, com uma FC ventricular de 
aproximadamente de lOObpm, podendo ser 
contínua ou paroxística. As principais causas 
são semelhantes ao item anterior, podendo ser 
uma consequência de uma insuficiência 
orgânica significativa, tendo que ser tratada 
como uma emergência cardíaca importante 
(Fig. 6.74). 

Bloqueio Atrioventricular de 1- Grau 

Trata-se de um atraso na condução do 
impulso elétrico cardíaco através do NAV, 
aumentando a duração 
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Figura 6.72 - Registro eletrocardiográfico computadorizado de um cão apresentando complexos prematuros ventricu -

lares 1:1 (DM, 50mm/s, 1 mV = 1cm). 
 

Figura 6.73 - Registro 

eletrocardiográfico computadorizado de um cão apresentando complexos prematuros ventriculares em bigeminismo (DM, 

50mm/s, 1 mV = 1cm). 

do intervalo PR, superior a 0,13s. As principais 
causas são terapia com fármacos como 
digitálicos, enfermidade degenerativa do 
sistema de condução, estimulação vagai e 
distúrbio de eletrólitos (Fig. 6.75). 

Bloqueio Atrioventricular de 2° Grau  

Trata-se de uma falha na condução por 
meio do NAV, resultando na ausência da 
ativação ventricular. Assim, uma ou mais 
ondas P não são 

seguidas pelo complexo QRS, entretanto a 
última onda P de uma sequência deverá 
conduzir o aparecimento do complexo 
QRS. Existem dois tipos de Bloqueio 
Atrioventricular de 2° Grau: Mobitz I, em 
que o intervalo PR aumenta até ocorrer o 
bloqueio do impulso para o ventrículo e o 
Mobitz II, em que o PR é constante e o blo-
queio acontece espontaneamente. O Tipo II 
está associado à enfermidade orgânica e 
pode progredir para um bloqueio completo 
(Fig. 6.76). 
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6.74 - Registro eletrocardiográfico computadorizado de um cão apresentando taquicardia ventricular (DM, 50mm/ 

~Y = Icm). 

 

- jura 6.75 - Registro eletrocardiográfico computadorizado de um cão apresentando bloqueio atrioventricular de 2
9
 grau 

.totriz tipo l (DM, 50mm/s, 1 mV = 1cm). 

 

Figura 6.76 - Registro eletrocardiográfico computadorizado de um cão apresentando bloqueio atrioventricular de 2- grau 

Motriz tipo II (DM, 50mm/s, 1 mV = 1cm). 
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Bloqueio Atrioventricular de 39 Grau 

Todos os estímulos do NSA são 
bloqueados no nível do NAV, de forma que 
os átrios e os ventrículos atuem 
independentemente. Não há relação entre 
as ondas P c os complexos QRS, embora 
estes dependam do foco originário. As 
principais causas são: intoxicação digitálica, 
fibrosc do NAV, neoplasias e amiloidosc. 

ELETROCARDIOGRAFIA 

AMBULATORIAL 

(SISTEMA HOLTER) 

A eletrocardiografia ambulatorial foi 
desenvolvida pelo investigador norte-
americano Norman Holter, nos anos 50. O 
objetivo era estudar as ondas 
eletroencefalográficas a distância mas, ao ver 
a regularidade e uniformidade das ondas 
elétricas cardíacas, começou a estudar a 
eletrocardiografia a distância. 

O sistema Holter de 
eletrocardiografia é um equipamento 
colocado no paciente que permite o 
registro da atividade elétrica cardíaca 
durante todo o tempo que se deseja, 
sendo os estudos normalmente 
realizados por 24 horas ou mais. 

Existem vários tipos de equipamentos 
Holter. Os primeiros foram os que 
registravam em fita aberta (reel to reel). Logo 
surgiram os de fita cassete e atualmente 
existem disquetes em estado sólido que 
podem ser decodificados diretamente de 
um computador. 

Dentre as indicações clínicas, para 
solicitar um registro de ECG Holter, têm-se 
os casos de: 

• Síncopes. 
• Avaliação das miocardiopatias 

assintomáticas 
(nas raças boxer e doberman pinscher). 

• Intolerância ao exercício. 
• Arritmias esporádicas. 
• Avaliação da terapia antiarrítmica. 

O equipamento inclui um aparelho de 
registro e os cabos de eletrodos do 
paciente. O registro pode ser obtido em 2 
ou 3 canais (ou seja, 2 ou 3 registros 
eletrocardiográficos simultâneos), de forma 

a definir se uma alteração cardíaca é de-
corrente de um distúrbio cardíaco ou é um 
simples artcfato. A gravação em 2 ou 3 
canais apresenta também a vantagem de 
que o registro con- 



tinua se, por exemplo, um dos eletrodos 
perder< contato com o animal. 

São de fundamental importância a 
colocaçi dos eletrodos e seu perfeito 
contato com a pele do animal, já que desse 
fato dependerá a _ cão correta da atividade 
elétrica cardíaca. O equipamento pode ser 
colocado com a proteção de ura colete ou 
fixado com uma bandagem em tome» do 
tórax do paciente (Fig. 6.78), devendo-se 
orientar o proprietário para que registre em 
um caderno os horários das atividades 
diárias do paciente (jogos, corridas, 
desmaios, etc.). 

Em relação à decodificação, um 
aspecto importante deve ser lembrado: 
muitas vezes as decodificações realizadas 
por serviços médicos poderão interpretar 
erroneamente certas variações normais do 
cão (por exemplo, nos casos de arritmia 
sinusal respiratória). 

Radiologia Cardíaca 

O exame radiográfico do tórax é de 
grande utilidade na clínica cardiológica, já 
que não somente podemos determinar o 
tamanho cardíiiL como também observar 
todas as estruturas que comportam a 
cavidade torácica (pulmões, traquéia. 
grandes vasos, diafragma, vértebras 
torácicas, costelas e esterno). 

As incidências recomendadas para 
avaliação cardíaca são a tipo látero-lateral 
(L-L) e a dorso-ventral (DV), cada uma 
delas apresentando as particularidades a 
seguir. 

 

 

Figura 6.77 - Cão com colete de couro para acondiciona-

mento do aparelho de Holter. 
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ttddência L-L 

• Inspiração máxima. 
• Membros anteriores estirados 
cranialmente. 
• Corpo em hiperextensão. 
• Perfeito posicionamento do tórax (as 

coste 
las de um lado devem coincidir com as 
do 
outro lado do tórax). 

incidência DV 

'  Inspiração máxima. 
• Membros anteriores estendidos. 
• Perfeito alinhamento entre vértebras 

toráci 
cas e o esterno. 

Silhueta Cardíaca em L-L 

No exame radiográfico na posição L-L, pode-
'bservar a silhueta cardíaca c sua posição 
em relação ao tórax. Trata-se de uma 
posição radio-sráfica interessante para 
identificar se há aumento de área cardíaca. 
Para tanto, deve-se medir com -ma régua 
por meio de uma linha imaginária entre j 
bifurcação da traquéia até o ápice 
cardíaco, anotando em centímetros quanto 
foi obtido dessa aferição. A segunda 
aferição é obtida por urna iinha 
perpendicular à primeira, tomada do bordo 
ventral da veia cava caudal, dividindo o 
coração em átrios e ventrículos (ver Fig. 
6.81). A partir 

dos resultados obtidos em centímetros nas 
duas posições estudadas, o clínico deverá 
aferir quantos corpos vertebrais estão 
contidos dentro de cada uma das medidas, a 
partir da 4- vértebra torácica. Uma vez 
obtidos os valores para cada uma das 
medidas, eles devem ser somados e não 
devem ultrapassar o valor de 10,5 corpos 
vertebrais, que representa o valor máximo, 
ou seja, sem aumento de área cardíaca. 

Silhueta Cardíaca em DV  

Na posição DV (Fig. 6.80) para 
determinar as estruturas de um modo 
prático, pode-se comparar o coração com 
um relógio convencional e assim avaliar as 
estruturas da seguinte forma: 

Estrutura Cardíaca Arco 
Aórtico Artéria Pulmonar 
Átrio Esquerdo Ventrículo 
Esquerdo Ventrículo 
Direito Átrio Direito 

Dessa forma tão simples, 

pode-se identificar as estruturas cardíacas, 
verificar a relação do tamanho da câmara e 
determinar a presença de aumento de 
alguma câmara específica. 

Horas 12 
horas 

1 a 2 
horas 

2 a 3 
horas 

3 a 6 
horas 
6 a 9 
horas 
9 a 12 
horas 

 



Figura 6.78 - Imagen radio-

gráfica de tórax de cão normal 

na projeção látero-lateral. 
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Figura 6.79 - Imagen radiográfica de tórax de cão normal 

na projeção dorsoventral. 

Ecocardiografia 

A ecocardiografia é um método de 
diagnóstico não invasivo, que permite avaliar 
a anatomia e a funcionalidade do coração. 
Pode-se dizer que a ecocardiografia 
revolucionou a cardiologia err. seres 
humanos e animais, em razão de se obser-
var em tempo real a atividade mecânica 
cardíaca. quantificar o tamanho cardíaco e 
determinar car-diopatias que, muitas vezes, 
antes do surgimenr: da ecocardiografia, 
somente eram diagnosticadas durante a 
necropsia. 

Os estudos ecocardiográficos em 
medicina veterinária remontam aos últimos 
vinte anos e seu uso ajudou a descartar 
técnicas invasivas, complexas e perigosas 
como a cateterização e a an-giografia. 

Pode-se definir a ecocardiografia como o 
estudo ecográfico ou ultra-sonográfico do 
coração no qual um transdutor emite 
ondas de som de alta frequência (numa 
variação entre 2 e lOMHz e, uma vez que 
atravessa o tecido cardíaco, retorna ao 
transdutor, que a transforma em uma ima-
gem visível em uma tela (Fig. 6.82). 

A ecocardiografia é um método não 
invasivo. seguro (não emite radiação) e de 
ampla utilização na clínica diária. 

Basicamente, dispõe-se de três 
modalidades ecocardiográficas (Modo-M, 
Modo-B e Dopplerl. utilizadas para 
diagnóstico das distintas cardio- 

Figura 6.80 - Imagen radio-

gráfica de tórax de cão 

normal na projeção látero-

lateral com desenho esque-

mático para verificação do 

 

értebra torácica 
4

a
 vê' 



tamanho da área cardíaca. 
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. . .  - c avaliação da resposta a um 
tratamento 

-eiiado. Porém, de forma semelhante ao 
que 

.   _ssa em outros exames complementares, 
deve-se 

l sempre relembrar que uma boa anamnese, 
exame 

físico e outros exames complementares (ECG, 
raio 

X. exames laboratoriais) também são 
importantes 

n-i determinação do 
diagnóstico. 

Para um diagnóstico ecocardiográfico perfei-
_• necessário um adequado conhecimento 
da : unia cardíaca, das principais afecções 

circu-fatórias que afetam os cães e os gatos e 
suas consequências fisiopatológicas, como 
também um cer-o grau de experiência em 

cardiologia geral. 

Modo-B 

Também conhecido como bidimensional, é 
um método de ecocardiografia em tempo 
real que permite a obtenção de uma 
imagem plana do coração. Trata-se do 
formato mais conhecido e permite determinar 
as estruturas anatómicas cardíacas e suas 
relações, possibilitando a identificação je 
massas, grandes vasos, efusões e também 
melhor avaliação do lado direito cardíaco 
(em relação ao Modo-M). O Modo-B facilita 
também a colocação do cursor para 
realização do Modo-M (Fig. 6.83). 

Modo-M 

O Modo-M utiliza somente uma onda de 
ultra-• m. que enfoca uma porção muito 
pequena do 

coração e se caracteriza por representar a 
imagem dos ecos em forma de movimento 
de barras. Essa técnica permite a correta 
aferição das dimensões das câmaras 
cardíacas, das espessuras das paredes e os 
movimentos valvares. Esse modo permite 
também determinar as medidas da câmara 
ventricular direita, do scpto interventricular, 
da câmara ventricular esquerda e da parede 
livre do ventrículo esquerdo, tanto em sístole 
como em diástole, índices de capacidade de 
rendimento cardíaco, como a fração de 
encurtamento, são determinados nesse 
modo. Esse índice relaciona os diâmetros 
internos do ventrículo esquerdo em sístole e 
diástole e dá uma ideia da capacidade 
contrátil cardíaca (Fig. 6.84). 

Principais Alterações 

Determinadas Ecocardiograficamente 

Ventrículo Esquerdo 

• Dilatação, como nos casos de 
miocardiopatia 
dilatada canina, insuficiências valvares, 
per 
sistência do dueto arterioso, etc. 

• Hipertrofia, como nos casos de 
estenose su- 
baórtica, hipertensão arterial, 
miocardiopatia 
hipertrófica, hipertireoidismo, 
enfermidade 
miocárdica infiltrativa, etc. 

Ventrículo Direito 

• Dilatação, como na insuficiência da valva 
tri- 
cúspide congénita ou adquirida, 
defeitos de 



 
Figura 6.81 - Posicionamento do cão 

e do transdutor para realização do 

exame ecocardiográfico. 
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Figura 6.82 - Imagem ecocardiográfica bidimerv 

sional obtida a partir da janela apical esquerdi 

de um cão normal. 

septo atrial ou ventricular, miocarcliopatia 

dilatada, ctc. 

• Hipertrofia, como na estenose pulmonar, 

te- 

tralogia de Fallot, hipertensão pulmonar, 

cor 

pulmonar, miocardiopatia hipcrtrófica e 

res 

tritiva felina, etc. 

Septo Interventrícular 

• Hipertrofia, miocardiopatia hipertrófica, 

esteno 

se pulmonar ou aórtica, hipertensão 

arterial, etc. 

• Adelgaçamento, miocardiopatia 

congestiva di 

latada idiopática, infartos, etc. 

 

Figura 6.83 - Imagem ecocardiográfica nos modos B e M 

obtida a partir da janela paraesternal direita de um cão 

normal. PLVE - Parede livre ventricular esquerda; SIV -

Septo intraventricular. 

 



• Anormalidades do movimento 

hipercinético (como na insuficiência da 

valva mitral) ou hi-pocinético 

(paradóxico), como nos casos de 

sobrecargas do ventrículo direito.  

Átrios 

Normalmente, se avalia o tamanho, a 

presença de massas intracavitárias ou 

defeitos de septo. O átrio esquerdo pode 

aumentar em consequência de insuficiência 

crónica da valva mitral, miocardiopatia 

dilatada, persistência do dueto arterioso, etc. 

O átrio direito pode aumentar como 

consequência de insuficiência da valva 

tricúspide, miocardiopatia dilatada congestiva 

idiopática, dirofílariose, etc. 

Projeções Ecocardiográficas 

A possibilidade de se observar a 

imagem cardíaca entrando entre os 

espaços intercostais, denomina-se 

"janelas", que podem ser localizadas no 

lado direito ou esquerdo. 

Janela Paraesternal Direita 

Localiza-se entre o 32 e 6° espaço 

intercos-tal, entre o esterno e a junção 

costocondral. 

Permite um corte em 4 câmaras no qual 

se observam os dois átrios, os dois 

ventrículos e as valvas atrioventriculares. 

Com um leve movimento do transdutor, 

permite outra visão, que é o trato de saída 

do ventrículo esquerdo e a raiz da aorta. 

Rodando o transdutor nessa janela, 

obtém-se os eixos curtos cardíacos 

(perpendiculares ao 
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> longo), que permitem ver o ápice 

cardíaco, •culos papilares, cordas 

tendíneas, valvas mi-e aórtica e a aorta 

ascendente. 

e/a Paraesternal Esquerda Cranial 

Localiza-se entre o 32 e 52 espaço 

intercos-cil. entre o esterno e a junção 

costocondral. Pcr-re. de forma similar à 

janela à direita, uma ijeção longitudinal 

(eixo longo) do trato de saída ventrículo 

esquerdo. Rodando o transdutor 90°, rrrmite 

realizar eixos curtos. 

.;-e/a Paraesternal Esquerda Caudal 

Localiza-se entre o 5S e o 72 espaço 

intercos-cal. o mais próximo possível ao 

esterno. Permite uma projeção longitudinal 

das 4 câmaras cardíacas. Girando 

levemente o transdutor, tem-sc um _ >rte 

em 5 câmaras (as 4 câmaras mais a aorta). 

Essa imagem permite a colocação do sensor 

para o método Doppler. Essa janela 

também permite _ realização de uma 

imagem oblíqua do lado esquerdo (átrio c 

ventrículo) do coração. 
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Semiologia do Sistema 
Respiratório 

ROBERTO CALDERON GONÇALVES 

"As PERGUNTAS NÃO CESSAM, A BUSCA NÃO CESSA. NlSSO 

EXISTE ALGO DE INFINITO, QUE FAZ A BELEZA."  
(Pina Bausch) 

 

 INTRODUÇÃO 

O sistema respiratório é capaz de desenvolver várias funções dentro 
do organismo animal. A mais importante delas está relacionada às trocas 
gasosas em que são realizadas a oxigenação sanguínea e a liberação de 
gás carbónico, nos alvéolos pulmonares. A troca gasosa é chamada de 
hematose e, para que ocorra, é necessária a aproximação do ar inalado 
com o sangue na barreira alvéolo-capilar. Outras funções do sistema 
respiratório são representadas pela manutenção do equilíbrio 
ácido-base, pela atuação como um dos reservatórios sanguíneos do 
organismo, por filtrar e provavelmente destruir êmbolos sanguíneos, 
meta-bolizar substâncias como a serotonina, prostaglandina, 
corticosterói-des e leucotrienos, além de ativar outras substâncias 
como a angioten-sina. Atua, ainda, como um dos órgãos importantes 
para as funções de termorregulação dos animais e na fonação 
(Quadro 7.1). 

Quadro 7.1 - Funções básicas do sistema respiratório. 

1. Oxigenação sanguínea 3. 

2. Eliminação de gás carbónico 4. 

Equilíbrio ácido-base 

Termorregulação 
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O sistema respiratório constitui-se, 
anatomi-camente, de narinas, coanas, seios 

paranasais, laringe, traquéia, brônquios 

principais, brônquios segmentares, bronquíolos, 

alvéolos. 

As vias de condução do ar para as unidades 

fisiológicas de trocas gasosas são chamadas de vias 

aéreas. As vias aéreas são divididas arbitrariamente 

na altura da borda caudal da cartilagem cricóidea 

em vias aéreas anteriores e posteriores. O ar ina-

lado entra pelas duas narinas, é aquecido e 

umi-dificado nas coanas e nos seios paranasais, 

vai à laringe, daí à traquéia. Essas estruturas se 

situam fora do tórax. A porção final da traquéia, já 

no tórax, divide-se em dois brônquios principais 

que dão origem aos brônquios lobares ou 

principais que, por sua vez, originam várias 

gerações de brônquios segmentares. Esses 

brônquios, próximos ao hilo pulmonar, são 

chamados de grandes brônquios, pois são 

visíveis em qualquer corte transversal do pulmão 

c possuem cartilagem espessa em suas paredes. 

Os brônquios dividem-se continuamente em 

vários segmentos cada vez mais finos até os 

pequenos brônquios, que apresentam diâmetro 

de l a 2cm. A cartilagem é tão esparsa que po-

dem ser confundidos num corte transversal do 

pulmão. Desses brônquios saem os bronquíolos 

(não apresentam cartilagem nas paredes) finali-

zando em bronquíolos terminais, que são as me-

nores vias aéreas condutoras de ar. Os bronquíolos 

respiratórios são as últimas divisões bronquiais e 

são assim chamados porque alvéolos emergem de 

suas paredes. Dessa maneira, eles apresentam 

funções respiratórias e condutoras de ar. A uni-

dade funcional respiratória pulmonar, chamada de 

ácino, é suprida por um bronquíolo terminal e é 

constituída de bronquíolos respiratórios, duetos 

alveolares e alvéolos. 

Os pulmões são divididos anatomicamente em 

lobos, segmentos, lóbulos e ácinos, na ordem 

decrescente de magnitude. 

As divisões da artéria e veias pulmonares e 

da artéria bronquial e dos linfáticos em geral acom-

panham o mesmo sistema de ramificação das vias 

aéreas intrapulmonares. Os ramos da artéria e veia 

pulmonares c a artéria bronquial acompanham a 

árvore bronquial até os bronquíolos terminais. A 

artéria bronquial supre os linfonodos do hilo 

pulmonar, pleura e brônquios e formam vasa 

va-sorum com a artéria pulmonar e, em alguma 

extensão, com a veia pulmonar antes de se 

ramificar aos bronquíolos terminais distais. Os 

ramos da artéria pulmonar suprem 

principalmente os 

bronquíolos terminais, duetos alveolares e alvéo-
los. Um leito capilar único, que começa nos breu 
quíolos terminais, mistura o sangue originado d» 
artérias pulmonar e bronquial, embora exista UM 

pequeno número de anastomoses arteriais r^ 
nível. O sangue arterial, de maneira geral, é d 
nado pela veia pulmonar, com exceção das pr> 
meiras duas a três divisões da traquéia, que vi: 
ao coração pelo sistema da veia ázigos. Uma . 
grandes consequências da proximidade dos 
brôo-quios com ramos da artéria pulmonar são os 
ca-- :•« de hemoptise, causados por trombose da 
veia cava caudal, em bovinos alimentados com 
carboidri-tos em grande quantidade e de maneira 
contínui. 

Os pulmões são inervados por fibras p: 
simpáticas do vago e por fibras simpáticas dos 
gânglios torácico cranial e cervical. As fibras acom-
panham as vias aéreas e os vasos sanguíneos até 
os ácinos e a pleura. Poucas fibras são encontra-
das no septo interalveolar. Os reflexos nervos. 
-são essenciais para a manutenção do controle da 
respiração e para a defesa do sistema respiratório 
contra agentes irritantes inalados. O tônus da 
musculatura lisa das vias aéreas e dos vasos san-
guíneos e as funções secretórias do aparelha 
mucociliar também estão sob o controle do siste-
ma nervoso. Os receptores de pressão estão loca-
lizados nos músculos lisos da traquéia e dos gran-
des brônquios. Esses receptores respondem à> 
alterações de pressão transmural das vias aéreas 
e estão envolvidos no reflexo de Hering-Breuer. 
O seu estímulo produz dilatação das vias aéreas 
e diminuição da resistência inspiratória. Recep-
tores para produtos irritantes são encontrados no 
epitélio das vias aéreas e são supridos por fibras 
nervosas mielinizadas de pequeno calibre e são 
estimulados por partículas irritantes, como poei-
ra, aerossóis e por estímulo mecânico. Esses re-
ceptores estão envolvidos na produção da tosse e 
na estenose reflexa das vias aéreas. Eles estimu-
lam também o aumento da respiração com a aber-
tura das vias aéreas adjacentes aos ácinos colapsados 
por alguma doença pulmonar. As fibras não mie-
linizadas do nervo vago estão associadas aos re-
ceptores justacapilares no interstício do septo 
al-veolar. Estes receptores são estimulados por 
gases irritantes e por congestão e edema do 
espaço intersticial causando taquipnéia. 

A drenagem linfática do pulmão se faz por 
dois sistemas: os linfáticos profundos que se ini-
ciam nos duetos alveolares, acompanham as vias 
aéreas e artérias em direção aos linfonodos e te-
cidos linfóides e estão associados aos linfáticos 
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justa-alvcolares que drenam a parte mais profunda 
do pulmão; os linfáticos superficiais drenam a 
pleura visceral por um plexo que converge para o 
hilo pulmonar. 

MECANISMOS DE DEFESA DO 

SISTEMA RESPIRATÓRIO 

Os mecanismos de defesa do trato respiratório são 
variados e têm como função a inativação das par-
tículas e microrganismos inalados. Conforme o 
tamanho e o peso específico das partículas, elas 
penetram mais ou menos o trato respiratório. 
Partículas grandes, em aerossol, são filtradas nas 
próprias cavidades nasais e somente as menores 
i capazes de atingir os pulmões. Cem por cen-das 
partículas maiores que 10|J,m e 80% das 
partículas com 5|J,m se depositam nas superfícies 
das mucosas do trato aéreo anterior, sendo poste-
riormente removidas. Partículas entre 0,3 e 2|lm 
de diâmetro podem alcançar os duetos alveolares 
e alvéolos. Gases, vapores e partículas menores 
:ue 0,3(J.m não são filtradas nas vias aéreas, al-
cançam os alvéolos e podem voltar a ser elimina-
das pelo ar expirado. 

Dependendo da localização, do tamanho e da 
Composição do material estranho depositado nas 
mucosas, pode haver estimulação de diferentes 
ripos de mecanismos de limpeza do trato aéreo. 
Assim, materiais irritantes grandes ou acúmulos 
de secreções nas vias aéreas altas são removidos 
rapidamente com reflexo de tosse ou espirro. As 
partículas de menor tamanho podem ser 
deposi-:adas na superfície do trato aéreo coberta 
pelos cílios das células cilíndricas ciliadas. 

Os cílios revestem todo o trato respiratório, 
com exceção da parte rostral do nariz e parte da 
faringe, dueto alveolar e alvéolo, sendo as células 
cilíndricas ciliadas esparsas nos bronquíolos ter-
minais e respiratórios. As partículas depositadas 
na zona coberta pelos cílios são removidas pelo 
mecanismo de limpeza mucociliar. O muco, que 
-c deposita sobre os cílios, é produzido por célu-
las pertencentes ao epitélio de revestimento das 
vias aéreas e por glândulas peribronqmais e, nos 
bronquíolos próximos aos alvéolos, por secreção 
dos pneumócitos Tipo II. Assim, esse muco se 
apresenta em duas camadas: uma, em contato com 
os cílios, menos viscosa (fase sol), que permite a 
movimentação desses cílios e outra, mais viscosa 
(fase gel), disposta sobre a camada de menor vis-
cosidade, que facilita a aderência das partículas 

inaladas em sua superfície. Os cílios apresentam 
movimento constante em sentido oral, de tal 
maneira que há movimentação do muco, desde 
as partes mais profundas do pulmão até a faringe, 
levando essas partículas para a região anterior da 
árvore respiratória onde serão deglutidas ou eli-
minadas pela tosse. Dessa maneira, um dos pri-
meiros mecanismos de defesa do sistema respi-
ratório se inicia com a divisão anatómica da árvo-
re traqueobrônquica, que permite melhor 
impacta-ção e remoção das partículas inaladas 
pelo sistema mucociliar. 

Outro mecanismo de defesa das vias respira-
tórias se dá pelos macrófagos alveolares, que 
desempenham papel importante na limpeza de 
partículas inaladas pois, sob condições de norma-
lidade, liquidam em poucas horas as bactérias que 
penetram o sistema respiratório. Os macrófagos, 
contendo material fagocitado no espaço alveolar, 
caminham para o bronquíolo terminal, sendo le-
vados para fora do trato respiratório pelo sistema 
mucociliar. Outros macrófagos são levados pelos 
linfáticos até os linfonodos. Ainda, outras partí-
culas podem penetrar o espaço intersticial, alcan-
çando os vasos linfáticos, indo diretamente aos 
linfonodos, sendo eliminados. 

Os anticorpos também representam forte 
barreira à penetração de microrganismos no pul-
mão, existindo grandes secreções de 
imunoglo-bulinas A (IgA) no trato aéreo 
anterior. Nos pulmões, é maior a quantidade de 
imunoglobulinas do Tipo G (IgG). 

Todos esses mecanismos de defesa são 
afe-tados por vários fatores endógenos e 
exógenos: agentes químicos, ar poluído, 
desidratação, friagem, infecções concorrentes, 
desnutrição, distúrbios metabólicos associados a 
doenças agudas ou crónicas do tipo uremia, 
acidose, desequilíbrio hormonal. Além disso, o 
sistema fagocitário pode estar deprimido por 
drogas imunossupressoras, citotó-xicas e por 
radiações que provocam depleção da medula 
óssea, fonte de macrófagos e neutrófilos. 

EXAME FlSICO DO SISTEMA 

RESPIRATÓRIO 

O diagnóstico e o tratamento das doenças respi-
ratórias em animais são uma constante e uma das 
principais atuações na clínica veterinária. Algu-
mas doenças que afetam o sistema respiratório 
requerem poucos recursos diagnósticos, enquanto 
outras exigem até o auxílio da necropsia. É de  



316    Semiologia Veterinária: A Arte do Diagnóstico 

grande importância o diagnóstico precoce de uma 

afecção para a instituição do tratamento e preven-

ção de novos episódios de doença, não só no animal 

examinado, mas no rebanho como um todo.  

As doenças se manifestam por sinais clínicos 

identificados no exame semiológico que devem 

ser interpretados corretamente. Dessa maneira, 

para uma conduta diagnostica adequada, é neces-

sário que se faça um bom exame físico, já que 

nenhum exame auxiliar consegue substituí-lo com 

eficácia. Apesar disso, muitas vezes é necessária 

a utilização de exames complementares para o 

diagnóstico diferencial das doenças respiratórias. 

Uma das primeiras finalidades do exame clí-

nico é saber se a manifestação respiratória que 

está ocorrendo é realmente um problema do sis-

tema respiratório ou não. Por exemplo, proble-

mas de anemia intensa podem mimetizar pro-

blemas respiratórios, pois o animal terá que res-

pirar com maior rapidez e profundidade para com-

pensar a falha na oxigenação sanguínea. Da mes-

ma maneira, problemas cardíacos podem exigir 

mecanismos de compensação respiratória, para 

compensar uma diminuição de oxigenação decor-

rente das alterações circulatórias. 

Outra finalidade importante é localizar o pro-

cesso dentro do sistema respiratório, se está restrito 

às vias aéreas anteriores ou às posteriores e, ainda, 

se inclui o interstício pulmonar. As vias aéreas an-

teriores incluem as narinas, seios paranasais, farin-

ge, laringe e traquéia. Às vias aéreas posteriores 

pertencem os brônquios maiores, os brônquios seg-

mentares e os bronquíolos, que levam o ar inalado 

até os sacos alveolares e alvéolos, para a realização 

das trocas gasosas (hematose). A localização da le-

são é feita utilizando-se os métodos semiológicos. 

Embora o exame clínico seja encarado como 

arte por alguns autores, ele depende de cuidado, 

técnicas apropriadas, paciência e rotina lógica de 

exame, que venham cobrir todas as possibilidades 

eventuais. Essas técnicas podem ser realizadas em 

conjunto ou separadamente. Pelo exame semioló-

gico, considerando-se o histórico ou anamnese, a 

inspeção, palpação, percussão, ausculta e olfação, 

o clínico deve ter como finalidade localizar o pro-

cesso dentro do sistema respiratório, se possível, 

estabelecer a sua natureza e sua etiologia. 

Anamnese 

A anamnese é uma conversa que se tem com 

o acompanhante do animal, no intuito de se con- 

seguir informações que dêem suporte ao clí no 

estabelecimento do diagnóstico. Por ser i:~n» 

conversa, ela tem que ser direcionada, na 

deper-dência do problema do animal e do tipo de 

clief que se está atendendo. Evidentemente que. 
dr tro da anamnese, há necessidade de se colher 

ii formações, de uma forma regrada, para que não • 

perca de vista o objetivo e se obtenha todos os dada 

necessários para o esclarecimento do caso clínico. 

Enfocando o sistema respiratório, é importanrc 

extrair do histórico se o problema é individual a 

coletivo. As doenças num único indivíduo podem 

estar relacionadas somente a ele, como tambén 

podem ser o início de um processo que afete c 

rebanho. Dessa maneira, há sempre a nece-- 

-dade de atenção quanto ao surgimento de ca 

v.-novos. Se o problema constatado é coletivo, o 
que se deve obter da história é o quanto ele está 

afe-tando o rebanho e isso é feito por meio do 

cálculo dos índices de morbidade e de letalidade, 

ou seja, qual é o número de animais doentes no 

total de animais e quantos morrem dos que estão 

doentes. 

Outros pontos importantes são as informações 

sobre o início do processo, se foi em forma de surto, 

ou ocorrem casos esporádicos ao longo do tempo. 

O tempo e o tipo de evolução devem ser levados 

em consideração, estabelecendo-se há quanto 

tempo o problema iniciou-se, se o animal adoe-
ceu rapidamente ou apresenta evolução lenta e 

progressiva ou estacionária dos sinais clínicos. A 

finalidade dessas observações é verificar a gravi-

dade do caso e a patogenicidade e transmissão do 

agente agressor. 

Tratamentos anteriores ao atendimento de-

vem ser explorados, para eventuais modificações 

do plano terapêutico a ser adotado. Por exemplo, 

um animal portador de uma infecção respiratória 

em curso que está recebendo um determinado 

tipo de antibiótico sem alteração do processo 

infeccioso não deverá tomar o mesmo tipo de 
.antimicrobiano, a não ser que testes de laborató-

rio confirmem a sensibilidade do microrganismo 

ao agente terapêutico utilizado.  

Dentro dos problemas respiratórios, há sem-

pre necessidade de se colher, pela história, toda 

a sintomatologia clínica observada, estabelecer 

uma relação estreita entre o sinal ou sinais clíni-

cos apresentados e o momento em que eles 

ocorrem com maior intensidade durante o ma-

nejo do animal. Como manifestações clínicas de 

doenças do sistema respiratório que podem ser per-

cebidas pelo acompanhante temos o corrimento 
nasal, espirro, tosse, fadiga durante exercício,  
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ruídos ouvidos durante a respiração, respiração 

rápida e superficial (taquipnéia) e a dificuldade 

respiratória (dispneia). 

A tosse pode estar exacerbada ou se apresen-

tar somente durante a alimentação e, nesse mo-

mento, devemos colher informações e estabelecer 

relações entre o tipo de ração, isto é, se é pulve-

rulenta ou não, sobre a altura do cocho de alimen-

tação, que pode provocar traumatismos constantes 

na traquéia ou laringe. Tosses secas e constan-

tes, principalmente durante exercícios, geralmente 

estão relacionadas a problemas inflamatórios 

traqueais ou traqueobrônquicos. 

O corrimento nasal pode se mostrar mais 

intenso no momento do animal abaixar a cabeça 

para comer. Isso nem sempre se relaciona ao efeito 

da alimentação sobre a secreção nasal, mas sim a 

um efeito físico de facilitação de sua drenagem 

para o exterior. Entretanto, pode ser um dos pri-

meiros sinais de alteração do sistema respirató-

rio, seja em casos de rinites ou de aumento de 

secreção na árvore respiratória. 

Da mesma maneira, é de suma importância a 

observação do local onde o animal dorme. De-

vem ser observadas a umidade, temperatura in-

terna, ventilação e insolação, e o tipo de cama 

utilizada nessas instalações, se é pulverulenta ou 

possui agentes irritantes, desde palhas ou feno 

mofado cm grandes animais ate tecidos empoei-

rados em pequenos animais. Todos esses são 

fa-tores predisponentes às infecções 

respiratórias, especialmente nos animais mais 

novos. 

De maneira geral, tudo que for irritante às vias 

aéreas pode provocar alterações nas células que as 

recobrem ou interferir nas células de defesa, faci-

litando o crescimento de agentes microbianos, que 

podem provocar inflamação local e instalação da 

doença clínica respiratória. As principais manifes-

tações de doença no sistema respiratório ocorrem, 

como resultado de obstruções, troca reduzida de 

oxigénio e dióxido de carbono, inflamação, septi-

cemia e toxemia (Quadro 7.2). 

Quadro 7.2 - Principais indícios de envolvimento do 

sistema respiratório. 

• Intolerância ao exercício (fornecimento inade 

quado de oxigénio - equinos). 

• Ruídos respiratórios anormais (obstruções). 

• Corrimento nasal (infecção, neoplasias, hemorragias). 

• Dispnéias (inspiratórias e/ou expiratórias). 

• Febre. 

AVALIAÇÃO FÍSICA DO 

SISTEMA RESPIRATÓRIO 

Inspeçao 

A inspeção é o método semiológico em que se 

faz a observação do animal como um todo e, nes-

se caso, particularmente, do sistema respiratório. 

Deve-se observar o animal, preferencialmente sem 

tocá-lo e sem excitá-lo, pois isso poderá provocar 

modificações na frequência respiratória e até no 

tipo de respiração. Se o exame estiver sendo rea-

lizado em um animal de grande porte, o exami-

nador deve olhá-lo obliquamente, colocando-se 

de preferência na parte posterior ou na dianteira 

do animal, de maneira que possa observar o ponto 

de transição costoabdominal. Em cães e gatos, a 

observação da respiração pode ser feita olhan-

do-se o animal de cima para baixo, com o animal 

ainda mantido no chão. 

Deve-se contar a frequência respiratória (FR) 

em um minuto e verificar o tipo e o ritmo respi-

ratórios. Na Tabela 7.1, estão ilustradas as fre-

quências respiratórias de adultos, nas diferen-

tes espécies animais. 

Oscilações fisiológicas da frequência respiratória 

(FR). Quanto menor a idade do animal, maior será 

a FR, que diminui com o avançar da idade. Ani-

mais de grande porte e animais obesos apresen-

tam FR menores que os de pequeno porte e 

magros. A FR aumenta gradativamente durante 

a gestação, é mais elevada durante o exercício, 

em ambientes quentes e úmidos e em situações 

de estresse, especialmente nos cães e nos suínos. 

Oscilações patológicas da frequência respiratória. 

Caracterizadas por taquipnéia, bradipnéia ou 

apnéia. 

• Taquipnéia: é o aumento da FR. Ocorre em 

situações de febre, dor ou diminuição da 

oxigenação sanguínea. 

• Bradipnéia: é a diminuição da FR. Pode ocorrer 

nas depressões do sistema nervoso central ou 

próximo à morte do animal. 

• Apnéia: é a ausência total de respiração. 

Outra particularidade que deve ser observa-

da durante a inspeção é o ritmo respiratório. Quando 

se está aferindo a FR, deve-se observar se o rit-

mo respiratório está dentro dos padrões conside-

rados normais ou se estão ocorrendo variações que 

possam ajudar o clínico no diagnóstico de lesão  
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Tabela 7.1 - Frequência respiratória em animais 

domésticos (movimentos por minuto - mpm). 
 

Espécie Jovens Adultos 

Bovina 24 a 36 10 a 30 

Ovina 36 a 48 20 a 30 

Caprina 

Equina 
36 a 48 Até 7 dias - 

20 a 40 Até 6 meses - 

10 a 25 

20 a 30 8 

a 16 

Cães 20 a 30 18 a 36 
Gatos - 20 a 30 

respiratória. O ritmo normal é observado como 
uma inspiração, uma pequena pausa, expiração 
e uma pausa maior, voltando, em seguida, a uma 
inspiração. Qualquer alteração no ritmo respira-
tório é denominada de arritmia respiratória. 

Existem alterações clássicas de ritmo, como 
a respiração de Cheyne-Stokes, na qual se obser-
va frequência respiratória crescente até atingir um 
auge, diminuindo em seguida até apnéia e, em 
seguida, uma FR novamente crescente; ocorre nas 
fases finais de insuficiência cardíaca, em intoxica-
ções por narcóticos e lesões cerebrais. A respira-
ção de Biot, na qual há dois ou três movimentos 
respiratórios, apnéia, um ou dois movimentos, outra 
apnéia e assim por diante; ocorre por afecções 
cerebrais ou de meninges. Outro tipo de ritmo c 
o de Kussmaul, observado como inspiração pro-
funda e demorada, apnéia, expiração prolonga-
da, repetindo-se o ciclo; é visto em coma e into-
xicação por barbitúricos (Fig. 7.1). De maneira 

geral, esses tipos de ritmos respiratórios esc 
associados à hipoxia ou a depressões cerebrais. 

Pela observação da respiração, ou seja. da 

relação inspiração e expiração, dos movimentai 
do tórax e abdome e da postura adotada pelo 
animal, pode-se classificar a atívidade respiratõr* 
como normal (eupnéia) ou dificultosa (dispneia 
- Fig. 7.2). Na respiração normal o movimenn» 
inspiratório é ativo e mais rápido que o 
expirató-rio, que c passivo e mantém uma relação 
temporal de 1:1,2 respectivamente. 

A classificação da dispneia pode ser de gran-
de auxílio na localização do processo respirató-
rio. A dispneia inspiratória está relacionada às al-
terações das vias aéreas anteriores seja por 
este-noses, corpos estranhos ou inflamações, 
que diminuam o lúmen das vias aéreas 
dificultando a entrada de ar. Isso c facilmente 
entendido, poi> as vias aéreas anteriores 
apresentam pouca sustentação e, como 
consequência, quando o animal faz inspirações 
forçadas, a tendência das vias aéreas. que estão fora 
da cavidade torácica, é o "cola-bamento" e, 
portanto, diminuições em seu calibre 
intraluminal dificultarão a entrada de ar na 
árvore respiratória. 

A dispneia expiratória se relaciona a proces-
sos mórbidos, que diminuam a elasticidade de re-
torno pulmonar ou que provoquem obstruções das 
pequenas vias aéreas, dificultando a saída do ar. 
como ocorre no cnfisema pulmonar, nas bronqui-
tes e bronquiolites. Nesse caso, podemos enten-
der o processo se observarmos que, durante a 
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Figura 7.1 - Esquemas de 

alguns tipos de arritmias 

respiratórias. 
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Figura 7.2-Dispneia 

em bovino. Nota-se a 

boca entreaberta e dis-

tensão de pescoço. 

inspiração, há pressão negativa intratorácica e, por-
tanto, expansão das vias aéreas que estão dentro 

do tórax. Durante a expiração, como a pressão ne-

gativa diminui, existe compressão das paredes 

torácicas sobre o pulmão e, conseqiientemente, 

sobre as vias intratorácicas. Se houver corpos 

estranhos, muco em excesso ou qualquer outro 

problema que diminua a luz dessas pequenas vias, 

haverá dificuldade de saída do ar alveolar e, 

con-seqúentemente, maior esforço para expirar. 

No edema pulmonar a dispneia é do tipo mista, 

pois o pulmão, pela presença de líquido no 

interstício, terá dificuldade de expansão e, 

conseqiien-temente, dispneia inspiratória. Com 

a saída de líquido de dentro dos vasos 

sanguíneos para o interior dos bronquíolos, 

haverá também dificuldade de saída de ar dos 

alvéolos, caracterizando uma dispneia mista. 

Apesar disso, nesta doença em especial, ocorre 

predominância de dispneia inspiratória pela 

dificuldade maior de trocas gasosas e grande 

hipoxia resultante. Na broncopneumonia, a 

dispneia é do tipo mista, pois existe a dificuldade 

de expansão pulmonar (dispneia inspiratória) 

decorrente da congestão provocada pela 

inflamação e saída de exsudato nos brônquios e 

bronquíolos, que determina dificuldade na expi-

ração (dispneia expiratória). 

O pulmão pode responder funcionalmente a 

uma diminuição das trocas gasosas por dois me-

canismos compensatórios: aumentando a frequên-

cia (taquipnéia) e amplitude (hlperpnéiá) respira-

tórias. A taquipnéia não ajuda a localizar a altera-

ção dentro do sistema respiratório, pois peque- 

nas alterações anatómicas, como ocorre nas pneu-
monias focais, já provocam alterações nas trocas 
gasosas, estimulando esse mecanismo de compen-
sação. A hiperpnéia, por sua vez, está relacionada 
principalmente a processos que dificultam a ex-
pansão pulmonar como, por exemplo, o pneumo-
tórax ou, temporariamente, logo após o exercício. 

O tipo respiratório é outra característica que 
pode indicar a localização da alteração patológica 
dentro do sistema respiratório. O tipo respiratório 
normal nos animais domésticos é o costoabdominal, 
que pode sofrer alterações para os tipos costal e 
abdominal. Os animais portadores de processos 
que manifestam dor torácica, como fraturas de 
costela ou pleurite, podem apresentar o tipo 
res-piratóf io ou respiração, predominantemente 
abdominal, como forma de defesa contra a dor. 
Aqueles que têm dor abdominal, como nos casos 
de peritonite ou nas grandes compressões sobre 
o diafragma (por exemplo, nas dilatações 
gástricas), podem apresentar respiração do tipo 
costal. 

A Inspeção nasal é de grande importância no 
exame do sistema respiratório. Deve-se observar 
alterações do espelho nasal, também chamado de 
muflo, se há rcssccamento, como nos casos de 
febre, desidratações ou hipovolemias; erosões, 
como na febre catarral maligna, ou ainda quais-
quer outros tipos de lesões que possam indicar 
ou levar a alterações da respiração. No conduto, 
também chamado de fossa nasal, deve-se verifi-
car modificações na coloração e umidade da mucosa 
e procurar lesões como úlceras, erosões, pólipos, 
tumores e corpos estranhos, que podem ser vis- 
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tos na inspeção direta da cavidade nasal. A mu-
cosa nasal sadia é de cor rósea, úmida e não tem 
lesões visíveis. 

Na inspeção das narinas, o corrimento nasal 
pode fornecer informações sugestivas da locali-
zação do processo mórbido. O corrimento nasal 
pode ser oriundo do trato respiratório anterior ou 
posterior. Se ele é unilateral, pode indicar altera-
ções na narina correspondente c os processos mais 
comuns são corpos estranhos, úlceras e ferimen-
tos locais. Se ele é bilateral, pode representar 
comprometimento de ambas as narinas, especial-
mente em processos inflamatórios que aumentam 
a secreção nasal, ou pode se originar de locais 
situados posteriormente à narina, tais como laringe, 
traquéia e brônquios, acometidos por afecções que 
aumentam a quantidade de secreções inflamató-
rias nessas vias aéreas. 

O corrimento nasal deve ser analisado quanto 
ao tipo: classificado como seroso, mucoso, puru-
lento e hemorrágico ou suas combinações. O tipo 
seroso é observado normalmente nos bovinos, que 
lambem constantemente as narinas (Fig. 7.3). Esse 
tipo de corrimento é mais intenso em animais 
deprimidos e sempre está relacionado a afecções 
do sistema respiratório. O corrimento seroso ga-
nha significado clínico quando se apresenta em 
excesso, em qualquer espécie de animais. O cor-
rimento nasal mucoso relaciona-se, principalmen-
te, à produção exacerbada de muco pelas glân-
dulas das narinas, consequente a inflamações 
viróticas ou alérgicas. O corrimento nasal torna- 

se purulento quando há contaminação 
bacteria-na e migração de células leucocitárias 
e restos celulares para o muco. Lesões 
vasculares provocadas por corpos estranhos, 
ferimentos, úlceras ou pólipos podem 
determinar corrimento do tipo hemorrágico. As 
vezes, os animais apresentam corrimento nasal 
com conteúdo alimentar, geralmente de 
coloração esverdeada nos herbívoros ou 
relacionada ao tipo de alimento ingerido, nos 
outros animais (Fig. 7.4). O odor é variável, indo 
desde a ausência de cheiro até putrefação. Esse 
tipo de corrimento mostra defeitos na de-
glutição por lesões na faringe ou processos obs-
trutivos de esôfago e o animal pode apresentar 
refluxo nasal quando deglute. 

Finalmente, no exame das narinas deve-se 
atentar para o odor da respiração e para o fluxo do 
ar exalado. O odor pútrido da respiração está re-
lacionado a lesões nas quais há destruição 
teci-dual, tais como na laringite necrótica, em 
abscessos pulmonares ou na pneumonia por 
aspiração. Fluxo de ar desigual nas narinas 
implica em diminuição de calibre de uma delas, 
que pode ser encontrado em obstruções por 
corpos estranhos, tumores ou quaisquer outros 
problemas que provoquem estenoses no lúmen 
da narina com menor fluxo de ar. Da mesma 
maneira é importante sentir, com as costas das 
mãos, a temperatura do ar exalado (Fig. 7.5). O 
aumento da temperatura, no fluxo de ar saído de 
uma das narinas, é indicativo de processo 
inflamatório na cavidade nasal correspondente. 

Figura 7.3 - Hemoptise, em bovino, 

causada por trombose da veia cava 

caudal. Na hemoptise o sangue sai pela 

boca e narinas, geralmente associado 

à tosse.  
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Figura 7.4 - Corrimento nasal esverdeado (conteúdo ali-

mentar) em equino. 

A tosse é um dos mecanismos de limpeza do 

sistema respiratório e ocorre quando há irritação 

das terminações nervosas da laringe e traquéia 

provocada pela inflamação da mucosa, seja por 

ação direta do agente agressor sobre a mucosa ou 

pela produção excessiva de muco. Tosse seca e 

com-tante geralmente indica alteração inflamatória 

nas vias aéreas superiores, como na faringite e 

na laringite, podendo estar presente também 

nas traqueítes. Tosse úmida ou produtiva, 

relacionada ao aumento de exsudato 

broncopulmonar, como nas broncopneumonias, 

pois o líquido inflamatório se movimenta nas vias 

aéreas com a respiração, estimulando a tosse.  

Para confirmar a informação recebida do acom-

panhante do animal e verificar o tipo de tosse, 

deve-se fazer o reflexo de tosse que, nos grandes 

animais, pode ser realizado de duas maneiras, 

beliscando-se ou esfregando-se os primeiros anéis 

traqueais logo abaixo da glote ou, como c feito 

principalmente nos adultos por problemas de 

enrijecimento dos anéis cartilaginosos e por sua 

difícil compressão, pela obliteração do ar inalado 

até que o animal comece a reagir, soltando-se em 

seguida. O animal irá inspirar uma grande 

quantidade de ar rapidamente, tendendo a tossir se 

houver inflamação das vias aéreas. Nos pequenos 

animais e nos grandes animais de pequeno porte, 

o reflexo de tosse c estimulado por compressão e 

movimentos de fricção ou pelo beliscar dos 

primeiras anéis traqueais. 
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Figura 7.5 - Avaliação da 

força de expulsão e da tem-

peratura do ar expirado em 

bovinos. 
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Palpação 

Além do reflexo de tosse descrito anterior-
mente, que já é uma manobra de palpação da 
traquéia, deve-se palpar todas as partes externas 
do sistema respiratório à procura de depressões 
(afundamento do osso nasal, fratura de anel 
tra-queal cervical, fratura de costelas) ou 
aumentos de volume, que possam ou não ter sido 
verificados à inspeção. Observa-se sempre nessas 
alterações superficiais os sinais clássicos da 
inflamação (dor, calor, rubor, tumor) e, na 
dependência do local encontrado, pode-se 
relacioná-los a processos inflamatórios 
localizados como, por exemplo, abscessos. No 
caso de se sentir esses sinais de inflamação nos 
espaços intercostais, sem aumentos de volume 
nessa região, é indicação considerável de 
pleurite; se houver piotórax associado à pleurite 
há, além do aumento da temperatura, 
abaulamento dos espaços intercostais, visto à ins-
peção nos animais magros. 

A palpação do tórax deve ser feita com a mão 
espalmada e com as pontas dos dedos apoiadas 
nos espaços intercostais (Fig. 7.6). Aumenta-se 
gradativamente a pressão dos dedos e observa-sc 
a reação do animal; com essa manobra, evita-se 
confundir a reação própria do animal a uma pres-
são brusca sobre o costado. 

Se, à palpação, os linfonodos submandibulares 
se revelarem aumentados e houver ânsia de vó-
mito ou tosse à palpação da laringe, especialmente 
em pequenos animais, pode ser indicação de in- 

flamação da garganta, caracterizando processos 
como faringite, laringite ou abscessos. Esse exa-
me deve, portanto, ser acompanhado por inspe-
ção interna da faringe, seja por inspeção direta 
com abridores de boca e abaixadores de língua 
ou com auxílio de endoscopia. 

À palpação pode-se sentir vibração na altura 
da laringe ou traquéia, que se chama frémito 
laríngeo ou traqucal e c indicativo de líquido em 
quantidade excessiva ou membranas que vibram 
à passagem do ar. Da mesma maneira, pode-se 
sentir o frémito torácico que tem como significa-
do clínico a presença de líquido (inflamatório ou 
não) nos brônquios, de atrito pleural (roce 
pleu-ral) ou, quando sentido sobre a área 
cardíaca, de sopro cardíaco ou roce pericárdico. 

Percussão 

A percussão é um dos métodos semiológicos 

que fornece informações a respeito do estado fí-

sico do sistema respiratório. Deve ser realizada 

desde os seios paranasais até a porção posterior 

do tórax. 

Nos seios para-nasais (frontal, lacrimal e ma-

xilar) a percussão deve ser feita com o cabo do 

martelo de percussão e de forma comparativa entre 

o lado esquerdo e direito da cara do animal. A 

principal alteração* que se consegue ouvir é a 

modificação do som normal (claro) para maciço, 

indicando que uma cavidade, antes vazia, está  

Figura 7.6 - Palpação do 

tórax de bovino.  
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sendo preenchida por alguma substância, por 

exemplo, pus. Esse sinal sugere sinusite ou 

tumo-rações em seio paranasal, ou seja, lesões 

que ocupam espaço. Por outro lado, se houver 

acúmulo de gás, o som pode se modificar para 

timpânico como, por exemplo, nos casos de 

infecção da cavidade sinusal por bactérias 

anaeróbicas, produtoras de gás. 

Nos pequenos animais, a percussão dos seios 

paranasais não tem aplicação prática, pois as di-

ferenças entre os sons são de difícil identificação 

pelo menor tamanho das cavidades. 

Percussão do Tórax 

A resposta sonora à percussão do tórax pode 

variar desde o som normal (claro) até as alterações 

sonoras com significado clínico. Áreas de sons 

submaciços ou maciços podem indicar preenchi-

mento do parcnquima pulmonar por tecidos sóli-

dos ou que, pelo menos, diminuam a quantidade 

de ar no órgão, como nos casos de pneumonia, 

abscessos ou tumores pulmonares. Áreas de som tim-

pânico indicam maior preenchimento do pulmão por 

ar e podem se relacionar a enfísema pulmonar ou 

pneumotórax. 

As alterações patológicas devem estar próxi-

mas à parede torácica e ter tamanho suficiente 

para que possam ser percebidas por esse método 

semiológico, pois o som produzido pela percus-

são tem penetração de quatro a sete centímetros 

no pulmão. 

Técnica. Feita com o animal em posição 

qua-drupedal ou sentado (pequenos animais), 

em ambiente silencioso. Pode ser dígito-digital ou 

mar-telo-plessimétrica (Fig. 7.7). Deve ser feita 

dor-soventral e craniocaudalmente, em toda a 

área torácica, deslocando-se o plessímetro nos 

espaços intercostais. Para a detecção dos limites 

posteriores da área pulmonar é melhor que se faça 

a percussão dirigida craniocaudal e 

dorsoventralmente. 

Limites 

• Anteriores: musculatura da escápula (som maciço). 

• Superiores: musculatura dorsal (som maciço). 

• Posteriores: de acordo com a espécie animal, 

observando-se o cruzamento de linhas que passam, 

imaginariamente, nos espaços intercostais (EIC) 

com linhas, imaginárias e horizontais, que passam 

sobre a tuberosidade ilíaca (linha ilíaca), tubero- 

sidade isquiática (linha isquiática) e na articulação 

cscapuloumeral (linha do encontro) (Tabela 7.2). 

O som na região mais central do tórax é cha-

mado claro. Avançando para trás, no limite poste-

rior, passa a ser timpânico ou submaciço (na de-

pendência de haver mais ou menos conteúdo de 

gás nas estruturas abdominais). Na região infe-

rior do tórax o som é submaciço.  

Variação Patológica dos Sons à Percussão 

Ampliação*da área de percussão. Geralmente 

indica enfisema pulmonar. Nessa afecção, o som 

claro modifica-se para timpânico. 

Figura 7.7 - Percussão 

dígito-digital da cavidade 

torácica de um cão.  

Casa
Realce

Casa
Realce

Casa
Realce



324    Semiologia Veterinária: A Arte do Diagnóstico 

Tabela 7.2 - Limites posteriores de percussão da área pulmonar nos animais domésticos. 

..——»•———- 

Localização 

Espécie animal 
 

Equinos 

Ruminantes 
17

a
 EIC 

12
a
 EIC 

14
a
 EIC 

11
a
 EIC 

10
2
 EIC 8

g
 

EIC 
Caninos 11

a
 EIC 10

Q
 EIC 8

a
 EIC 

Suínos 11
a
 EIC 9

a
 EIC 7

a
 EIC 

Som metálico. Esse tipo de som quase sempre 

caracteriza o estiramento de paredes cavitárias por 

quantidade exagerada de gás, associada ou não a 

líquidos. Pode aparecer nos casos de cavernas 

pulmonares cheias de ar, como na tuberculose, 

no pneumotórax e na hérnia diafragmática com 

penetração de alças intestinais no tórax.  

Maciço ou submaciço. A variação do som claro 

para maciço ou submaciço é indicativa de áreas de 
condensação ou compressão pulmonar por tumores 

ou grandes abscessos; atelectasia ou preenchimento 

dos espaços intersticiais por líquido, inflamatório 

ou não, como no edema pulmonar e nas pneumonias. 

Linha de percussão horizontal. Quando se faz a 

percussão do tórax e há modificação do som claro 

para submaciço ou maciço em linha reta, paralela 

ao local onde o animal está em pé, há indicação de 

presença de líquido na cavidade torácica, seja por 

exsudato, em casos de pleurisia com derrame 

tran-sudato no hidrotóraxou sangue, mais 

raramente, no hemotórax. Para se verificar a 
horizontalidade da percussão, desloca-se o animal, 

levantando ou abaixando a sua parte anterior, seja 

numa rampa nos grandes animais ou manualmente 

nos cães e gatos. 

Auscultação 

A auscultação é o método diagnóstico que dá 

maiores informações a respeito do funcionamen-
to do sistema respiratório. A interpretação 
corre-ta dos ruídos respiratórios pressupõe 
conhecimentos sobre a produção de som e sua 
transmissão no trato respiratório, bem como 
dos efeitos que modificam o padrão normal dos 
ruídos produzidos. Deve-se auscultar as vias 
aéreas superiores e a região torácica 
separadamente, embora não se deva esquecer 
que pode haver interferência da auscultação de 
uma área sobre a outra, especialmente dos ruídos 

produzidos nas vias aéreas anteriores, que podem 
interferir na ausculta dos pulmões. Em vista 
disso, é bom lembrar que o local no qual se ouve 
o ruído com maior intensidade corresponde à 

origem provável de sua produção.  

 



Técnica 

O animal deve ser auscultado preferencial-

mente em posição quadrupedal e em repouso. A 

ausculta pode ser feita diretamente, com o ouvi-

do sobre uma toalha no tórax, ou indiretamente, 

com estetoscópio. Ausculta-se todo o tórax, da 

frente para trás e de cima para baixo, sendo ideal 

realizar também a ausculta de cima para baixo e 

de frente para trás, esquadrinhando-se, assim, toda 

a área pulmonar (Fig. 7.8). Deve-se auscultar em 

cada local, no mínimo, dois movimentos respira-

tórios (Fig. 7.9). Para um diagnóstico mais preci-

so, pode ser necessária a aplicação de exercício 

leve (caminhada) ou a inibição temporária da res-

piração do animal, manobras que intensificam os 

sons respiratórios. Ainda, pode-se adaptar um saco 

plástico no focinho, chamado de saco respiratório 

sem, no entanto, obliterar as narinas, mas sim-

plesmente aumentando o teor de CO2 no ar ina-

lado. Ainda que as manobras sejam feitas para se 

exacerbar os ruídos pulmonares é sempre melhor 

a ausculta com o animal em repouso, para que se 

possa ter uma padronização dos ruídos ouvidos 

com esse método semiológico.  

Os ruídos que podem ser auscultados são 

divididos em duas categorias: os ruídos normais, 

com suas variações patológicas, e os ruídos patoló-

gicos, também chamados de ruídos adventícios 

respiratórios. 

Ruídos Normais 

Os ruídos normais são produzidos pela turbu-

lência do fluxo de ar nas vias aéreas com diâmetro 

superior a 2mm, podendo variar na qualidade, 

dependendo da localização do estetoscópio, da 

velocidade do ar durante a respiração e da quanti-

dade de tecido sobre a área que se está ouvindo. 

Hoje há tendências de se denominar os sons 

ouvidos à auscultação pelos locais de produção 

desses ruídos. Assim temos: 
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Figura 7.9 - Auscultação do 

campo pulmonar. Auscul-

ta-se duas movimentações 

respiratórias, no mínimo. 

Ruído laringotraqueal. E o ruído provocado pela 
vibração das paredes da laringe e da traquéia, sendo 
ouvido sobre a região da traquéia cervical, no 
momento da passagem do ar. Patologicamente, 
pode-se ouvir, nessa região, o estridor traqueal, 

como se fosse o ranger de uma porta se abrindo, 
associado a casos de estenose de laringe ou tra-
quéia, e as crepitações de traquéia, provocadas 
por acúmulo de líquido ou muco nesses locais, 
como se fosse o estourar de bolhas.  

Ruído traqueobrônquico. Antigamente chama-

do ruído bronquial, sopro glótico ou tubárío. Ouvido 

na área torácica, produzido pela passagem do ar 

pelos grandes brônquios e porção final da traquéia, 

com vibração de suas paredes. É um ruído rude, 

ouvido no terço anterior do tórax, tanto na inspi-

ração quanto na expiração. 

Ruído bronco-bronquiolar. Antigamente chama-
do de murmúrio vesicular. Ruído respiratório pro-

duzido pela vibração das paredes de brônquios  

 

 

Figura 7.8 - Delimitação do campo pulmonar em cães. 

Articulação escapulo umeral (AEU) ou linha de encontro; 

Linha ilíaca (LI) e Tuberosidade isquiática (Tl). 
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menores e bronquíolos. É um ruído suave, ouvido 
nos dois terços posteriores do tórax, durante a 
inspiração. 

Variações dos Ruídos Respiratórios Normais 

AUMENTO DOS RUÍDOS RESPIRATÓRIOS NORMAIS 

Basicamente, o aumento de intensidade dos 
ruídos normais do pulmão à auscultação significa 
aumento na quantidade de ar que penetra neste 
órgão e, conscquentemente, maior vibração das pa-
redes das vias aéreas. Toda vez que houver aumento 
na intensidade da respiração seja por aumento na 
frequência respiratória (taquipnéia), na amplitu-
de (hiperpnéia) ou ainda por dificuldade respira-
tória (dispneia), haverá exacerbação na ausculta dos 
sons respiratórios. 

Os ruídos respiratórios normais podem estar 
exacerbados, também, nos casos em que haja 
fa-cilitação de sua transmissão, especialmente 
quando houver líquido no interstício pulmonar, 
aumentando sua densidade (Fig. 7.10). Os 
processos patológicos que levam à deposição de 
líquido no interstício pulmonar aumentando, 
assim, a transmissão sonora são pneumonias, 
congestão e edema pulmonar. 

Outro caso onde se observa intensidade au-
mentada dos ruídos respiratórios normais é quando 
houver aproximação do ouvido com o órgão pro-
dutor da manifestação sonora, ou seja, nos ani-
mais com parede torácica delgada. 

Portanto, o ruído bronco-bronquiolar pode es-
tar aumentado fisiologicamente nos animais jovens 
(maior frequência respiratória e menor espessura 
torácica), nos magros, nos de pêlos curtos e na-
queles que realizam exercícios físicos. Pode es-
tar aumentado patologicamente na hipertrofia 
vicariante ou compensadora das áreas normais 
quando há hepatização pulmonar cm áreas vizi-
nhas àquelas a que se está auscultando; nas 
dispnéias, pois os movimentos respiratórios são 
mais amplos, e nos casos de infiltração líquida do 
pulmão, na presença de brônquios pérvios. 

Da mesma maneira, o ruído 
traqueobrôn-quico pode estar aumentado em 
intensidade quando houver estenose de vias 
aéreas anteriores e nos casos de infiltração 
líquida do interstício pulmonar, quando os 
brônquios menores passam ter paredes rígidas, 
que refletem melhor o som. Nessas situações, 
as regiões do interstício pulmonar, preenchidas 
por líquido, têm que ter uma extensão adequada 
e conter brônquios pérvios, próximos à parede 
torácica. Além do aumento na intensidade, 
observa-se, nesses casos, aumento da área de 
auscultação do ruído traqueobrônquico, podendo 
ser notado em toda a área pulmonar, onde 
normalmente não c ouvido. No cavalo adulto, 
excetuando-sc ostnagros, ausculta-se somente o 
ruído bronco-bronquiolar na área torácica, 
sendo considerada patológica a ausculta do ruído 
traqueobrônquico. O significado clínico desse tipo 
de som é congestão local, de origem infla-
matória ou não. 

Figura 7.10 - Utilização do 

"saco respiratório" para au-

mentar a intensidade dos 

ruídos respiratórios.  
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DIMINUIÇÃO DE INTENSIDADE DOS 

RUÍDOS RESPIRATÓRIOS NORMAIS 

De maneira geral, pode-se ter diminuição dos 

ruídos à auscultação pulmonar sempre que houver 

interferência na transmissão desses sons ao ouvido 

de quem está auscultando; quando houver dimi-

nuição da velocidade de penetração de ar nas vias 

respiratórias, seja por obstruções ou por diminui-

ção da atividade respiratória; ou quando ocorre-

rem obstruções nas vias aéreas anteriores, preju-

dicando a velocidade do ar nas vias aéreas poste-

riores, diminuindo a vibração das paredes dessas 

estruturas. 

Assim, os ruídos bronco-bronquiolar e 

traqueo-brônquico podem estar diminuídos 

fisiologicamente nos animais gordos, de pêlos 

longos, com maior espessura da parede torácica, 

musculosos (maior distância do ouvido ao órgão 

produtor do som) e, nos que estão há muito tempo 

em repouso (menor frequência e amplitude 

respiratórias). Podem estar diminuídos 

patologicamente, cm afecções dolorosas do tórax, 

levando à respiração superficial; diminuição da 

elasticidade pulmonar; nas aderências pulmo-

nares extensas (menor entrada de ar); nos 

exsuda-tos fibrinosos, edemas ou cnfisemas 

subcutâneos, nas coleções de ar ou líquido na 

cavidade plcural (dificultam a capacidade de 

ausculta do indivíduo, já que afastam o órgão 

produtor de som do ouvido do examinador). As 

estenoses das vias aéreas, atingindo até os grandes 

brônquios, diminuem a intensidade do ruído 

bronco-bronquiolar. Essa característica sonora pode 

até desaparecer (área de silêncio) quando os 

alvéolos, bronquíolos e pequenos brônquios estão 

cheios de cxsudato ou quando há grande área de 

compressão por tumor, abscessos e na atelectasia 

pulmonar. 

Um outro fenómeno sonoro que pode ser 

detectado é a chamada inspiração interrompida ou 

murmúrio vesicular interrompido (denominação 

antiga), que é o ruído provocado pela interrup-

ção na inspiração, podendo ser ouvido em ani-

mais sadios e nos excitados, nas enfermidades do-

lorosas da pleura e na bronquite com exsudato 

(obstrução sequencial de brônquios, interrompen-

do a corrente de ar). 

Ruídos Patológicos ou Adventícios 

Crepitação grossa ou estertor amido (termo 

antigo). Significa, clinicamente, aumento de lí-

quido no interior de brônquios, seja inflamatório 

ou não. O ar, ao passar pelos brônquios, que es- 

tão com quantidade exagerada de líquido, deter-

mina a formação de uma onda, suficiente para cau-

sar a obstrução de sua luz. Como a pressão ante-

rior e a posterior a essa onda líquida são diferen-
tes, a tendência é que haja desobstrução da luz 

bronquial para, em seguida, haver nova obliteração, 

já que o ar continua entrando. A sonoridade pro-

vocada por essas obstruções e desobstruções se-

quenciais se assemelha ao estourar de bolhas, sen-

do por isso chamado antigamente de estertor 

bolhoso, ou então, como parecia com o som pro-

duzido ao soprar ar em líquido, era denominado de 

estertor úmido. Atualmente, por ser um ruído 

de crepitação, é chamado de crepitação grossa, de-

tectado nos casos de broncopneumonia e edema 

pulmonar. 

Crepitação fina ou estertor crepitante (termo 

antigo). Ruído semelhante ao esfregar de cabe-

los, próximo à orelha, ou ao estourar de peque-

nas bolhas. Antigamente, acreditava-se que se esse 

tipo de ruído estivesse ocorrendo durante a fase 

inspiratória da respiração, seria provocado pelo 

descolamento das paredes dos alvéolos preenchidos 

por líquido inflamatório. Mas hoje, sabendo-se que 

os ruídos são produzidos em tubos de, no máxi-

mo, 2mm, dcdaiz-se que esse ruído seja produzi-

do durante o descolamento das paredes das pe-

quenas vias aéreas preenchidas por líquido ou muco 
em excesso. Se ele for inspiratório, pode signifi-

car edema pulmonar ou pneumonia; se 

expirató-rio ou inspiratório/expiratório (misto), 

doença pulmonar obstrutiva crónica, 

bronquiolite e enfise-ma pulmonar. 

Inspiração interrompida ou murmúrio vesicular 

interrompido (denominação antiga). Pequenas in-

terrupções na inspiração, como se fosse o soluçar 

de uma criança chorando. Se esse ruído for ouvi-

do durante a inspiração, com a parede torácica mo-

vimentando-se de uma única vez, é indicação de 

obstrução sequencial de brônquios, com líquido 

em quantidade e viscosidade insuficientes para 
provocar a crepitação grossa. Se o ruído for ouvi-

do com o tórax se movimentando em dois tem-

pos, é sugestivo de dor à inspiração (pleurite) ou 

excitação psíquica do animal. 

Sibilo. Manifestação sonora aguda, de alta 

intensidade, que se assemelha a um chiado ou 

assobio. Indica estreitamento de vias aéreas cau-

sado por deposição de secreção viscosa aderida, 

que deforma a luz tubular como se fosse um bico 

de flauta ou, ainda, broncoespasmo. Se ocorrer 

no início da inspiração, está relacionado princi-

palmente a processos extratorácicos, como este- 
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nose da laringe, compressão da traquéia ou muco 

espesso depositado nesses locais. Se aparecer no 

fim da inspiração ou expiração pode indicar obs-

trução das pequenas vias aéreas, como nos casos 

de bronquite ou bronquiolite e doença pulmonar 

obstrutiva crónica. 

Ronco. Ruído grave, de alta intensidade, pro-

duzido pela vibração de secreções viscosas aderi-

das às paredes de grandes brônquios, durante a 

passagem do ar. O mesmo pode indicar broncopneu-
monia se sua origem, ou seja, o seu ponto máximo 

de ausculta estiver no tórax, ou mostrar laringite 

ou laringotraqueíte se for ouvido com maior 

intensidade na região da laringe ou traquéia.  

Rocepleural. Ruído provocado pelo atrito das 

pleuras visceral e parietal inflamadas, indican-

do pleurite. Num animal sadio, as pleuras des-

lizam suavemente, uma sobre a outra, sem pro-

vocar ruído algum. Quando há inflamação e 

deposição de fibrina sobre elas, o atrito se trans-

mite ao ouvido do examinador como se fosse o 

esfregar de duas folhas de papel, ou áspero como 

o esfregar de duas lixas, ou de couro molhado 
ou, ainda, um gemido.  

Sopro, roce ou ruído cardiopleural. Ruído rude, 

semelhante ao raspar de duas superfícies áspe-

ras, ouvido durante a inspiração c coincidente 

com a movimentação cardíaca. Corresponde ao 

atrito da pleura sobre o pericárdio inflamados, 

indicando, portanto, uma pleurite associada a uma 

pericardite. 

Sopro ou ruído cardiopulmonar. Ruído suave, 

de baixa intensidade, semelhante ao soprar com 

os lábios apertados. A entrada do ar que passa nos 

brônquios menores das áreas pulmonares que estão 
sobre o coração pode ser interrompida durante o 

período de contração isométrica da sístole ven-

tricular. Quando ocorre a sístole, a passagem do 

ar é liberada, ouvindo-se esse tipo de som inter-

rompido de forma sequencial a cada novo início 

da sístole. Ocorre em animais sadios ou naqueles 

em que há excesso de produção de muco, como 

nas bronquiolites. 

Broncofonia. Ruídos propagados das vias aé-

reas anteriores, como a voz, os gemidos, a tosse, as 

crepitações ou os estridores laríngeos. São ouvi-

dos ora como zumbidos imprecisos, ora claramen-

te, principalmente na região anterior do tórax. 
Ruídos acessórios que perturbam a auscultação. 

Ruídos das contrações dos músculos cutâneos, cre-

pitações dos pêlos, ruídos de deglutição e ruídos 

gastroentéricos. Todos esses ruídos e mais os pro-

duzidos no ambiente podem ser ouvidos quando 

se está fazendo a auscultação do sistema respira-

tório, dificultando o diagnóstico. Por isso é im-

portante lembrar, sempre, que todo ruído auscul-

tado, para ser valorizado, deve estar relacionado 

com o movimento do órgão que se está ouvindo. 

Percussão Auscultatória 

Outro método semiológico para o exame do 

sistema respiratório é a associação da auscultação 

com a percussão. Faz-se a percussão traqueal com 

o dedo ou com o cabo do martelo (em grandes 

animais) e a auscultação pulmonar 

conjuntamen-te, ou seja, produzimos um som e o 

escutamos na área pulmonar. 

Dessa maneira pode-se ouvir: 

• Em tecido normal: um ruído débil, impreciso, 

distante e difuso. 

• Em tecido atelectásico ou congesto: ouve-se um 

ruído breve, seco e preciso, como nascido ime 

diatamente debaixo do ponto que se está  

auscultando. 

• Em coleções líquidas no espaço pleural: o ruído 

se apresenta longe, mas preciso e breve.  

Punção Exploratória ou 
Toracocentese 

E outro método exploratório que pode ser uti-

lizado para diferenciar o diagnóstico de exsudato 

e transudato pleural e para colheita de líquido 

pleural, tanto para exame como para fins terapêu-

ticos. Utiliza-se agulha 6 a 8cm x 2mm (60x20; 

80x20) ou até uma sonda mamaria, depois de se 

fazer uma pequena incisão na pele anestesiada, 

para sua introdução na cavidade torácica.  

Local da Punção 

Equinos. No 6° EIC (espaço intercostal) do 

lado esquerdo ou 5° EIC do lado direito do tórax. 

Ruminantes e suínos. No 5
Q
 EIC no lado es-

querdo ou 4- EIC no lado direito.  

Carnívoros. No ângulo entre a área de macicez 

cardíaca e o limite do pulmão, fazendo-se a per-

cussão com o animal sentado.  

A agulha deve ser introduzida acima da veia 

torácica e sempre no bordo oral da costela, para 

evitar nervos e vasos intercostais. 
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EXAMES AUXILIARES NO 

DIAGNÓSTICO DOS PROCESSOS 

RESPIRATÓRIOS 

Apesar do exame clínico ter importância absoluta 

no diagnóstico das doenças respiratórias, alguns 

exames complementares são de extrema impor-

tância para o auxílio diagnóstico. 

O hemograma fornece informações esclarece-

doras, principalmente no sentido de indicar se a al-

teração respiratória é infecciosa ou não. No 

leuco-grama, o encontro de leucocitose com 

neutrofilia indica um processo bacteriano e a 

leucopenia com linfocitopenia sugere um processo 

virai. Os processos inflamatórios do sistema 

respiratório provocam, na maioria das vezes, 

aumento de fíbrinogênio, que pode ser aferido 

quando se faz o hemograma. 

O exame parasito lógico de fezes é indicado no 

diagnóstico de verminose pulmonar, 

utilizando-se, especialmente, técnicas para 

detecção de larvas dos parasitas. 

A titulação sorológica de anticorpos é usada, 

principalmente, para se detectar anticorpos contra 

agentes virais, que são potencialmente 

patogêni-cos para o sistema respiratório. Embora 

seja de grande auxílio para se descobrir a etiologia 

da doença, tem suas limitações. Um grupo de 

animais vacinado ou que tenha tido contato com o 

vírus que se está pesquisando pode apresentar 

sorologia positiva para aquele anticorpo sem 

significar que o animal está doente. Muitos 

animais têm título sorológico e, durante o 

episódio de um problema respiratório, a detecção 

de anticorpos não esclarecerá a sua etiologia. No 

entanto, a associação dos sinais clínicos com o 

resultado sorológico deverá fornecer fortes 

indícios para identificar o agente causal. 

O exame radiográfico é um exame não invasivo 

do tórax, estruturas intratorácicas e seios paranasais, 

que ajuda na identificação e definição das doen-

ças intratorácicas e do trato respiratório anterior. 

O exame radiográfico do trato respiratório 

anterior é importante na avaliação das áreas e es-

truturas inacessíveis pelo exame físico ou 

endos-cópico. Podem ser obtidas informações 

sobre os seios paranasais, septo nasal, bolsa 

gutural, faringe e laringe. É indicado nos casos de 
secreção nasal uni ou bilateral, epistaxe, 

deformidades faciais e orofaciais, desvios de 

septo, fraturas, neoplasias, hematomas, 

abscessos e sinusite. A faringe e a traquéia 

cervical também podem ser analisadas por 

radiografia lateral. 

As radiografias torácicas possibilitam a visuali-

zação de estruturas densas e líquidas, em contras-

te com ar pulmonar. O aumento da radiodensidade 

pode indicar alteração vascular, brônquica, inters-

ticial ou alveolar. A análise radiográfica do trato 

respiratório» posterior de pequenos animais possi-
bilita o diagnóstico de pneumonias, bronquites, 

edema, enfisema pulmonar, pleuris, abscessos ou 

tumores torácicos e pulmonares. Em animais de 

grande porte, essa técnica é mais utilizada em ani-

mais jovens ou de pequeno porte. Bovinos e equi-

nos adultos exigem equipamentos especiais, dispo-

níveis somente em grandes centros diagnósticos. 

A ultra-sonografia torácica possibilita detec-

tar abscessos, tumores, enfisema e problemas de 

pleura, especialmente acúmulo de líquido na 

cavidade torácica, como no caso de pleurite com 

efusão. 
A endoscopia é hoje de grande auxílio no 

diagnóstico das doenças respiratórias em grandes 

animais. Permite ver e analisar as características 

físicas e funcionais do sistema respiratório, além 

  

 

Figura 7.11 - Realização de lavado traqueal em equinos. 
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de facilitar a colheita de secreções durante o exame, 

que poderão servir para o diagnóstico do agente 

causal. 

Os lavados traqueobrdnquíco e broncoalveolar 

estão intimamente associados com o exame físico 

por fornecer acesso ao trato respiratório inferior, 

permitir colheita de células, de material para 

cultura microbiológica e exames 

imuno-histo-químicos e, dessa maneira, 

proporcionar o diagnóstico do agente causal, 

determinar a gravidade da resposta inflamatória, 

auxiliar na instituição do tratamento adequado e 

do prognóstico das doenças respiratórias. 

As medidas de gases sanguíneos arteriais pela 

gasometria são indicadas para documentar a insu-

ficiência pulmonar, diferenciar hipoventilação de 

outras causas de hipoxemia, ajudar a determinar 

a necessidade de terapia de suporte com oxigénio 

e monitorizar a resposta ao tratamento. A amostra 

de sangue arterial deve ser obtida, preferen-

cialmente, cm uma seringa de plástico, 

heparini-zada, sem bolhas de gás na amostra. A 

agulha deve ser introduzida numa rolha de 

borracha, para que seja vedada e impedir o 

equilíbrio da amostra com o ar atmosférico. Deve 

ser conservada em gelo ou água gelada até o 

momento do exame, não devendo ultrapassar 90 

minutos do horário de colheita. Em processos 

respiratórios, esse exame mostra alterações da 

troca do ar alveolar com o sangue. Tem suas 

desvantagens relacionadas a custo e 

complexidade dos equipamentos necessários 

para esse teste. 

A biopsia pulmonar é indicada para obtenção 

de amostra tecidual para diagnóstico histológico 

ou para informações prognosticas, principalmen-

te, em casos de moléstias pulmonares difusas. Em 

casos de lesões focais, como nas neoplasias, a co-

lheita deve ser guiada por ultra-som ou 

endosco-pia, visto que a amostra obtida c muito 

pequena. 

A biopsia pulmonar é contra-indicada nos casos 

de hipertensão pulmonar, cistos, abscessos e 

coa-gulopatias, devendo ser evitada, também, 

em animais com depressão grave, dispnéicos 

ou moribundos. 

A toracocentese é indicada para a colheita de 

amostras de líquido plcural para realização de exa-

mes citológicos e microbiológicos e, também, como 

método terapêutico em animais com ventilação 

comprometida pela compressão pulmonar, por 

depósitos de líquido ou ar no espaço pleural. As 

complicações da toracocentese são o pneumotó-

rax, causado pela laceração pulmonar, hemotórax 

ou piotórax iatrogênico. 

A necropsia é um método seguro na pesquisa 

etiológica das afecções pulmonares nos animais. 

Gonsegue-se, com esta técnica, o reconhecimento 

das lesões que acometem o sistema respiratório e 

a realização da colheita do material necessário para 

análises diagnosticas, tanto para verificação do tipo 

de lesão como do agente causal. 

Com o uso cada vez maior dos métodos au-

xiliares, o clínico está adquirindo grande ajuda 

para o diagnóstico e estudo das doenças respira-

tórias. Muitos dos métodos apresentam custos 

elevados ou são pouco práticos e só se justifi-

cam em alguns animais. Outros necessitam de 

estudos mais profundos para que sejam usados 

na rotina diagnostica. Mas, sem dúvida, traba-

lhos futuros nessa área irão fornecer, cada vez 

mais, meios para o diagnóstico rápido c seguro 

das doenças respiratórias dos animais. 
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ANATOMIA GERAL 

BÁSICA 

 

O sistema reprodutivo das fêmeas constitui-sc de ovários, ovidutos, 
cornos e corpo uterino, cerviz, vagina, vestíbulo c vulva. As estruturas 
internas são sustentadas pelo ligamento largo: mesovário que sustenta 
o ovário; mesossalpinge que ancora o oviduto e o mesométrio que 
mantém o útero. Nervos autónomos inervam o ovário, o oviduto e o 
útero, enquanto as fibras sensitivas e parassimpáticas do nervo pudendo 
atendem a vagina, vulva e clitóris. Embriologicamente, os duetos de 
Múller fundem-se na porção caudal para originar o útero, cerviz e a 
porção anterior do canal vaginal. O oviduto torna-se sinuoso, adqui-
rindo epitélio diferenciado e fímbrias pouco antes do nascimento.  

As medidas dos ovários variam corn a idade, raça, número de partos, 
estado nutricional e fase do ciclo reprodutivo. Na vaca e na ovelha, têm 
forma de azeitona; na porca, parecem cachos de uva e, na égua, têm 
aspecto de rim, contendo a fossa de ovulação. Nas gatas, os ovários 
têm o tamanho e a forma lembrando um grão de arroz, parcialmente 
cobertos por uma bursa c, nas cadelas, o tamanho varia na dependên-
cia do ciclo estral, localizando-se próximo aos rins, sendo recobertos 
pela gordura periovárica. Desempenham dupla função, liberando os 
oócitos e promovendo a estcroidogênese. 

As tubas ou ovidutos podem ser divididos em quatro segmentos 
funcionais: as fímbrias, o infundíbulo, a ampola e o istmo, vasculari-
zadas por ramos das artérias uterinas e ovarianas. Apresentam funções 
singulares de conduzir o óvulo e os espermatozóides em direções opostas 
e, simultaneamente, permitir a fertilização e as primeiras clivagens e 
conduzir os embriões ao útero. 

O útero é composto por dois cornos, um corpo curto e uma cerviz, 
também denominada de colo, com forma, comprimento e diâmetro 
variáveis de espécie para espécie. As paredes são constituídas por uma 
mucosa interna, uma camada muscular lisa intermediária e uma sero-
sa externa (peritôneo), inervados por ramos simpáticos dos plexos uterino 
e pélvico. Os vasos sanguíneos são numerosos, espessos e sinuosos, 
representados principalmente pela artéria uterina média, um ramo da 
artéria ilíaca interna ou externa que supre o órgão e aumenta muito de 
diâmetro durante a gestação, permitindo-se palpar e sentir o frémito 
nos grandes animais gestantes mediante manipulação por via retal.  
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O endométrio uterino é revestido por células 
epiteliais com típica função secretória e glândulas 
sinuosas e ramificadas. O volume e a composição 
do fluido uterino variam durante as fases do ciclo 
reprodutivo e apresentam as funções de permitir 
condições para a capacitação espermática e forne-
cer subsídios nutritivos ao embrião (blastocisto) até 
que se complete a implantação/placentação.  

O útero apresenta ampla capacidade de dis-
tenção, permitindo a gestação; contrai-se forte-

mente no momento do parto, facilitando a expul-
são dos produtos e involui rapidamente no puer-
pério, garantindo a depuração do órgão, preparan-
do-se para nova prenhez.  

A cerviz (Quadro 8.1) caracteriza-se pela es-
pessa parede ligando o fundo vaginal ao corpo do 
útero, contendo saliências anelares na vaca e pe-
quenos ruminantes, anéis em "saca-rolha" na por-
ca, anel único com dobras de mucosa e protrusão 
na égua e textura firme nas cadelas e gatas. Per-
manece firmemente fechada, exceto durante o cio, 
e apresenta um muco (tampão cervical) que é 

expelido pela vagina, constituído de macromolé-
culas de mucina de origem epitelial.  

O espaço vaginal é uma estrutura tubular de 
comprimento variável, constituída de superfície 
epitelial, uma fina camada muscular que lhe per-
mite os movimentos de contração e de uma serosa. 
Apresenta odor sui generis para cada espécie animal, 
é um forte atrativo sexual, lubrificada por secreções 
da própria parede vaginal, produtos de glândulas 
sebáceas e sudoríparas, muco cervical, fluido endo-
metrial tubárico e células esfoliativas. Essa capaci-
dade de descamação epitelial permite observação e 

tipificação celular características de cada momento 
hormonal do ciclo estral, na maioria das espécies 
domésticas. É o órgão copulatório e via fetal mole 
no momento do parto, apresentando pH e flora 
microbiológica típica. Na porção ventral do vestí-
bulo, abre-se o meato urinário externo. 

O genital feminino exterior é composto pela 
vulva, glândulas vestibulares e pelo clitóris. Embo-
ra não faça parte do aparelho reprodutor, a região 
perineal tem enorme importância nos animais do-
mésticos, pois eventuais defeitos de conformação 
acarretam posicionamento anómalo da vulva, refle-

tindo-se no desempenho reprodutivo do animal (Figs. 
8.1 a 8.6). 

Quadro 8.1 - Funções da cerviz.  

1. Facilitar o transporte espermático. 

2. Atuar como reservatório de espermatozóides. 

3. Agir na seleção de espermatozóides viáveis. 

 

Figura 8.1 - Ilustração esquemática do aparelho reprodutor da 

vaca, vista dorsal. Vulva, vestíbulo e conduto vaginal abertos, 

permitindo a visualização da cerviz, clitóris e meato urinário 

externo. 

SINAIS E/OU SINTOMAS 

REVELADORES DE PROBLEMAS 

DO SISTEMA REPRODUTOR 

FEMININO  

A fisiopatologia da reprodução dos animais do-
mésticos é um capítulo muito rico e altamente 
estudado. Os sinais e sintomas são exibidos iso-
ladamente ou envolvendo outros sistemas orgâ-
nicos. Deve ser lembrada a estacionalidade re-
produtiva dos equídeos e de algumas raças de 
pequenos ruminantes. De forma geral, a refe-
rência do proprietário ou a observação do técni-
co detectam as seguintes anormalidades: anestro 
prolongado, ciclos irregulares, ninfomania, estros 
curtos, comportamento masculinizado, defeitos 
anatómicos da genitália externa, aumento de vo-
lume no períneo ou projeções anormais exterio-
rizadas pela vulva, distensão abdominal, dor, con- 
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Figura 8.2 - Representação do aparelho reprodutor da vaca. CE = 

corno uterino esquerdo; CD = corno uterino direito; OE = 

ovário esquerdo; OD = ovário direito; CO = corpo do útero; C 

= cerviz; Vá = vagina; Vê = vestíbulo; MUE = meato urinário 

externo; CL = clitóris; Vu = vulva; T = tuba. 

trações e esforços expulsivos, crostas aderidas na 
cauda c períneo, corrimento vaginal sanguino-
lento (fazer o diagnóstico diferencial com proestro 
e estro em cães), folículo ovariano persistente, 
tumores ovarianos produtores de estrógeno, tu-
mor venéreo transmissível (cães), cistite, laceração 
vaginal, metrorragia, coagulopatias, corpo estra-
nho vaginal, descolamento placentário durante  

a gestação, subinvolução dos sítios placcntários 

(cães). Outras secreções vaginais incluem 

corrimento verde escuro (puerpério inicial em 

cães), secreção marrom fétida (morte com de-

composição fetal), secreção serossanguinolen-

ta, secreção purulenta (infecções), secreção mar-

rom ou enegrecida (mumificação fetal). Cuida-

do especial deve ser dado às hemorragias via 

vagina nos grandes animais, decorrentes de 

varizes vaginais ou lacerações e rupturas extensas 

dos órgãos genitais. Distúrbios locais e aqueles 

de ordem metabólica podem influenciar sobre-

maneira as manifestações do aparelho reprodutor 

feminino. Polidipsia e poliúria são sinais mais 

relatados nos casos de piometra em pequenos 

animais. 

O material básico necessário para o exame do 
aparelho reprodutor compreende: 

Luva plástica descartável. 
Lubrificante (não utilizar óleo vegetal). 
Água e sabão ou detergente neutro.  

Papel toalha. 

Faixa ou plástico para forrar a cauda. 
Solução fisiológica. 

Especulo metálico ou descartável compatível. 

Bandeja metálica estéril. 
Pinça de biopsia uterina. 
Aparelho para coleta de amostra para micro- 

biológico. 
Escovas para coleta citológica. 
Lanterna. 
Meios para transporte e fixação das amostras. 
Seringas. 
Pipetas. 
Álcool. 

Fósforo. 
Solução anti-séptica. 

  

  

 

 

CE 

OD 

Vá 

-MUE 

 

Sacro 

Órgão genital 

feminino 
Figura 8.3 - Disposição anatómica do reto e do 

aparelho reprodutor da vaca em relação aos ossos 

rekicos. Vista lateral direita.  
Fémur 
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Vagina Cerviz     Corpo 

uterino 
Corno uterino 

Ovário direito  esquerdo 
 
Corno uterino 

direito 

Figura 8.4 - Vista lateral 

direita e a relação anatómica do 

aparelho reprodutor da vaca 

com relação ao reto e bexiga, 

excluindo-se a representação 

óssea. 

  

Figura 8.5 - Representação 

esquemática da disposição anatómica 

do aparelho reprodutor da égua. R = 

reto; Vê = vestíbulo vaginal; MUE = 

meato urinário externo; Vá = vagina; 

C = cerviz; Co = corpo uterino; CD 

= corno direito; CE = corno 

esquerdo; OD = ovário direito; U = 

uretra; B = bexiga urinária; L = 

ligamento largo. 

MUE 
Figura 8.6 - Representação anatómica do aparelho reprodutor da porca. Observar a 

sinuosidade dos cornos uterinos e a aparência dos ovários lembrando cacho de uva. 

CL = clitóris; Vu = vulva; Vê = vestíbulo; MUE = meato urinário externo; Vá = 

vagina; C = cerviz "em saca rolha"; Co = corpo uterino; CE = corno 

uterino esquerdo; CD = corno uterino direito; T = tuba; OD = ovário 

direito; OE = ovário esquerdo. 
 

Vestíbulo 

 

 

Vu 
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Tabela 8.1 - Resumo da sequência do exame clínico do aparelho reprodutor feminino.  

 Identificação ou resenha 

Anamnese 

Exame físico - 

Geral 

- Específico 

Exames complementares 

 

- Raça, espécie, idade, eventuais particularidades 

- Primípara, plurípara 

- Condição nutricional 

- Corrimento 

- Coloração de mucosas, linfonodos,  

- Parâmetros vitais: temperatura corporal, frequência cardíaca, frequência 

respiratória, frequência dos ruídos ruminais 

- Distensão e tensão abdominal 

- Forma e dilatação da vulva 

- Aumentos de volume, cicatrizes  

- Exame retal 

- Dosagem hormonal, exames microbiológicos e sorológicos, exames  

citológico e histológico 

 

Figura 8.7 - Esquema ilustrativo da disposição anatómica do 

aparelho reprodutor da porca na cavidade abdominal.  

 

Figura 8.8-Vista posterior de égua contida em tronco metálico.        Figura 8.9 - Vista posterior de vaca contida em tronco. O 

Observar a posição do ânus, vulva e hipertrofia de clitóris. animal apresenta prolapso cervicovaginal pós-parto normal. 
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Figura 8.13 - Útero de cadela com acúmulo de pus 

piometra. 
Figura 8.10 - Prolapso parcial de vagina em vaca. 

 

Figura 8.11 - Laceração perineal de 3
9
 grau em égua ocorrida no 

momento do parto. Nota-se a entrada do reto. Parte do espaço 

vaginal e ruptura completa do períneo e esfíncter anal. 

 

Figura 8.12 - Prolapso parcial de útero em cadela pós-parto. 

 

Figura 8.14 - Tumor no corpo do útero, provocando bloqueio 

mecânico do parto. 

PROTOCOLO DE EXAME -

GINECOLÓGICO E OBSTÉTRICO 

Identificação. Espécie, raça, nome, número, tatua-

gem, registro, idade, peso, eventuais particulari-

dades (Tabela 8.1).  

Anamnese. Pode ser inquiridora ou espontâ-

nea, procurando resgatar todo o histórico repro-

dutivo do animal. Anotar todas as observações do 

proprietário, tratador ou responsável e atentar para 

a alimentação, manejo sanitário, medidas preven-

tivas, utilização de drogas medicamentosas e a 

situação dos outros animais do grupo ou rebanho. 

Tirar conclusões ou negligenciar alguns aspectos, 

nesse momento, não é recomendável.  

Exame geral. Temperatura retal, linfonodos, pele 

e anexos, mucosas, exame convencional dos gran-

des sistemas e da glândula mamaria (inspeção, 

palpação e eventual análise da secreção). Atentar 



Semiologia do Sistema Reprodutor Feminino    341 

 
para o estado nutricional e eventuais distúrbios 

circulatórios (edema localizado ou difuso). 

Exame específico externo. Baseia-se principal-

mente na inspeção e na palpação externa. Avaliar 

a distensão e a tensão abdominal, sinais de movi-

mentos fetais ou contrações musculares e de tim-

panismo. Examinar a região perineal, vulva, cau-

da c glândula mamaria, verificando o edema e a 

quantidade, qualidade, odor e cor da secreção 

vaginal. Observar atentamente a posição, forma, 

grau de dilatação e relaxamento da vulva e liga-

mentos sacroisquiáticos. Aumentos de volume, 

cicatrizes, prolapsos e lesões devem ser criterio-

samente anotados. Inspecionar os ossos pélvicos. 

Embora a glândula mamaria mereça um exa-

me semiológico especial, a inspeção externa deve 

se ater ao tamanho, à forma do úbere e dos tetos, 

pele, coloração e observação de nodosidades. A 

palpação auxilia sobremaneira as conclusões.  

Exame específico interno. Nos animais em 

trabalho de parto, o exame obstétrico interno 

específico, quando necessário, deve ser realizado 

por via vaginal com manipulação direta com 

luva, nos grandes animais, e pelo toque digital, 

nos pequenos animais, após prévia higienização do 

períneo do animal, dos braços do operador e do ma-

terial necessário e sob intensa lubrificação. Nos 

pequenos ruminantes e na porca, esse procedi-

mento deve ser cuidadoso e sob intensa lubrifi-

cação, devido ao seu tamanho e riscos de lacera-

ções e ruptura uterina (ver Figs. 8.7 a 8.14). 

Observar: 

a) vias fetais: abertura e grau de lubrificação; 

b) bolsas fetais: ruptura, cor, odor e quantidade 

dos líquidos; 

c) feto: viabilidade, tamanho e apresentação,  

posição e atitude. 

Para um exame ginecológico rotineiro, empre-

gado fundamentalmente para animais não gestan-

tes, sadios ou com problemas reprodutivos e para 

animais prenhes em situações especiais, inclui-se 

a palpação via retal para equinos e bovinos, a pal-

pação abdominal para médios e pequenos animais 

e a vaginoscopia. Nos suínos, ovinos, caprinos e 
grandes cães ou animais obesos, a manipulação do 

abdome é difícil, comprometendo, em algumas cir-

cunstâncias, o diagnóstico. 

Exames complementares como o Raio X, a 

ultra-sonografia, a endoscopia, a dosagem hormo-

nal, os exames hematológicos e bioquímicos po-

dem ser ferramentas essenciais.  

Exame Retal em Grandes Animais 

O examinador deve estar convenientemente 

trajado com bota, avental ou macacão, luva com-

prida e utilizar lubrificante durante a limpeza do 

reto e manipulação sobre os órgãos internos. As 

unhas devem ser aparadas e os animais devida-

mente contidos em troncos, para evitar acidentes. 

O conhecimento de anatomia e fisiologia é essen-

cial para o reconhecimento das estruturas, para 

diferenciar útero vazio do gestante e a condição 

normal do estado patológico (Figs. 8.15 e 8.16). 

Por convenção clássica, a espessura do útero 

da vaca vai de El (l dedo) até EVI, em que é 

impossível delimitá-lo manualmente.  

Para simetria: 

• S = simétrico (ambos os cornos). 

• AS = assimétricos. 

• AS+++ = corno direito maior que o esquerdo. 

• + AS = corno esquerdo ligeiramente maior  

ao oposto. 

GI = relaxado. 

CII = contratilidade média.  

CHI = fortemente contraído.  

A exploração retal deve atingir a cerviz, o útero 

e os ovários. A localização ovariana em geral não 

apresenta dificuldades e o tamanho do órgão 

depende da idade, da raça dos animais, da esta-

ção do ano (éguas), da fase do ciclo estral e de 

eventuais situações patológicas, principalmente 

os cistos e os tumores. 

Fundamentalmente, dedilhando o ovário, busca-

se verificar a presença de folículos, de corpo lúteo 

ou aumentos de volume anómalos que, aliados a 

outros achados, nos auxiliam no diagnóstico. 

Com o advento e uso da ultra-sonografia em 

larga escala, a mensuração do ovário e de cada 

folículo ficou fácil e altamente fidedigna, permi-

tindo o estudo do comportamento ovariano, me-

lhorando a acuidade de observação e dos méto-

dos diagnósticos. 

Para a consistência dos folículos ovarianos, 

utiliza-se a classificação: 

1 - sem flutuação; 

2 — flutuação débil; 

3 — flutuação média; 

4 - folículo maduro; 

5 - folículo rompido (ovulação). 

Gontração 
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Figura 8.15 - Corte esquemático 

simulando a palpação do trato 

reprodutivo da vaca por via retal no 

local correspondente à cerviz. 

Figura 8.16 - (A) Vista cranio-

caudal da palpação cervical da 

vaca por via retal. Essa é a forma de 

empunhar a cerviz para a 

inseminação artificial e nos tra-

tamentos de infusão uterina. (B) 

Vista craniocaudal da palpação por 

via retal do corno uterino direito. 

Notar a assimetria entre os cornos, 

compatível com gestação inicial. 

Quadro 8.2 - Convenção adotada para tamanho 

comparativo do ovário de grandes animais.  

E = ervilha N = noz n 
F = feijão G = ovo de galinha     Q-cro" 
A = avelã Pa = ovo de pata 
P = ovo de pomba Ga = ovo de gansa 

Exame Vaginal 

Previamente à vaginoscopia, o técnico deve 

realizar o exame retal, preparar o material neces-

sário, promover a bandagem da cauda, dispor o 

animal lateral ou dorsalmente, higienizar o períneo 

e lábios vulvares e, eventualmente, nos animais 

com grande quantidade de pêlo ou lã, aparar o 

necessário para permitir um exame limpo, evitan-

do-se a introdução de material contaminante no 

espaço vaginal. Quando a lavagem for imposta, a 

água deve ser aspergida sem pressão, de cima para 

baixo, evitando o ingresso de líquido. Secar a vulva 
e períneo com papel toalha. Os exames manuais 
são executados ao parto ou em situações que não 
podem ser identificadas visualmente. Nos cães, 
utiliza-se o toque digital munido de luva, espe-
cialmente para palpar possíveis tumores vaginais. 
Com o animal devidamente contido, o especulo 
é introduzido no vestíbulo, afastando-se 
manualmente os lábios vulvares e, com suave 
movimento circulatório, o tubo é introduzido 
obedecendo-se à curvatura dorsocranial da vagi-
na. Para as éguas, utiliza-se o especulo tubular 
ou o tipo Polanski, que permite a visualização de 
todo o trajeto vaginal. Se necessário, lubrifica-se 
o equipamento com solução fisiológica estéril. Nas 
cadelas, especules tubulares metálicos, plásticos, 
de acrílico ou o tipo bico de pato são empregados 
rotineiramente. Nessa espécie, a visualização da 
cerviz é dificultada ou impossibilitada pelas inú-
meras dobras da mucosa vaginal. As gatas, de forma 
geral, não aceitam os exames vaginais. 

 

 

 

D 
Q. 
O 
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 Em poucos segundos, utilizando-se boa ilu-
minação, é possível a realização da vaginoscopia, 
descrevendo-se no prontuário todas as observações. 

A presença de fezes caracteriza as fístulas 
retovaginais e lacerações perineais graves; a urina 
no fundo vaginal denuncia graves lesões do meato 
urinário externo e prega transversa; a presença de 
muito ar (pneumovagina) significa que a coaptação 
dos lábios vulvares é imperfeita. Deve-se qualificar 
e quantificar a secreção c atentar para aderências, 
cicatrizes, defeitos anatómicos, aumentos de volu-
me, forma e posição da cerviz. Alguns animais sen-
tem ligeiro desconforto ao exame pelo ingresso de 
ar na vagina ou abertura exagerada do especulo. 

Para a vaca, adota-se a seguinte convenção 
clássica: 

• Forma da cerviz 

- C = cónica. 
• R = roseta. 

- E = espalhada. 
- P = pendular. 

• Abertura cervical 
- O = fechada. 
- l = abertura mínima. 
- 2 = diâmetro de lápis. 
-3 = 1 dedo.  
-4 = 2 dedos. 
-5 = 3 dedos. 

• Coloração da mucosa = cerviz/vagina 

- A = anêmica. 
- B = pálida. 
- C = hiperêmica. 
- D-E = vermelho patológico. 

• Grau de umidade - cerviz/vagina 

— I = seca. 
— II = ligeiramente úmida. 
- III = umidade média. 

- IV = muito úmida. 
- V = coleção de muco. 

• Característica do muco - cerviz/vagina 

- Cl = claro. 
- Sá = sanguinolento. 

— MP = muco purulento. 

- P = purulento. 

Diagnóstico de Gestação 

O diagnóstico de gestação deve ser realizado 

o mais prccoccmente possível para orientar o criador, 

racionalizar serviços, aumentar a eficiência 

reprodutiva e produtiva e adotar procedimentos 

de manejo (ver Figs. 8.17 a 8.20). Com a utilização 

da ultra-sonografia é possível detectar a gestação 

aos 30 dias nos pequenos ruminantes, aos 24 dias 

nos bovinos, aos 12 a 15 dias nas éguas e entre 18 

a 20 dias nos pequenos animais, de maneira 

fidedigna. E possível, inclusive, determinar o sexo 

do filhote a partir da visualização do tubérculo genital 

pela ultra-sonografia cm muitas espécies animais, 

em diferentes períodos gestacionais. 

Devemos lembrar, contudo, que equipamen-
tos não substituem os métodos semiológicos e a 

capacidade profissional do médico veterinário. 

A porca é o animal mais difícil para se detec-

tar a gestação manualmente, tanto pela palpação 

abdominal quanto pela palpação rctal, quando  

  

 

 

Figura 8.17 - (A) Corte esquemático do abdome de cadela, representando a 

disposição do útero gestante. (B) Útero de cadela compatível com 30 dias de 

gestação. Três vesículas fetais no corno esquerdo e quatro no corno direito. (C) 

Corte esquemático do corno uterino gestante. Observa-se a disposição dos fetos 

e a placenta do tipo zonária. 

Corno uterino 

esquerdo 

Corpo uterino 

Cerviz  
Placenta 

Corno uterino 

direito 

 

 



zonária 
Secção 
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Figura 8.18 - Cadela em final de gestação colocada em decúbito 

lateral para exame. Observar o aumento típico do volume das 

glândulas mamarias e a posição das mãos do examinador 

efetuando a palpação abdominal. Posicionamento ideal para a 

execução da ausculta do batimento cardíaco do feto e a ultra-

sonografia. 

apresentar tamanho compatível. O mais forte 

indicativo da gestação nessa espécie é o não re-

torno ao cio, após a cobertura natural ou insemi-

nação artificial. Aparelho ultra-sonográfico adap-

tável ao braço do operador já está sendo utiliza-

do, aumentando a eficiência diagnostica. Outros 

métodos são demorados ou antieconômicos.  

Para pequenos ruminantes, a palpação do ab-

dome é pouco eficaz. Para pequenos animais, dó-

ceis, de abdome flácido e sem obesidade, a palpa-

ção abdominal em decúbito lateral, utilizando-se as 

mãos dispostas, uma de cada lado do abdome, per-

mite contornar as vesículas fetais a partir de 25 a 30 

dias da prenhez, com segurança diagnostica. O Raio 

X é empregado entre 40 e 45 dias, pois a calcifica-

ção esquelética permite quantificar o número de 

filhotes. O ultra-som constitui-se em método alta-

mente seguro e pouco invasivo, sendo excelente para 

a observação da viabilidade fetal. 

O uso do estetoscópio possibilita a ausculta 

do batimento cardíaco dos produtos, a qual se ca-

racteriza pelo alto ritmo.  

Para bovinos e equinos, a palpação retal é 

amplamente utilizada, sendo um método seguro e 

económico no diagnóstico da gestação. Nos bovi-

nos, o período de gestação é assim caracterizado: 

Figura 8.19 - Palpação abdominal do feto de cadela no período 

médio e final da gestação. Pela suave compressão manual, 

percebe-se partes do feto e de seus movimentos. Notar a 

disposição do feto, dos envoltórios, cordão umbilical e 

placenta zonária. 

Fase assintomática: a persistência do corpo 

lúteo e o não retorno ao cio 21 dias após a 

cobertura ou inseminação induzem a supor 

uma gestação. 

Pequena bolsa inicial: 5
a
 e 6

a
 semanas. Ape-

nas profissionais experientes conseguem um 

diagnóstico seguro nessa fase. Pequena bolsa 

característica: 7- e 8
a
 semanas. A presença de 

corpo lúteo, assimetria uterina e 

 

Figura 8.20 - Peça anatómica do útero de ovelha gestante (70 

dias). Notar o alantocório que constitui a porção fetal da 

placenta cotiledonária. 

 

Corno uterino 

Saco amniótico 

Amnio 

Alantocório 

Alantóide 

Placenta 
zonária 

seccionada 

Cordão umbilical 
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nítida duplicidade de parede permite diagnós-

tico eficaz. 

Grande bolsa inicial: 9
a
 e 10

a
 semanas. A assi-

metria pronunciada, conteúdo flutuante, "pro-

va de beliscamento positivo" e feto de 7 a 

lOcm garantem diagnóstico definitivo. 

Grande bolsa característica: 11
a
 a 14

§
 semana. 

Fase de balão: 14
a
 e 19

a
 semanas. Os placen-

tomas são claramente palpáveis; percebe-se 

o pulso da artéria uterina média e o útero com 

tamanho de bola de futebol.  

 

• Fase de descida: 20
a
 e 24

a
 semanas. Devido ao 

peso, o útero aloja-se na porção mais baixa 
do abdome. Diagnósticos erróneos podem 

acontecer. Tracionar a cerviz e perceber o peso, 

palpar o frémito da artéria uterina média. 

• Fase final: 24- a 40
a
 semanas. A palpação do 

útero aumentado, placentomas e partes do pro 

duto facilitam o diagnóstico. 

A palpação retal na espécie equina deve ser efe-

tuada com extremo cuidado e sob intensa lubrifica- 

  

 

Figura 8.21 - Representação esquemática da evolução da gestação (3, 4, 7 e 9 meses) em vaca. Notar a disposição do útero gravídico 

em relação ao rúmen (R). P = placentoma. 
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cão, com o braço protegido por luva para evitar lace-

rações ou perfurações do intestino (Figs. 8.21 a 8.23). 

O útero da égua tem forma de ípsilon c os ovários 

são maiores que os da vaca e de forma e tamanho 

variáveis, na dependência do ciclo ou estacionalidade 

reprodutiva. A maioria das raças apresenta atividade 

reprodutiva nos dias longos, de maior luminosidade. 

Durante o cio, o útero está relaxado e os ovários 

aumentam de volume, devido ao crescimento 

folicular. Todo o órgão deve ser examinado com 

a mão disposta "em concha", partindo-se de um 

ovário, corno, corpo, corno e ovário contralateral. 

Até a 4- ou 5
a
 semana após a cobertura, o diagnós-

tico de gestação manual não é fácil e seguro, a  

Figura 8.22 - Representação es-

quemática da gestação inicial da 

égua. Observar o aumento de volume 

de tamanho compatível a uma bola 

de ténis (E) próximo ao corpo do 

útero (Co) - aproximadamente 30 

dias após a fecundação. CD = 

corno uterino direito; CE = corno 

uterino esquerdo; OD = ovário 

direito; OE = ovário esquerdo; VA 

= vagina; VÊ = vestíbulo. 

 

Figura 8.23 - Corte esquemático ilustrativo da evolução da 

gestação na égua (120, 210 e 300 dias da prenhez). Notar a 

disposição do âmnio, alantóide e cordão umbilical e o 

posicionamento particular adotado pelo feto equino no interior 

do útero. 
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Quadro 8.3 - Duração media da gestação em 

animais (em dias). 

273 a 296 
327 a 357 
140 a 155 
111 a 116 
148 a 156 

60 a 63 
56 a 65 

menos que seja confirmada pela ultra-sonografia. 

Nas fases iniciais da prenhez, o embrião se mo-

vimenta pelos cornos uterinos, tem rápida para-

da no corpo do útero para implantar-se perma-

nentemente em um dos cornos, aumentado pro-

gressivamente pela presença dos líquidos fetais. 

Aos 2 a 3 meses, detecta-se uma vesícula do ta-

manho de uma "bola de futebol de salão". Aos 4 

a 5 meses, toca-se pelo reto as porções do feto, a 

parede do útero é fina, com flutuação c o liga-

mento uterino fica tenso, devido ao peso do ór-

gão. A partir da metade da gestação, não há maio-

res dificuldades para o diagnóstico de gestação 

nessa espécie.  

EXAMES COMPLEMENTARES 

Dosagem Hormonal 

As dosagens hormonais podem ser realizadas 

no soro, no plasma e, em situações especiais, no 

leite, urina e fezes, sendo eficientes como método 

complementar de diagnóstico de um estado fisio-

lógico ou distúrbios cndócrinos. O material cole-

tado, devidamente acondicionado, identificado e 

preservado, deverá ser encaminhado a laboratórios 

específicos, obedecendo-se protocolos rígidos de 
tempo e transporte, a fim de evitar resultados er-

róneos. Existem na literatura especializada valo-

res de referência para os principais hormônios li-

gados à reprodução dos animais domésticos. O 

resultado emitido deve sempre ser associado aos 

achados clínicos para estabelecer as suspeitas diag-

nosticas e apresentar validade confiável.  

Exames Microbiológicos e 

Sorológicos 

Quando houver suspeita de processo infeccioso 

ou inespecífico, a confirmação deverá ser feita pelo 

cultivo e antibiograma do material e por testes 

sorológicos, principalmente nos casos de infecções 

graves, não responsivas ao tratamento, episódios 

de abortamento e partos prematuros, visando a saúde 

animal e a saúde pública. Para a coleta da amostra, 

é necessário o máximo de assepsia. Existem no 

mercado equipamentos reutilizáveis e descartáveis, 

destinados principalmente aos grandes animais, para 

a coleta dessas amostras, incluindo meios especiais 

para o transporte até o laboratório. Pode ser colhi-

do material de cada segmento do sistema repro-

dutor feminino. 

O antibiograma indicará a sensibilidade ou 

resistência bacteriana ao princípio da droga, fun-

damentando a terapia a ser imposta.  

Exame Citológico e Histológico 

A característica descamativa do epitélio vagi-

nal, acompanhando as mudanças hormonais do ciclo 

estral, fizeram do esfregaço vaginal um excelente 

complemento diagnóstico. A colpocitologia tornou-

se rotineira nos exames ginecológicos dos carnívo-

ros, equinos e bovinos, sendo empregada em menor 
escala nas outras espécies animais. As células são 

obtidas com o uso de cotonete, escova ginecológi-

ca ou lavado vaginal com auxílio de especulo, 

depositadas em lâmina (esfregaço), fixadas e cora-

das tricome ou diff-quick® para exame ao micros-

cópio óptico. 

As citologias cervical e uterina são utilizadas 

cm equinos e bovinos. A análise da morfologia 

celular, muco, leucócitos e bactérias, auxiliam no 

diagnóstico da fase do ciclo reprodutivo e forne-

cem fortes indícios dos processos inflamatórios e 

tumorais. 
Fragmentos de tecido vaginal e uterino po-

dem ser facilmente obtidos, particularmente nos 

grandes animais, com pinça de biopsia específi-

ca para análise histopatológica, fixados em solu-

ção de Bouin para transporte ao laboratório 

processador da amostra. Constitui-se em exame 

complementar mais demorado, porém indispen-

sável em determinadas patologias.  

Atualmente, a citologia aspirativa com agulha 

fina como método auxiliar de diagnóstico é ampla-

mente utilizada. Constitui-se em exame simples e se-

guro de coleta de amostras em lesões sólidas ou 
fluidas no corpo do animal, tornando-se um com-

plemento ao exame ginecológico. Por ser uma téc-

nica rápida e de baixo custo, pode ser utilizada 

durante uma cirurgia, auxiliando o técnico nas  

Vacas 
Éguas 
Ovelhas 
Porcas 
Cabras 
Cadelas 
Catas 
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condutas emergenciais, podendo ser executada 
em estruturas não visíveis, guiando-se a agulha 
com o ultra-som. 

A amniocentese, rotineiramente empregada 
na espécie humana para exames bioquímicos, 
citogenéticos e análise da viabilidade e maturi-
dade fetal, não é utilizada em Medicina Veteri-
nária pela dificuldade de coleta das amostras, em 
virtude do tamanho, localização anatómica do útero 
gestante, disposição dos anexos e líquidos fetais 
e pelo risco do procedimento. 

O aparelho de endoscopia tem sido utilizado 
em exames ginecológicos, permitindo a visuali-
zação interna da vagina e do útero e, quando in-
serido pela parede abdominal, observa-se a por-
ção serosa dos órgãos e os ovários. 
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Semiologia da Glândula Mamaria de 
Éguas, Cadelas e Gatas 

•FRANCISCO LEYDSON F. FEITOSA 

INTRODUÇÃO 

Os animais que pertencem à classe dos mamíferos são caracterizados 
pelo corpo basicamente coberto por pêlos c amamentam suas crias pelo 
uso de estruturas denominadas glândulas mamarias. A capacidade dos 
mamíferos de alimentar as suas crias por meio da secreção das glându-
las mamarias durante a primeira parte da vida após o parto proporci-
ona a esses animais a perspectiva da sobrevivência. O desenvolvimento 
dos dentes coincide com a necessidade de consumir outros alimentos 
além do leite. 

Secreção do Leite 

As funções do organismo são reguladas por dois sistemas de con-
trole: o nervoso e o hormonal. 

Esses dois sistemas são chamados de sistema neuroendócrino. De 
maneira geral, as respostas rápidas são controladas pelo sistema ner-
voso e, as lentas, como o processo de crescimento, reprodução, meta-
bolismo, entre outras, são coordenadas pelo sistema endócrino. Exis-
te, muitas vezes, uma inter-relação entre os dois sistemas: ora os hor-
mônios agem sobre o sistema nervoso, ora o sistema endócrino é es-
timulado ou inibido pelos mensageiros químicos liberados pelo siste-
ma nervoso. 

Embora o desenvolvimento da glândula mamaria comece com o 
início da puberdade, ela se mantém pouco desenvolvida até que ocor-
ra a gestação. A secreção de leite frequentemente começa durante a 
última parte da gestação, em virtude do aumento dos níveis de pro-
lactina, e resulta na formação do colostro. O leite é formado nas célu-
las mioepiteliais. A lactação, entretanto, não pode ocorrer até que a 
gestação chegue ao seu final. Um dos hormônios da neuro-hipófisc de 
interesse primordial na lactação é a ocitocina. A descida do leite em 
animais sadios deve-se à ação da ocitocina, liberada por via reflexa do 
lóbulo posterior da hipófise, depois que o estímulo da ordenha ou da 
mamada tenha sido desencadeado. O estímulo tátil ou da amamenta-
ção resulta na transmissão de um impulso nervoso pelo nervo inguinal 
até a medula espinhal e cerebelo. O hipotálamo determina a liberação 
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de ocitocina, que segue por ramos das veias ju-
gulares até o coração e de lá é levada para todas 
as partes do corpo através da aorta, chegando às 
glândulas pelas artérias pudendas externas, o que 
estimula a contração das células miocpiteliais que 
envolvem os alvéolos e promove o relaxamento 
do esfíncter do orifício das tetas, forçando assim 
a ejeção do leite. 

Segundo o número de glândulas mamarias, 
os animais domésticos podem ser classificados cm: 

• Dimásticos:caprinos, ovinos e equinos (até duas). 

• P o limas ticos: bovinos (4), carnívoros (6 a 10), 
onívoros (10 a 14). 

A glândula mamaria, assim como as glându-
las sudoríparas e sebáceas, é uma glândula cutâ-
nea. Embora seja basicamente similar em todos 
os mamíferos, há amplas variações entre as espé- 

 

Figura 8.24 - Glândulas mamarias em 

cadelas. 1 = torácica cranial; 2 = torácica 

caudal; 3 = abdominal cranial; 4 = 

abdominal caudal; 5 = inguinal. 

 

cies quanto à sua aparência e à quantidade rela-
tiva dos componentes secretados. A cadela tem 
quatro a cinco glândulas mamarias em cada lado 
da linha média, que se estendem desde a região 
ventral do tórax até a região inguinal. Cada teta 
pode possuir até 20 aberturas distintas, cada uma 
correspondendo a um sistema específico de glân-
dulas. De acordo com a sua localização anatómi-
ca, elas são denominadas torácica cranial e cau-
dal, abdominal cranial e caudal e, por fim, inguinal 
(Figura 8.24). Cerca da metade das cadelas não 
possui um dos pares da glândula abdominal cra-
nial. As gatas apresentam quatro pares de glân-
dulas mamarias e a sua nomenclatura é similar à 
usada para cadelas. As éguas possuem um par de 
glândulas mamarias. Cada glândula mamaria é di-
vidida por cápsulas fibroelásticas que originam dois 
ou, ocasionalmente, três lobos mamários. Cada lobo 
possui uma cisterna e um orifício de teta próprios 
e separados. Dessa forma, cada teta pode possuir 
de duas a três aberturas. 

Antes do exame físico da glândula mamaria, é 
importante que algumas informações sejam conhe-
cidas, tais como espécie, raça, nome, número, ta-
tuagem, registro, idade, peso c eventuais particu-
laridades. A anamnese pode ser inquiridora ou es-
pontânea, procurando resgatar todo o histórico 
reprodutivo do animal. Deve-sc, inicialmente: 

• Perguntar quantos partos a fêmea já teve: 
-  Nulípara: nunca pariu. — Primtpara: 
um trabalho de parto. - Plurípara: 
vários trabalhos de parto. 

• Perguntar se os partos foram normais ou 
distócicos (parto difícil, laborioso). 

• Cirurgias anteriores ou exames realizados 
(ovariectomia, biópsia, por exemplo). 

• Aparecimento e duração dos sinais clínicos. 
• Se usa ou usou anticoncepcionais. 
• Tratamentos realizados e evolução. 

Exame Físico Específico 

O exame físico das glândulas mamarias das 
cadelas, gatas e éguas inicia-se com a inspeção do 
paciente, na tentativa de observar a coloração da 
pele, a presença de lesões, secreções, o número e 
o tamanho das glândulas mamarias e das tetas. 

A cor da glândula mamaria varia com a raça 
da cadela c da gata e depende do número de 
melanócitos, como também do número, do tama-
nho e da disposição dos grânulos de melanina  

 

Figura 8.25 - Neoplasia mamaria em cadelas. 
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dentro dos melanócitos. A pele da cadela e das 

gatas apresenta-se, usualmente, marrom-clara (pale 

ta n) mas pode ter manchas acinzentadas ou ene-

grecidas. A pele da glândula mamaria das éguas 

é invariavelmente escura. O aumento de volume 

fisiológico das mamas ocorre geralmente nos ca-

sos de gestação avançada, por acúmulo de colos-

tro, e é mantido durante a lactação. Causas de au-

mento anormal de tamanho incluem infecção 

(mamite), abscessos e neoplasia. Qualquer aumento 

de volume é mais bem avaliado com a realização 

simultânea da palpação, já que se pode dife-

renciar um processo inflamatório e/ou infeccioso 

de um outro neoplásico. A palpação é mais bem 

realizada em cadelas e gatas colocando o animal 

em decúbito lateral (Fig. 8.26), devendo iniciar-

se das glândulas "aparentemente" sadias para as 

"visivelmente" alteradas. Todos os pares de glân-

dulas devem ser palpados. A palpação da glândula 

mamaria de éguas é feita com o clínico posicio-

nado lateralmente ao animal (a uma certa distân-

cia da mama e, obviamente, dos membros poste-

riores), com uma das mãos no dorso do animal e 

estendendo o braço da outra mão na direção da 

mama. Por exemplo, se o exame for feito pelo 

lado esquerdo, a mão esquerda é posicionada sobre 

o dorso, enquanto a mão direita é colocada no flanco 

e movimentada lentamente em direção à glân-

dula mamaria. 

A ausência total de secreção láctea é deno-

minada de agalaxia; já a galactostasia é o acúmulo 

e cstasc de leite caracterizado por glândulas fir-

mes, quentes e edemaciadas. O leite é produzi-

do mais rápido do que pode ser comodamente  

 

armazenado. Tal acúmulo é considerado normal 

na gestação avançada e na lactação. Durante a 

lactação, na pseudocicsc ou falsa gestação e, às 

vezes, logo após o parto, esse acúmulo pode au-

mentar a ponto das mamas tornarem-se extrema-

mente quentes e sensíveis à palpação. Kgalactorréta 

diz respeito à lactação não associada a prenhez, 

sendo o indício mais comum de pseudociese. 

Ocorre como resultado da secreção aumentada de 

prolactina, em virtude do declínio da progcstcro-

na sérica associada ao final do diestro. Em felinos, a 

hiperplasia mamaria caracteriza-se por rápido cres-

cimento anormal de tecido. É mais comum em 

gatas jovens e o seu aspecto lembra uma neopla-

sia mamaria, sendo necessária uma avaliação his-

tológica para se fazer o diagnóstico diferencial entre 

ambas. Na grande maioria das vezes é indolor à 

palpação. A mamite ou mastite c o processo infla-

matório da glândula mamaria, em grande parte, 

de origem infecciosa. É caracterizada por aumento 

de volume, elevação da temperatura local e dor 

acentuada à palpação. A mastite não é comum em 

cadelas e gatas; quando ocorre, é provavelmente 

como sequela de danos traumáticos prévios. O 

quadro está associado à história de parto recente 

(entre uma e três semanas) e abandono dos filho-

tes pela mãe. Na maioria das vezes, acomete apenas 

uma ou duas glândulas e, com maior frequência, 

as de localização abdominal e inguinal, por se-

rem mais produtivas. No entanto, na forma agu-

da, particularmente quando se desenvolve logo 

após o parto, é comum observar o comprometi-

mento de várias mamas. Os microorganismos mais 

frequentemente isolados são estreptococos e es-

tafilococos que, na fase aguda, tendem a causar, 

respectivamente, inflamação supurativa e necro-

sante. A avaliação física geral do animal é impor-

tante e revelará elevação da temperatura corpo-

ral, taquicardia e taquipnéia. A forma crónica pode 

estar associada a cistos mamários (galactocele) que 

resultam da obstrução dos duetos acinares. Os 

processos inflamatórios da glândula mamaria são 

mais dolorosos ao manuseio que as neoplasias. O 

leite, ao exame citológico, mostra-se, em geral, 

purulento ou hemorrágico, com neutrófilos de-

generados. O plano diagnóstico também deve 

incluir cultivo bacteriano e antibiograma do leite 

alterado. 

Um outro processo que altera a estrutura da glân-

dula mamaria é a neoplasia. De todos os animais 

domésticos, a cadela é o que apresenta maior inci-

dência de tumores. A neoplasia do tecido mamário 

é uma entidade patológica comum em cadelas com Figura 8.26 - Palpação das glândulas mamarias de cadeia. 

Ilustração: Médica Veterinária Diane Hama Sassaki 
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mais de cinco anos de idade e corresponde, aproxi-

madamente, à metade de todos os tumores na ca-

dela. Embora sejam menos prevalentes em gatas, 

ainda constituem o terceiro tumor mais comum em 

felinos. O tamanho é extremamente variável: de 

alguns milímetros a vários centímetros de diâme-

tro. Em muitos casos, a condição está presente durante 

vários anos como um nódulo pequeno, semelhante 
a um grão de ervilha, que tende a passar desaperce-

bido tanto pelo proprietário como pelo veterinário, 

até que, de repente, aumenta rapidamente de ta-

manho. Esse aumento está, geralmente, associado 

ao estímulo do estro, e o rápido crescimento neo-

plásico coincide, muitas vezes, com o desenvolvi-

mento de lesões metastásicas que se espalham, por 

via linfática, aos nódulos linfáticos locais ou pelo 

sistema cardiovascular para fígado e pulmões. A in-

cidência de tumores mamários é relativamente baixa 

em cadelas castradas antes da manifestação do pri-

meiro cio, mas aumenta progressivamente a partir 
do segundo cio nos animais não operados. Os pro-

prietários quase sempre identificam os tumores ma-

mários nos animais, meses antes de recorrerem aos 

cuidados veterinários, e geralmente relatam que ti-

veram dois ou mais cios. O tamanho dos linfonodos 

inguinais e axilares deve ser considerado para que se 

possa detectar eventuais metástases. O plano diagnós-

tico deve incluir exames radiográficos da região torácica 

para verificar se há metástase pulmonar. Ainda exis-

tem controvérsias entre os autores consultados sobre 

as vantagens e as desvantagens de se proceder a biópsia 

cirúrgica ou aspirativa (com agulha fina) para o diag-

nóstico cito e histopatológico na tentativa de elucidar 

o tipo de tumor. 

BIBLIOGRAFIA 

CUNNINGHAM, J.G. Tratado de Fisiologia Veterinária. 2.ed., 

Editora Guanabara Koogan, 1999, p.528. HARDY, 

R.M. General physical examination of the canine 

patient. Veterinary Clinics of North America: Small Animal 

Practice. v.ll, n.3, p.453-67, 1981. KELLY, W.R. 

Diagnóstico Clínico Veterinário. 3.cd. Rio de 

Janeiro: Interamericana. 1986. p.364. NELSON, R.W., 

COUTO, C.G. Fundamentos de Medicina 

Interna de Pequenos Animais. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, p.465-501, 1992. RADOSTITS, O.M., JOE 

MAYHEW, I.G., HOUSTON, 

D.M. Veterinary Clinicai Examination andDiagnosis. W. B. 

Saunders, 2000. p.771. 



 

 

Semiologia da Glândula 
Mamaria de Ruminantes 

EDUARDO HARRY BIRGEL  

  

INTRODUÇÃ

O 

 

Em vista da utilização da produção gerada pela glândula mamaria dos 
ruminantes na alimentação humana, revestem-se os estudos de se-

miologia desse órgão de grande interesse clínico e académico. Pois 

baseados nos resultados do exame clínico do úbere, será tomada uma 

série de medidas para manutenção da produção e para que a matéria-

prima seja adequada para o consumo do leite in natura ou haja elabo-

ração de laticínios de excelente qualidade.  

A participação do médico veterinário especializado em clínica de 

bovinos, ou seja, dos buiatras, é fundamental e indispensável na ca-

deia produtiva de leite c seus produtos manufaturados, desde a pro-

dução até o consumo, isto é, do balde das fazendas às mesas dos con-

sumidores. Pode-se afirmar, sem medo de erro ou supervalorização da 
atuação do buiatra, que ele é o elo principal dessa cadeia produtiva, pois 

tanto os erros como o não-atendimento das recomendações feitas pelo 

profissional bem formado são, em geral, fontes de irreparáveis perdas 

económicas, falhas na produção higiénica do leite e produtos lácteos 

sem a necessária qualidade tecnológica e frequentemente causariam 

desarranjo no sistema de manejo e criação dos animais produtores de 

leite. Tais possibilidades tornam necessário o aprimoramento do buiatra, 

em todas as áreas de sua atuação: o atendimento da criação dos bovi-

nos (manejo e alimentação); a saúde animal (clínicas médica e cirúr-

gica, como também das doenças infectocontagiosas e parasitárias ou 

relacionadas à reprodução - ginecologia c obstetrícia). Além do mais, 

o buiatra deve ter uma formação que permita não só a recuperação da 
saúde dos bovinos produtores de leite mas, e principalmente, manter 

a saúde dos animais e o nível de produção do rebanho, pois as medi-

das profiláticas de teor clínico-epidcmiológico só podem ser adequa-

damente implantadas cm um rebanho após o perfeito diagnóstico dos 

males que acometem os indivíduos que os constituem. Em contrapar-

tida, caso as decisões do clínico veterinário estejam certas, baseadas 

numa excelente formação profissional, c sendo suas recomendações 

acatadas pelo pecuarista, com certeza o rebanho terá boa produtivida-

de e o plantei será constituído por indivíduos sadios.  

Nessas considerações iniciais, creio ter ficado claro e explicitado 

de forma definitiva ser fundamental para a saúde e produção do reba- 
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nho a perfeita formação do clínico, que dará aten-

dimento à criação e à saúde dos animais; desse 

profissional exigem-se conhecimentos básicos de 

anatomia e fisiologia, alicerçando sua formação em 

Clínica Veterinária, com perfeito conhecimento 

de suas especializações em medicina veterinária 

interna e externa, patologia das doenças infecto-

contagiosas e parasitárias, bem como da reprodu-
ção. Associam-se a tais especialidades fortes co-

nhecimentos de criação, manejo e alimentação 

animal. Ressalte-se, por sua significativa impor-

tância, que todas essas áreas do conhecimento têm 

um fundamento ordenador e condutor de atitu-

des e decisões: a Semiologia ou Propedêutica Vete-

rinária. Essa ciência, por razões epistemológicas, 

por si só se define (pró + pedeutica = ensinar an-

tes; e semion + logus = estudo dos sintomas ou ma-

nifestações) e, assim, poder-se-ia conceituar Se-

miologia como conjunto de conhecimentos ne-

cessários e introdutórios para o ensino de uma 
ciência maior. Por tal razão, a semiologia poderia 

ser considerada uma ciência pré-profissionalizante 

cujo ensinamento prepararia a formação do vete-

rinário para o perfeito treinamento em uma ciên-

cia maior (considerada sua aplicação e uso na saúde 

animal), a Clínica Veterinária em suas mais varia-

das especializações. 

Pelo exposto, fica claro que a semiologia 

veterinária é a ciência e arte do exame clínico dos 

animais doentes ou daqueles que não alcançaram 

adequadamente a perspectiva de sua produção, 

dentro dos limites de seu potencial genético e das 
normas regionais de criação, manejo e alimenta-

ção. Além do mais, o ensino da semiologia ou 

propedêutica veterinária teria ainda a função de 

alertar ou preparar o buiatra para as demandas da 

sociedade, particularmente das populações rurais 

e dos pecuaristas, relacionando saúde animal com 

os fatorcs económicos, enfatizando a produtivi-

dade e seu custo, como também correlacionando, 

de forma direta, saúde e produção animal com 

saúde pública - atuando no controle das zoonoses 

ou na inspeção sanitária e tecnologia de produtos 

lácteos. Assim, ter-se-ia a possibilidade de a in-
dústria de laticínios oferecer leite higienicamente 

produzido, o que resultaria em produtos de ex-

celente qualidade.  

No caso específico da produção leiteira, o 

clínico veterinário com a ideal formação em se-

miologia deve propugnar para que a produção de 

leite seja consumida pela população com preços 

aceitáveis para seu poder aquisitivo, mas não 

permitindo que os criadores de bovinos leiteiros  

sejam obrigados a vender esse produto agrope-

cuário primário por valores aviltantes. Além do 

mais, os clínicos veterinários, de modo geral, e o 

buiatra, em particular, devem aperfeiçoar seu 

conhecimento numa área à qual geralmente se 

dá pouca importância: a relação custo/benefício. 

Para tanto, esse profissional deve conhecer as des-

pesas que comportam as técnicas que utilizará no 
diagnóstico (necessidade de saber diagnosticar); 

saber o custo e a duração dos tratamentos reco-

mendados (pleno conhecimento das normas te-

rapêuticas e capacidade de prognosticar e avaliar 

a evolução das doenças); bem como ter plena cons-

ciência do valor do animal e de sua produção. Essa 

gama de conhecimentos fundamentais para a boa 

formação profissional do clínico veterinário, es-

pecialmente do buiatra, servirá para demonstrar, 

de forma incontestável, sua atuação na produção 

animal com produtividade, garantindo o lucro do 

pecuarista e demonstrando sua real participação 
na melhoria da produtividade dos rebanhos.  

Para tanto, o clínico deve se colocar ao lado 

do pecuarista, pois as corporações - Laboratórios 

de Produtos Farmacêuticos, Cooperativas 

Agropecuárias e Indústrias de Laticínios - sabem 

se defender ou possuem equipe de técnicos que 

consegue manter em seu poder a maior parte da 

lucratividade. O clínico veterinário deve se posi-

cionar a respeito e talvez assim se consiga manter 

nos Estados mais desenvolvidos cultural, técnica 

e economicamente uma pecuária leiteira de escol 

— para desativar o sistema adrede preparado para 
desestruturação dos excelentes planteis de vacas 

leiteiras, ainda criados em regiões periféricas das 

grandes cidades. Desse modo, poderíamos ter 

farta oferta de leite integral, estabilizado ou 

homogeneizado e pasteurizado nas próprias 

fazendas - leite de excelente qualidade higiénica 

e nutritiva - com o tradicional, mas já esquecido, 

sabor de leite; ao invés disso, a conjuntura 

económica dominante nos oferece e obriga 

consumir um "leite aguado" do qual se tirou tudo, 

mas que é de longa duração, com sabor que nem 

de leve lembra o sabor e agradável aroma do leite 
puro. Leite que, empacotado, viaja mais de mil 

quilómetros para chegar à mesa do consumidor, 

como salienta a propaganda do produto - que 

esquece de dizer o que se perdeu cm termos de 

matéria-prima neste percurso. Talvez por isso, 

como falsa compensação, a esse leite transforma-

do adiciona-se inúmeras e desnecessárias subs-

tâncias — vitaminas, minerais, aminoácidos etc. E 

o consumidor, por comodismo, compra esse pró- 
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 duto contemptível c, em consequência, são 

desativados inúmeros laticínios das pequenas e 

médias cidades, encerrando a atividade de vários 

planteis produtores de leite, com a consequente 

diminuição da atividade autónoma dos buiatras. 

Assim, cabe ao clínico a responsabilidade de pro-

pagar e divulgar as qualidades do leite pasteuri-

zado e integral, aceitando apenas sua homo-

geneização e ao desejo do consumidor para dimi-

nuir seu teor de gordura. Pois, dessa forma, atuará 

eficientemente na defesa da saúde pública ao 

oferecer e recomendar o consumo de matéria-prima 

fundamental para boa alimentação e nutrição das 

populações, em detrimento de produtos indus-

trializados e sem as desejadas qualidades.  

Por tais razões, associadas à necessidade de 

diferenciar as características fisiológicas do leite, 

daqueles anormais por condições patológicas es-

pecíficas da mama ou por razões de produção 

leiteira em condições não higiénicas, iniciaremos 

esse capítulo de semiologia da glândula mamaria 

diferenciando conceitualmente leite mamitoso do 

leite produzido em condições anti-higiênicas. Pois 

dessa diferenciação dependerá, em muitas circuns-

tâncias, o diagnóstico nosológico da enfermidade 

da glândula mamaria. 

Características Higiênico-

organolépticas do Leite  

Para a liberação do leite produzido em planteis 

de bovinos e caprinos para o consumo humano, 

ele deverá apresentar características organolépticas 

smgeneris e ser gerado, manipulado, manufatura-

do e/ou industrializado, da produção ao consumo, 

em condições higiênico-sanitárias ideais. Dentro 

desse conceito pode-se afirmar a existência de três 

tipos de leite: higiénico, anti-higiênico e mamitoso. 

Leite higiénico. É aquele produzido em condi-

ções ideais, por vacas e cabras saudáveis, subme-

tidas a manejos adequados de criação e alimenta-

ção, bem como com cuidados especiais no siste-

ma de ordenha e conservação do leite produzido 

(cuidados higiénicos nos momentos que antece-

dem e sucedem a ordenha e adequada tecnologia 

da ordenha - manual ou mecânica). Pelo expos-

to, o conceito de leite higiénico está entre os 

objetivos da Saúde Pública e da Produção Eco-

nómica de Alimentos de Origem Animal, pois: a) 

a população deve receber, para consumo, leite in 

natura, produzido e industrializado em condições 

ideais de higiene; b) apenas o leite higiénico 

permite a produção de laticínios de excelente 

qualidade, obedecendo a um adágio profissional 

- "nenhuma tecnologia que manipula ou indus-
trializa produtos de origem animal melhora a 

qualidade da matéria-prima; quando essa técnica 

for de excelente nível, apenas não altera a quali-

dade e propriedades primitivas do produto"; c) a 

criação de ruminantes leiteiros saudáveis e a 

dedicação dos criadores na produção de leite hi-

giénico resultam em maior produção e melhores 

resultados económicos, além de cfetiva partici-

pação no equacionamento da Saúde Pública.  

Leite anti-higiênico. Representa a antítese do 

leite que, em condições ideais, deveria ser distri-

buído para ser consumido pelas populações. 
Quanto às suas qualidades, esse tipo de leite 

poderia variar de sofrível a péssimo. Essa gradação, 

após avaliação sanitária competente, recomenda-

rá o uso do produto: consumo, industrialização ou 

descarte, por serem inadequadas as duas possibi-

lidades anteriores. Qualquer que seja o nível de 

qualificação do leite anti-higiênico, um fato é in-

contestável: ele foi produzido, manipulado e/ou 

industrializado em condições higiênico-sanitárias 

inadequadas e indesejáveis. Houve falha na criação, 

no manejo da ordenha c na conservação pre-

liminar do leite c as condições sanitárias do reba-
nho deveriam ser reavaliadas por um clínico ve-

terinário competente.  

Leite mamitoso. Essa designação serve para 

caracterizar as amostras de leite obtidas de ani-

mais leiteiros acometidos por uma das formas 

clínicas de mamites, isto é, no caso particular das 

considerações desse trabalho, de vacas e cabras 

acometidas por um processo inflamatório das 

estruturas anatómicas do úbere - todos passíveis 

de um adequado diagnóstico clínico.  

Inter-relação entre Leite 

Higiénico e Leite Mamitoso 

A correlação entre esses dois tipos de leite é 

imediata, pois o leite mamitoso nunca poderá ser 

considerado higienicamente produzido. Além do 

mais, quando ele é adicionado e misturado a outras 

quantidades de leite higiénico, alterará a quali-

dade e a constituição da mistura homogeneizada, 

tornando, na maioria das vezes, esse leite de 

mistura inadequado para o consumo in natura ou 

para a produção de excelentes laticínios. Entre-

tanto, apesar da correlação ser imediata, para o 

leite mamitoso, que sempre deve ser considerado 
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um leite não produzido em condições higiénicas 
ideais, o leite de produção anti-higiênica nem sem-
pre é ou deve ser considerado leite mamitoso. 
Existem, como se deduz, diferenças fundamen-
tais, evidentes e facilmente diagnosticáveis por 

minucioso exame semiológico entre os dois tipos 
de leite considerados.  

Conhecimentos Prévios 

Necessários para Estudos 

Semiológicos da Glândula 

Mamaria 

O ensino da Semiologia, em geral ou em um 

órgão ou sistema orgânico específico dos animais do-

mésticos, deve preparar os clínicos veterinários para 

responderem quatro questões fundamentais (Onde?, 

O quê?, Por que? e Como?). Os compêndios de Se-
miologia ou Propedêutica Clínica devem apresen-

tar, em seus capítulos, um preâmbulo sumarizado e 

objetivo da anatomia topo-descritiva, da fisiologia 

ou fisiopatologia e, quando pertinente, de anato-

mia patológica - principalmente patologia médica 

dos temas em questão, detalhando ao final as con-

siderações de scmiotécnica e de clínica propedêu-

tica. Assim, as questões preestabelecidas serão ade-

quadamente respondidas: Onde examinar?, pela re-

capitulação objetiva de anatomia descritiva e topo-

gráfica; O que examinar*., pelo destaque dos conhe-

cimentos fundamentais da fisiologia nos animais 
sadios e pelas informações de fisiopatologia para ana-

lisar a função de órgãos ou sistemas comprometidos 

por alguma enfermidade; Por que examinará, o co-

nhecimento de patologia médica dos males que afli-

gem os animais orientam o clínico - alertado pelo 

proprietário do paciente sobre a necessidade de ser 

submetido a exame clínico (obedecendo aos mo-

dernos conceitos da Semiologia Veterinária, o ani-

mal que não alcançar o nível programado de produ-

ção - no caso, de leite, deve ser submetido a 

elucidativo exame clínico) e; finalmente, Como exa-

minar.', fulcro da Semiologia Veterinária - arte e ciên-
cia do exame clínico dos animais. Portanto, esse úl-

timo item será o objetivo especial deste capítulo.  

SÚMULA DA MORFOLOGIA DA 

GLÂNDULA MAMARIA 

Apesar de aparentemente se julgar que os estu-

dos básicos e estáticos da glândula mamaria es- 

tão definitivamente estabelecidos, neste epítome 

apresentaremos as dúvidas existentes e faremos 

as recomendações consideradas mais pertinentes 

para o clínico no exercício de sua profissão.  

As enfermidades da glândula mamaria são 

responsáveis por enormes perdas económicas e, 

mesmo não sendo uma das características da ciên-

cia brasileira a exatidão das estatísticas vitais, já na 
década de 1950, Renato Lopes Leão

1
, presidente 

da Sociedade Paulista de Medicina Veterinária, 

afirmara que entre 20 e 40% dos efetivos dos re-

banhos leiteiros sofriam, constantemente, de 

mamites e que, nos Estados Unidos, essa doença 

fora considerada inimiga n
2
 l da produção leiteira. 

Paradoxalmente, a ciência e as técnicas veteriná-

rias evoluíram de forma marcante, mas, ainda hoje, 

esses números se repetem e dá-se às mamites o 

mesmo destaque. Assim sendo, na evolução da 

postura deste capítulo, ficará claro que as técnicas e 

manobras de semiotécnica, clínica propedêutica 
e patologia médica da glândula mamaria visaram a 

preparar o estudante e o médico veterinário para 

que possam dar excelente atendimento às búfalas 

ou vacas acometidas por uma forma clínica de 

mamite (as demais doenças da mama, apesar de 

sua importância e significado em patologia e pro-

dução animal, serão consideradas fatores etiológi-

cos predisponentes às mamites). 

A melhor colocação e situação do ensino da 

semiologia e/ou patologia da glândula mamaria é 

um assunto que ainda não foi definitivamente 

elucidado. Para alguns tratadistas clássicos da Me-
dicina Veterinária, comoSisson &Grossman (1953), 

Lesbories (1955), Leinati (1955) e Fincher (1956), 

o estudo da glândula mamaria far-se-ia em con-

junto ou como item anexo aos estudos do apare-

lho genital, quer seja em seus aspectos morfoló-

gicos, fisiológicos, semiológicos e patológicos. Esses 

autores associaram a glândula mamaria ao apare-

lho genital feminino, pois sua função estaria in-

timamente relacionada à gestação e ao parto, es-

tando, ainda, a indução e a manutenção da lacta-

ção diretamente ligadas aos hormônios da esfera 

sexual. Além do mais, a secreção láctea será uti-
lizada na alimentação do rebento das matrizes pro-

dutoras de leite ou de carne. Outros autores, des-

tacando os histologistas, estudam a glândula ma-

maria em conjunto, no capítulo sobre "Semiolo-

gia da pele"; finalmente, alguns como Kolb (1980), 

em seu tratado sobre "Fisiologia Veterinária", deu 

destaque à fisiologia da glândula mamaria, atri-

buindo-lhe um capítulo independente e isolado, 

como se faz na presente publicação.  
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Mas para Costa & Chaves (1949), o ensino da 

histologia da glândula mamaria deveria ser incluí-

do no capítulo dedicado ao estudo da pele e ane-

xos, em face de sua origem embrionária na crista 

mamaria do espessamento epiblástico. Além do 

mais, destacaram que, segundo conceitos histoló-
gicos, o órgão, que habitualmente é designado por 

glândula mamaria, deveria ser considerado como 

um aglomerado de glândulas elementares e não 

como um órgão unitário. Essas glândulas elemen-

tares, histomorfologicamente, podem ser classifi-

cadas como tubuloacinosas compostas com tipo 

secretório holomerócrino ou apócrino, separadas por 

abundante tecido conjuntivo (ver Figs. 8.27 e 8.28). 

Ressalte-se, entretanto, que outros autores de 

compêndios especialistas em morfofisiologia: 

anatomistas (Sisson & Grossman, 1953), histologistas 

(Maximow & Bloom, 1952, Junqueira & Carnei-
ro, 1982) e fisiologistas (Kolb, 1980) consideram a 

estrutura da glândula mamaria como tubuloalveolar. 

As diferentes estruturas da glândula mama-

ria apresentam inúmeras configurações histoló-

gicas que merecem destaque e serão detalhadas 

a seguir. 

Tetos. A parede das papilas da glândula mama-

ria dos bovinos é delgada e sua epiderme é des-

provida de pêlos e de glândulas; entretanto, inter-

namente tem um plexo vascular que se preenche 

de sangue, aumentando a pressão quando estimu- 

 

Figura 8.27 - Estrutura de um ácino da glândula mamaria: 

representação esquemática. A = artéria; B = célula mioepi-telial; 

C = capilares; D = células secretoras; E = duto galac-tóforo 

terminal; F = fibras musculares; C = duto galactó-foro 

interlobular. 

lado o teto, consequentemente ocorrendo a ere-

ção do teto, o que facilita a ordenha (ver Fig. 8.29). 

Ductus papillarís. O canal do teto é curto e 

irregular, mais estreito em sua extremidade dis-

tai. O orifício do teto tem inúmeras particulari-

dades anatómicas que impedem a penetração das 
bactérias na cisterna do teto. O epitélio escamo-

so de dupla camada do sinus papillarís pode so-

frer estratificações por estresse da ordenha ou por 

reação a lesões de diferentes origens, determinando 

o desenvolvimento de tecido fibroso cicatricial, 

com projeções para o lume da cisterna, podendo 

até obstruí-la. 

Sinus lactiferous. A cisterna da glândula mamaria 

tem volume de variada magnitude, na dependên-

cia da constituição racial, podendo ser uma cavi-

dade simples e ampla ou subdividir-se por pregas 

e membranas, constituindo, então, múltiplas cavi-
dades. O epitélio de revestimento também é for-

mado por células dispostas em duas camadas.  

Na cisterna da glândula, abrem-se entre 8 e 

12 duetos galactóforos, que provêm do parênqui- 

 

Figura 8.28 - Célula secretora da glândula mamaria: re-

presentação esquemática da imagem em microscopia ele-trônica. 

1 = gotículas de gordura com resquícios celulares; 2 = glóbulos 

de gordura; 3 = grânulos de proteína; 4 = microvilosidades; 

5 = junções celulares; 6. mitocôndrias; 7 = ribossomos; 8 = retículo 

endoplasmático; 9 = células mioepiteliais; 10 = membrana basal; 

11 = núcleo celular. 
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Figura 8.29 - Esquema do arcabouço da mama. A = lóbulo e 

ácinos glandulares (aumentados); B = veia; C = artéria; D = 

lobos glandulares; E = cortes de ácinos; F = células secretoras; G 

= membrana basal e vasos sanguíneos; H = células secretoras e 

glóbulos de gordura; l e J = capilares; K = circulação sanguínea 

do teto. 

ma glandular. Esses duetos são mantidos em 

posição pelo tecido conjuntivo que forma o estroma 

da glândula, revestidos internamente por epité-

lio de dupla camada celular e circundados por 

musculatura lisa e tecido conjuntivo elástico sem, 

entretanto, formar uma estrutura de esfíncter.  

Sistema ácino-lobular ou alvéolo-tubular. O te-

cido secretor constitui a maior parte do parênquima 

glandular, que se divide em lobos, formado por 

vários lóbulos. Os duetos interlobulares permeiam 

o tecido conjuntivo do estroma entre lóbulos glan-

dulares, dando origem aos duetos intralobularcs, 

que atingem os duetos terminais e os ácinos/al-

véolos secretores. Os ácinos, para alguns 

histologistas ou os alvéolos, segundo outros, apre-

sentam apenas uma camada de células cúbicas, 

que se achatam sob a ação do aumento da pres-

são do leite secretado. O tecido conjuntivo do 

estroma da glândula entre alvéolos/ácinos contí-

guos é frouxo na glândula sadia com lactação em 

condições normais. Ressalta-se que, nesse tecido 

conjuntivo, distribuem-se capilares sanguíneos, 

fibras reticulares e células mioepiteliais. Durante 

a involução da glândula mamaria, na fase pós-

lactação, ocorre retração do tecido glandular, sendo 

por isso mais perceptível o estroma glandular nas 

vacas secas. Nos processos inflamatórios, o estroma 

reage às ações irritantes com proliferação celular 

e formação de tecido fibroso cicatricial, poden- 

do, nos casos mais graves, observar-se a atrofia e 

endurecimento da glândula. 

Na regressão do parênquima glandular pós-

lactação, reduz-se o número de alvéolos/ácinos, 

permanecendo apenas o sistema galactóforo e 

lóbulos de tecido adiposo. Todavia, algumas es-

truturas secretoras permanecem, porém perdem, 

nessas oportunidades, a capacidade secretora e 

eventualmente retornam em atividade na próxi-

ma lactação, produzindo colostro. Condição nor-

mal e fisiológica das vacas leiteiras é a de produ-

zirem mais leite na segunda lactação que na pri-

meira, pois um maior número de unidades secre-

toras entra cm atividade. O potencial máximo de 

produção láctea será alcançado, em termos médios, 

na 5
a
 ou 6

a
 lactação. 

Anatomia da Glândula Mamaria 

A glândula mamaria dos bovinos ainda será 

considerada neste item do capítulo como padrão 

de referência, mencionando especificações em 

outras espécies animais, se estas se fizerem ne-

cessárias. 

Na escala zoológica, os animais mamíferos, 

ou seja, aqueles incluídos na classe Mammalia, 

difercnciam-se pelo tipo e características de suas 

glândulas mamarias, órgãos secretores fundamen-

tais para o desenvolvimento dos recém-nascidos 

em diferentes estágios de maturidade. Nessa 

evolução zoológica, existem variados tipos de 

mamas e maneiras dos lactentes mamarem ou se 

alimentarem da secreção das fêmeas lactantes. Essa 

variação compreende tanto as glândulas mama-

rias mais complexas vistas nos mamíferos supe-

riores quanto as formas mais primitivas e rudi-

mentares de glândulas mamarias, descritas nos ma-

míferos da ordem Monotremata, cujos géneros 

Ormthorhynchus e Rquidna (Tachyglossus aculeatus] 

botam ovos. Esses ovos são colocados numa bol-

sa diferente daquela dos marsupiais, onde um par 

de glândulas mamarias com cerca de 120 tubos 

galactóforos abrem-se, separadamente, na base de 

longos pêlos mamários que, umedecidos, alimen-

tarão os filhotes. Nessa evolução, passa-se por 

formas observadas em animais da subclasse 

Metaterianos, mamíferos desprovidos de placen-

ta, onde se destaca a ordem Marsupia/ia, com des-

taque à família Didephidae, com animais portado-

res de bolsas (Marsupium). Esses animais nascem 

imaturos, mas com vivacidade suficiente para se 

transferirem para a bolsa e se fixarem de forma 
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permanente ou não a um par de glândulas ma-

marias ali localizadas. 

O grau máximo de evolução c desenvolvimento 

da glândula mamaria é observado na ordem 

Mammafía, cujas fêmeas geram seus rebentos no 

útero, envoltos por uma placenta verdadeira. Es-

ses animais podem ser classificados pelo número 

de glândulas mamarias cm bimásticos oupo/imásficos, 

tendo respectivamente um ou vários pares de glân-

dulas mamarias. Ainda em diferentes espécies de 

animais mamíferos, é característica específica o local 

e a distribuição das glândulas mamarias: peitorais, 

inguinais e na linha abdominotorácica. Tal distri-

buição é detalhada na Tabela 8.2. 

Anatomia da Glândula Mamaria dos Bovinos  

Para o perfeito estabelecimento de normas 

semiológicas do exame clínico da glândula ma-

maria, c necessário, inicialmente, firmar o con-

ceito do úbere, como recomendado por Cecililia 

(1956): nas vacas (também nas búfalas), o úbere 

é constituído por quatro glândulas mamarias (dois 

pares) independentes morfológica e funcionalmen-

te, localizadas na região inguinal. Com essa con-

ceituação, ficam claras e bem definidas as roti-

neiras denominações que se referem a uma glân-

dula mamaria, chamando-a de "quarto" - o ter-

mo refere-se a um quarto do úbere ou da mama, 

considerando-a formada por quatro glândulas  

mamarias, assim designadas: anteriores e poste-

riores direita e esquerda. Nos pequenos ruminan-

tes, cabras e ovelhas, o úbere é constituído por 

duas glândulas mamarias, usualmente designadas 

por metades - esquerda ou direita.  

Destaque-se que, frequentemente, se obser-

vam nas vacas e mais raramente nos demais rumi-

nantes domésticos glândulas mamarias ou tetos 

supranumerários ou acessórios. As quatro glându-

las mamarias das vacas, anatómica e funcionalmente 

independentes, apresentam a separação entre 

quartos contralaterais, formada por lâmina de te-

cido fibroelástico, constituindo o ligamento mé-

dio do órgão, responsável por sua fixação na linha 

branca abdominal. Não existe, entretanto, uma es-

trutura anatómica definida separando os quartos 

anteriores dos posteriores (Figs. 8.29 e 8.36). 

Forma e Volume da Glândula Mamaria 

A glândula mamaria dos animais domésticos 

apresenta particularidades anatómicas relaciona-

das à forma e tamanho que dependem de inúme-

ros fatores, intrínsecos e extrínsecos, como: es-

pécie e raça animal, idade, constituição individual 

e condições de manejo leiteiro, alimentação e 

criação, além das condições de sanidade do pró-

prio órgão. De modo geral, tomando como exem-

plo um animal de produção, pode-se dizer que 

nos bovinos o úbere pesa entre 11 e 15 quilogra- 

Tabela 8.2 - Número e localização das glândulas mamarias em animais domésticos e selvagens.  
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Tabela 8.3 - Características anatómicas da glândula mamaria dos animais domésticos.  
 

aracterísticas Vaca Búfala Cabra "~~~~ —    B|i|ii|i|P||i  Porca Cadela Gata           j 

a glândula mamánJH        4 
Número de glândulas 4 4 2 2 2 10-12 8-12 8 

Forma da glândula Hemisférica Hemisférica Cónica Hemisférica Hemisférica Ovóide Ovóide Ovóide 

Forma do teto Cilíndrico Cónico Cónico Cilíndrico Cónico Carnoso Carnoso Carnoso 

Número de orifícios do teto 1 1 1 1 2 3 5-8 4-7 

Número de duetos 5-20 — 6-9 6 — — — — 

galactóforos na cisterna         
da glândula         

Observações Produção Produção Produção Produção para as Cisterna da 2 glândulas Papila da Ausência de 

 económica económica económica crias. Em algumas glândula abdominais e glândula em glândulas 

 de leite de leite de leite regiões, produção dividida. 1-2 inguinais forma de inguinais 

    económica de Produção mais desenvol- mamelão,  
    leite para cria vidas. Produ- possuem  
      ção para cria, auréola como  
      com reflexo da nos primatas  
      sucção (cada   

      leitão tem seu   
      teto para   

      mamar)  ,,i 
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nal, em condições ideais, o órgão deve apresen-

tar uma excelente estrutura para sua fixação na 
parede abdominal (Fig. 8.35). Essa condição é con-

siderada fundamental para a criação e seleção das 

vacas leiteiras, pois a frouxidão dessa fixação faz 

com que o úbere se aproxime do solo facilitando 

a ocorrência de traumatismos (mama pêndula).  

Entre os ligamentos suspensores da glându-

la mamaria dos bovinos, cabe destacar os seguin-

tes (Fig. 8.36). 

Ligamento suspensor lateral da mama (Fig. 8.37). 

Esse ligamento tem origem no tendão subpélvico, 

projetando-se para as duas porções laterais do úbere. 

Nessa distribuição, subdivide-se em duas cama-

das: a superficial e a profunda, que se unirão distal-
mente ao ligamento médio. A constituição desse 

ligamento é fibrosa. 

Ligamento lateral 

(Fibroso) 
Mama repleta de leite 

  

Figura 8.36 - Implantação e suspensão da glândula mamaria da 

vaca. Corte transversal na 4
a
 vértebra sacral - vista posterior, a = 4- 

vértebra sacral; b = intestino grosso - reto; c = vagina e vesícula 

urinária; d = músculo reto interno; e = bainha lateral do 

tendão subpélvico; f = músculo semimembranoso; g = glândula 

mamaria posterior esquerda; h = bainha medial do tendão 

subpélvico. 1 = ligamento la teral da glândula mamaria 

(fibroso); 2 = ligamento medial da glândula mamaria (elástico) 

(Fig. 8.37). 

Figura 8.37 - Ligamentos suspensores da glândula mamaria: úbere 

com pequena quantidade de leite (tetos com posição simétrica e 

paralela); úbere repleto de leite (boa extensão do ligamento elástico 

medial) tetos simétricos com divergência, sem se aproximarem 

do solo. 

Ligamento médio. Esse ligamento formado por 
tecido conjuntivo elástico divide o úbere em duas 

porções: glândulas anterior e posterior direitas e 

glândulas mamarias anterior e posterior esquer-

das. Esse ligamento se insere na linha branca do 

abdome e, por sua constituição elástica, permite 

o abaixamento da glândula mamaria, quando re-

pleta de leite, mas por ação contrabalanceada com 

a dos ligamentos laterais, pouco extensíveis, ocor-

re a maior divergência dos tetos, não permitindo 

suas aproximações do solo. 

Cordões conjuntivos. Esses cordões se locali-
zam na superfície dorsal da mama, fixando-a à 

parede do abdome.  

Faseia superficial. Essa estrutura é formada pelo 

tecido conjuntivo que reveste as glândulas mama-

rias e suportam o peso do úbere de forma difusa. 

Pele. Na realidade, a maior função da pele 

relaciona-se à proteção do parênquima glandular 

e à de recepção de estímulos; entretanto, não se 

pode negar e menosprezar sua ação suspensora e 

fixadora do úbere.  

Estruturas Internas da Glândula Mamaria 

As estruturas anatómicas internas da glân-

dula mamaria serão detalhadas considerando-

se, como padrão de referência, a vaca, pois a maio- 

 

Ligamento médio 

(Elástico) 

 

 

Púbis 
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ria das considerações se equivale nas várias es-
pécies de animais domésticos. Quando houver 
necessidade, far-se-ão detalhamentos específicos 
(Figs. 8.38 e 8.39). 

Ductuspapillaris. O conduto do orifício do teto 
tem entre 5 e 13mm de comprimento. Seu epité-
lio de revestimento é secretor de muco que con-
tribui para o perfeito fechamento desse conduto, 
impedindo a penetração de bactérias para o inte-
rior das cavidades da glândula. O diâmetro do 
conduto papilar é irregular, variando entre 0,40 e 
0,77mm, sendo esse dueto delineado por um con-
junto de fibras musculares lisas, dispostas em sen-
tido longitudinal e circundadas por feixes circula-
res de músculo estriado, formando um verdadeiro 
esfíncter, cuja contração determina a hermética 
oclusão do ductus papillaris. Na porção proximal 
do orifício do teto, que apresenta o maior diâme-
tro, ocorre o pregueamento do epitélio de revesti-
mento interno, formando a prega de Fúrstenberger 
que, supostamente, atuaria como uma válvula, re-
forçando o fechamento do orifício. 

Sinuspapillaris. A cavidade ou cisterna do teto 
tem capacidade para conter de 30 a 40mL de leite, 

 

Figura 8.38 - Estruturas anatómicas internas da glândula 

mamaria de vaca. Corte transversal. 1 = parênquima da glândula 

mamaria; 2 = sinusgalactoforous;3 = sinuspapillaris; 4 = ductus 

papillaris; 5 = seio - sulco intramamário; 6 = ligamento medial 

(fibroelástico); 7 = tecido adiposo; 8 = revestimento cutâneo. 

 

Figura 8.39 - Estruturas internas das cavidades da glândula 

mamaria. (A) 1 = sinusgalactoforous; 2 = divisória das duas 

cisternas, onde se abrem delicados lóbulos glandulares produtores 

de leite; 3 = anel de Fúrstenberger (às vezes obstruídos por 

membrana fibrosa); 4 = localização da prega de Fúrstenberger; 5 

= ductus papillaris e orifício externo do teto. (B) 5 = Detalhe 

do ductus papillaris. 

ou seja, o volume correspondente ao retirado por 
uma das pressões exercidas durante a ordenha. De 
modo geral, a forma do teto é cilíndrica, com capa-
cidade de creção quando excitado; essa forma 
modifica-se segundo características da espécie 
(cónico nos zebuínos), das raças (menores no gado 
Jersey), da idade (maiores nas vacas mais velhas) 
e em condições anormais, consequentes a distúrbios 
constitucionais hereditários ou congénitos e adqui-
ridos (tetos carnosos, longos, dilatados, etc.). 

Apesar do tecido epitelial de revestimento 
interno da cisterna do teto não formar longas pregas 
ou verdadeiras bolsas, há possibilidade de se 
encontrarem cristas epiteliais ou mesmo a formação 
de membranas, como ocorre em algumas circuns-
tâncias na região divisória entre as cisternas do 
teto e da glândula (sinus galactoforous). A perma-
nência dessa membrana impede, por obstrução, 
a descida do leite e o preenchimento da cisterna 
do teto. Tal evento é observado na primeira lacta-
ção, quando pode ser diagnosticada, devendo então 
ser rompida, permitindo que a novilha recém-
parida seja ordenhada. 

No espaço de separação das duas cisternas, 
observa-se a abertura de glândulas mamarias aces-
sórias, fazendo saliências no epitélio de revesti-
mento. Nas vacas, essas observações se manifes-
tam pela visualização de pequenas elevações do 
derma; porém, em vacas, as aberturas dessas glân-
dulas acessórias se acompanham de grande quan- 
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tidade de tecido secretor, podendo ser acometi-

das por processos inflamatórios infecciosos ou dar 

origem a cistos de retenção ou mesmo abscessos. 

Nos processos inflamatórios do tecido epite-

lial de revestimento interno da cisterna do teto, 

há intensa proliferação e crescimento exuberan-

te de tecido fíbrocicatricial que, às vezes, atua como 

válvula, dificultando a ordenha ou forma cordões 

de espessamento de consistência firme passível de 

ser detectado por palpação (cisternite).  

Sinas lactiferous. A denominada cisterna da glân-

dula ou do leite corresponde à cavidade dilatada, 

única ou múltipla, localizada acima e em contato 

direto com a cavidade do teto. Pode conter entre 

100 e 400mL de leite, na dependência da produção 

láctea da vaca. Nessa cavidade, desembocam entre 

8 e 12 ou, mais raramente, 20 condutos galactóforos, 

que veiculam o leite produzido nos alvéolos 

secretores. A partir da cavidade ou sinus galactoforo, 

os duetos principais se dicotomizam, formando uma 

verdadeira rede de túbulos galactóforos, finalizan-

do-se os duetos terminais nos alvéolos ou ácinos se-

cretores de leite. A estrutura anatómica dos duetos 

galactoforous principais e secundários dá à glândula 

mamaria uma condição especial de preenchimento 

e de reserva de leite produzido entre duas orde-

nhas: a glândula mamaria preenche, inicialmente, 

suas porções dorsais, ou seja, os duetos que se loca-

lizam próximo às unidades secretoras e, finalmen-

te, as cisternas do teto e da glândula. 

Circulação Sanguínea da Glândula Mamaria  

Os bovinos especializados para a produção lei-

teira, para manterem essa produção, devem apre-

sentar um sistema vascular desenvolvido e que 

permita intensa circulação nas várias porções cons-

tituintes do úbere (Tabela 8.4). Para que uma vaca 

produza l litro de leite, deve receber no sistema 

circulatório da mama aporte de 300 a 400 litros 

de sangue. Fisiologistas como Scheunert e cols. 

(1942) destacaram que a circulação sanguínea na 

mama é mais lenta que a observada na glândula 

salivar, sendo no úbere o sistema venoso mais de-

senvolvido que o arterial (50 a 100 vezes); assim, 

teria pressão sanguínea menor - assemelhando-

se àquela dos grandes vasos da base do coração. 

O sangue arterial que irriga a glândula mama-

ria emana das artérias do tronco pudendo-epigás-

trico, procedente da artéria femoral. As artérias 

pudendas externas atravessam o anel inguinal e 

cada uma se dirige para um dos lados do úbere - 

quartos direitos e quartos esquerdos. Ao penetra-

rem no úbere, as artérias passam a se denominar 

artérias mamarias e se dividem em ramos craniais 

e caudais. Em seguida, esses ramos se subdividem 

inúmeras vezes, originando vasto sistema capilar, 

que atinge todas as estruturas anatómicas da glân-

dula mamaria. Outra possibilidade de irrigação da 

mama é pela artéria perineal. A parede dos tetos, 

apesar de delgada, apresenta desenvolvido plexo 

vascular, formando anel ao redor do ponto de in-

serção da base do teto na cisterna da glândula. 

O sistema venoso forma um plexo na base 

do úbere - na faseia entre a glândula e a parede 

abdominal, que deverá receber a maior parte do 

sangue circulante das quatro glândulas. Esse plexo 

se estende anteriormente, dos dois lados nas veias 

abdominais subcutâneas que emergem do ponto 

localizado na parede abdominal na base da mama, 

e se dirige anteriormente para penetrar na cavi-

dade torácica, em local próximo ao apêndice xi-

fóide do osso externo, transformando-se na veia 

torácica interna para fixar-se na veia cava ante-

rior. Esse mesmo plexo circulatório se estende pos-

teriormente, formando outra via de circulação do 

sangue venoso do úbere, representado pelas vei-

as pudendas externas. Por esses vasos, o maior 

volume de sangue circulante do úbere deixa o 

órgão, passando pelo canal inguinal, tendo traje-

to paralelo às artérias, convergindo para a veia cava 

anterior, pela veia ilíaca externa.  

Finalmente, o terceiro sistema venoso capaci-

tado a circular o sangue venoso do úbere é repre-

sentado pelas veias perineais. Extraordinariamen-

te, em algumas vacas, é único para as duas metades 

do úbere. Essa veia se dirige em sentido dorsal e, 

sobre o ísquio, une-se à veia pudenda interna. 

A distribuição do sistema vascular venoso do 

úbere, havendo um fluxo interno (veia pudenda 

externa e veia perineal) e outro externo (veia abdo-

minal superficial), impossibilita a ocorrência de 

distúrbios circulatórios quando a vaca lactante se 

deita por longo período sobre a mama e a veia 

abdominal superficial. 

Tanto o fluxo de circulação sanguínea como a 

pressão sanguínea do sistema vascular do úbere 

apresentam variações na dependência da ordenha 

c da retenção de leite na mama: 1. a ordenha com 

retirada do leite acumulado, por mecanismo refle-

xo, aumenta o fluxo sanguíneo nas glândulas ma-

marias; 2. o aumento da pressão intramamária por 

retenção do leite nas cisternas e duetos galactóforos 

da mama determina aumento da pressão sanguí-

nea do sistema vascular (20 a 40mmHg). 
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Sistema Linfático do Úbere  

Nas vacas, o sistema linfático centraliza-se nos 

linfonodos retromamários ou inguinais superfi-

ciais, localizados na base dos quartos posteriores 

da mama. Na maioria das vezes são representa-

dos por um par de linfonodos, em forma de dis-

co, com cerca de 7cm de diâmetro; raramente, essas 

unidades são subdivididas em 3 a 7 unidades. À 

medida que aumentam em número, diminuem 

em tamanho. Esse sistema linfático nodular dre-

na a linfa de todos os vasos linfáticos aferentes. 

Os vasos aferentes atravessam o canal inguinal e 

chegam ao linfonodo inguinal profundo, mas tam-

bém podem alcançar o linfonodo ilíaco externo.  

Detalhe que deve ser ressaltado refere-se ao 

sistema linfático do úbere das éguas, pois nessas 

fêmeas o sistema é difuso, não se centralizando 

em linfonodos bem definidos.  

Inervação do Úbere 

Os nervos que inervam as várias estruturas do 

úbere são mistos quanto à origem, pois emanam da 

medula espinal e do sistema simpático. Os nervos 

espinais emergem da coluna lombar e, por meio do 

canal inguinal, darão origem a terminações nervo-

sas que inervam tanto a glândula mamaria como a 

pele que as recobre. As fibras do sistema simpático 

provêm do plexo mesentérico. O sistema de incrvação 

do úbere é essencial no reflexo responsável pela 

liberação da ocitocina do lóbulo anterior da hipófise 

e, conseqiientemente, pela descida do leite no 

momento da ordenha. Entretanto, não tem qual-

quer influência sobre a produção de leite. 

Fisiologia da Glândula Mamaria 

Segundo Kolb (1980), a glândula mamaria é uma 

característica específica dos animais da ordem 

Mamma/ia, classificadas, morfologicamente, como 

glândulas alvcolares e, funcionalmente, com duas fases 

secretórias merócrina-apócrina, apesar de Sarda (1952), 

em seu compêndio "Elementos de Fisiologia", con-

siderar a glândula mamaria como túbulo-acinosa com 

duas atividades secretoras merócrina e holócrina, 

considerando o leite uma secreção intracelular ex-

pulsa das células secretoras com pequena quantida-

de de material citoplasmático e, praticamente, ne-

nhum conteúdo nuclear. A integridade basilar da célula 

á mantida durante o ciclo secretor. 

No ciclo secretor de leite, uma vaca de 550kg 

de peso vivo, produzindo 30L/dia de leite, com 

3,7g% de gordura, 4,8g% de lactose e 3,3g% de 

proteína total, tem uma necessidade energética 

de 48.000Kcal* (Kolb, 1980). 

As características físicas e organolépticas do 

leite são dadas por sua constituição química. A 

cor branca é determinada por pigmentos liposso-

lúveis e a opacidade c uma consequência da pre-
sença abundante de corpúsculos de gordura, pois 

ImL de leite possui 2 a 6 bilhões desses corpús-

culos em suspensão, cujo diâmetro varia entre l 

e 22u, (Schcunert e cols., 1942). 

O leite produzido pelos animais ruminantes 

domésticos é rico em proteína, sendo considerado 

cascinoso, pois a caseína é a proteína predominan-

te. Em contrapartida, o leite produzido por éguas, 

carnívoros e primatas é considerado globulínico, pre-

dominando na secreção a associação lactoalbumina 

e lactoglobulina. A constituição do leite de animais 

domésticos, adaptada de Scheunert e cols. (1942), 
foi delineada nas Tabelas 8.5 a 8.7. 

Desenvolvimento da Glândula Mamaria, 
Instalação e Manutenção da Lactação 

Afora o desenvolvimento embriológico da glân-

dula mamaria a partir da crista mamaria, merece 

destaque, particularmente para embasamento dos 

conhecimentos da semiologia, o desenvolvimento 

da mama após o nascimento, na instalação da pu-

berdade, durante a gestação e após o parto, bem 

como deve-se ressaltar a involução na fase de re-

pouso de produção da vaca leiteira (vaca seca) e na 
senilidade. Em qualquer dessas fases, a ação dire-

ta ou a interação de hormônios é fundamental para 

o pleno desenvolvimento da glândula mamaria e 

da secreção láctea. 

Entre os referidos hormônios merecem desta-

que: estrógenos; progesterona; prolactina ou hormô-

nio lactogênico; ocitocina; tiroxina e adrenalina 

(Fig. 8.40). 

Fase Pré-púbere 

Antes da instalação da puberdade, há significante 

desenvolvimento da mama. Essas manifestações só 

* Para produção de 48.000Kcal, exige-se: 30.000Kcal 

de ácidos graxos voláteis; lO.OOOKcal de compostos 

fermentados pela microbiota do rume e S.OOOKcal 

de constituintes alimentares. A perda de energia 

deve-se à formação de gases no rume, nas citadas 

eondições, equivalente a S.OOOKcal. 
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Tabela 8.4 - Variação do fluxo sanguíneo na glândula mamaria em diferentes fases da lactação (adaptado de Kolb, 

1980). 

Fluxo sanguíneo da mama 
i lactação 

Plena 

Seca (14 dias antes do parto) 

Pós-parto (14 dias) 

  

 

 

Figura 8.40 - Desenvolvimento da glândula mamaria. CL = 

corpo lúteo; F = folículo. A ação da progesterona inibe a 

liberação de prolactina. A ação do estrógeno estimula a 

liberação de prolactina.  

serão evidentes com a instalação da função ovaria-

na, pois a secreção de estrógenos em níveis míni-

mos - insuficientes para estabelecimento de ciclos 

estrais - será suficiente para iniciar o desenvolvi-

mento do sistema de duetos galactóforos no inte-

rior do tecido conjuntivo e coxim gorduroso. O de-

senvolvimento da glândula mamaria é variável na 

dependência de características constitucionais pró-

prias; porém, nesses casos, o clínico experiente, por 

palpação da glândula imatura, já poderia selecionar 

as futuras excelentes produtoras de leite. 

Desenvolvimento da Mama na Puberdade 

Após a puberdade, haverá ocorrência de cios; 

portanto, ovulações e formação de corpos lúteos. 

iniciam-se os ciclos estrais periódicos e intensifi-

ca-se a produção e atividade dos hormônios se-

xuais: estrógenos e progesterona. Durante o anestro 

juvenil - prc-puberdade, o desenvolvimento da 

mama foi insignificante. Em seguida, o sistema 

constituído pelos duetos galactóforos se desen-

volve por estímulo dos estrógenos e o sistema 
alveolar será pouco estimulado pela progestero-

na secretada pelo corpo lúteo, porém esse hor-

mônio sensibilizará os duetos galactóforos.  

Desenvolvimento da Mama na Gestação 

Nos primeiros meses da gestação, o nível de 

estrógenos aumenta gradativamente, havendo  

grande desenvolvimento do sistema tubular da 

glândula mamaria. Após 4 meses de gestação, a 

progesterona elaborada pelo corpo lúteo gestacional 

passa a ter ação dominante, determinando a for-

mação de lóbulos de tecido alveolar. As forma-

ções primordiais dos alvéolos dilatam-se e pas-

sam a elaborar uma secreção com grande concen-

tração de globulinas. No momento do parto, a vaca 

estará apta para a produção leiteira e, nos primei-

ros dias, haverá produção de colostro, contendo 

as necessárias imunoglobulinas para proteção 

imunológica dos bezerros recém-nascidos. 

Involução da Glândula Mamaria no Período de 

Reparação entre Lactações 

Quando a lactação cessa numa vaca não ges-

tante, instala-se um processo de involução glan-

dular: o leite residual é reabsorvido; ocorre redu-

ção do tamanho dos alvéolos que, eventualmen-

te, podem desaparecer, permanecendo apenas os 

duetos galactóforos e lóbulos de tecido gorduro-

so. A próxima gestação resultará na total restau-

ração do sistema túbulo-alveolar, como descrito 

anteriormente.  

Quando o declínio da lactação corresponder 

a uma vaca gestante, observa-se uma sequência 

de fenómenos fisiológicos: a partir do período 

médio de gestação, observa-se gradativo c contí-

nuo declínio da lactação; há depressão da ação da 

prolactina por ação da progesterona; mesmo em 

vacas de grande produção leiteira, deve-se favo-

recer a diminuição da produção e secar a vaca, 

dando-lhe, no mínimo, 55 a 60 dias de repouso 

sem produção láctea.  

No sequencial descrito, inúmeros alvéolos 

podem permanecer durante o período de repou-

so glandular; eles deixam de produzir mas, após 

o parto, estarão aptos a elaborar o colostro e a se-

guir leite. Paralelamente, novos alvéolos se for-

mam e tal fato explicaria o aumento de produção 

láctea em vacas sadias, progressivamente, até a 

5
a
 lactação (aproximadamente, 7 anos de idade).  

Produção 

litros/dia 

20 

Massa da 

mama (kg) 

44 33 

 
litros/min 

21 12 

litros/dia 

10.000 

30.240 

17.280 

 

Hipófise 

s Mama 
.-— 

Acinos 

Túbulos 
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Tabela 8.4 - Variação do fluxo sanguíneo na glândula mamaria em diferentes fases da lactação (adaptado de Kolb, 

1980). 

Produção Fluxo sanguíneo da mama Massa 

da 

Fase da lactação litros/dia litros/min litros/dia mama 

(kg) 
 

Plena                                                        20 — 10.000 — 

Seca (14 dias antes do parto) 21 30.240 44 

Pós-parto (1 4 dias) 12 17.280 33 

Figura 8.40 - Desenvolvimento da glândula mamaria. CL = 

corpo lúteo; F = folículo. A ação da progesterona inibe a 

liberação de prolactina. A ação do estrógeno estimula a 

liberação de prolactina. 

serão evidentes com a instalação da função ovaria-
na, pois a secreção de estrógenos em níveis míni-
mos - insuficientes para estabelecimento de ciclos 
estrais — será suficiente para iniciar o desenvolvi-
mento do sistema de duetos galactóforos no inte-

rior do tecido conjuntivo e coxim gorduroso. O de-
senvolvimento da glândula mamaria é variável na 
dependência de características constitucionais pró-
prias; porém, nesses casos, o clínico experiente, por 
palpação da glândula imatura, já poderia selecionar 
as futuras excelentes produtoras de leite. 

Desenvolvimento da Mama na Puberdade 

Após a puberdade, haverá ocorrência de cios; 

portanto, ovulações e formação de corpos lúteos. 

Iniciam-se os ciclos estrais periódicos e intensifi-

ca-se a produção e atividade dos hormônios se-

xuais: estrógenos e progesterona. Durante o anestro 

juvenil - pré-puberdade, o desenvolvimento da 

mama foi insignificante. Em seguida, o sistema 

constituído pelos duetos galactóforos se desen-

volve por estímulo dos estrógenos e o sistema 

alveolar será pouco estimulado pela progestero-

na secretada pelo corpo lúteo, porém esse hor-

mônio sensibilizará os duetos galactóforos.  

Desenvolvimento da Mama na Gestação 

Nos primeiros meses da gestação, o nível de 

estrógenos aumenta gradativamente, havendo  

grande desenvolvimento do sistema tubular da 

glândula mamaria. Após 4 meses de gestação, a 

progesterona elaborada pelo corpo lúteo gestacional 

passa a ter ação dominante, determinando a for-

mação de lóbulos de tecido alveolar. As forma-

ções primordiais dos alvéolos dilatam-se e pas-

sam a elaborar uma secreção com grande concen-

tração de globulinas. No momento do parto, a vaca 

estará apta para a produção leiteira e, nos primei-

ros dias, haverá produção de colostro, contendo 

as necessárias imunoglobulinas para proteção 

imunológica dos bezerros recém-nascidos. 

Involução da Glândula Mamaria no Período de 

Reparação entre Lactações 

Quando a lactação cessa numa vaca não ges-

tante, instala-se um processo de involução glan-

dular: o leite residual é reabsorvido; ocorre redu-

ção do tamanho dos alvéolos que, eventualmen-

te, podem desaparecer, permanecendo apenas os 

duetos galactóforos e lóbulos de tecido gorduro-

so. A próxima gestação resultará na total restau-

ração do sistema túbulo-alveolar, como descrito 

anteriormente. 

Quando o declínio da lactação corresponder 

a uma vaca gestante, observa-se uma sequência 

de fenómenos fisiológicos: a partir do período 

médio de gestação, observa-se gradativo e contí-

nuo declínio da lactação; há depressão da ação da 

prolactina por ação da progesterona; mesmo em 

vacas de grande produção leiteira, deve-se favo-

recer a diminuição da produção e secar a vaca, 

dando-lhe, no mínimo, 55 a 60 dias de repouso 

sem produção láctea.  

No sequencial descrito, inúmeros alvéolos 

podem permanecer durante o período de repou-

so glandular; eles deixam de produzir mas, após 

o parto, estarão aptos a elaborar o colostro e a se-

guir leite. Paralelamente, novos alvéolos se for-

mam e tal fato explicaria o aumento de produção 

láctea em vacas sadias, progressivamente, até a 

5- lactação (aproximadamente, 7 anos de idade).  
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Tabela 8.5     Constituição do leite de alguns espécimes de animais domésticos (adaptado de 

Scheunert e cols., 1942). 
Densidade a 15"C a. o 
  

Vacas* dos 

Vales das 

Montanhas 

Cabras 

Ovelhas 

Porcas 

Éguas 

Cadelas 

Catas 

1,0310 

1,0327 

1,0264 a 

1,0341 

1,0355 

1,0412 

1,0334 a 

1,0450 

1,0340 

12,0 12,8 

9.3 - 14,3 

13,3 -25,0 

17,1 -20,5  

9.4 - 10,4 

23,0 

3,30 

3,34 

3,76 

4,30 -6,60 

5,30- 7,30 

1, 60- 2,10  

9,72 

18,37 

2,50 
2,75 

2,60 

4,17 

4,15 

9,08 

0,60 

0,70 

1,16 

0,98 

5,57 

3,12 

3,20 

3,64 

2,00 - 5,90 

2,20-2,80 

3,90-9,50 

0,40- 1,10 

9,26 

5,96 

4,60 
4,96 

4,40  

4,00 -  6,60  

3 ,1 0 -  6,10 

6 , 3 0 -  7 , 1 0  

3,11 

3,33 

0,80 

0,76  

0,85 

0 ,8 0  -  1 ,2 0  

0,80 

0 ,3 0  -  0 ,4 8  

0,91 4,91 

0 ,1368  

0 ,1368  

0 ,1019  

0 ,1297  

0 ,0756  

0 ,0310  

0 ,1656  

0,51 

fl) 10 
o- 

  

Colostro das vacas: 74,67% água e 25,33% resíduo seco, sendo 4,04g% de caseína; 13,60g% de lactoalbumina e globulina; 3,6g% de gordura; 2,67g% de lactose e 1,56g% de cinzas. 
 

n
á 

á 

 
Proteína 

total g% 
Resíduo 

seco g% 
Lactoalbumi 

globulina 
Caseína 

g% 

Animais 
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Tabela 8.6 - Características físicas do leite de vaca (adaptado de Scheunert e cols., 1942). 

Peso específico 

Viscosidade* Tensão 

superficial Pressão 

osmótica Ponto de 

congelação índice de 

refração 

Eletrocondutividade 

1027 a 1034 

1,5 a 4,2 0,7 a 

0,8 
7.5 atmosferas 

0,56°C 

1,347 a 1,351 

4.5 a 5,8mS 

a 15°C 
entre 1 5 e 20°C 
considerando água = 1 
pouca oscilação ~ à do sangue 
menor que a da água 
a 40°C 
a25°C 

* Nas cabras e nas ovelhas, respectivamente, 2,1-2,5 e 2,4-2,7 

 Instalação e Manutenção da Lactação 

A glândula mamaria desenvolvida e maturada 

para a produção leiteira, suficiente para a criação 

de seu bezerro e para produção láctea economi-

camente viável, apresenta, após o parto, duas con-

dições fisiológicas: a lactogênese e a galactopoiese. 

Lactogênese é o termo utilizado para representar 

o início ou instalação da lactação. O processo de 

lactogênese é induzido e conduzido por ação 

hormonal. Os estrógenos, em sua ação, estimu-

lam a produção de prolactina (ou hormônio lacto-

gênico), associada às ações de adrcnocorticóides; 

ao contrário, essa produção é deprimida pela ação 

Supra-renal 

Lactogênese 

Galactopoiese 

Figura 8.41 - Lactogênese e galactopoiese: ações hormonais determinantes. A progesterona inibe a liberação da prolactina e os 

estrógenos estimulam essa produção. A prolactina tem ação na instalação da lactação (lactogênese). A somatotrofina garante a 

manutenção da lactação (galactopoiese).  
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Tabela 8.7 - Composição proteica do leite de vacas 

(adaptado de Kolb, 1980). 

Frações proteicas do leite Valores relativos (%) 

Alfacaseína 43 a 63 
Betacaseína 19 a 28 
Gamacaseína 3 a 7 
Alfalactoalbumina 2 a 5 
Betalactoglobulina 7 a 12 
Albumina sérica 0,7 a 1,3 
Imunoglobulinas 1,4 a 3,1 

da progesterona. Assim sendo, no final da gesta-

ção, há predomínio de progesterona e, conseqiien-

temente, a concentração de prolactina c peque-

na. No momento do parto, desencadeia-se uma 

complexa interação de controle endócrino, haven-

do, nesse momento, liberação de ocitocina que, 

aluando sobre a glândula mamaria, causaria a des-

cida do leite. 

Galactopoiese designa a condição de manuten-
ção da produção de leite, durante o período de 

lactação. Esta função é conduzida pela ação do 

hormônio hipofisário - a somatotrofina (Tabela 

8.8 c Figs. 8.40 e Fig. 8.41). 

SEMIOLOGIA DA 

GLÂNDULA 

MAMARIA 

O diagnóstico preciso das enfermidades da glân-
dula mamaria, especialmente das formas clínicas 
de mamite que acometem as espécies de animais 

domésticos produtores de leite, causadoras de sé-
rios prejuízos económicos para a pecuária leitei-
ra, exige que o clínico veterinário utilize o cabedal 
de seus conhecimentos de semiologia, capacitando-
o para a execução de minucioso c completo exa-
me clínico. Para tanto, é necessário estabelecer 
duas condições preliminares que devem ser se-
guidas e obedecidas, rotineiramente, no exercí-
cio diuturno da Clínica Veterinária: o plano de 
exame clínico da glândula mamaria e o domínio 
da semiotécnica da mama. 

O plano de exame clínico recomendado no 
capítulo específico deste compêndio é exposto 
no Quadro 8.4. 

No transcorrer deste estudo da semiologia da 
glândula mamaria, apenas os itens específicos do 
exame clínico do órgão serão considerados. Ou-
tros, por serem contexto de Semiologia Geral, 
foram detalhados em outros capítulos. 

Identificação do animal. 

Anamnese. 

Exame físico geral. 

Exame da glândula mamaria: 

- Inspeção. 

- Palpação. 

- Exame macroscópico do leite. 

Exames complementares do leite: 
- Microscópicos. 

- Bioquímicos. 

- Microbiológicos. 

Tabela 8.8 - Relações entre hormônios e desenvolvimento e função da glândula mamaria (adaptado de Schalm e cols., 

1971). 

Hormônio 

Estrógeno 

Progesterona 

Prolactina ou hormônio 

lactogênico 

Ocitocina 

Tiroxina 

Adrenalina 

Ação no desenvolvimento da 

mama 

Crescimento dos duetos galactóforos: 

prepara o tecido mamaria para a ação da 

progesterona 

Estimula a formação e desenvolvimento dos 

alvéolos 

Ação na função da mama 

Estimula a secreção e ação da pro-

lactina Atua na lactogênese 

Restringe a ação dos estrógenos 

sobre o lóbulo anterior da hipófise 

para produção de prolactina 

Estimula a produção de leite 

Determina a lactogênese 

Determina a descida do leite Atua 

sobre o metabolismo geral Impede 

a ação da ocitocina 

Quadro 8.4 - Plano de exame de glândula 

mamaria. 
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 Na atividade clínica, o veterinário deve obede-

cer a semiotécnica específica dos órgãos e sistemas 

orgânicos; no caso da glândula mamaria, recomenda-

se as técnicas semiológicas citadas no Quadro 8.5. 

As mencionadas técnicas, além de dominadas, 

devem ser rotineiramente realizadas em sua ple-

nitude quando se quiser ou houver necessidade 

de estabelecer preciso diagnóstico clínico, princi-

palmente nas diferentes formas clínicas das mamites 

dos ruminantes quando em inúmeras circunstân-

cias, além da necessidade de diagnóstico nosológico, 

for fundamental o diagnóstico etiológico para orien-

tar a terapia e estabelecer o prognóstico. 

Após a leitura das considerações preliminares, 

introdutórias ao estudo da semiologia da glândula 

mamaria, considerou-se este o momento de escla-

recer algumas questões previamente apresentadas. 

glândula mamaria se caracterizavam por motiva-

ções zootécnicas, económicas ou de saúde públi-

ca, o momento do exame da mama se estabelece, 

predominantemente, por condições de sanidade 

animal: 

• Para diagnosticar enfermidades da mama. 

• Para estabelecer razão de quebra de produ 

ção leiteira. 

• Para avaliar causa de recusa do leite pela in 

dústria de laticínios — leite ácido ou alcalino 

ou por excesso de cloretos. 

• Para estabelecer profilaxia das mamites nos 

rebanhos. 

• Para fazer levantamentos regionais das for  

mas clínicas de mamites, prevalência e sen 

sibilidade dos agentes ctiológicos.  

  

 Por que Examinar a 

Glândula Mamaria 

• A glândula mamaria possui relação direta com 

a produção leiteira. 

• A produção leiteira tem estreita relação com 

a Saúde Pública. 

• Nas enfermidades da glândula mamaria há 

necessidade de diagnóstico precoce.  

• As lesões do tecido glandular são irreversíveis. 

• Além do diagnóstico preciso, deve-se esta 

belecer o prognóstico das doenças e realizar 

o tratamento imediatamente.  

• A glândula mamaria e/ou seus quartos devem 

ser minuciosamente examinados sempre que 

a produção estabelecida pelo potencial gené 

tico do animal não for alcançada. 

Quando Examinar a 

Glândula Mamaria 

Ao contrário do que se afirmou no item ante-

rior, quando as razões que exigiam o exame da  

Onde e o que Examinar na 

Glândula Mamaria 

As súmulas de anatomia e de fisiologia da 

glândula mamaria anteriormente apresentadas 

deram pleno conhecimento do que é necessário 

para a formação de um clínico veterinário, dedi-

cado ao atendimento de vacas com alterações 

patológicas ou doenças da glândula mamaria.  

• A Semiologia avalia de forma dinâmica a  

anatomia e a fisiologia da mama, consideran 

do suas particularidades, associando-as aos 

conceitos de patologia. 

• No exame clínico da glândula mamaria, con 

sidera-se: 
 

- O parênquima glandular; sinusgalactoforous 

e a pele que reveste essas estruturas. 

- O teto, sinus et ductus papillaris e o reves 

timento cpitelial interno e externo dessas 

estruturas. 

- O leite produzido, caracterizando suas 

qualidades e alterações. 

  

Quadro 8.5 - Semiotécnica do exame da mama. 

1. Inspeção direta e indireta do úbere. 

2. Palpação direta e indireta do úbere. 

3. Exames complementares do leite: 

Microscópicos. -     

Bioquímicos. 

Microbiológicos. 

Como Examinar a Glândula Mamaria 

Esse exame é baseado nas técnicas desen-

volvidas para tal finalidade e são assuntos perti-

nentes à Semiotécnica, setor da semiologia que 
padroniza os métodos de exame clínico e que serão 
detalhados nos itens seguintes deste capítulo. As 
observações serão submetidas à análise dos co-
nhecimentos fundamentais adquiridos, constituin- 
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do a propedêutica clínica ou a ciência da inter-

pretação das manifestações clínicas observadas no 

exame. Quando necessário, esses aspectos serão 

incluídos nos itens seguintes deste capítulo.  

Em resumo, examina-se a glândula mamaria 

usando-se os preceitos da semiologia e obedecen-

do-se os princípios de matérias fundamentais. 

Desenvolvimento Preliminar do 

Exame Semiológico da Glândula 

Mamaria 

Por razões óbvias, é plenamente reconheci-

do que as primeiras medidas tomadas para o com-

pleto exame da glândula mamaria pertencem às 

áreas gerais da semiologia veterinária c, por isso, 

foram convenientemente tratadas nos capítulos 

iniciais deste compêndio. Assim sendo, os 4 itens ini-

ciais do plano de exame clínico da glândula ma-

maria podem ser considerados como conhecidos. 

Por tal razão, esses itens - identificação do animal; 

anamnese ou histórico do animal enfermo; o 

exame das funções vitais e a avaliação do estado 

geral do paciente serão apresentados em quadros 

resumidos. Tal reforço que se faz não visa aper-

feiçoar o conhecimento do clínico veterinário, mas 

deixar bem claro que tais informações preliminares 

não devem faltar no levantamento detalhado das 

manifestações apresentadas pelo animal doente. 

Essa motivação é um dos princípios da semiolo-

gia moderna:jamais um diagnóstico nosológico pode 

ser estabelecido com bases no resultado de um único 

exame físico ou de uma prova complementar. Atual-

mente, não se aceita a existência de manifestações 

clínicas ou sintomas patognomônicos, que por si 

só definiriam uma doença. Ao contrário, o diag-

nóstico clínico representa a conclusão de um exame 

completo do doente, do sistema ou órgão afetado 

pela enfermidade. 

Resulta esse diagnóstico da interpretação de 

todas as informações conseguidas no desenvolvi-

mento do exame clínico e, portanto, um exercí-

cio mental de um profissional formado para o 

exercício dessa função. A necessidade de racioci-

nar sobre o conjunto de sintomas amealhados 

transforma a semiologia em ciência e o clínico 

veterinário é, entre muitos profissionais que atuam 

no campo da pecuária, aquele preparado para fir-

mar o diagnóstico de uma doença animal, estabe-

lecer o prognóstico e propor as medidas terapêu-

ticas, quer sejam profiláticas ou curativas.  

Identificação do Animal Enfermo 

Os animais submetidos ao exame clínico nas 

fazendas, nos ambulatórios ou nos hospitais ve-

terinários devem ter uma ficha clínica, zootécnica 

ou de manejo na qual devem ser registradas as 

informações pertinentes. Em casos especiais, o 

clínico veterinário deve ter consigo ou nas pro-

priedades o registro pormenorizado de suas ati-

vidades e recomendações que fizer (Quadro 8.6). 

Anamnese do Caso Clínico 

Pelo questionamento do tratador do animal 

ou sua explanação espontânea, o clínico veteri-

nário faz o levantamento do histórico do enfermo 

ou dos antecedentes mediatos ou imediatos da 

doença. Nessa avaliação, serão considerados os fatos 

relacionados ao rebanho (anamnese colctiva) como 

também aqueles ao indivíduo doente (anamnese 

individual) (Quadros 8.7 e 8.8). 

Avaliação do Estado Geral do Animal Enfermo 

Após o recebimento das informações preli-

minares das condições do animal doente, deve-

se fazer sua avaliação preliminar por uma inspe-

ção geral do animal. Essas informações são obti-

das pelo conhecimento de seu desempenho, ati- 

Quadro 8.6 - Identificação do animal. 

• Nome, número e/ou registro. 

• Espécie, raça. 

• Características de pelagem. 

• Sexo. 

• Idade - peso - uso. 

• Proprietário - endereço. 

Quadro 8.7 - Anamnese coletiva - pertinente a 

enfermidades da glândula mamaria. 

• Sistema de criação, características do estábulo, tipo 

e condições de ordenha, normas para secar a vaca. 

• Produção leiteira: produção leiteira média dos 

animais e do plantei (por dia e por lactação); ocor 

rência de doenças da mama. 

• Alimentação: normas características da ração, su- 

plementação, mineralização, etc. 

• Condições sanitárias do rebanho. 
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 . •    i. . i    i         f 
Quadro 8.8 - Anamnese individual - referente a 

animais com alterações da mama. 

• Antecedentes distantes: doenças anteriores, decur 

so da última lactação, distúrbios metabólicos, doen 

ças infectocontagiosas, etc. 

• Antecedentes recentes: produção leiteira (anterior 

e atual), fase da lactação, início e evolução da  

enfermidade, etc. 

• Apetite, ruminação e atitudes (estação e locomoção). 

• Tratamentos realizados. 

tudes e comportamento em seu ambiente de cria-
ção (rebanho), se locomovendo ou em posição 
quadrupedal (ou especialmente em decúbito, 
quando o animal estiver impossibilitado de se 
erguer) (Quadro 8.9). 

fxame das Funções Vitais 

O perfeito funcionamento de órgãos vitais re-
flete a condição de sanidade de um animal. Em 

várias circunstâncias, enfermidades localizadas em 

órgãos ou sistemas orgânicos determinam altera-

ções de algumas dessas funções vitais. Isso tam-

bém ocorre nas enfermidades da glândula mamaria, 

principalmente nos casos de mamites flegmonosas 

ou, em outras situações, como enfermidades sis-

témicas que determinam modificações da glân-

dula mamaria, como nos exantemas da mama de 

origem alimentar. 

Pelo exposto, torna-se obrigatório, no exame 

semiológico destinado à elucidação de casos clí-

nicos de doenças da glândula mamaria, o exame 

das funções vitais, ressaltando que deve ser feito 

antes da avaliação do sistema afetado pela enfer-

midade (Quadro 8.10). 
 

i Quadro 8.10 - 
Exame das funções vitais. 

• Frequência e características da respiração pulmonar (1). 

• Frequência e características dos movimentos do 

rúmen (2). 

• Frequência e características do pulso e/ou batimentos 

cardíacos (3). 

• Temperatura interna (4). 

• Apetite (5) e defecação. 

• Micção. 

(1), (3) e (4) - nas mamites agudas, apostematosas e principalmente 

flegmonosas há evidente taquipnéia, taquicardia e febre alta, com 

até 41 °C. 
(2) e (5) - nas mamites flegmonosas, quando se instala o quadro de toxemia 

altera-se a função digestiva, manifesta por hipotonia do rúmen e 

diminuição do apetite. 

EXAME ESPECIFICO DA 

GLÂNDULA MAMARIA 

O diagnóstico preciso das enfermidades da glân-
dula mamaria e, particularmente, das mamites, 
exige que o clínico veterinário utilize todos os seus 
conhecimentos de semiologia, realizando exame 
clínico minucioso e completo. 

O exame clínico da glândula mamaria para 
diagnóstico das mamites comporta a metodolo-
gia a seguir mencionada: 

• Exame físico - inspeção e palpação. 
• Aspecto macroscópico do leite - característi 

cas da secreção láctea. 
• Pesquisa de leite mamitoso - avaliação clíni 

ca de modificações do leite: alcalinidade e 
celularidade. 

• Exame microscópico de leite - contagem e 
diferenciação das células somáticas. 

• Exame microbiológico do leite - isolamento 
de cepas e antibiograma. 

HABITO 

C

o

nstituição: edemas da mama; hipertrofia e atrofia nas mamites apostematosas, alterações articulares e das  

bainhas tendíneas. 

Temperamento: inquietação - observada em casos de mamite aguda, principalmente nas flegmonosas.  

Estado de nutrição: emagrecimento em mamites apostematosas crónicas. 

ATITUDE 

Em estação: atitude antiálgica nas mamites agudas (deslocamento do centro de gravidade - abdução dos membros 

posteriores). 

Em locomoção: anormal - claudicação - mamites agudas. 

Em decúbito: sobre os quartos sadios; permanente - mamite paralítica. 

Quadro 8.9 - Avaliação do estado geral de animal acometido por enfermidades da glândula mamaria. 
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Exame Físico da Glândula Mamaria 

O exame físico da mama é feito pelos tradi-

cionais métodos da semiologia: inspeção e palpa-

ção, direta ou indireta, descritos de forma sumá-

ria a seguir e no Quadro 8.11.  

Inspeção 

A inspeção é o método de exploração clínica 

baseado no sentido da visão e por ele se inicia o 

exame de qualquer órgão ou sistema. No caso 

particular da glândula mamaria, a inspeção é fei-

ta, inicialmente, observando-se as atitudes do 

animal em posição quadrupedal, em locomoção 

e, quando possível, em decúbito, para em segui-

da observar-se o úbere lateralmente, de ambos 

os lados e por trás. 

Modificação da Atitude 

As mamites agudas, como já foi referido, 
podem ser processos muito dolorosos, principal-
mente quando todo o úbcre é acometido e, as-
sim, o animal assume típicas atitudes antiálgicas. 

* Em posição quadrupedal, o animal apresenta 

os membros posteriores em abdução c os 

desvia em sentido posterior, modificando o 

centro de gravidade do corpo. Dessa forma a 

glândula mamaria fica livre da compressão 

exercida pelos membros posteriores.  

• Em decúbito, quando possível, observa-se que 

o animal evita se deitar sobre a região afetada. 

Nos casos graves, como mamites flegmonosas, 

a vaca demonstra o desconforto causado pela 

intensa dor deitando e erguendo-se inúmeras 

e repetidas vezes, ou escoiceando a mama.  

• Em locomoção, percebe-se que o animal mo-

vimenta-se com os membros posteriores muito 

afastados evitando balançar o úbere e seu 

choque contra os membros. 

Inspeção Direta do Úbere 

Ao inspecionar-se o úbere de um animal, reco-

mcnda-se analisar todas as estruturas anatómicas que 

o constituem: parênquima glandular, tetos e pele 

que recobre a mama. Nesse exame, inúmeros aspec-

tos, que podem constituir sintomas das mamites, 

devem ser considerados (Figs. 8.42 e 8.43). 

MODIFICAÇÕES DE FORMA DA GLÂNDULA MAMARIA 

Essas modificações podem ser consequentes 

à alteração do desenvolvimento da glândula, cons-

tituindo as malformações ou podem ser adquiri-

das, determinadas por enfermidades anteriores.  

DISPOSIÇÃO E SIMETRIA DOS TETOS 

Em vacas sadias e não portadoras de malfor-

mação do úbere, os tetos apresentam-se simétri-

cos, acentuando-se uma divergência quando o úbere 

estiver repleto de leite, principalmente momen-

tos antes da ordenha. Convergência ou divergên-

cia, na maioria das vezes, c causada por retrações 

consequentes à cicatrização de lesões do parênquima 

glandular ou das cisternas da glândula. 

AUMENTO DE VOLUME DA GLÂNDULA MAMARIA 

Os aumentos podem ser generalizados ou 

localizados. Entre os aumentos de volume gene-

ralizados destacam-se aqueles que atingem todo 

o úbere, como se observa nos edemas pós-parto 

e nos edemas inflamatórios causados por mamites 

Quadro 8.11 - Exame físico da glândula mamaria: inspeção do úbere. 

• Forma da porção glandular: alteração de desenvolvimento e da sustentação (mama em escada, mama de cabra,  

dilatações da cisterna da glândula, mama pêndula).  

• Forma e cúpula dos tetos: variável na dependência de vários fatores (espécie, raça, idade, fase da lactação). 

Modificação da forma dos tetos (volumosos, dilatados e assimétricos).  

• Número de tetos: aumento: politelia - polimastia (pseudofístulas). Diminuição do número de tetos (fusão e  

agenesia). 

• Aumento de volume da mama: generalizado - edemas pré e pós-parto ou inflamatórios; localizados e circuns 

critos - abscesso, cistos, hematomas e neoplasias. 

• Aumento de volume do teto: constitucional (dilatação); nos processos inflamatórios (telite).  

• Diminuição de volume mama e tetos: fisiológica (novilhas e vacas secas); patológica (hipoplasia, atrofia).  

• Lesões cutâneas da mama e tetos: lesões primárias e secundárias da pele (eflorescências cutâneas).  
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Figura 8.42 - Inspeção do 

úbere: forma da mama, 

ferimentos do teto e aumentos 

de volume. (A) ferimento do 

teto (amputação do teto 

posterior); (B) abscesso intra-

mamário; (C) cisto ceroso da 

mama; (D) papiloma do teto.  

D 
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agudas. Os aumentos podem ser generalizados, 

mas atingindo totalmente apenas uma das glân-

dulas mamarias. Os aumentos de volumes locali-

zados caracterizam-se por serem circunscritos, entre 

os quais se menciona, obrigatoriamente, os abs-

cessos, os cistos lácteos ou serosos e hematomas. 

Eles têm consistência flutuante e diferenciam-

se por punção exploradora, drenando, respecti-

vamente, pus, leite ou soro lácteo e sanguíneo.  

AUMENTO DE VOLUME DOS TETOS  

Duas são as circunstâncias que causam aumento 

de volume dos tetos: dilatação da cisterna do teto 

e os processos inflamatórios de todas as estruturas 

do teto. A primeira é considerada uma malforma-

ção denominada por dilatação do sinus papillaris; a 

segunda é observada nas tclites - inflamação das 

estruturas do teto, apresentando o teto aspecto 

luzidio, sendo extremamente doloroso à palpação. 

DIMINUIÇÃO DE VOLUME DA MAMA E/OU DOS TETOS  

A diminuição de volume do úbere ou da glân-

dula mamaria é ocorrência mais rara, observada 

em algumas condições fisiológicas como: nas 

novilhas, nas vacas secas há muito tempo e nas 

vacas velhas. Em condições patológicas, esse fato 

é observado em atrofia da glândula e/ou dos te-

tos, consequente a mamites crónicas.  

Palpação 

A palpação é o método de exploração clínica 

baseado na sensação táctil e na força muscular, 

utilizado para pesquisar a temperatura, sensibili-

dade c consistência das diferentes estruturas da 

glândula mamaria. Nesse órgão se aplica princi-

palmente a técnica clireta ou imediata, palpando- 

se, inicialmente, todo o úbere, para a seguir ava-

liar o parênquima de cada um dos quartos da mama 

e, finalmente, examinar-se os tetos, procurando 

evidenciar o espessamento do tecido epitelial de 

revestimento interno do sinus papillaris (há evi-

dente endurecimento, com formação de um cor-

dão espesso nas cisternites), o ductus papillaris e 

sua permeabilidade, além das bordas distais do 

sinus lactifer (não há possibilidade da introdução 

do dedo na cisterna nos casos de galactoforites) 

(Fig. 8.44B). 

Palpação do Parênquima da 

Glândula Mamaria 

Antes de iniciar a palpação da mama (Quadro 

8.12, Tabela 8.9 e Figs. 8.44A e 8.45), faz-se tentati-

va para preguear a pele que reveste o parênquima 

glandular; desse modo se avalia a elasticidade da 

pele e do tecido celular subcutâneo (Figs. 8.46 e 

8.47). Em condições normais, é fácil preguear a pele 

sobre a glândula e, uma vez cessada a pressão, 

rapidamente a pele volta às suas condições naturais 

(Fig. 8.46). Nos edemas, quer nos fisiológicos que 

atingem a glândula mamaria antes e/ou imediata-

mente após o parto, como nos inflamatórios, não há 

possibilidade de preguear-sc a pele e, uma vez 

eliminada a pressão, percebe-se nitidamente uma 

depressão neste local, ocorrendo o que se denomina 

prova àe godé positiva ou cacifo presente (Fig. 8.47). 

O último fato descrito deve-se à perda de elastici-

dade dos tecidos por sua infiltração com plasma 

transudado. A consistência da glândula nessas cir-

cunstâncias é denominada de pastosa. Em seguida, 

aumentando a pressão, palpa-se o parênquima mamário 

que, em condições normais, em vaca recém-ordenhada 

ou seca, é de consistência firme, sem apresentar 

nodulações duras, conseguindo-se palpar apenas gra-

nulação representada pelos ácinos glandulares. 

Quadro 8.12 - Exame físico da glândula mamaria: palpação do úbere. 

Avaliar, temperatura, sensibilidade e consistência. 

Técnica: palpa-se o úbere, as glândulas individualmente, sinus lactifer, os tetos (sinus papillaris e ductus papillaris). 

Palpação do parênquima: faz-se o pregueamento cutâneo, se houver presença de cacifo ou prova de godé positiva 

(edema); verifica-se a consistência (pastosa, firme, dura - com nodulações ou difusa); sensibilidade (processos 

inflamatórios agudos) - calor (edemas e processos inflamatórios). 

Notação de Hannover - l, II, III (consistências normais), IV, V (endurecimento de mamites crónicas), VI (processo inflamatório 

agudo), VII (edema pós-parto). 

Palpação do teto: flutuante (normal); cordão endurecido (cisternite).  

Palpação do sinus lactifer- introdução do dedo demonstrando fibrosamento do anel de separação das cavidades causado 

por processo inflamatório (galactoforites). 
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Figura 

8.43 - 

Inspeçao 

da 

glândula 

mamaria: 

vários 

tipos e 

formas 

das 

glândulas 

e dos 

tetos. (A) 

mama em 

escada; 

(B) mama 

tipo de 

cabra; (C) 

mama 

volumosa 

e 

pêndula, 

com 

aplicação 

de 

sustentad

or do 

úbere; 

(D) tetos 

volumo-

sos 

(carnudos

); (E) 

tetos com 

cisterna 

dilatada; 

(F) mama 

e tetos 

com 

dilatações 

adquirida

s das 

cavidades

. 
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A 

 

D 

 

Figura 8.44 - Palpação da glândula mamaria (demonstração do Prof. Dr. Leonardo Miranda de Araújo). (A) Palpação do parênquima - 

inicialmente todo parênquima e a seguir as glândulas individualmente; (B) palpação da cisterna da glândula (introdução do dedo no 

sinus galactoforous); (C) palpação do teto (cisterna) por rolamento; (D) palpação do canal do teto (cúpula e orifício).  

Tabela 8.9    Classificação dos resultados da palpação da glândula mamaria. Notação de Hannover (Escola Superior de 

Veterinária).* 

Notação       Observação/manifestação 

SÁ A mama recém-ordenhada apresenta-se firme à pressão com granulação 
fina. Distendida e tensa antes da ordenha 

I Nodulação grosseira, dura, mas pequena e localizada 

II Nodulação grosseira, dura e generalizada, com nódulos localizados de 

pequeno tamanho 

III Nódulos duros de tamanho médio, com distribuição generalizada no  

parênquima mamário 

IV Nódulos grandes e duros, confluentes, com endurecimento de lóbulos  

glandulares 

V Endurecimento difuso do parênquima glandular - atinge lobos glandulares 

VI Edema inflamatório agudo da glândula mamaria, rubor, calor, dor e  

tumor, consistência pastosa, além da alteração da função - quebra do leite 

Vil Edema fisiológico da mama no pós-parto. O parênquima não pode ser palpado. 
Há sinais menos alarmantes, mas assemelhados aos dos processos inflamatórios. Leite 

sanguinolento 

Interpretação 

Normal 

Normal 

Normal em vacas de 

várias lactações 

Vaca recuperada de mamite 
(com tecido cicatricial) ou 

caso de mamite atual 

Mamite em fase de 

cronificação 

Mamite crónica 

Mamite aguda Edema 

e congestão 

Pós-parto (fisiológico) 

*  A Escola Superior de Veterinária de Hannover apresenta uma notação para representar os resultados da palpação do parênquima 

mamário, sendo os resultados anotados em algarismos romanos.  
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Figura 8.45 - Palpação dos lin-

fonoclos retromamários (caso 

clínico de leucose enzoótica 

dos bovinos). 

 

 

 
Figura 8.46 - (A) Pregueamento da 

pele, a pele elástica facilmente forma 

pregas; (B) desfeito o pregueamento, a 

pele rapidamente volta à condição 

normal (elasticidade da pele mantida). 
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Figura 8.47 - Pregueamento da 

pele impossibilitado de ser feito - 

cessada a pressão, permanece uma 

depressão no local -prova de godé 

positiva (consistência pastosa - 

edema). 

Por palpação direta, utilizando-se o dorso da 
mão, avalia-se a temperatura da pele que reveste 
o órgão: há aumento da temperatura local nos 
edemas inflamatórios e diminuição nas gangre-
nas (mamite flcgmonosa do tipo gangrenoso). 

Por esse método de exploração clínica, ava-
lia-se também a sensibilidade da mama, que es-
tará aumentada, em grau variável de intensida-
de, nas mamitcs agudas. 

Palpação do Teto 

A palpação do teto de uma vaca lactante em 
condição normal revela uma consistência flutuante, 
pela presença de leite \\osinuspapillaris. Nos casos 
de telite, observa-se maior tensão do teto, com 
manifesta sensibilidade. O epitélio de revestimento 
interno da cisterna do teto c palpado rolando-se 
o teto entre os dedos polegar, indicador e médio: 
nas cisternites ocorre cspessamento do mencio-
nado epitélio da cisterna do teto e à palpação tem-
se a sensação da formação de um cordão endure-
cido no interior do teto (Fig. 8.44C e D). 

Palpação do Sinus Lactifer 

(Cisterna da Glândula) 

Essa palpação é feita procurando introduzir a 

extremidade do dedo indicador no interior da cis-

terna da glândula. Nas mamites crónicas ou agu-

das, isso não é possível, pois inúmeros germes, no 

início do processo inflamatório, determinam uma 

galactoforitc intensa, caracterizada por espessamento 

das pregas de epitélio localizadas entre as duas 

cisternas cia glândula mamaria, fato que dificulta-

rá a realização da mencionada manobra (Fig. 8.44B). 

Aspecto Macroscópico do Leite -

Características da Secreção 

A avaliação do aspecto macroscópico do leite 
é feita pela inspeção de jatos de leite ordenha-
dos, sobre placa ou bandeja de fundo escuro como 
também em caneca tclada - de maneira genérica 
a prova é denominada prova do coador. Avaliam-
se também as seguintes características do leite: 
volume, cor e consistência. Deve, também, des-
tacar outras características organolcpticas como 
sabor e odor, bem como se observa sobre o fundo 
da bandeja escura ou sobre a placa telada a presença 
de grumos ou massas representativas das exsu-
dações características das mamites catarrais ou 
outras manifestações sintomáticas das mamites: 
leite sanguinolento (congestão mamaria); pus 
(mamite apostematosa); soro sanguíneo e flocos 
de pseudomembranas (mamite flegmonosa ou 
gangrenosa). Ressalte-sc que a ocorrência de 
grumos extremamente pequenos só poderá ser 
detectada pela centrifugação de amostras de leite, 
comprovando-se a sedimentação exagerada de 
muco e catarro (Quadro 8.13). 

Volume de Leite Produzido 

O volume de leite produzido é variável, de-
pendente de muitos fatores. Assim sendo, a dimi- 

 



Semiologia da Glândula Mamaria de Ruminantes    381 
Técnica: ordenha em caneca de fundo escuro ou telada. 

Avalia-se: cor, consistência e presença de massas ou grumos e outras alterações. 

Cor do leite: branco característico; amarelo (no colostro, nos animais da raça Jersey, 

ingestão excessiva decarotenos, presença de algumas bactérias - Pseudomonas spp., M. flavum e Sarcina lutea; contaminação 

por substâncias químicas e antibióticos - acriflavina e terramicina); vermelho (sangue - coágulos nas hemorragias e 

homogéneo nas congestões e diáteses hemorrágicas); hemorragias, diáteses hemorrágicas e pelo uso de fenotiazina).  

Consistência do leite: fluido-viscoso - densidade maior do que 1 (normal); fluido-aquoso (alimentação deficiente e no 

final da lactação); mucoso (colostro - normal; em condições patológicas nas mamites); caseoso (mamite apostematosa); com 

grumos (mamite catarral). 

 nuição da produção láctea pode ter várias origens, 

entre as quais destacam-se: alimentares (deficiên-

cia ou mudanças das normas alimentares), doen-

ças sistémicas ou localizadas (febres, distúrbios di-

gestivos e, evidentemente, enfermidades da pró-

pria glândula) e excitações psíquicas (dores, nin-

fomania). Na maioria dos exemplos citados, há 

diminuição proporcional do leite produzido nas 

quatro glândulas do úbere. Em casos de mamite, 

isso só ocorre nas formas flegmonosas ou quando, 

ocasionalmente, o processo inflamatório infeccio-

so acometer, de forma simultânea, todo o úbere. 

Nos casos em que apenas uma glândula apresenta 

mamite, a comparação de sua produção com a obtida 

nas demais glândulas sadias demonstra evidente 

diminuição, causada pelo processo inflamatório. 

Apesar de não ser necessário alertar as pessoas re-

lacionadas com a produção leiteira, é bom ressal-

tar que a diminuição da produção leiteira em um 

dos quartos ou de toda a mama é um sintoma sig-

nificativo das mamites, pois os processos inflama-

tórios apresentam cinco sinais fundamentais: tu-

mor, calor, rubor, dor e perda da função (produção 

de leite no caso da glândula mamaria). 

Nas mamites flegmonosas há grande dimi-

nuição de produção leiteira, ocorrendo agalaxia 

em até 36 horas. Os grumos formados têm baixa 

densidade e flutuam na excreção ordenhada, 

quando a amostra colhida é mantida em repouso; 

realmente são flóculos e representam liberação 

de pseudomembranas formadas durante o processo 

inflamatório. 

Cor da Secreção Láctea 
3
 

A cor do leite depende de sua constituição e 

sofre alterações sob influência de inúmeros fato-

res como: fase da lactação, tipo de alimentação, 

características do agente bacteriano colonizado na 

glândula e elementos contaminantes.  

Consistência do Leite - Considerações Gerais 

Em condições normais, o leite de uma vaca 

fora do período puerpcral imediato é uma mistura 

polifásica fluida, onde se encontram em suspen-

são glóbulos de gordura, células somáticas (leucó-

citos e células de descamação), bem como em 

solução aquosa seus constituintes maiores — pro-

teínas e glícides e os sais minerais. O leite tem 

aspecto e viscosidade característicos, sua densida-

de é maior que um, variando entre 1,0310 e 1,0327. 

Em condições fisiológicas, específicas c pa-

tológicas, particularmente nas enfermidades da 

glândula mamaria, modificam-se o aspecto e a 

consistência do leite. As seguintes anormali-

dades de consistência devem ser destacadas 

(Fig. 8.48): 

• Leite fluido-aquoso: a densidade do leite dimi 

nui, dando-lhe consistência aquosa, em ani 

mais alimentados com rações de baixo valor 

nutritivo e algumas vezes no final da lactação. 

• Leite mucoso: em condições fisiológicas, o lei 

te tem sua consistência aumentada, tornan 

do-se mais denso, no colostro ou em condi 

ções patológicas, como enfermidades sisté 

micas ou em algumas formas especiais e ini 

ciais de mamites. 

• Leite caseoso: o leite transforma-se numa ex 

creção purulenta homogénea nas mamites 

apostematosas, causadas principalmente pelo 

Arcanobacterium pyogenes (antigamente deno 

minada Corynebacterium pyogenes ou Actinomyces 

pyogenes) e algumas cepas de Staphylococcus. 

• Leite espumoso: em mamites causadas por ger 

mes com grande atividade fermentativa, como 

algumas cepas de Rscherichia coli e Aerobacter 

spp., observa-se produção de leite com ex 

cesso de espuma; em condições fisiológicas, 

no final da lactação, pode observar-se, durante 

a ordenha, formação excessiva de espuma. 

i i  ' i i  
- Avaliação do aspecto macroscópico do leite de bovinos.  
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• Leite sanguinolento: o leite tem aspecto sangui 

nolento intenso nas mamites flegmonosas que 

evoluem para uma gangrena (E. coli, Closteridium 

spp. e Stapkylococcusaureus) a excreção da glân 
dula perde sua característica de leite, trans 

formando-se em um líquido cor de vinho ou 

apresenta essa característica, porém em inten 

sidade ténue nas alterações congestivas da  

mama causadas principalmente por processos 

inflamatórios agudos; nos edemas e conges 

tões fisiológicas pós-parto, pode, de forma 

efémera, se observar leite avermelhado. 

• Leite com grumos: os grumos ou massas que 

aparecem no leite de vacas com mamite são 

consequentes a precipitação de substâncias 

exsudadas durante a evolução do processo in 
flamatório (os grumos são constituídos prin 

cipalmente por massas de fibrina, outras pro 

teínas lácteas e células somáticas), constituin 

do-se numa das principais manifestações sin 

tomáticas das diferentes formas clínicas de 

mamites. 

Consistência do Leite 

Características do leite segundo o aspecto da secre-

ção observado por inspeção em bandeja de fundo escu-

ro (prova da caneca ou da coagem do leite). Como já 

foi sobejamente destacado, as alterações de con-

sistência do leite são manifestações sintomáticas 

de fundamental importância para o diagnóstico das 

mamites, quer seja em bovinos, bubalinos, caprinos 

ou ovinos leiteiros. O aspecto e consistência lác-

tea são verificados por inspeção do leite obtido por 

ordenha manual em bandeja com fundo escuro ou 

caneca com placa escura ou telada. Brito Figuei-
redo, eminente especialista da Faculdade de 

Medicina Veterinária da Universidade Federal de 

Minas Gerais, recomenda que essa prova seja 

denominada de "coação ou coadura do leite".  

Nas mamites catarrais, a quantidade e o volu-

me dos grumos ou massas não são diretamente pro-

porcionais à gravidade do processo inflamatório ou 

à virulência do agente causador da infecção. Toda-

via, o aspecto e a quantidade de grumos podem 

permitir avaliar-se a evolução de uma mamite, prin-

cipalmente nos casos em tratamento; sendo consi-

derada satisfatória a evolução de casos clínicos apre-
sentando grumos numerosos e volumosos no leite, 

que se transformam na evolução do tratamento em 

secreção com menor quantidade de grumos de me-

nor tamanho. Fntrctanto, deve ressaltar-se que 

mamites catarrais crónicas e rebeldes às inúmeras 

terapias apresentam leite com grumos de pequeno 

tamanho, em número variável, eliminados durante 

todo o processo de ordenha. 

Mamites catarrais que apresentam grumos 

volumosos apenas nos primeiros jatos de uma 

ordenha são consideradas casos clínicos com evo-

lução mais favorável do que aquelas apresentan-

do quantidade de grumos pequenos durante todo 

o processo de ordenha.  

Nas mamites flegmonosas, o tipo de secreção 

pode apresentar as variações a seguir expostas: 

• Mamites flegmonosas produzidas por cepas 

de germes coliformes patogênicos apresen 

tam secreção láctea que rapidamente se trans 

forma em excreção serosa de cor amarelada, 

apresentando grumos em forma de flocos de 

coloração acinzentada que, por serem de  

menor densidade, flutuam, quando a mostra 

colhida for mantida cm repouso. 

• Nas mamites flegmonosas, produzidas poiSta- 

phylococcus aureus, com virulência exarccbada ou 
Pseudomonas aeruginosa e Yersinia pseudo- 

tuberculosis, a secreção láctea transforma-se ra 

pidamente em excreção serossanguinolenta, com 

reduzida quantidade de grumos densos, evo 

luindo para agalaxia e, frequentemente, para 

formas gangrenosas (Tabela 8.10). 

Composição Química do Leite e suas 

Implicações no Diagnóstico das 

Mamites 

A constituição química e características físicas 

do leite são variáveis em condições fisiológicas, pois 

dependem das condições individuais ou ineren-

tes aos sistemas de criação e manejo, como tam-

bém das fases da lactação ou ordenha. Além do 

mais, a secreção láctea sofre modificações caracte-

rísticas de sua constituição química durante a evo-

lução dos processos inflamatórios da glândula 

mamaria. Todavia, essa variação deve ser signifi-

cativamente diferente daquelas consideradas fisio-

lógicas, constituindo, assim, um conjunto de sin-

tomas fundamentais para o diagnóstico clínico dessas 

enfermidades inflamatórias da mama. 

Características Físico-químicas do Leite 

Reação do leite. O leite apresenta reação anfó-

tera, isto é, apresenta-se tamponado, principal- 
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Figura 8.48 - Características macroscópicas do leite. Inspeção avaliando jatos de leite ordenhado em bandeja de fundo escuro 

ou tamis. (A) Ordenha de leite em bandeja de fundo escuro, mantido o caráter de leite. Observou-se a passagem de grumos ou 

massas; (B) leite com grumos grandes (mamite catarral); (C) secreção sanguinolenta da glândula mamaria (congestão da mama ou 

mamite flegmonosa); (D) amostras de secreção da glândula mamaria em bandeja do CMT: superior esquerdo - pus homogéneo das 

mamites apostematosas por Arcanobacterium pyogenes; superior e inferior direito - colostro; (E) secreção da glândula mamaria - 

fluido lácteo-sanguinolento, com tecido necrosado (mamites crónicas, em quartos já perdidos). 
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Tabela 8.10 - Aspecto e consistência da secreção láctea de bovinos, segundo Notação de Hannover.* 

Notação Observação/manifestação da secreção lá 
  

AS Secreção sem alteração - mantém-se o aspecto e característica de leite  
A Secreção láctea mantém o aspecto de leite,  porém é menos viscoso,  

is to é , aquoso e  sem grumos; na placa com fundo escuro tem  
coloração azulada  

B Secreção láctea com aspecto de lei te, menos viscoso (aquoso),  
azulado com pe quenos grumos  

C Secreção láctea com características de lei te menos viscoso,  
com alguns grumos grandes  

D Secreção láctea com características de lei te conservadas, porém mais  
fluido e com inúmeros grumos grandes  

E Secreção láctea praticamente sem características de leite:  
• predomínio de flocos de pequena densidade e que flutuam na secreção  
• predomínio de massas purulentas  

F A excreção da glândula ma maria não tem qualquer característ ica  
de leite: soro sanguíneo (Sg) e sangue (Ssg) Pus 

(P) 

Normal 
Final de lactação  
Ração deficiente  

Vaca secando  

Mamite catarral 

Mamite catarral 

Mamite catarral 

• Colimastite 
• Mamite apostematosa  

Mamite flegmonosa-gangrenosa 

Mamite apostematosa  
  

*  A Escola Superior de Veterinária de Hannover apresenta uma notação para representar as características da secreção 
láctea, sendo os resultados anotados com as seis primeiras le tras  do alfabeto .  

mente quando seu pH é ácido. O pH médio do 
leite varia entre 6,5 e 6,8, acentuadamcnte ácido 
no colostro (menos que 6,4), menos ácido no final 
da lactação e manifestadamente alcalino na 
mamite. Nesse último caso, há aumento da per-
meabilidade da glândula aos componentes san-
guíneos, principalmente aos íons bicarbonato, 
responsáveis pela elevação do pH, sobrepondo-
se mesmo à ação acidificante dos germes fermen-
tadores da lactose (Fig. 8.49). 

Composição química do leite. A constituição 
do leite considerado normal para vacas e cabras, 
segundo Schmidt (1971), é apresentada na Ta-
bela 8.11. 

No colostro, a composição da secreção sofre 
alterações evidentes, aumentando as porções só-
lidas do leite, isto é, o extrato seco, sendo resul-
tante do aumento do teor proteico do leite.  

No final da lactação, há modificação das ca-
racterísticas e da composição do leite: diminui-
ção da acidez do leite (pH próximo a 6,8), aumen- 

Tabela 8.11 - Composição química do leite. 
 

Lactantes Colostro 

Composição Cabra Vaca Vaca 

Água 88% 87,2% 74,7% 

Extrato seco 12% 12,8% 25,3% 

Cordura 3,5% 3,6g% 3,6g% 

Proteínas 3,1% 3,3g% 1 7,6g% 

Lactose 4,6% 4,9g% 2,6g% 

Cinza 0,79% 0,8g% 1 ,6g% 

tando os teores de gordura, caseína, lactoalbumina 
e modificações de constituintes em solução, com 
o decréscimo da concentração de lactose e de 
potássio, com aumento dos níveis lácteos de só-
dio e cloretos (Quadro 8.14). 

Pesquisa do Leite Mamitoso  

Para caracterizar as provas utilizadas rotinei-
ramente, durante o exame clínico de animais lei-
teiros, com a finalidade de estabelecer o diagnós-
tico de mamite, devem ser estabelecidos alguns 
conceitos que obedecem as normas da Semiologia 
Veterinária, tanto em seus aspectos de Semiotécnica 
como também de Clínica Propedêutica. 

 

Figura 8.49 - Determinação da eletrocondutividade do leite. 
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Juadro 8.14 - Composição físico-química e celular do leite de vaca. 

LEITE - MISTURA POLIFÁSICA: gordura e células em suspensão; glicídios, proteínas e sais minerais em solução.  

pH 6,5 - 6,8, com reação anfótera.  

Final de lactação - pH tende a neutralidade.  

Colostro é ácido (pH 6,4); nas mamites o leite é alcalino.  

VARIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO LEITE 

pH - alcalino nas mamites.  

Proteínas - aumento de lactoalbumina e globulinas nas mastites.  

Lactose - diminui nas mamites. 

Cloretos - aumenta nas mamites. 

Celularidade (células somáticas) aumenta nas mamites, principalmente os polimorfos nucleares neutrófilos.  

Inicialmente, deve-se relembrar os preceitos 

definidores de "leite higiénico" ou "higienicamen-

te produzido" e "leite mamitoso".  

• Leite higiénico: aquele produzido em condições 

ideais de bovinos e caprinos saudáveis, sub 

metidos a manejos adequados de criação e ali 

mentação, bem como com cuidados especiais 

no sistema de ordenha c conservação do leite 

produzido. 

• Leite mamitoso: essa designação serve para 

caracterizar as amostras de leite obtidas de 

animais leiteiros acometidos de uma das for 

mas clínicas de mamites. 

Neste item, serão consideradas as caracterís-

ticas do leite mamitoso - obtido de glândulas ma-

marias acometidas por um processo inflamatório. 

Variações da Composição do Leite Utilizadas no 

Diagnóstico das Mamites 

Para caracterização clínica do leite mamitoso, 

merecem destaque as modificações da composi-

ção do leite a seguir detalhadas.  

/>//. O potencial hidrogeniônico do leite, que 
pode ser avaliado por inúmeras técnicas, demonstra 

que a diminuição da acidez com elevação nomi-

nal do pH (alcalinidade) caracteriza amostras do 

leite na maioria das mamites. Tal observação tem 

grande valor semiológico no diagnóstico desses 

processos inflamatórios. 

Proteínas. Aumentos da lactoalbumina e lacto-

globulina ocorrem nas mamites, responsáveis pela 

coagulação do leite mamitoso durante seu aque-

cimento ou fervura.  

Lactose. A diminuição dos teores de lactose 

no leite de animais acometidos por mamite é um 

fato característico, resultante da ação de germes 

fcrmentadores da lactose, causadores de mamites. 

Facilmente demonstrado pela deficiência ou 

ausência de caramelização dessa secreção, o que 

é observado no leite normal (por isso foi idealiza-

da e usada rotineiramente uma prova baseada no 

aquecimento de leite aícaJinizado com solução de 

hidróxido de sódio - a caramelização intensa 

demonstraria ser o leite normal).  

Cloretos. Nas mamites, há transudação de clo-

reto de sódio do sangue para o leite, sendo esse cloreto 

responsável pelo sabor salgado do leite mamitoso. 

O leite no interior da glândula mamaria deve manter 

a isotonicidade, que nas mamites estará alterada pelo 

consumo da lactose na fermentação bacteriana, e 

para manter a mesma tensão osmótica da secreção 

láctea há transudação de cloretos para o leite 

produzido. Nessas circunstâncias, no leite mamitoso, 

observa-se diminuição do teor da lactose (consumida 

na fermentação bacteriana), aumento da taxa láctea 

de cloretos (transudação de NaCl, para manter a os-

molaridade da secreção) e, consequentemente, há 

aumento da eletrocondutividade do leite (presença 

de íons de cloro). 

Pesquisa do Leite Mamitoso  

Segundo os conceitos de Clínica Propedêutica 

e Patologia Médica Veterinária, o leite de glân-

dulas mamarias acometidas por processo inflama-

tório caracteriza-se por modificação do pH (alca-

linidade) e aumento do número de células somá-

ticas no leite (principalmento leucócitos polimor-

fonucleares granulócitos neutrófilos), sendo es-

tes dois fatos associados à diminuição da produ-

ção de leite, sintomas evidentes das mamites.  

As principais provas para demonstração de leite 

mamitoso em animais leiteiros são descritas a seguir. 
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Avaliação dopH do leite. O pH do leite mami-

toso pode ser determinado pelo uso de papéis 

indicadores, com potenciômetros ou pelo uso de 

soluções indicadoras. 

No exame clínico de vacas leiteiras, rotineira-

mente recomenda-se o uso Ac papéis indicadores com 

o azul de bromocresol, que dão boas indicações de 

alcalinidade acima de 7,2, ou avalia-se o pH ao se 

realizar a prova do GMT, cujo reativo apresenta 

como indicador a púrpura de bromocresol que, em 

pH alcalino, desenvolve cor violeta intensa e, cm 

pH ácido, a reação torna-se amarelada (Figs. 8.50 

e 8.52). Além do mais, quando oportuno, determi-

na-se o pH do leite com potenciômetros (portáteis) 

ou em aparelhos fixos, quando o leite colhido puder 

ser examinado no laboratório. 

Determinação da lactose. O teor de lactose lác-

tea, como já foi destacado anteriormente, decres-

ce nas mamites, impossibilitando a perfeita cara-

melização do leite. Essa prova não é rotineiramente 

realizada por ser de difícil interpretação e exigir 

aquecimento padronizado para sua realização, mas 

a técnica recomendada é detalhada em seguida. 

A 2mL de leite suspeito adiciona-se ImL de 

hidróxido de sódio a 2,5%; após a homogeneização, 

a mistura é aquecida em fogo fraco (espiriteira com 

álcool) durante 90 segundos. A interpretação do 

resultado faz-se pelo desenvolvimento de cor: na 

prova negativa há caramclização do leite (a lactose 

do leite, aproximadamente 4,6g% em meio alcali-

no e quente, carameliza-se) desenvolvendo a mis-

tura coloração rósea - cereja intensa; na prova po- 

 

Figura 8.50 - Avaliação do pH do leite pelo CMT - recep-

táculos à esquerda, pH ácido do colostro (coloração amarelada) 

à direita, pH próximo da neutralidade, sendo o inferior normal e o 

superior ligeiramente alcalino.  

sitiva, há diminuição do teor de lactose (valores 

abaixo de 3g%), não ocorrendo caramelização evi-

dente, a cor da reação é esmaecida. 

Avaliação semiquantitativa do número de leucó-

citos no leite. As provas que determinam indireta-

mente o número de leucócitos no leite são: a prova 

da catalase, a prova de White Side e a prova de 

Schalm c Noorlander (Califórnia Mastitis Test -

GMT), relacionadas à presença de ADN - ácido 

desoxirribonucléico celular no leite. Nas vacas e 

nas búfalas, a prova pode ser realizada sem con-

testação. Mas, nos caprinos, a secreção apócrina 

da glândula mamaria libera, no leite, corpúsculos 

citoplasmáticos livres de ADN, que entretanto, 

morfologicamente, se assemelham aos leucócitos 

em tamanho e forma, dificultando as contagens 

das células somáticas do leite por meios de con-

tadores eletrônicos. 

a) Prova de catalase 

A catalase é uma enzima encontrada em 

(efusões) fluidos orgânicos de animais c vegetais. 

Sua quantidade é pequena no leite, com exceção 

para o leite produzido no início e no final da lacta-

ção. Nas mamites, a ocorrência c concentração 

láctea de catalase aumentam de forma evidente, 

revelando a existência de maior número de célu-

las somáticas nas amostras de leite.  

A determinação da catalase é uma prova que 

não pode ser realizada no estábulo, durante o 

exame clínico, devendo necessariamente ser exe-

cutada em laboratório. Tal fato desestimulou seu 

uso rotineiro no controle das mamites nos reba-

nhos de animais leiteiros. A prova está baseada 

na capacidade da catalase liberar oxigénio mole-

cular do peróxido de hidrogénio:  

2H2O2 + catalase -» O2 + 2H2O 

A prova pode ser realizada em tubos de fer-

mentação ou em lâminas. 

• Prova da catalase em tubos de fermenta -

ção de Smith 

Reativo. Solução stock de água oxigenada com 

concentração de 30%, que deverá ser mantida em 

frasco escuro e em refrigerador. 

A solução de uso é feita no momento da rea-

lização da prova, recomendando-se uma solução 

de água oxigenada a 1%.  
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Técnica. O tubo de fermentação de Smith é 

preenchido com 5mL de uma solução de água 

oxigenada a 1%, à qual se adicionam 15mL de 

leite. O conjunto é incubado durante 3 horas, em 

temperatura variando entre 35 e 37°C. Em seguida, 

a quantidade de gás acumulada na extremidade 

fechada do rubo de fermentação é avaliada, ex-

pressa em termos de volume de gás produzido 

(Quadro 8.15). 

Interpretação. A interpretação está perfeitamen-
te padronizada para leite de vaca. O leite higié-

nico desenvolve menos de 10% de gás (produção 

de 2mL de gás). É de destacar-se que o resultado 

será maior no colostro e no final da lactação, atin-

gindo, nas mamites, valores iguais ou superiores 

a 40% (produção de 8mL de gás). 

•   Prova da catalase cm lâminas 

A prova c simples de ser realizada, servindo 
de triagem; por isso, poderia ser realizada no es-
tábulo, imediatamente após o exame físico da 
glândula mamaria da vaca leiteira ou no cabril, 
quando se examinam cabras. 

Reativo. Soluçãostock de água oxigenada a 30%; 
solução de uso, feita no momento de realização 
da prova; recomenda-se a solução de água oxige-
nada a 3%, recente. 

Técnica. Sobre lâmina de vidro lapidado, 
usualmente utilizada para microscopia, colocam-
se 5 gotas de leite, às quais se adicionam 2 gotas 
de solução de água oxigenada a 3%, fazendo-se, 
cm seguida, a homogeneização da mistura.  

Interpretação. O resultado da reação é demons-
trado pela formação de bolhas de gás no interior 

da mistura, facilmente evidenciada ao se colocar 

a lâmina sobre uma superfície plana escura. A 

produção de oxigénio molecular caracteriza-se pelo 

desprendimento de bolhas de gás, sendo a quan-

tidade de gás produzida diretamente proporcio-

nal ao número de células somáticas do leite.  

b) Prova de Whiteside 

A prova de Whiteside, que pode ser executada 
em lâminas ou em tubos de ensaio, foi baseada 

no princípio descrito e aplicado no teste de Donné, 

idealizado por esse médico e microbiologista, no 

século XIX, para quantificar pus no sedimento 

urinário, pois observara que a adição de hidróxi-

do de potássio ao sedimento urinário contendo 

pus, tornava a mistura espessa e viscosa (Fig. 8.51). 

•   Prova de Whiteside, em tubos de ensaio 

Essa prova pode ser perfeitamente feita em 

amostras de leite de ruminantes leiteiros, no mo-

mento do exame clínico desses animais, pois não 

exige manipulações complicadas. Foi originalmen-

te introduzida por Whiteside (1939), para o con-

trole de mamites em rebanhos de vaca leiteira.  

Reativos. Hidróxido de sódio normal (4%) e 
solução de bromocresol púrpura (1:300). 

Técnica. Em tubo de ensaio contendo 2mL 

de solução normal de hidróxido de sódio, adicio-

nam-se 2 a 3 gotas da solução de bromocresol  

  

 
Quadro 8.15 - Pesquisa de leite mamitoso: determinação do pH e celularidade pela prova da catalase. 

1. Avaliação do pH: 

- potenciômetro 
papel de azul bromo cresol - alcalinidade (7,2) 

2. Avaliação da celularidade - leucócitos (neutrófilos).  
2.1.   Prova da catalase (2H2O2 + catalase -> O2 + 2H2O): Em tubo de 

fermentação Interpretação 

O2 dispendido 

% m L 
< 20 < 4 

20-30 4-6 
30-40 6-8 
> 40 > 8 

2.2. Prova de Whiteside. 

2.3. Prova Schalm Noorlander - CMT. 

células/mL x 

10
3 
< 500 

500 a 1.000 
1.000 a 2.000 

>2000 
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Prova de Whiteside em lâminas 

D 
 

Figura 8.51 - Resultados da prova de Whiteside realizada 
em placa. A = ( ------- ) a mistura mantém-se opaca, sem 
grumos; B = (±—) a mistura mantém-se opaca, havendo 

percepção de partículas finas dispersas ou pequenos grumos 

aderidos na parede do tubo; C = (+—) a mistura apresenta 

coágulos - evidentes na homogeneização com bastão, 

inúmeros grumos de pequeno tamanho aderem-se à parede do 

tubo; D = (++-) a mistura apresenta coagulação e os coágulos 

acompanham o bastão de homogeneização; massas de grumos 

aderem-se à parede do tubo; E = (+++) a mistura coagula 

imediatamente e as massas movimentam-se com o uso do 

bastão homogeneizador; massas de grandes grumos 

coagulados aderem-se à parede do tubo. 

púrpura e, a seguir, colocam-se 8 a lOmL de leite 
(sem espuma); finalmente, homogeneíza-se a 
mistura por inversão do tubo de ensaio adequa-
damente tampado. 

Interpretação. Os resultados são assim anota 
dos: ( ---- ) para resultado negativo e (±—), (++-) e 

(+++), respectivamente, para as provas positivas, 
em crescendo, segundo a intensidade da reação, 
com aumento do número de células somáticas. 
A positividade da reação c sua intensidade são 
demonstradas pelo aparecimento de precipita-
dos que se aderem à parede do tubo nos movi-
mentos de inversão do tubo; simultaneamente, 
ocorre aumento de viscosidade da mistura. A 
leitura deve ser feita imediatamente após a homo-
geneização da mistura. 

Essa prova para avaliar o número de células 
somáticas do leite apresenta maior sensibilidade 
que a anterior e foi modificada por Murphy e 
Hanson (1941). A prova pode ser realizada cm 
lâminas ou em placas de vidro lapidado, seme-
lhantes às usadas no teste de soro-aglutinação 
rápida para diagnóstico de brucelose (placas de 
Huddleson). 

Equipamento e reativo. Placa de vidro com 
reticulado quadrado com 4cm de lado e solução 
normal de hidróxido de sódio, ou seja, solução a 4%. 

Técnica. No reticulado, colocam-se 5 gotas de 
leite, cuja temperatura deve se assemelhar àque-
la do ambiente. Em seguida adiciona-se l gota 
de solução de NaOH a 4%, fazendo-se, durante 
20 segundos, homogeneização com bastões de plás-
tico ou de madeira, espalhando-se a mistura em 
um círculo com aproximadamente 3cm de diâ-
metro. Recomenda-se realizar as provas com amos-
tras de leite recém-ordenhado. Quando a amostra 
tiver temperatura maior que a ambiental, reco-
menda-se adicionar-se 2 gotas de solução de NaOH 
a 4%, em vez de l gota.  

Interpretação. O resultado da reação nos casos 
de provas positivas demonstram a formação de 
massas viscosas que, sob atuação da homogeneização 
com bastão, reúnem-se em pequenos grumos bran-
cos, dispersos em fluido translúcido, quando ob-
servados com iluminação colocada sob a placa de 
vidro, as anotações dos resultados se faz da seguinte 

forma: reação negativa ( ---- ); reação suspeita (±—) 
e reações positivas, de acordo com suas intensida-
des e característica dos grumos, respectivamente, 
em (+—); (++-); (+++-); (++++) (Quadro 8.16). 

c) Prova de Schalm e Noorlander - Califórnia 
Mastitis Test (GMT) 

Essa prova foi padronizada por Shcalm e 
Noorlander em 1957, para determinar o número 
de células somáticas no leite produzido por gru- 

 

Quadro 8.16 - Pesquisa de leite mamitoso: determinação da celularidade pela prova de Whiteside. 

Prova de Whiteside (adaptação da prova de Donné) 
Reativo: NaOH 4% + Bromocresol púrpura 1:300 
Em tubos - 2mL NaOH + 3 gotas Bromocresol púrpura + 8ml_ de leite 
Cor violeta = alcalinidade 
Maior viscosidade + grumos = maior celularidade 
Em lâmina - 1 gota NaOH - 4% + 5 gotas leite   -» grumos (+) 
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pôs de vacas (leite de tambor ou tanques) e ava-

liar a higiene da produção, como também esti-

mar a ocorrência e influência da mamite sobre a 

produção leiteira dos rebanhos. A prova do CMT 

baseia-sc nos princípios de reação do ADN nu-

clear com a soda, como já descrito para a prova de 

Whiteside; todavia, os dois autores citados veri-

ficaram que a adição de um agente tenso-ativo 

melhorava o poder de destruição das células so-

máticas, tornando as reações mais evidentes. Assim 

sendo, Schaim c Noorlander (1957) associaram à 

soda um agente tenso-ativo amniônico, isto é, o 

alquil-aril sulfonato. Esse detergente atuará tam-

bém sobre os glóbulos de gordura, reduzindo seus 

volumes e facilitando sua dispersão, permitindo 

melhor avaliação das reações. O CMT foi modi-

ficado, no Brasil, por Fernandes, docente do Curso 

de Medicina Veterinária da Universidade Fede-

ral do Rio Grande do Sul, substituindo o deter-

gente por produto comercial de limpeza domés-

tica, dando à prova a denominação de Teste de 

Mamão. 

Reativos. O reativo de Schaim e Nooríander\&vci 

a seguinte constituição: hidróxido de sódio 13,5g; 

púrpura de bromocresol a 0,4g; alquil-aril-sulfonato 

de sódio l,9g; completando-se o volume com água 

q.s. 3,8L. 

A reação é feita em bandejas especiais conten-

do 4 receptáculos, numerados e/ou identificados pelas 

letras: B e A para amostras de leite das glândulas 

anterior e posterior esquerdas; D e C para amostras 

das glândulas anterior e posterior direitas. O siste- 

ma foi padronizado para vacas leiteiras, podendo ser 

plenamente utilizado para búfalas e tem sido, com 

reservas, utilizado em cabras. Evidentemente, em 

cabras utilizam-se apenas dois receptáculos. Os re-

sultados obtidos são controversos, pois os caprinos 

têm, em condições fisiológicas, maior número de 

células somáticas que vacas e búfalas. 

Técnica. Nos receptáculos da placa, ordenha-

se aproximadamente 2mL de leite; a igualdade 

de volume é conseguida inclinando-se a placa 45". 

Adiciona-se igual volume do reativo para, a se-

guir, homogeneizar-se a mistura com movimen-

tos circulares (atualmente essas placas trazem duas 

marcas elevadas que, quando na referida inclina-

ção, indicam, aproximadamente, os volumes do 

reativo e da mistura total).  

Natureza da reação da prova de Schaim e 

Noorlander. O princípio ativo da reação é o ácido 

desoxirribonucléico (ADN) liberado do núcleo das 

células somáticas, principalmente dos leucócitos, 

destruídos por ação da soda e do detergente 

amniônico, resultando na gelificação da mistura. 

O pH da reação será demonstrado pelo indicador -

púrpura de bromocrezol. 

Interpretação. A avaliação dos resultados po-

sitivos na prova CMT c feita pela intensidade da 

viscosidade desenvolvida. Da mesma forma, ob-

servam-se as modificações do pH: coloração vio-

leta representa pH alcalino (ale = 7,2) amarelada 

o pH ácido (ac = 5,2), estes dados devem figurar, 

nos resultados da reação, com a avaliação da in-

tensidade da reação (Fig. 8.50).  

Tabela 8.12 - Avaliação da prova de Schaim e Noorlander (CMT) em leite de vaca. 

Prova de Schaim e Noorlander (CMT)  
Reativo: NaOH 12,5g + púrpura de bromocresol 0,4g + detergente aniônico 1,9g + H.,Oqs 3,8L  
Prova em bandeja especial (2mL leite + 2ml_ reativo)  

( ---- ) negativo Mistura sem modificação 

(±—) traços Mistura com viscosidade fugaz-desaparece com 
a movimentação 

(H—) levemente positivo       Reação demonstrando viscosidade da mistura 

(++-) fracamente positivo       A homogeinização da mistura demonstra ocor rência 

de sua gelificação 

(+++) fortemente positivo       Na mistura, além da gelificação, demonstra -se 
coagulação com formação de massas gelatinosas 

stimativa do número de células 

somáticas por mL e a 

amplitude de variação 

Até 200.000 (até 25% Ne)  

1 50.000 a 500.000 (30 a 40% de Ne) 

400.000 a 1.500.000 (40 a 60% de Ne) 

800.000 a 5.000.000 (60 a 70% de Ne) 

mais de 5.000.000 (70 a 80% de Ne) 

Ne = leucócitos do tipo polimorfo nuclear neutrófilos. 

Resultado segund os 

autores 
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Figura 8.52 - Esquema da realização da prova de Schalm 

e Noorlander - CMT. (A) Colheita do leite na bandeja 

do CMT; (B) inclinação de 45° para igualar os volumes de 

leite colhido; (C) adição de igual volume de reativo CMT; 

(D) homogeneização da mistura, verificando-se o 

aparecimento de sua viscosidade; (E) reação francamente 

positiva (reação intensa +++). 

A prova GMT pode ser feita, sem dificulda-

de de interpretação, nas fêmeas de bovinos e 

bubalinos (Fig. 8.52). Todavia, deve-se destacar 

que, nas cabras e ovelhas, há presença, no leite, 

de corpúsculos citoplasmáticos resultantes do pro-

cesso apócrino da secreção láctea, bem como a 

existência de maior número de células somáticas 

em condições fisiológicas. Entretanto, os corpús-

culos não reagem com os reagentes utilizados na 

realização dessa prova, pois são desprovidos de 

ADN. Nesse momento é conveniente fazer-se o 

primeiro alerta sobre o uso dos métodos semiquan-

titativos de avaliação de resultados, por provas que 

demonstram qualidades de reações, sem permitir 

sua exata quantificação. Essas são provas que 

dependem do virtuosismo do examinador, isto é, 

relacionam-se mais com a capacidade do avalia-

dor em diferenciar reações que de sua experiên-

cia e por isso são dependentes de inúmeros fato-

res aleatórios. 

Os resultados da prova de CMT em caprinos 

e ovinos devem ser interpretados com muito cri-

tério em face do tipo de secreção do leite c de  

sua constituição, particularmente no que se refe-
re ao número de células somáticas (exuberante 

quantidade de células epiteliais e de leucócitos). 

Assim sendo, os resultados se caracterizam por 

evidente formação de grumos e aumento da vis-

cosidade, quase sempre considerados como for-

temente positivos. Tal restrição traz, pelo menos, 

uma vantagem: o método não permitirá "o diag-

nóstico de mamitc assintomática". Os especialis-

tas Mary C. Smith e Uavid M. Sherman, no livro 

"Goat Medicine" (1994), destacaram: "o leite de 

cabra, naturalmente, tem uma maior quantidade 

de células epiteliais que o leite de vaca, sendo 

considerado que leite, cujo resultado seja T (traços) 

ou l (fracamente positivo) representariam resul-

tados de amostras com até l milhão de células 

somáticas por mililitro, não representando moti-

vo de preocupação". 

Apesar dos referidos autores utilizarem no 
texto do livro a designação mamite assintomática, 

destacaram: "a precariedade do uso do GMT (ou 

outro teste qualquer), para o diagnóstico da mamite 

assintomática, depende da prevalência da mamite 
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no rebanho; em rebanho submetido a bom manejo 

sanitário, o valor de um resultado positivo e de 

insignificante valor diagnóstico". 

Como foi destacado anteriormente, os resul-

tados obtidos no leite de pequenos ruminantes 

devem ser interpretados com atenção, destacan-

do: o resultado negativo é um bom indício de 

ausência do processo inflamatório da mama; os 

resultados ligeiramente positivos são observados 

cm animais sadios e podem representar até 1,5 x 

l O6 células somáticas por mL; os fortemente posi-

tivos indicam, seguramente, uma reação causada 

por um processo inflamatório da mama e resulta-

dos com até 5,0 x K)6células somáticas por mL. 

Na avaliação dos resultados da prova de 
Schalm e Noorlander devem ser considerados 

e destacados alguns detalhes. A maior intensi-

dade de reação da prova pode ser observada no 

final da lactação ou durante enfermidades sis-

témicas. Todavia, nessas circunstâncias, o re-

sultado é observado no leite obtido em todas 

as glândulas que constituem o úbere; se hou-

ver resultados diferentes entre as amostras das 

metades ou dos quartos da mama, há indícios 

evidentes de inflamação no quarto ou metade 

que apresentar reação mais intensa.  

Apesar dos resultados de pequeno valor apre-

sentados pelo CMT cm cabras e ovelhas leitei-

ras, não se poderia deixar de apresentar, neste 

momento, o sistema de apreciação dos valores 

dessas provas delineado por Schalm e cols., 1971, 

idealizadores do método, configurando nas Ta-

belas 8.12, 8.13 e 8.14 a interpretação dos resul-

tados no leite de vacas, cabras c ovelhas. 

Observação: Na avaliação dos resultados do 
CMT, em amostras de leite de ruminantes obti-
das de glândulas mamarias sadias ou suspeitas, 
demonstrou-se serem inúmeras as circunstâncias 
em que o aumento da cclularidade do leite não 
se deve, seguramente, a processos inflamatórios 
de origem infecciosa. Sabe-se que há maior nú-
mero de células somáticas quando houver reten-
ção de leite entre ordenha, no início c no final da 
lactação, nos primeiros e nos últimos jatos de uma 
ordenha, mas sem dúvidas essa ocorrência é pre-
dominante nas mamites. 

Exame Microscópico do Leite 

O exame microscópico do leite, com finalida-
de de estabelecer o número de células somáticas 
por mililitro de leite, bem como para avaliar as 
características morfológicas dessas células, neces-
sariamente não é feito em amostras estéreis de leite. 
Todavia, como esse é um exame semiológico mais 
complexo, exigindo utilização de laboratório espe-
cial, ele é feito na mesma amostra destinada aos 
exames microbiológicos, evitando-se assim a ne-
cessidade de outra colheita de amostra. 

Colheita de Amostras de Leite 

As amostras de leite destinadas a exames 
laboratoriais, principalmente para realização de 
exames bacteriológicos, devem ser colhidas com 
cuidados de assepsia. As normas a seguir descri-
tas são recomendáveis, pois cm buiatria resulta-
ram em excelentes resultados. 

  

( ----- )  negat ivo 

(± — )  t ra ç os 

(H ---- ) levemente positivo  

(+ H—) fracamente positivo 

(+ + +) fortemente positivo 

Reação sem modificação 

Reação com l íquido mucoso na peri feria  do re -

ceptáculo 

Reação com formação muco-floculenta, sem ten-

dência  a  fo rma r c ume ce nt ra l  

Reação com formação de gel  semi -líquido,  com 

movimento em massas e formação de cume central  

Reação com formação de massa gelatinosa con vexa e  

pre sa  ao fund o do receptác ulo  

660.000  (240 .000  a  1 .440 .000 ) 

2 .400.000  (1 .080.000  a  5 .850.000) 

mai s de  10 .000 .000 

 

 

Tabela 8.13 - Avaliação da prova de Schalm e Noorlander (CMT) em caprinos (segundo Schalm e cols., 1971).  

Estimativa do numero de células 

somáticas por mL e a amplitude 

de variação 

60.000 (até 480.000) 270.000 

(até 630.000) 

esuitaao segundo os 

autores 

Na notação de resultados por cruzes, recomenda-se sempre deixar claro o número máximo considerado: - = (-); ± = ((+)-); + = (+-); ++ = (++-) e +++   

= (+++). 
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Tabela 8.14 - Avaliação da prova de Schalm e Noorlander (CMT) em ovinos (segundo Schalm e cols., 1971). 

Resultado segundo 

os autores 

( ---- ) negativo 

(±—) traços 

(H—) levemente positivo 

(+H—) fracamente 

positivo (+++) fortemente 

positivo 

Avaliação 

Reação sem modificação 

Reação com líquido mucoso na periferia do re-

ceptáculo 

Reação com formação muco-floculenta, sem ten-
dência a formar cume central 

Reação com formação de gel semi-Iíquido, com 

movimento em massas e formação de cume central 

Reação com formação de massa gelatinosa con-

vexa e presa ao fundo do receptáculo 

Estimativa do número de células 

somáticas por mL e a 

amplitude de variação 

30.000 (até 310.000) 

200.000 (até 520.000) 

900.000 (200.000 a 2.800.000) 

2.800.000 (1.144.000 a 4.800.000) 

9.500.000 (1.250.000 a 1 7.000.000) 

  

  

Inicialmente, faz-se a assepsia da extremidade 
do teto, particularmente do orifício do teto. Com 
chumaço de algodão embebido em álcool a 70%, 
limpa-se a extremidade do teto para, a seguir, passar 
com energia pequenos pedaços de algodão 
embebido na mesma substância inúmeras vezes 
sobre o orifício do teto, recomendando-se a cada 
limpeza renovar-se o algodão (Fig. 8.53). Entre-
tanto, pelo pequeno tempo de atuação do álcool 
a 70%, a assepsia seria mais mecânica do que por 
ação asséptica. Não se recomenda deixar o teto 
molhado com álcool ou o uso de soluções assép-
ticas enérgicas, pois contaminando o leite, essas 
substâncias impediriam ou dificultariam o cres-
cimento bacteriano. 

O volume de leite a ser colhido varia entre 5 
c lOmL, de acordo com a capacidade do recipien-
te utilizado e as necessidades das provas. Reco-
mendam-se tubos de centrífuga de vidro, com 
capacidade para 15mL, providos de rolha de cor-
tiça ou borracha, protegidos por papel manilha e 
esterilizados em forno Pasteur. É conveniente 
ressaltar que é mais importante colher uma amostra 
representativa que uma amostra volumosa; esse 
cuidado se aplica, particularmente, para animais 
rebeldes, quando a ordenha é mais difícil, em face 
das reações e indocilidade do animal. 

Os primeiros jatos de leite, ou seja, o leite 
acumulado nas cisternas do teto, no período en-
tre ordenhas, são desprezados, pois apresentam 
grande número de bactérias saprófitas e a orde-
nha previa descontamina o ductuspapillaris. To-
davia, cabe, mais uma vez, ressaltar que o exa-
me da glândula mamaria é um complexo 
semiológico no qual se inscrevem inúmeras pro-
vas, destacando avaliação macroscópica do lei- 

te, determinação do pH e realização da prova de 
Schalm e Noorlander. Por isso, no momento da 
colheita da amostra, já realizou-se previamente 
o escoamento do leite retido nas cisternas; por-
tanto, já houve uma limpeza mecânica do canal 
do orifício do teto. 

A amostra é colhida por ordenha em sentido 
horizontal, isto c, mantendo-se o tubo coletor paralelo 
ao solo, protegendo se a parte estéril da rolha sob a 
mão que a segura, juntamente com o mencionado 
tubo (Fig. 8.53). Assim, evitar-se-á que pêlos e outros 
detritos contaminem a rolha ou penetrem, inadver-
tidamente, no interior do tubo de colheita, alterando 
a qualidade semiológica da amostra. 

Fssa amostra deve ser enviada, imediatamen-
te, ao laboratório, ou refrigerada, podendo ser uti-
lizada dentro de 24 horas, sem outros cuidados 
de conservação. 

Contagem de Número de Células Somáticas 

A contagem de células somáticas do leite, em 
animais ruminantes de uso leiteiro, praticamente 
refere-se ao número de leucócitos; mas no caso 
particular dos caprinos é conveniente ressaltar que 
o número de células somáticas é muito grande, 
pois aos leucócitos se associam às células de des-
camação do tecido epitclial de revestimento in-
terno das várias estruturas da glândula mamaria. 

Cabe ressaltar, mais uma vez, a ocorrência dos 
corpúsculos citoplasmáticos no leite de vaca, 
partículas assemelhadas em tamanho e forma aos 
leucócitos e que dificultam a avaliação qualitati-
va e quantitativa das contagens de células somá-
ticas, principalmente quando a contagem se faz 
por contadores eletrônicos de partículas. 
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Entre os leucócitos observados no leite, pelo 

significado diagnóstico que apresentam, destacam-

se os polimorfonucleares granulócitos neutrófilos. 

Inúmeras foram as técnicas recomendadas para 

a contagem total das células somáticas do leite, 

merecendo destaque as expostas no Quadro 8.17. 

Método de Trommsdorff. Essa é uma técnica 

baseada na centrifugação e separação das células 

por decantação, com auxílio de centrifugação em 

tubos especiais, com capacidade para lOmL de 

leite. A avaliação do número de células é propor-

cional ao volume do sedimento, medido na por-

ção capilar aferida, existente na extremidade desses 

tubos. A avaliação semiquantitativa é considera-

da pouco sensível dando, entretanto, informações 

válidas para o diagnóstico clínico, principalmen-

te se a coloração do sedimento for amarelada, 

revelando a presença de piócitos e, assim, detec-

tando a ocorrência de um processo inflamatório 

catarral da glândula mamaria (ver Quadro 8.17). 

Método de Prescott e Ereed. Este método de 

contagem de células somáticas é feito em esfrega-

ços de leite corados. Segundo os autores citados, 

0,lmL de leite homogeneizado deve ser estendi-

do sobre uma área de lcm
z
 demarcada em uma 

lâmina de vidro lapidado, para em seguida ser seco 

e fixado em álcool metílico e corado com uma 

solução de azul de metileno, ou outro corante celular. 

As células são contadas sobre 100 diferentes cam-

pos microscópicos (utilizando-se objetiva de imer-

são). Para o número global de células somáticas 

por mL de leite, multiplica-se o número de célu-

las encontradas em 100 campos por 5.000. Esse fator 

de multiplicação poderá variar na dependência das 

características do microscópio utilizado (do fator 

do microscópio) (ver Quadro 8.17). 

Contagem de células somáticas em câmaras 

hematimétricas. A contagem das células pode ser 

feita cm amostras diluídas em líquidos especiais, 

que permitam a fragmentação dos glóbulos de 

gordura e uma perfeita dispersão das células, em 

câmaras hematimétricas tipo Neubauer modifi-

cada ou similares. A técnica assemelha-se à des-

crita para contagem de hemácias c leucócitos 

sanguíneos. 

Contagem em Contadores Automáticos 

a) Contagem eletrônica. A contagem eletrônica das 

células somáticas utilizando-se aparelhos como 

o Coulter Counter (contador eletrônico de par-

tículas), apesar de facilitar e dar precisão e 

sensibilidade à contagem, exige um labora- 

tório sofisticado e não deve ser recomendado 

para contagem de células somáticas do leite de 

caprinos. Tal restrição é consequente à 

ocorrência das partículas citoplasmáticas no 

leite de cabra (não existe no leite de vaca), 

que têm tamanho semelhante ao dos leucó-

citos e, por isso, as contagens assim determi-

nadas, apresentam valores que são praticamen-

te o dobro do número real das células somá-

ticas existentes na amostra de leite. Esse tipo 

de contagem em leite de vacas aplica-se, prin-

cipalmente, para avalilar a condição de pro-

dução higiénica do leite de consumo e para 

controle clínico-epidemiológico da mamite nos 

rebanhos leiteiros.  

b) Variações do número de células somáticas no leite. 

A contagem padrão de células no leite deve 

ser feita em amostras obtidas imediatamen-

te antes da ordenha normal e seus valores, 

em termos médios, atingem cifras maiores que 

400.000 células/mL para vacas e de 800.000 

células/mL para cabras. Observa-se aumento 

fisiologicamente no início e no final da 

lactação (no final da lactação, observa-se au-

mento de macrófagos e células epiteliais 

descamadas); sendo também maior o número 

de células somáticas, no início c no final da 

ordenha; cm condições patológicas, aumenta 

nas congestões mamarias, na retenção de 

leite na mama (ordenha mal feita), nos trau-

matismos e principalmente nas mamites. A 

interpretação da contagem de células so-

máticas do leite das vacas somente terá signi-

ficado semiológico para o diagnóstico dos casos 

de mamite se forem utilizados métodos apro-

priados - sensíveis e específicos e padroni-

zados para serem utilizados nessa espécie de 

animais domésticos, pois o leite da vaca di-

fere do leite da cabra, principalmente, por ser 

resultante de secreção do tipo apócrino de 

secreção láctea, dando-lhe características pró-

prias. Como citado na literatura consultada: 

"a aplicação em caprinos leiteiros de testes, 

provas e regulamentos, padronizados e de-

senvolvidos para bovinos, frequentemente, 

levam os criadores e produtores comerciais a 

uma situação de pânico, quando interpreta-

se o grande número de células contadas como 

evidência de sérios problemas de mamite no 

rebanho ou se houver ameaças de sanções eco-

nómicas pelos órgãos de fiscalização da pro-

dução higiénica do leite" (Smith e Sherman 

- 1994). 
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Quadro 8.17 - Exame macroscópico do leite: contagem de células somáticas.  

1) Colheita de amostras 
• Esterelidade - assepsia - evitar contaminação. 

2) Contagem de células somáticas 
• Método de Trommsdorff - por centrifugação (avaliação do volume do sedimento).  

• Método de Prescott e Breed - contagem das células em esfregaço de leite corado x fator microscópico.  

• Contagem em câmaras hematimétricas, contadores eletrônicos e avaliação do ADN do núcleo das células. 

  

Mamite catarral por Estafilococus coagulase (-) 

Mamite catarral por Estafilococus coagulase (+) 

Mamite catarral por Estreptococus 

700.000-5.OOO.OOOcel/m L 

600.000-1 .OOO.OOOccl/mL 

1.500.000-4.500. OOOcel/mL 

  

Pelas razões mencionadas, as determinações 

do número de células somáticas no leite uti-

lizando-se contadores eletrônicos do tipo 

CoulterGounterrião são consideradas nem es-

pecíficas ou sensíveis para o diagnóstico de 

mamites nos caprinos, pois aproximadamen-

te um terço dos resultados obtidos em ani-

mais sadios foi maior que dois milhões de 

células por mililitro. 

c) Método "Fossomático" de contagem de células 

somáticas no leite. Esse método de determina-

ção automatizada de contagem celular em flui-

dos orgânicos utiliza uma técnica fluorescente 

reagindo o leite com um corante que tem 

afinidade específica para o ácido dcsoxirribo-

nucléico do núcleo das células, portanto, sen-

sível e específico para determinar essas célu-

las. Por isso é recomendado, atualmente, por 

associações responsáveis pelo controle higié-

nico do leite. Nesse tipo de contagem, incluem-

se as células epiteliais e os leucócitos. No caso 

do leite de cabra, não há interferência das par-

tículas citoplasmáticas, oriundas da secreção 

apócrina de leite, pois as partículas citoplas-

máticas são destituídas de ADN. 

Diferenciação das Células Somáticas do Leite 

A diferenciação das células somáticas é feita 

sobre esfregaços corados, feitos com leite homo-

geneizado ou a partir de sedimento da amostra, 

após a centrifugação. 

Técnica. O esfregaço pode ser feito com a 

amostra utilizada para a contagem total de célu-

las somáticas ou com sedimento de leite, antes 

da realização do exame microbiológico do leite (a 

centrifugação da amostra do leite antes da reali-

zação do exame bacteriológico é um método de 

concentração que facilita o isolamento de bacté-

rias). Nesse último caso, a amostra é centrifugada 

durante 10 a 15 minutos com 2.500rpm; despre- 

  

A B 

Figura 8.53 - Colheita de amostras estéreis de leite: 
A) Assepsia da cúpula e orifício do teto 

B) Colheita do leite mantendo o tubo em posição horizontal (evita que pelos e sujidades caiam dentro do tubo)  
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ga-se o tampão de gordura por aquecimento; 

despreza-se o sobrenadante, colhendo-se o sedi-

mento com alça de platina estéril, distribuindo-o 
sobre lâmina lapidada; para finalmente deixar o 

esfregaço secar e, em seguida, fixá-lo durante 10 

minutos, em álcool metílico.  

Em ambos os casos, a coloração é realizada 

com solução aquosa de azul de toluidina a l :2.000, 

durante l minuto ou com corante de Rosenfeld 

(atuação entre 5 e 10 minutos). Em seguida, o 

esfregaço é lavado, seco c observado em micros-

copia de campo claro (aumentado em 800 vezes). 

Interpretação. Nos esfregaços, são diferencia-

dos os seguintes tipos de leucócitos: polimorfo-

nucleares neutrófilos e eosinófilos; mononuclea-
res linfócitos e monócitos (macrófagos). Além disso, 

encontram-se, no caso do leite de cabras, inúme-

ros corpúsculos citoplasmáticos. No colostro, 

encontram-se conglomerados de células com ci-

toplasma espumoso, denominadas corpúsculo de 

Nissen. Na contagem diferencial das células so-

máticas do leite de vacas são descritos, ainda, um 

grande número de células epitcliais (descamadas, 

cilíndricas e cúbicas). E, em condições patológi-

cas, descreve-se, ainda, a presença de células 

gigantes (na tuberculose), eritrócitos e fragmen-

tos de células desintegradas (ver Quadro 8.18).  
Nas mamites agudas, predominam os leucó-

citos, principalmente os polimorfbnuclcares neu-

trófilos. Nas mamites catarrais crónicas, aparecem 

nos esfregaços, feitos com sedimento, conglome-

rados de neutrófilos, envolvidos por massas de 

fibrina. Nas mamites apostematosas, além das 

massas de fibrina, observa-se uma granulação 

escura, dando um aspecto de penteado sobre o 

esfregaço. 

Destaca-se, ainda, que no esfregaço do leite, 

nos casos de amostras colhidas de glândula aco- 

metida por mamite, observa-se a presença de 

grupos de bactérias, tendo então, esse exame, a 

conotação de bacterioscopia. 

Exame Microbiológico do Leite 

Um dos conceitos fundamentais da semiologia 

e patologia clínica, relacionados às enfermidades 

das glândulas mamarias, é aquele salientando que 

seus diagnósticos devem ser precisos e precoces, 

pois as lesões de tecidos glandulares são irrever-

síveis e, mesmo que a evolução leve à cura com-

pleta, o tecido glandular destruído transforma-se 
em fibroso, deixando de ter capacidade secreto-

ra. Baseado nesta afirmação, pode-se concluir que 

as normas utilizadas no exame microbiológico do 

leite devem ser as básicas dessa ciência, todavia 

submetidas a modificações a fim de poder-se apre-

sentar o diagnóstico ctiológico e a sensibilidade 

do agente microbiano causador da mamite aos 

antibióticos o mais rápido possível, isto é, entre 

36 e 48 horas. As técnicas rotineiras que serão ex-

postas a seguir são adaptadas do sistema de diagnós-

tico microbiológico das mamites padronizadas pelo 

laboratório especializado da Clínica Obstétrica c 
Ginecológica dos Bovinos, da Escola Superior de 

Veterinária - Hannovcr (ver Quadro 8.19).  

Colheitas de amostras. As amostras colhidas 

devem ser representativas do leite produzido pela 

glândula mamaria, recomendando, para tanto, usar 

as normas e cuidados de assepsia recomendados 

anteriormente. 

Preparo de amostra para provas bacteriológicas. 

Antes da realização das provas, as amostras de-

vem ser centrifugadas durante 10 a 15 minutos 

2.500rpm; desprega-se o tampão de gordura por 

aquecimento; desprcza-se o sobrenadante; restan- 

Quadro 8.18 - Exame microscópico do leite: identificação das células somáticas do leite. Diferenciação segundo 

Schõnberg (1951). 

3) Contagem diferencial de células somáticas 

Técnica: esfregaço —* fixação -» coloração = exame microscópico com imersão (800x) - número médio= 150.000 

(20.000 a 500.000) células somáticas por ml_. 

Diferenciação 
Polimorfonucleares neutrófilos 

Polimorfonucleares eosinófilos 

Mononucleares linfócitos 

Mononucleares monócitos 

50 - 70% 

O - 3% 
25 - 35% 

5 - 1 5% 

Outras células 
Células epiteliais descamadas; células gigantes (na tuberculose da mama); eritrócitos e corpúsculos de Nissen (corpúsculos 

colostrais). 
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Quadro 8.19 - Exame microbiológico do leite, como norma rotineira para complementar o diagnóstico das mamites. 

• Colheita e preparo da amostra para o exame. 

• Bacterioscopia - lâmina corada com azul de toluidina ou corante de Rosenfeld.  

• Isolamento de microorganismos do leite 
 

- Plaquear em ágar-sangue. 

- Semear em caldo glicosado. 

• Pesquisa de sensibilidade aos antibióticos: antibiograma. 

do o sedimento, concentrado para a realização dos 

exames microbiológicos: bacterioscopia; isolamento 

bacteriológico e avaliação da sensibilidade do 

agente bacteriano, frente a diferentes antibióti-

cos e quimioterápicos.  

a) Bacterioscopia. O exame microscópico do es- 

fregaço do sedimento lácteo, fixado em ál  

cool metílico e corado com azul de toluidina 

ou outro corante celular, utilizado para a ava 
liação das células somáticas permite a eviden- 

ciação das bactérias (o uso do corante de 

Rosenfeld, como recomendado em hemato 

logia, tem apresentado excelentes resultados), 

pois cora tanto o núcleo como o citoplasma 

das células somáticas. Nesses esfrcgaços,  

encontram-se, principalmente, estafilococos 

e estreptococos, que podem estar distribuí 

dos entre as células ou serem observados no 

interior delas, representando então uma fase 

do processo de fagocitosc. 

b) Isolamento de bactérias do leite. Após a realiza 
ção do esfregaço do sedimento lácteo para 

identificar as células somáticas ou evidenciar 

a presença de bactérias, a alça de platina deve 

ser esterilizada e reutilizada, semeando o  

sedimento lácteo cm ágar-sangue e, posteri 

ormente, em caldo glicosado. Os meios de 

cultura são a seguir incubados durante 18 a 

24 horas em estufas mantidas a 37°C. 

No uso rotineiro, as placas de ágar-sangue 

são subdivididas em 4 partes para permitir  

melhor aproveitamento do material de labo-

ratório e que 4 amostras sejam examinadas em 

apenas uma placa. Após a incubação as placas 

são avaliadas anotando-se a ocorrência e o tipo 

de hemólise, características e o tamanho das 

colónias. Das colónias evidenciadas, pode-se 

fazer o isolamento do agente bacteriano 

causador da mamite e determinar-se a espécie 

do microorganismo isolado (Quadro 8.20). c) 

Características das colónias em ágar-sangue. 

• Streptococcus: colónias finíssimas, lisas e 

brilhantes, associadas a vários tipos de  

hemólise. Staphylococcus aureus - colónias 

pequenas, elevadas, lisas, opacas ou bri 

lhantes, descoloridas, com hemólise do 

Tipo beta ou associada a hemólise alfa 

e delta. 

• Micrococcus: Staphylococcus coagulase ne 

gativo têm morfologia semelhante a an 

terior podendo apresentar halo de hemólise 

do Tipo beta com l mm de espessura.  

• Coliformes: colónias de tamanho médio, 

opaca, lisa, elevadas com odor de bolor. 

• Arcanobacterium pyogenes (anteriormente 

Corynebacterium c Actynomices}: colónias 

finíssimas e com pequeno halo de hemó 

lise, crescimento lento, devendo aguardar- 

se mais 48 horas de incubação para obte- 

rem-se melhores condições para a leitura 

do resultado. 

Quadro 8.20 - Frequência de bactérias patogênicas causadoras de mamite isoladas de amostras de leite de 160 casos clínicos 

de mamite em vacas leiteiras, criadas na região de Campinas - SP. 

Staphylococcus spp. 
Streptococcus spp. (agalactiae, dysgalactiae ou uberis) 
Arcanobacterium pyogenes 
Germes coliformes (bacilares) 
Fungos (leveduras) 
Germes indeterminados 

52,4% 

22,5% 

9,1% 

8,6% 

2,7% 

4,8% 
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Destaca-se que o isolamento de microor-

ganismos do género Mycoplasma exige 

meios sólidos ou líquidos especiais. Nos 

primeiros, crescem formando pequenas 
colónias típicas, comparáveis à forma de 

"ovos fritos" e, antes da realização da prova, 

devem ser mantidos em meios conserva-

dores (de transportes) adequados. 

d) Aspectos morfológicos das bactérias em esfregaços 

lácteos corados pelo Gram. 

• Streptococcus: cocos unidos em cadeia de, 

no mínimo 5 elementos arredondados ou 

ovais Gram-positivos. 

• Staphylococcus: cocos unidos em grupos de, 

no mínimo, 4 elementos arredondados  

Gram-positivos. 
• Coliformes: bacilos Gram-ncgativos. 

• Arcanobacterium  pyogenes:   elementos 

pleomorfos, semelhantes a "caracteres chi 

neses", podendo formar cadeias Gram- 

positivas. 

e) Características do crescimento em caldo glicosado. 

O crescimento em caldo glicosado pode ser  

observado após 18 a 24 horas de incubação a 

37°C. As seguintes características devem ser 

destacadas: 

• Staphylococcus: crescimento com turvação 

sem sedimento. 

• Streptococcus: crescimento com precipita 
ções e formação de grumos e, raramente,  

com turvações. 

• Coliformes: crescimento com intensa tur 

vação. 

• Arcanobacterium pyogenes: cresce mal nesse 

meio líquido de cultura. 

f) Pesquisa de sensibilidade dos germes causadores 

de mamite aos antibióticos. A sensibilidade dos 

germes é avaliada por meio de antibiogramas, 

podendo ser empregadas várias técnicas; uma 

dessas, realizada em placas de ágar-sangue será 

descrita a seguir. 

A cultura em meio líquido (caldo glicosado) 

é homogeneizada, e algumas gotas colocadas em 

placa com ágar-sangue e homogeneamente dis-

tribuídas com alça de Drigalsky. Após isso, espe-

rar-se alguns minutos, mantendo a placa sobre 

superfície nivelada, em posições equidistantes, 

são colocados os discos contendo quantidades 

padrões de antibióticos. Recomenda utilizarem-

se antibióticos que sejam facilmente encontrados 

no comércio e tenham indicação para uso intra-

mamário ou intramuscular (penicilinas, cloxacilina, 

cefalosporina, lincomicina, neomicina, canamicina, 

tetraciclinas, cloranfenicol, gentamicina, olean-

domicina, eritromicina, entre outros). As placas 

para o antibiograma devem ser incubadas a 37°C 

durante 12 a 24 horas, fazendo-se a leitura de acordo 

com o halo de inibição do crescimento bactcria-

no. De acordo com a espessura do halo de inibi-

ção e de acordo com a característica de antibióti-

cos, os resultados são assim expressos: R = resis-

tentes, S = sensíveis e MS = muito sensíveis.  

A terapia deve ser recomendada de acordo 

com a sensibilidade apresentada pelas cepas de 

germes isolados. Segundo a técnica descrita o 

tratamento específico pode ser preconizado em 

menos de 48 horas. Caso tivesse sido feito o iso-

lamento do agente, para, a partir de cultura pura, 

fazer o antibiograma, o resultado demoraria en-

tre 72 e 96 horas. Essa demora em ter-se a exata 

indicação para terapia específica poderia tornar 

irreversível a evolução da infecção, impossibili-

tando a cura mesmo após uso de medicamentos 

adequados. 

-
1 

OBSERVAÇÃO FINAL 

O perfeito diagnóstico das enfermidades da glân-

dula mamaria depende fundamentalmente de 

minucioso e adequado exame clínico do animal 

enfermo, alicerçado no conhecimento e na prática 

da metodologia técnica e normas da semiologia. 

Mas deve-se ressaltar que, no exercício rotineiro 

da profissão junto aos animais de produção, o médico 

veterinário se submeterá a lento, mas eficaz pro-

cesso de formação, atingindo a maturidade neces-

sária para o exercício da clínica veterinária. 

Com certeza, pode-se afirmar que, no caso 

específico da semiologia da glândula mamaria, a 

utilização do plano de exame clínico apresenta-

do nesse capítulo, associado à prática das técni-

cas recomendadas, o clínico veterinário estará apto 

a concluir seu exame clínico consistente e defi-

nitivo, estabelecendo em todos os casos o exato 

diagnóstico nosológico. 
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Inúmeros fatores podem afctar a capacidade reprodutiva, tais como: 
afecções inerentes ou não ao sistema reprodutor, estado sanitário e 
nutricional, idade e comportamento sexual. A demanda crescente por 
animais de genética superior, a disponibilidade de métodos de apro-
veitamento do sémen e a facilidade de utilização aumentaram consi-
deravclmente a responsabilidade na avaliação andrológica e tratamento 
dos distúrbios reprodutivos. A fertilidade é uma indicação sensível de 
saúde geral uma vez que pode ser afetada por qualquer doença pre-
sente em outra parte do organismo. Casos de infertilidade assintomá-
tica podem somente ser esclarecidos através de minucioso exame fí-
sico geral e específico do animal, associado à análise das condições 
nutricionais, sanitárias e de manejo reprodutivo.  

REVISÃO ANATÓMICA E FISIOLÓGICA DO 

SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO 

O sistema reprodutor masculino é composto por diferentes órgãos, 
os quais são responsáveis pela produção de hormônios androgêni-
cos, espermatozóides e líquido seminal, bem como pelo transporte 
de sémen durante a ejaculação (Quadro 8.21). As principais estruturas 
anatómicas e funcionais, como pênis, bolsa testicular, testículos, epi-
dídimos, duetos deferentes, ampolas e glândulas sexuais anexas, prós-
tata, glândulas vesiculares e bulbouretrais, acham-se distribuídas de 
acordo com a espécie. 

A bolsa testicular, presente em todos os animais domésticos, 
é uma evaginação do períneo composta basicamente por pele, faseia 
escrotal e uma camada fibroelástica subcutânea e muscular (túnica 
dartos), fundida ao folheto parietal da túnica vaginal. A pele tem 
uma epiderme fina e alguns poucos pêlos. A bolsa testicular regula 
a temperatura testicular por meio de dois mecanismos espe-
cializados: 

l. Resfriamento do sangue arterial antes de entrar no testículo, através 
da troca de calor com o sangue venoso no plexo pampiniforme, 
localizado no cordão espermático; 
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(Quadro o.21 ~ Principais constitumt 

sistema reprodutor masculino. 

• Bolsa testicular 

• Testículos 

• Epidídimos 

• Duetos deferentes 

• Cordões espermáticos 

• Glândulas prostática, vesiculares e bulbouretrais  

• Prepúcio e pênis 

Quadro 8.22 - Tempo médio de descida 

testículos para a bolsa testicular. 

• Garanhão: 9 a 11 meses de gestação 

• Touro: até 4 meses de gestação 

• Carneiro: 80 dias de gestação 

• Cão: 5 dias após o nascimento 

• Gato: 2 a 5 dias após o nascimento 

  

2. Movimentação dos testículos pela contração 

do músculo cremastérico externo e túnica 

dartos, retraindo-os parapróximo do corpo, quan-

do a temperatura externa estiver baixa ou pelo 

seu relaxamento, deixando-os afastados do corpo, 

quando a temperatura estiver elevada. 

Nos animais domésticos, os testículos estão 

localizados na região inguinal ou sub-inguinal, 

dentro da bolsa testicular, portanto, fora da 
cavidade abdominal. Cada testículo se situa 

dentro do processo vaginal, uma extensão sepa-

rada do peritônio que passa pelo canal inguinal. 

Os anéis inguinais interno e externo permitem 

a passagem do processo vaginal e de seus consti-

tuintes, além de servir como trajeto para impor-

tantes vasos c nervos, os quais irrigam e iner-

vam os órgãos genitais. Os testículos são os ór-

gãos mais importantes do sistema reprodutor 

masculino. Nos mamíferos domésticos, a função 

testicular normal, sobretudo a espermatogêncsc, 

depende do mecanismo de termorregulação de-
sempenhado pelo músculo cremastérico e túnica 

dartos, os quais respondem efetivamente à va-

riação da temperatura ambiente. Por isso, nos 

machos domésticos, os testículos se localizam fora 

da cavidade abdominal, ou seja, na bolsa testi-

cular, onde a temperatura é cerca de 3 a 4°C menor 

do que a temperatura corporal.  

Os testículos dos cães são relativamente pe-

quenos e têm seus eixos longitudinais cm sen-

tido oblíquo e dorsocaudal. A bolsa testicular 

se localiza entre a região inguinal e o ânus, sendo 

visível olhando-se o animal por trás. Em gatos, 
observa-se uma bolsa testicular ventral ao ânus. 

A descida dos testículos para a bolsa testicular 

(Quadro 8.22) é facilitada QQ\O gubernáculo, um 

cordão de tecido mesenquimal, o qual liga o tes-

tículo e o epidídimo, em desenvolvimento, à 

bolsa testicular em formação. A subsequente re-

gressão, associada ao aumento de volume do 

gubernáculo, imediatamente distai ao anel in- 

guinal externo, ajuda na migração dos testícu-

los. A descida, porém, é passiva, pois não existe 

tecido contrátil no gubernáculo. Na maioria das 

espécies domésticas a passagem dos testículos 

através do canal inguinal ocorre por volta de 

duas semanas após o nascimento, permitindo 

que assumam uma posição definitiva dentro cio 

escroto. A idade do descenso testicular não está 

estabelecida com exatidão nos animais 

domésticos de companhia. Em cães e gatos é 

um evento observado após o nascimento e de-

pende da raça. Como regra geral, os testículos 

devem ser palpáveis na bolsa testicular, em 

ambas as espécies, no máximo até oito semanas 

de idade. No cão, é raro os testículos descerem 

após 14 semanas e não o fazem após os seis meses 

de idade. Os espermatozóidcs e o líquido pro-

duzido pelos túbulos seminíferos são transpor-

tados até o epidídimo, onde os espermatozói-

des se concentram e amadurecem. O epidídimo, 

adjacente às superfícies dorsal, medial e caudal 

do testículo, apresenta três partes distintas: cabeça, 

corpo e cauda. A partir da cauda, origina-se o dueto 

deferente, o qual irá se ligar à uretra pélvica. A 

cabeça do epidídimo absorve uma quantidade 

considerável de líquido originado nos túbulos 

seminíferos, resultando em aumento da concen-

tração de espermatozóides. A cauda armazena 

cerca de 80% das células germinativas maduras. 

Não havendo ejaculação, o principal destino dos 

espermatozóides é a descarga espontânea na 

uretra e eliminação na urina.  

No garanhão, os testículos se situam na re-

gião pré-púbica, dentro da bolsa testicular, em 

uma posição praticamente horizontal. A bolsa tes-

ticular é lisa, firme, elástica e de forma globular 

c, como em outras espécies, contém numerosas 

glândulas sudoríparas, as quais contribuem para 

a termorregulação. Os testículos são geralmente 

assimétricos, sendo o esquerdo, na grande maioria 

das vezes, maior e mais penduloso do que o 

direito, além de estar situado mais caudalmente 

ao testículo direito. 
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A bolsa testícular, no touro, situa-se um pou-
co mais à frente do que no garanhão. É longa e 

pendulosa. Os testículos são maiores, com aspec-

to ovalado e alongado. 

O pênis apresenta forma cilíndrica em todas 

as espécies, estendendo-se, exceto no gato, do arco 

isquiático até as proximidades do umbigo, na 

parede abdominal ventral. Tem como funções 

básicas depositar o sémen no trato genital feminino 

e expelir a urina para o meio exterior. A porção 

livre do pênis do cão contém o osso peniano, que 

se desenvolve após o nascimento, podendo che-

gar a até 12cm de comprimento nos cães de grande 

porte. A glande é relativamente longa, com a parte 

cranial cilíndrica e extremidade pontiaguda. Cau-

dalmente à glande, encontra-se o bulbo da glande 

do pênis, bastante evidente durante a ercção, já 

que aumenta cerca de duas a três vezes, contri-

buindo para o "aprisionamento" ou "nó" durante 

o coito. Ao cessar o impulso pélvico, o cão 

desmonta e se volta contra a cadela, com o pênis 

ereto e girado 180° num plano horizontal, perma-

necendo na vagina até acabar a ereção, a qual pode 

demorar de 15 a 30 minutos. O pênis do gato tem 

uma peculiar orientação, com o seu orifício uretral 

apresentando-se caudodorsal, ao passo que a porção 

dorsal do pênis se posiciona cranioventralmente. 

A porção livre do pênis é cónica, revestida por 

algumas pequenas papilas ou espículas, desen-

volvendo-sç entre dois e seis meses de idade e 

que regridem em animais castrados. O prepúcio 

do cão está, efetivamente, separado da parede 

abdominal, mas pode permanecer ligado a ela por 

uma prega da pele (frênulo persistente).  

O pênis do cavalo, quando em repouso, mede 

cerca de 50cm de comprimento; durante a ereção, 

sua extensão aumenta em 50% ou mais. A extre-

midade livre da glande peniana, quando expandi-

da, é convexa e circundada por uma proeminente 

borda (coroa da glande); apresenta uma profunda 

depressão em sua parte inferior (fossa da glande), 

onde a uretra se exterioriza cerca de 2cm, poden-

do ser sede de lesões, como a habronemíase. Nas 

outras espécies, o referido órgão tem a extremida-

de afilada. O prepúcio contém um material espesso 

conhecido como esmegma, que se acumula ao longo 

do pênis. A fossa uretral circunda o processo ure-

tral e se comunica dorsalmente com o divertículo 

uretral sendo, também, um local de acúmulo de 

esmegma. 

O pênis do touro é mais longo e de menor 

diâmetro do que o do garanhão, formando, logo 

abaixo da bolsa testicular, & flexura sigmóide ou o 
S peniano, que se desfaz durante a ereção, fazendo 
com que o pênis se exteriorize cerca de 30 a 45cm 
além do orifício prepucial. O prepúcio c relativa-
mente longo e estreito; contudo, o orifício deve 
ser pérvio a dois dedos. A genitália externa dos 
carneiros se assemelha à do touro, com duas di-
ferenças básicas. Os testículos são proporcional-
mente maiores e a uretra se projeta além da glande 
peniana, formando o apêndice vermiforme ou 
vermicular da uretra. No bode, a extremidade do 
pênis é enrolada, sobretudo durante a cópula 
(Quadro 8.23). 

Além dos espermatozóides, o sémen é com-
posto principalmente de secreções das glândulas 
sexuais acessórias (próstata, glândulas vesiculares 
e glândulas bulbouretrais), as quais acrescentam 
volume, nutrientes, tampões e outras substâncias, 
cujas funções ainda permanecem desconhecidas. 
Essas secreções são chamadas de plasma ou líquido 
seminal. A presença, o tamanho e a localização 
dessas glândulas variam consideravelmente com 
a espécie. A próstata, por exemplo, é dissemina-
da na uretra pélvica de ovinos e caprinos, ao passo 
que no touro, apresenta uma parte difusa e um 
corpo discreto. A próstata é um órgão compacto 
no cão c, de fato, é a única glândula acessória 
encontrada nessa espécie. A próstata do cão é 
esférica e lisa, dividida em lobos esquerdo e direito, 
envolvendo completamente a uretra. Em gatos, 
a glândula prostática tem uma superfície irregular, 
cobrindo a uretra somente em suas porções dorsal 
e lateral. As ampolas são dilatações que se originam 
nas extremidades distais dos duetos deferentes, 
sendo mais pronunciadas no cão c no cavalo. As 
glândulas vesiculares são alongadas e relativamen-
te grandes nos animais domésticos. As glândulas 
bulbouretrais ou glândulas de Cowper estão 
localizadas mais caudalmente, encontrando-se 
em posição imediatamente anterior ao músculo 

Quadro 8.23 - Características anatómicas dos órgãos 

-oprodutores em algumas espécies domésticas. 

Ovina e caprina: próstata difusa e pênis com um 
apêndice filiforme e flexura sigmóide 
Bovina: flexura sigmóide 
Equina: pênis extremamente vascular com a uretra 
protruindo-se alguns centímetros além da glande 
peniana 

Canina: osso peniano e próstata como uma única 
glândula acessória 
Felina: pênis com presença de espículas 

ré 



402    Semiologia Veterinária: A Arte do Diagnóstico 

Tuberosidade 

isquiática 

Figura 8.53 - Glândulas sexuais acessórias do garanhão. 

isquiocavernoso. No garanhão e ruminantes são 
pequenas e arredondadas. Sua secreção é viscosa 
e combina-se com a secreção das glândulas vesi-
culares durante a ejaculação. 

IDENTIFICAÇÃO 

A idade do animal é um dado importante, já que 
as anormalidades hereditárias e/ou congénitas 
(criptorquidismo, frênulo persistente) podem ser 
observadas nos primeiros dias ou semanas de vida 
ou mais tarde (hipoplasia testicular). O apareci-
mento de tumores testiculares é comum em ani-
mais idosos, especialmente no cão. Da mesma 
forma, a qualidade do sémen e a libido tendem a 
diminuir, principalmente nos machos idosos. Como 
é frequente o aparecimento de outros problemas 
de saúde nos animais mais velhos, a capacidade 
física e funcional para a reprodução pode, tam-
bém, ser comprometida. A idade também é um 
fator crítico para a maturidade sexual. Um 
reprodutor equino somente poderá ser conside-
rado sexualmente maduro após cinco anos de idade, 
visto que os testículos ainda continuam a aumentar 
cm peso e tamanho até essa idade ou mais, 
implicando em um aumento progressivo na 
produção de espermatozóides. A raça do animal 
é importante para algumas espécies. Assim, a 

próstata de cães da raça Scottish Terrier é cerca 
de quatro vezes maior do que a de animais de outras 
raças com a mesma estatura, levando o clínico, 
desconhecedor de tal particularidade, a um 
diagnóstico equivocado de hiperplasia prostática 
em um cão sadio. 

ANAMNESE 

Como as causas de infertilidade podem estar as-
sociadas às falhas de manejo, um histórico com-
pleto deve ser obtido, detalhando-se as afecções 
passadas e/ou atuais, a ocorrência de traumas, 
vacinações, tratamentos etc. A compra de um 
reprodutor deve ser acompanhada de certificado 
de exame andrológico, bem como dos dados do 
vendedor. O ideal seria estabelecer uma cronologia 
da vida reprodutiva do animal, desde a puberdade 
até a fase adulta. Entretanto, nem sempre isso é 
possível, em virtude da venda ou troca do animal 
e/ou de informações não tão precisas e completas, 
principalmente quando se trata de animais de 
grande porte. 

Durante a avaliação do reprodutor, algumas 
perguntas devem ser feitas, como se segue: 

Qual a idade do animal? Acompanha certifi-
cado de exame andrológico? Foi adquirido 
recentemente? Quais são os antecedentes 
do animal? O animal já possui produtos? 
Como são os filhos do animal? Apresentam 
alguma anormalidade? O animal apresenta 
desejo sexual? Consegue cobrir a fêmea? A 
penetração é completa ou o animal não con-
segue expor o pênis totalmente? A retração 
peniana ocorre normalmente? Quantas 
fêmeas, em média, o animal já cobriu? 

Qual o índice de prenhe/? Apresenta 
comportamento anormal (agressivo, 
afeminado...)? 

Ocorreu alguma mudança no manejo do 
animal (alimentação, mudança de tratador 
etc.)? 

O animal foi ou está sendo medicado? 
Com o quê? Qual a dosagem? Há quanto 
tempo? 

Há quanto tempo apresenta o problema? 
Qual a evolução da afecção? Apresenta 
dificuldade para se locomover? 

Ureter 

Ampola 

Glândula 

vesicular 

Próstata 
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INDÍCIOS DE ANORMALIDADES 

PRIMÁRIAS OU SECUNDÁRIAS 

ENVOLVENDO O SISTEMA 

REPRODUTOR MASCULINO 

Infertilidade 

A infertilidade é definida como a redução tem-

porária ou permanente da capacidade de conceber e 
produzir descendentes viáveis. Pode se manifestar 

à cópula (incapacidade couendi) ou na ausência 

de fertilização (incapacidade generandi). A 

avaliação do potencial reprodutivo (avaliação 

anclrológica e teste de comportamento sexual) e 

manejo são importantes para verificar a aptidão 

para a reprodução. O manejo inadequado pode 

levar a um baixo desempenho reprodutivo.  A 

maioria dos proprietários de cães e gatos toma 

medidas para evitar que seus animais procriem. 

Os cruzamentos indesejáveis são notoriamente 

férteis e a infertilidade é rara em cães e gatos. 
Entretanto, não há dúvidas de que a falha re-

produtiva em determinadas raças caninas é co-

mum e, geralmente, atribuída ao alto índice de 

cruzamento consanguíneo praticado nessas es-

pécies. O médico veterinário tem acesso bastante 

limitado para o diagnóstico de infertilidade em 

pequenos animais em comparação com bovinos  

e equinos, nos quais o sistema reprodutor pode 

ser facilmente examinado por meio de exame 

físico específico interno (palpação por via retal 

e ultra-sonografia de imagem).  

Mudança de 

Comportamento Sexual 

Indiferença sexual. O apetite sexual ou libido 

é controlado por um mecanismo neuroendócri-

no. ^.puberdade, no macho, representa o momento 

em que este é capaz de produzir espermato-

zóides pela primeira vez, em número e qualida-

de suficientes para emprenhar uma fêmea (ver 

Quadro 8.24). É preciso lembrar que a puberda-

de não é sinónimo de maturidade sexual, a qual 

pode ocorrer meses a anos mais tarde, dependendo 

da espécie. Inicialmente, deve-sc diferenciar a au-

sência de libido e indiferença sexual. A ausência 

da libido é •à falta de interesse ou de estímulo sexu-

al causado por fatores hereditários, ambientais e/ 

ou patológicos. A redução da libido pode ocorrer 

também nos casos de desequilíbrio hormonal ou 

atividade sexual excessiva. Indicativo de libido 

reduzida pode ser lentidão ou relutância em co-

pular. A indiferença sexual está relacionada com 

a rejeição que alguns animais, principalmente 

garanhões, apresentam frente à fêmea ou deter-

minadas companheiras, perdendo todo o desejo 

sexual na presença delas. Tal comportamento é 

decorrente, na maioria das vezes, de traumas 

psíquicos, em virtude de experiências passadas, 

marcadas por agressões como, coices, mordidas 

ou simplesmente pelo medo de alguma atitude 

agressiva da égua. Qualquer ato de insistência do 

operador, no sentido de forçar o garanhão a montar 

a égua, será acompanhado por respostas negativas 

e agravará ainda mais a situação. Quando a impo-

tência e o comportamento sexual forem induzi-

dos pela dor e medo, a condição poderá persistir 

mesmo após a diminuição do processo doloroso. 

Os cães, por exemplo, podem relutar a montar se 

doenças de disco intervertebral ou articulares es-

tiverem presentes. Nesse caso, a causa pode deixar 

de ser física e passar para psicológica. A maioria 

dos problemas de origem psicológica é estabele-

cida pelo próprio homem, como consequência de 

falhas no manejo. O sucesso das primeiras 

experiências sexuais constitui em prc-requisito para 

a performance reprodutiva futura. Assim, um macho 

sexualmente inexperiente, independentemente da 

espécie, deve ser exposto primariamente a uma 

fêmea experiente e dócil.  

Aumento do instinto sexual. O aumento do ins-

tinto sexual, nos machos, denomina-se satiríase 

e ocorre devido à maior produção de esteróides, 

principalmente em animais novos, em regime de 

superalimentação, ou com animais criptorquídi-

cos, resultando em aumento do desejo genésico 

com a aproximação da fêmea em cio. Indícios de 

libido exacerbada são ereções frequentes, hábito 

de montar sobre outros animais da mesma espécie 

e/ou de espécie diferente e masturbação. Muitas 

vezes, esses animais, quando colocados perto do 

manequim, exacerbam a excitação, saltando so-

bre o mesmo sem prévia ereção. Tais padrões com-

portamentais costumam estar associados a animais 

jovens, a caminho da maturidade sexual. Nos cães, 

é frequente o aumento da libido pela irritação da 

glande. 

Agressividade. Alguns reprodutores se tornam 

extremamente agressivos durante as coberturas, 

esquecendo-se da função que deveriam desempe-

nhar e concentrando-se em agredir a sua parceira 
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Quadro 8.24 - Tempo médio para o inicio da 

puberdade nas diferentes espécies. 

• Equina: 1 8 meses 

• Bovina: 9 e 10 meses 

• Ovina: 6 a 8 meses 

• Canina: 7 a 11 meses 

• Felina: 9 a 10 meses 

e, em alguns casos, o operador. Pode ser causado 

pelo temperamento típico do animal ou por injúrias 

anteriores. 

Masturbação. Prática observada em touros, cães 

e garanhões. O touro procura lançar o membro 

rijo entre as pernas e junto ao peito; o cavalo procura 

golpear repetidas vezes o pênis contra a parede 

abdominal. Os cães geralmente tentam friccionar 

o pênis em algum objeto ou na perna de alguma 

pessoa. 

Ausência ou Falha na 
Manutenção da Ereção 

A ereção do pênis está sob controle do siste-

ma nervoso vegetativo. A ausência ou falha na ma-

nutenção da ereção c um tipo de queixa associa-

da à indiferença sexual. Se tal indiferença não foi 

adquirida em decorrência de determinadas expe-

riências passadas, a falta de libido pode ser resul-

tado de alguma disfunção orgânica ou causa here-

ditária. Essa anormalidade também é observada 

em animais com excelente libido, que em decor-

rência de problemas de origem psicológica, tem 

a ereção prejudicada. Em equinos com libido normal, 

a falha na manutenção da ereção pode ocorrer por 

doenças neuromusculares ou vasculares. Geral-
mente, a introdução do pênis é incompleta e, 

mesmo quando efetiva, haverá falta de movimentos 

copulatórios normais. Fazem muitas tentativas fra-

cassadas antes de conseguirem a penetração. Em 

cães, o osso peniano mantém a rigidez do pênis e 

a penetração pode ocorrer antes mesmo do pênis 

ficar ereto. Se o pênis estiver ereto antes da pene-

tração, não será possível uma penetração total e 

não ocorrerá o aprisionamento, de fundamental im-

portância para a fecundação. 

EXAME FfSICO GERAL 

Após cuidadosa identificação e detalhada anamne-
se, deve-se realizar o exame físico geral. Essa 

fase do exame é de grande importância, pois 
algumas enfermidades extragenitais, com com-
prometimento geral do animal, frequentemente 
interferem, em maior ou menor grau, na função 
reprodutiva ou conduzem a uma falsa 
impressão do envolvimento do sistema repro-
dutor. Por exemplo, nos equinos, os quais normal-
mente exteriorizam o pênis durante a micção, 
a protrusão intermitente do órgão não associa-
da à micção pode sugerir a presença de um cál-
culo urinário. E aconselhável, portanto, adiar o 
exame específico do sistema reprodutor até que 
a condição geral do animal seja conhecida e resta-
belecida. As condições corporal e muscular 
devem ser averiguadas, já que o mau desem-
penho reprodutivo pode estar relacionado às di-
ficuldades de monta associadas aos quadros de 
subnutrição, parasitoses e traumas. Lesões loco-
motoras usualmente interferem na.performance 
reprodutiva dos machos, principalmente quan-
do localizadas nos membros posteriores. A ob-
servação do animal em repouso e caminhando 
permite, muitas vezes, identificar alguns pro-
blemas, tais como: laminite, traumas em re-
gião lombossacral, displasias, artrites, paresias 
espásticas, problemas nos cascos, nos dígitos 
ou nos coxins plantares, entre outros. Animais 
jovens com defeitos de conformação não devem, 
a princípio, ser utilizados como reprodutores. 
Animais obesos apresentam maior dificulda-
de à cobertura. Por outro lado, animais caqué-
ticos, desnutridos, com distúrbios endócrinos 
ou sob estresse podem ter a qualidade esper-
mática comprometida. Deve-se avaliar, também, 
os parâmetros vitais dos animais e a coloração 
das mucosas. 

EXAME FÍSICO 

ESPECÍFICO EXTERNO 

Muitos machos ressentem-se à palpação da genitá-
lia externa. Desta forma é indispensável realizar 
tal exame com bastante cautela, o qual é facilitado, 
e muito, pela contenção adequada do animal, 
principalmente quando da manipulação de pê-
nis, prepúcio, testículos e realização de proce-
dimentos complementares: cateterização, exa-
me endoscópico da uretra e ultra-sonográfico 
dos testículos, entre outros (ver capítulos de con-
tenção física e medicamentosa dos animais do-
mésticos). 
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 Bolsa Testicular/Testículos/ 
Epidídimos 

A bolsa testicular é geralmente elástica, lisa, 
fina, com pouco pêlo e relativamente pendulosa 
(exceto nos gatos e em baixa temperatura), mas 
pode retrair-se em direção ao corpo durante a 
palpação, em virtude das contrações voluntárias 
dos músculos cremastéricos externos. 

A inspeção da região escrotal é melhor con-
duzida em pequenos animais mantidos em posição 
quadrupedal, no chão ou em cima de uma mesa 
de superfície não escorregadia; nos bovinos, em 
um tronco de contenção, examinando-se por trás; 
lateralmente, em eqiiinos. A pelagem e a pele da 
bolsa testicular devem ser observadas com relação 
à cor, infestação parasitária e alterações micóticas. 
Deve estar livre de escaras, cicatrizes, lesões granu-
lomatosas, edemas, fístulas, dermatites e assime-
trias graves. A bolsa testicular está comumente 
envolvida em processos traumáticos. O volume 
da bolsa testicular pode aumentar quando o 
testículo está hipertrofiado, com líquido ou em 
processos tumorais. 

A circunferência escrotal (CE) está corre-
lacionada à produção espcrmática e é utilizada 
para a seleção de animais. Existe uma correla-
ção positiva entre a CE e a concentração espermá-
tica, motilidade e normospermia. Os testículos 
e os epidídimos devem ser examinados com base 
na simetria, tamanho e sinais de inflamação. A 
assimetria testicular pode ocorrer como resultado 
de atrofia ou hipoplasia, nos quais o testículo 
menor se encontra fibrosado, com o epidídimo 
proeminente, ou devido ao aumento de volume 
testicular, sendo usualmente acompanhado de 
dor e hipertermia (orquite aguda). 

Glossário Semiológico: 

• Espermatocele: distensão do epidídimo com 

acúmulo de esperma. 

• Hematocele: extravasamento e acúmulo de san 

gue na cavidade da túnica vaginal. 

• Hidrocele: acúmulo de líquido no saco da túnica 

vaginal. 

• Monorquidismo: presença de um único testículo 

no escroto. Chamado, também, de criptorquidismo 

unilateral. 

• Orquite: inflamação do(s) testículo(s). 

• Orquiocele: tumor ou herniação completa de um 

testículo. 

• Orquiopatia: processo patológico do testículo. 

 

Figura 8.54 - Mensuração da circunferência escrotal em 

touro. 

 

Figura 8.55 - Avaliação da cauda do epididímo. 

 

Figura 8.56 - Palpação dos cordões espermáticos. 

É relativamente fácil palpar os testículos e 
epidídimos normais. O exame é realizado pal-
pando-se o testículo individualmente, ao mesmo 
tempo em que é imobilizado na bolsa testicular. 
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Nos ruminantes, o ideal é suspender um testículo 

enquanto se examina o outro. Os testículos 

normais possuem uma consistência firme, 

assemelhando-se a um bíceps semiflexionado. 

A pele da bolsa testicular se movimenta livre-

mente sobre eles. O endurecimento testicular é 

sugestivo de neoplasia ou de orquite crónica, 

constituindo uma provável indicação para biópsia 

dirigida. Testículos flácidos sugerem, frequen-

temente processos degenerativos, disgenesia ou 

endocrinopatia. ^capacidade de deslocamento dos 

testículos é verificada mais facilmente pela 

palpação. A camada peritoneal fornece normal-

mente uma superfície escorregadia, a qual 

juntamente com a túnica vaginal, torna possível 

a movimentação dos testículos dentro dos limites 

anatómicos da bolsa testicular. Entretanto, o 

testículo normal não deve apresentar deslo-

camento excessivo para o canal inguinal. E ne-

cessário, também, verificar se ambos os testícu-

los estão presentes na bolsa testicular. Ausência 

do testículo (monorquidismo verdadeiro) ou 

retenção dentro da cavidade abdominal (criptor-

quidismo), ou no canal inguinal, pode dificultar 

a palpação. Na maioria dos casos de criptorquidia, 

os testículos somente produzem hormônios, 

apresentando um quadro de azoospermia, isto 

é, ausência de espermatozóides.  

O criptorquidismo c considerado hereditário; 

em garanhões, a condição não deve ser conside-

rada como definitiva até que o animal tenha, pelo 

menos, dois anos de idade. Em cães, o criptor-

quidismo é o distúrbio mais comum do desen-

volvimento sexual, ocorrendo em até 13% dos cães. 

E mais frequente nas raças braquicefálicas, incluin-

do Dachshunds, Chow-Chows, Cockers Spaniels 

e Poodles. Porém, não c raro encontrar criptor-

quidismo abdominal em cães portadores de tumor 

das células de Sertoli (sertolioma), o qual causa 

alopecia bilateral c feminização. Em gatos, ob-

serva-se maior ocorrência de criptorquidismo em 

raças puras do que nos mestiços, sugerindo uma 

origem genética para essa anormalidade. Diferen-

temente dos equinos, que manifestam libido acen-

tuada, os gatos com criptorquidismo bilateral ma-

nifestam pouca ou nenhuma libido. Em equinos, 

há uma predominância de criptorquidia unilate-

ral esquerda. Isso é explicável pelo descenso relati-

vamente lento do testículo esquerdo, associado 

ao fechamento contínuo do anel inguinal. Testí-

culos criptorquídicos são mais propensos à 

neoplasia do que aqueles em posição normal. 

Para a avaliação de tamanho, forma, consis-

tência e simetria testicular, é interessante que 

ambos os testículos sejam fixados dentro da res-

pectiva bolsa, um de cada vez, palpando-se por 

trás cada testículo, separadamente, mediante ele-

vação de um deles em direção ao cordão testicu-

lar. Lembrar que, no caso do garanhão, os testí-

culos, epidídimo e cordão espermático são mais 

bem avaliados se o examinador se posicionar ao 

lado do animal. Deve-se, entretanto, levar em conta 

que existe uma considerável diferença no tama-

nho dos testículos de animais normais da mesma 

espécie e, como regra geral, observa-se normal-

mente uma discreta assimetria testicular. Deve-

se, também, mensurar a circunferência escrotal, 

o volume testicular e as dimensões testiculares 

com paquímetro ou fita métrica (Fig. 8.54). 

A assimetria acentuada pode ocorrer como 

resultado de uma orquite, hipoplasia unilateral, 

atrofia (sequela de orquite crónica), ou devido a 

algum processo neoplásico. A hipertrofia bilate-

ral ocorre nos processos inflamatórios dos testí-

culos, podendo ou não comprometer os epidídi-

mos. A palpação simultânea dos testículos revelará 

aumento de volume, consistência mais firme, 

aumento de temperatura e manifestação de dor. 

A inflamação do escroto provoca um aumento 

considerável da parede escrotal. A atrofia tes-

ticular c, comumente, encontrada após orquites 

pós-castração ou pós-traumática, secundária à 

torção do funículo espermático ou devida à crip-

torquidia corrigida cirurgicamente. Nesses casos, 

o testículo geralmente fica sensível e com con-

sistência flácida. O diagnóstico diferencial entre 

hipoplasia e degeneração testicular é difícil de ser 

feito levando-se em consideração apenas os 

aspectos morfológicos. A hipoplasia testicular não 

é aparente até a puberdade. O testículo hipo-

plásico geralmente varia em tamanho, desde um 

quarto até próximo ao normal. A consistência do 

testículo hipoplásico é muito semelhante ao do tes-

tículo normal. 

O epidídimo deve ser cuidadosamente palpado 

entre o polegar e o dedo indicador, ao longo de 

seus três segmentos (cabeça, corpo e cauda), para 

verificação da consistência e tamanho. A iden-

tificação da cauda do epidídimo pode ser facilitada 

pela localização do ligamento caudal do epidídimo, 

palpado como um nódulo firme (Fig. 8.55). A 

cabeça e o corpo do epidídimo, de maneira geral, 

não são estruturas facilmente palpáveis, a não ser 

em casos de alterações patológicas. A cauda, de 

consistência ligeiramente firme, é bastante evi- 
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dente e pronunciada. Não devem possuir nódu-
los, aumento de temperatura ou dor à palpação. 
Em caso de epididimite aguda, o testículo e o 
epidídimo, de forma geral, ficam indistinguí-
veis à palpação; nesse caso, o aumento de sen-
sibilidade e tamanho são sinais importantes.  

Um segmento do cordão espermático pode 
ser examinado pela palpação delicada ao nível 
da base da bolsa testicular (porção dorsal). Isso 
pode ser feito com a mão apertando o cordão 
espermático entre o polegar e os demais dedos 
(Fig 8.56). O cordão espermático contém artéria 
e veia espermáticas, na forma de um emaranhado 
de vasos (plexo pampiniforme), dueto deferente, 
todos envolvidos por membranas serosas, 
músculo cremastérico, o qual se encontra inse-
rido na superfície externa das serosas. Entre-
tanto, nem todas essas estruturas são identifi-
cáveis à palpação. Os dois cordões devem possuir 
tamanho c uniformidade. A simetria entre ambos 
é de importância clínica, uma vez que os desvios 
de normalidade são, invariavelmente de signi-
ficado diagnóstico. O mesmo se aplica à con-
sistência, que deve ser firme. Deve-se tentar 
sentir as várias estruturas do cordão. A presen-
ça de dor e tumefações pode indicar abscesso, 
hematoma, torção ou hérnia. A varicocele c a 
dilatação local da veia espermática no plexo 
pampiniforme, sendo, em 50% dos casos, bila-
teral. A torção do cordão espermático pode ocor-
rer no criptorquidismo, levando ao infarto c à 
necrose dos testículos. 

Prepúcio e Pênis 

Um ambiente bem iluminado é essencial para 
a avaliação do pênis e do prepúcio, os quais são 
inspecionados e palpados pelo lado, expondo assim 
o médico veterinário aos coices e outros movimen-
tos defensivos, mesmo quando touros e garanhões 
estão adequadamente contidos. Os pequenos ani-
mais devem ser colocados, de preferência, em 
decúbito lateral, o que facilita a imobilização e o 
exame. Deve-se, inicialmente, observar o prepúcio 
para identificar a ocorrência de edemas, alterações 
congénitas (frênulo peniano persistente), hemor-
ragias, abscessos e outras lesões, atentando-sc, 
também, para o grau de abertura do óstio pre-
pucial. A pele do prepúcio deve ser fina, elásti-
ca e móvel, sem evidência de inflamação. Uma 
inflamação anterior, próxima ao orifício prepucial 
é. muitas vezes, causada por acúmulo de pus no 

tecido subcutâneo (abscesso), ao passo que uma 
inflamação posterior, próxima à bolsa testicular, 
pode indicar um hematoma no pênis, resultante 
de lesão durante um acasalamento violento, 
traumático ou mesmo o desenvolvimento de 
neoplasia. Os "cálculos prepuciais", ocasio-
nalmente encontrados em cavalos e bois, são 
concreções sebáceas, impedindo, em algumas 
situações, a exteriorização normal do pênis e a 
micção. O prolapso e a inflamação da mucosa do 
orifício prepucial (postite), ocorre mais comu-
mente em touros, com maior incidência nas raças 
zebuínas, devido ao prepúcio mais longo e 
penduloso. No entanto, alguns touros podem 
apresentar eversão do prepúcio por um breve 
período, principalmente durante a micção. O 
edema de prepúcio resultante de traumas pode 
acarretar fimose ou parafimose. 

No garanhão, o pênis pode ser exteriorizado 
introduzindo-se a mão enluvada no prepúcio, 
segurando-se o pênis além da glande e aplican-
do-se, então, uma tração discreta e constante no 
pênis, sobrepujando, aos poucos, a tensão dos 
músculos retratores. O uso de uma égua estimula 
a ereção e a lavagem, com água aquecida (morna), 
ajuda a manter o pênis ereto para o exame. Alguns 
animais, no entanto, resistem à manipulação do 
pênis. A tranqiiilização com xilazina (0,5mg/kg) 
ou acepromazina (0,04 a 0,06mg/kg) torna-se, 
muitas vezes, necessária, permitindo que um 
exame mais detalhado e tranquilo seja realizado. 
Contudo, o uso dos derivados de fenotiazínicos 
deve ser feito com cautela, já que são apontados 
como uma das causas de priapismo associado à 
parafimose paralítica em equinos. Para evitar 
acidentes ou lesões penianas após o relaxamento 
induzido por drogas, deve-se tomar todo o cuidado 
e evitar que o cavalo fique solto até que o pênis 
seja totalmente retraído para dentro do prepúcio. 
O ideal seria a apresentação de uma fêmea no cio, 
o que possibilitaria a observação da ereção e o com-
portamento sexual do animal. No entanto, às vezes, 
essa manobra pode deixar o animal inquieto e não 
cooperativo ao exame. Estando o pênis ereto, deve-
se remover o esmegma antes da realização da 
inspeção. O uso de chumaços de algodão embe-
bidos em água morna ajuda a higienização e a ma-
nutenção da ereção. 

No estado não erétil, a extremidade livre do 
pênis do touro pode ser detectada quase à altura 
da porção média, entre a bolsa testicular e o ori-
fício do prepúcio. No touro, o orifício do prepúcio 
deve ser pérvio a passagem de dois dedos, não 
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sendo possível tocar diretamente a extremidade 

do pênis. O pênis dos ruminantes pode ser 

inspecionado, superficialmente, permitindo que o 

animal monte em um manequim ou em uma fê-

mea no cio. No entanto, para realizar um exame 

completo da porção livre do pênis, em toda a sua 

extensão, pode-se fazer uso do eletroejaculador, 

cujos estímulos elétricos, de baixa amperagem e 

contínuos, farão o animal expor o pênis, manten-

do-o exposto mediante tração com auxílio de uma 

gaze. O exame do pênis de touros pode ser facili-

tado durante a palpação retal, pelo relaxamento do 

músculo retrator do pênis, o que permite a exposição 

parcial do órgão. Às vezes, torna-se necessário o 

bloqueio do nervo pudendo interno ou o uso de 

tranquilizantes. 

O pênis do cão pode ser exteriorizado posicio-

nando-se o animal em decúbito lateral e, então, 

empurrando-se o prepúcio para trás com os de-

dos de uma das mãos, enquanto a outra expõe o 

membro. A técnica para exteriorização do pênis 

do gato consiste em retrair o prepúcio com os dedos 

indicador e polegar. Pode-se observar, nos cães, 

uma pequena descarga de secreção, que se encontra 

retida no prepúcio. Da mesma forma, nos equi-

nos, o pênis deve ser higienizado antes de se ini-

ciar a avaliação. 

Glossário: 

• Balanite: inflamação da glande peniana. 

• Balanopostite: inflamação simultânea da glande 

e da mucosa prepucial.  

• Fimose: incapacidade de exteriorização do pênis em 

virtude do alongamento ou estenose do prepúcio. 

• Frêmilopersistente: é a permanência anormal de tecido 

conjuntivo entre a glande do pênis e prepúcio. 

• Hipospadia: abertura da uretra ventralmente ao pê 

nis e caudalmente ao orifício urctral normal. 

• Postite: inflamação do prepúcio. 

Com exceção do frcnulo peniano persistente, 

os distúrbios penianos congénitos são raros (Qua-

dro 8.25). Sempre que possível, o pênis deve ser 

palpado em toda a sua extensão prepucial na tenta-

tiva de detectar tumefações e aderências aos teci-

dos vizinhos. A palpação do pênis pode revelar fra-

turas, tumefações e neoplasias, o que torna a exte-

riorização do pênis ainda mais difícil. Áreas endu-

recidas e dolorosas, palpadas ao longo da uretra 

prepucial, podem significar periuretrite secundária 

à estenose uretral. O tumor venéreo transmissível é 

a neoplasia mais comum observada no pênis de cães, 

 

Figura 8.54 - Priapismo em equino. 

Quadro 8.25 - Principais anomalias do pênis e do 

prepúcio. 

• Frênulo persistente 

• Hipospadia 

• Nódulos, pústulas, granulomas, papilomas, sarcóides, 

carcinomas, feridas 

• Fimose 

• Postite 

• Balanite 

• Balanopostite 

• Parafimose 

mais frequentemente nas partes caudais e com menor 

frequência no prepúcio. Pode ser individual ou 

múltipla, com poucos milímetros até lOcm de diâ-

metro e aspecto de couvc-flor. Transmitida durante 

o coito, é extremamente invasiva, podendo de-

senvolver metástases em outros locais, incluindo 

os órgãos viscerais, pele e encéfalo. No entanto, a 

metástase não é de ocorrência comum. Outras anor-

malidades do prepúcio e do pênis podem ser ob-

servadas durante a avaliação. 

Parafimose e Príapismo 

A parafimose e o priapismo (Fig. 8.54) possuem 

causas diversas e requerem um cuidado especial. 

A parafimose é uma condição na qual o pênis é im-
pedido de retrair para a cavidade prepucial. Em cães, 

ocorre mais frequentemente após a ereção. Por-

tanto, é observada, muitas vezes, após a colheita 

de sémen e, ocasionalmente, após a cópula. Pode 

ocorrer em gatos de pelagem longa, quando o pênis 

fica emaranhado nos pêlos prepuciais. Em touros 

pode ocorrer como consequência da ruptura espon-

tânea da túnica albugínea do corpo cavernoso do 
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pênis. O priapismo é a ereção involuntária & perma-

nente do pênis sem que haja manifestação, por parte 

do animal, de desejo sexual. E visto nas condições 

dolorosas do pênis, tromboembolismo peniano, 

traumas medulares, uretrites e paralisia do nervo 

pudendo. Invariavelmente, o pênis exteriorizado 

se torna edemaciado cm virtude do aumento da 

pressão hidrostática causado pelo ingurgitamento 

venoso. Além da lesão provocada pela má circu-
lação, o pênis exposto está sujeito a traumatismo. 

Na maioria dos casos, a uretra não se encontra 

comprometida. A tumefação do pênis também 

pode ser causada por inflamação, porém, em tais 

circunstâncias, nem sempre o pênis é deslocado 

para fora do prepúcio. A parafimose de longa du-

ração pode resultar em gangrena ou necrose.  

Fimose 

Na fimosc, o pênis fica retido na cavidade 

prepucial por causa da diminuição congénita ou 

adquirida do orifício prepucial, impedindo a exte-

riorização do pênis. Muitas vezes a alteração não é 

percebida pelo proprietário ou tratador, sendo 

identificada quando o animal apresenta inconti-

nência urinária cm virtude do acúmulo de urina 

no prepúcio ou quando demonstra incapacidade 

em copular. A porção livre do pênis, em potros 

neonatos, encontra-sc, normalmente, aderida à lâ-

mina prepucial interna durante as primeiras semanas 

de vida; a completa separação ocorre entre quatro 

e seis semanas de idade. A fimose adquirida usual-

mente ocorre de forma secundária à postite aguda 

ou crónica ou devido a lesões prepuciais localiza-

das (abscessos, neoplasias, granulomas). O estreita-

mento congénito ou adquirido do óstio prepucial 

não pode ser avaliado com segurança por meio 

de inspeção e palpação (pela introdução de um 

dedo no orifício prepucial), sendo mais satisfatório 

o relato de incapacidade de exteriorização do pê-

nis durante a obtenção da anamnese e/ou pela 

observação do comportamento sexual. 

Balanopostite 

A inflamação ou infecção da cavidade prepucial 
e do pênis é extremamente comum em cães e 
touros e rara em gatos. Após trauma do pênis ou 
do prepúcio, é possível o desenvolvimento de 
infecções bacterianas secundárias. A balanopostite 
geralmente é caracterizada por corrimento pre-
pucial purulento. Em casos avançados pode pro-
mover adcrências do pênis ao prepúcio.  

Protrusão Insuficiente do Pênis 

Nesse caso, o pênis não entra em contato 

com a vulva, devido à exteriorização insuficien-

te. Em geral, ocorre em virtude do desenvolvi-

mento de um processo inflamatório, com ede-

maciação do prepúcio ou aderências com o pênis. 

A lesão primária da mucosa peniana ou prepucial 

pode ser consequência de trauma ou de doença 

venérea vesicular. Ocasionalmente, a lesão pri-
mária é uma ruptura da mucosa, em forma de 

circunferência, na junção do pênis com o prepúcio, 

após um coito vigoroso. A constrição congénita e a 

estenose adquirida do orifício prepucial (fimose), 

evitam ou impedem a protrusão do pênis ereto. 

Não são com segurança através de inspeção e 

palpação quando o pênis está retraído. Somente 

durante o acasalamento se pode verificar se a 

abertura do orifício é adequada. A protrusão ou 

a extrusão do pênis pode ser prejudicada ou 

impedida por malformações, destacando-se a 

flexão da glande peniana causada por uma fusão 
congénita, semelhante a um cordão, entre as 

membranas mucosas prepucial e peniana (persis-

tência do frênulo). É uma anomalia anatómica 

de pouca importância, contudo, é um problema 

a ser considerado por limitar o grau de exposição 

do pênis e alterar sua angulação (curvatura ventral 

do pênis ereto), tornando o acasalamento difícil 

ou impossível.  

Fratura do Pênis 

Essa afecção surge, na maioria dos casos, du-

rante um empuxo ejaculatório vigoroso. Compre-

ende a ruptura da túnica albugínea com conse-

quente hemorragia do corpo cavernoso, que inunda 

o tecido conjuntivo peripeniano, seguido do de-

senvolvimento de hematoma local. Muitas vezes, 

coexiste um prolapso de prepúcio em virtude, 

provavelmente, de o hematoma localizado obs-

truir o fluxo sanguíneo venoso do prepúcio e/ou 

interferir na inervação vasomotora local, atraindo, 

então, a atenção do proprietário ou do tratador.  

EXAME FfSICO 

ESPECÍFICO INTERNO 

Até certo ponto, os órgãos sexuais internos dos 

machos podem ser examinados pela exploração 

manual ou digital retal. Entretanto, nem sem- 
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3 
Quadro 8.26 - Indícios mais comuns do envol-

vimento prostático em cães. 

• Incontinência urinária 

• Disquezia e disúria 

• Hematúria 

pré o exame da genitália interna é um procedi-
mento fácil, tendo em vista o comportamento 
agressivo e não cooperativo de alguns animais. 
A observação de anormalidades como pus, sangue 
ou células inflamatórias no sémen é indicação 
da necessidade da avaliação das várias estrutu-
ras que compõem a genitália masculina interna. 
Os animais domésticos, com exceção da espécie 
canina, apresentam normalmente quatro pares 
de glândulas acessórias, a saber: 

1. Duas glândulas bulbouretrais 
2. Uma próstata 
3. Duas ampolas, as quais envolvem cada seg 

mento terminal dos duetos deferentes 
4. Um par de glândulas vesiculares 

Glândulas Bulbouretrais 

As glândulas bulbouretrais são estruturas 
ovóides localizadas cm posição caudodorsal à 
uretra pélvica c estão, quase completamente, 
cobertas por musculatura estriada, fibrosa no 
touro e muscular lisa nos outros animais. Como 
descrito anteriormente, não existem nos cães. 
São difíceis de serem palpadas por via retal em 
virtude do espesso revestimento do músculo 
isquiocavernoso. 

Próstata 

A glândula prostática se encontra dorsal à in-
tersecção da uretra pélvica e cm posição caudo-
dorsal cm relação às glândulas vesiculares. Ela se 
encontra externamente à uretra pélvica, no colo 
da bexiga. Os cavalos e os ruminantes possuem 
um corpo prostático em forma de anel, que cir-
cunda a próstata. Em bovinos, somente o corpo 
da próstata pode ser sentido e apresenta cerca de 
l,5cm de largura. Os dois lobos da próstata de 
equinos são difíceis de serem avaliados pela pal-
pação por via retal, sendo mais bem avaliados pela 
ultra-sonografia de imagem. A próstata é a maior 
glândula sexual acessória dos cães e sua avaliação 

é feita de rotina através da palpação por via retal, 
em virtude da maior ocorrência de prostatite, hi-
perplasia e neoplasia, quando comparada com 
equinos, bovinos, ovinos, caprinos e felinos. A lo-
calização precisa varia de acordo com a raça e o 
tamanho do animal. É bilobada c se localiza, em 
animais adultos, na entrada da sínfise pélvica. A 
hipertrofia prostática é comum em animais ido-
sos não castrados. Muitas ve/.es, a palpação digi-
tal associada à palpação transabdominal externa, 
em animais de médio porte c/ou magros, pode 
auxiliar na averiguação do tamanho, alteração de 
localização e aumento de sensibilidade. Em al-
gumas situações, a palpação pode ser facilitada, 
suspendendo-se os membros anteriores do ani-
mal. Raramente, a próstata dilatada se situa com-
pletamente dentro do canal pélvico. 

Cães com cinco anos ou mais são mais pro-
pensos a desenvolver hiperplasia prostática sig-
nificativa e apresentam alterações secundárias 
como disquezia, disúria com incontinência uri-
nária, independentemente de micção e hema-
túria (Quadro 8.26). Outros sinais inespecíficos, 
como febre, apatia c dor abdominal aguda, estão 
frequentemente presentes nas infecções bac-
terianas e neoplásicas da próstata. A hiperpla-
sia prostática benigna é o distúrbio prostático 
mais comum no cão. A próstata hiperplásica se 
mostra, à palpação por via retal, aumentada, lisa 
e sem reação dolorosa ao toque. A neoplasia 
prostática é muito rara em grandes animais e 
gatos. O adenocarcinoma prostático é a neoplasia 
mais comum da próstata canina. O formato da 
glândula é irregular, com consistência mais firme 
que o normal. Nesse caso, diferentemente de 
outros aumentos de volume prostático não nco-
plásicos, pode ocorrer uma completa obstrução 
uretral. A atrofia da próstata é observada em ani-
mais senis, cujo tamanho pode ficar reduzido à 
metade ou até 25% do tamanho normal, talvez 
por uma diminuição do estímulo androgênico. 
As doenças da próstata são extremamente raras 
em gatos. 

Quadro 8.27 - Tamanho das glândulas vesiculares 
de equinos e bovinos adultos. 

• Equinos: 15 a 20cm de comprimento e Sem de 

diâmetro. 

• Bovinos: 10 a 1 5cm de comprimento e 3 a 7cm de 

diâmetro. 
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Ampolas 

As ampolas contribuem para a ejaculação e 
armazenam o esperma em suspensão provenien-

te dos testículos e epidídimos; encontram-se pre-

sentes nas porções terminais dos duetos deferen-

tes dos equinos, ruminantes, cães e gatos. Porém, 

sua palpação somente é realizada em bovinos e 

equinos. São detectadas à palpação por via retal, 

movendo-se a mão cranialmente ao longo da ure-

tra pélvica até que os dois duetos sejam palpados 

dorsalmente à bexiga. As ampolas se apresentam 

como um espessamento dos duetos deferentes, 

cerca de 2 a 4cm, cranialmente à sua bifurcação. 

O diâmetro das ampolas nos equinos e bovinos é 

cerca de 13mm e 8mm, respectivamente, em 

machos totalmente desenvolvidos; durante a ex-

citação, dobram de tamanho, diminuindo após a 

ejaculação. A inflamação é caracterizada por assi-

metria, aumento em tamanho (espessura do dedo 

mínimo ou até do polegar), perda de elasticida-

de, rigidez, superfície irregular e mobilidade res-

trita. Essas alterações ocorrem em quadros de in-

flamação aguda e crónica. A sensibilidade dolorosa 

é observada somente nos processos agudos. O 

aumento exagerado das ampolas, devido a um 

processo inflamatório ou neoplásico, induz ao acú-

mulo excessivo de secreções glandulares e de 

esperma, levando à obstrução parcial ou total dos 

duetos e ao desenvolvimento de azoospermia.  

Glândulas Vesiculares 

As glândulas vesiculares são relativamente 
fáceis de localizar através da parede do reto, 
ocupando uma posição ventral. As duas glândulas 
vesiculares formam uma estrutura em Y, para 
frente, e situam-se de cada lado da uretra pélvica. 
Devem ser comparadas com relação ao tamanho, 
simetria, consistência, mobilidade e presença de 
sensibilidade dolorosa. Seu tamanho normal varia 
consideravelmente com a idade do animal, sen-
do maiores em animais em reprodução e menores 
em animais jovens e/ou castrados (Quadro 8.27). 
São lobuladas no touro e lisas no garanhão. Os 
distúrbios de desenvolvimento embrionário po-
dem levar à ausência de ambas as glândulas (raro), 
de apenas uma (mais comum), ou a um desen-
volvimento insatisfatório (hipoplasia). À inflama-
ção, as glândulas vesiculares se tornam espessas, 
firmes e com as bordas irregulares, exceto no touro, 
no qual se tornam lisas, na maioria das vezes. Ra- 

ramente são sensíveis à manipulação, exceto nos 

estágios agudos de doenças. 

A presença de dor à micção (estrangúria), à 
defecação (disquezia) e/ou a ocorrência de la-

minite nos membros posteriores, de touros, pode 

estar associada à inflamação das glândulas vesi-

culares (vesiculite). Durante o exame por via 

retal, o touro manifesta uma reação dolorosa 

intensa à palpação das glândulas inflamadas. Na 

vesiculite crónica, a glândula adquire uma con-

sistência firme, perde a sua lobulação normal e 

pode se encontrar aderida às estruturas pélvicas. 

A principal causa é a infecção por bactérias do 

género Erucella. 

Anéis Inguinais Internos 

Os anéis inguinais internos são mais comu-

mente examinados cm equinos, através da palpação 

por via retal, para determinar a localização dos 

testículos e estruturas presentes dentro do anel 

inguinal, em animais com suspeita de hérnia in-

guinal e/ou escrotal. Os anéis são palpados cranial 

e ventralmente à borda pélvica de ambos os lados. 

São estruturas em forma de fenda e não devem 

estar aderidas aos intestinos e/ou outras estruturas. 

Dentro de cada anel inguinal interno está o anel 

vaginal, onde a artéria espermática e o dueto 

deferente podem, frequentemente, ser palpados. 

A abertura do canal inguinal, em equinos, possui 

cerca de 2 a 3cm de diâmetro. A prevalência de 

hérnia inguinal adquirida em pacientes equinos, 

com cólica, pode chegar a 10%. 

EXAMES COMPLEMENTARES 

Biópsia Testicular 

A biópsia testicular tem sido utilizada em 

associação com a avaliação da qualidade esper-

mática para o diagnóstico de problemas de ferti-

lidade em homens. Essa combinação pode ser 

interessante em Medicina Veterinária, tendo em 

vista os parcos e dispendiosos testes existentes 

para a determinação do perfil hormonal nas di-

ferentes espécies domésticas. A biópsia testicu-

lar é de particular interesse em casos de asper-

mia, pois possibilita o diagnóstico diferencial entre 

algumas afecções, tais como: obstrução do epidí-

dimo, hipoplasia, degeneração testicular e cessação 
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da espermatogênese. A biópsia pode ser útil no 

estabelecimento do diagnóstico e prognóstico de 

distúrbios inflamatórios, não inflamatórios e neo-

plásicos. Pode ser indicada, também, em animais 

criptorquídicos, já que os testículos retidos podem 

causar uma disfunção testicular, tornando-se 

fibrosados e/ou neoplásicos. No entanto, a biópsia 

de testículo, ou seja, a colheita de amostras de 

tecido das gônadas, não é um procedimento de 

rotina e, raramente, realizado devido a possíveis 

complicações. Pode dar origem a distúrbios da 

espermatogênese, de longa duração, que, em alguns 

casos, tornam-se irreversíveis, como resultado de 

hemorragias praticamente inevitáveis da túnica 

albugínea, altamente vascularizada, e irritação do 

parênquima testicular, por ocasião da colheita da 

amostra. Uma simples biópsia unilateral pode levar 

ao comprometimento da espermatogênese do tes-

tículo não biópsiado. 

Os métodos disponíveis incluem biópsias por 

excisão ou aspiração, sendo a última utilizada, 

preferencialmente, por ser pouco invasiva e pro-

vocar menos danos às estruturas testiculares. 

Biópsia por Excisão 

Técnica utilizada comumente em pequenos 

animais. Deve-se adotar os procedimentos apro-

priados de contenção para as diferentes espécies. 

Em pequenos animais, os diferentes procedimen-

tos de biópsia devem ser realizados posicionando-

se o paciente em decúbito lateral; nos grandes, 

mantendo-os em posição quadrupedal, de pre-

ferência em tronco de contenção. Toda a área 

da bolsa testicular é tricotomizada e preparada 

assepticamente (lavagem de toda a bolsa testi-

cular com solução degermante e água + solução 

de iodo-povidona ou similar). É interessante a 

lavagem das porções internas dos membros pos-

teriores na região inguinal. Essa preparação do 

campo cirúrgico é extremamente importante para 

evitar a penetração de bactérias no testículo. O 

uso de tranquilizantes e a infiltração da pele com 

anestésicos ou, em última instância, a realização 

de anestesia geral, dependendo do temperamento 

do animal, é indicada para a intervenção cirúrgi-

ca. O testículo deve ser imobilizado na bolsa tes-

ticular, comprimindo-o na base do escroto e des-

viando-o vcntralmente. Uma incisão é feita ao 

escroto e túnica albugínea, em sua porção ventral. 

A incisão não deve ser maior que meio centímetro 

de comprimento para minimizar o trauma no 

testículo e na vascularização. Um fragmento 

elíptico de tecido é excisado pela túnica e colo-

cado em solução fixadora. Posteriormente, a túnica 

e a pele são suturadas. 

Biópsia por Aspiração 

Utilizando-se uma agulha de tamanho apro-

priado, a biópsia pode ser feita com a bolsa tes-

ticular fechada ou parcialmente aberta, através da 

realização de uma excisão de meio centímetro de 

comprimento na pele, sem atingir o testículo. Ê 

necessária, nessa técnica, anestesia local, por in-

filtração na pele, com lidocaína ou mepivacaína. 

Após a assepsia, a agulha é levemente inserida 

através da pele, e tecido testicular (biópsias aspi-

rativa fechada), ou diretamente dentro do tecido 

testicular (biópsia aspirativa aberta). A punção da 

túnica é quase sempre dolorosa em virtude da exis-

tência de fibras nervosas sensitivas entre a camada 

dérmica e a túnica albugínea. A agulha é acoplada 

a uma seringa e feita a sucção à medida que a 

agulha vai sendo posicionada em diferentes pla-

nos do testículo, assegurando uma colheita satis-

fatória de material. O material, uma vez obtido, 

pode ser imediatamente colocado em uma lâmina 

para avaliação histológica ou em solução fixa-

dora para avaliação histopatológica. 

MÉTODOS PARA COLHEITA 

DE SÉMEN 

Existem vários métodos para colheita de sémen 

nos animais domésticos. Alguns não são mais 

utilizados devido ao aparecimento de técnicas 

mais apropriadas; contudo, serão abordados com 

a finalidade de informação. Convém lembrar que 

a escolha do método está condicionada à espécie 

animal, levando-se em consideração, também, as 

condições do animal, docilidade e local, para, 

então, optar pela técnica a ser empregada. Con-

dições de segurança para se evitar qualquer pos-

sibilidade de acidente com a(s) pessoa(s) envol-

vida(s) na colheita e com o animal, devem ser 

observadas em primeira instância. Para melhor 

compreensão, classificaremos os principais mé-

todos de colheita, em uso em função do sexo, ou 

seja, aplicados ao macho e aplicados à fêmea ou 

similar. No primeiro caso, temos os seguintes 

métodos: eletroejaculação, excitação mecânica 
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do pênis, massagem das ampolas dos duetos 
deferentes e camisa peniana (codori). 

O primeiro método, um dos mais utilizados, 
está disponível para emprego nos ruminantes e 
felinos domésticos e selvagens, enquanto que o 
da excitação manual do pênis é comumente em-
pregado no cão e no touro. Devido à dificuldade 
de fazer o animal responder a esse tipo de mani-
pulação, é raramente usado no touro. O método 
da massagem das ampolas pode ser tentado no 
touro e no garanhão quando a colheita do sémen 
é necessária e não se dispõe de vagina artificial 
ou eletroejaculador, métodos de eleição para es-
sas espécies, exceto o último, o qual não deve ser 
utilizado no cavalo. A camisa peniana, em raríssimas 
ocasiões, pode ser utilizada no garanhão, desde 
que não se disponha de uma vagina artificial c a 
massagem das ampolas não resulte na colheita do 
sémen. Além disso, o garanhão geralmente reluta 
em receber esse dispositivo de colheita. Assim 
como o método da massagem das ampolas, esses 
métodos fornecem um material pobre, isto é, baixo 
volume e qualidade seminal questionável, 
servindo apenas para avaliação rápida, quando 
não se tem outra opção e se quer ter uma ideia 
da "qualidade espermática" do reprodutor, em 
nível de campo. 

Eletroejaculação 

Introduzida na espécie bovina, após os bons 
resultados obtidos em ovinos, em 1936, por 
Gunn. Vários modelos estão disponíveis no 
mercado, consistindo basicamente de uma fonte 
de energia e um eletrodo bipolar (Fig. 8.53), 
em tamanho (comprimento e diâmetro) com-
patível para bovinos, ovinos, caprinos e felinos. 
O equipamento pode ser conectado à tomada 
ou bateria de automóvel, existindo, ainda, a 
opção de uma bateria recarregável. Embora de 
fácil manuseio, requer habilidade para o uso e 
deve somente ser utilizado por indivíduos trei-
nados e com experiência apropriada (Fig. 8.54). 
Basicamente, estímulos elétricos de baixa mi-
liamperagem são desencadeados a intervalos de 
3 a 4 segundos, estimulando os centros de ere-
ção e ejaculação situados na medula espinal, 
levando à ejaculação. Estímulos de 200 a 250mA 
são aumentados progressivamente até que o ani-
mal acabe ejaculando ao atingir 500 a 700mA. 
Face ao comportamento do animal no momento 
da colheita, pode-se adiantar ou retroceder 

  

o eletrodo, já que a resposta está condicionada 
ao local excitado, ou seja, excitação mais caudal 
(lombossacral) ou cranial (lombar), respectiva-
mente, promovem a ereção e a ejaculação. A 
estimulação dessas regiões também induz a l i-
beração de secreções das glândulas sexuais ane-
xas. A disposição dos nervos eretores e promo-
tores da ejaculação pode levar à obtenção de 
sémen com o pênis flácido, semi-ereto, cm ere-
ção, ereto sem ejaculação ou somente com se-
creções das glândulas sexuais. Alguns touros não 
chegam a exteriorizar o pênis, fazendo com que 
o sémen flua pelo óstio prepucial. No caso do 
bode e carneiro, torna-se necessário exteriori-
zar o pênis e mante-lo assim durante o proce-
dimento de colheita. Para tanto, pode-se utili-
zar uma gaze passada ao redor do pênis, dei-
xando a glande livre. Entretanto, antes da  

 

 

Figura 8.53 - Equipamento de eletroejaculação para co-

lheita de sémen em touro. 

Figura 8.54 - Introdução do eletrodo bipolar, via transretal. 
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exteriorização do pênis, deve-se fazer o animal 
sentar nos posteriores, o que fará com que a 
coluna se encurve c ocorra a exteriorização. A 
seguir, deita-se o animal cm decúbito lateral e 
inicia-se o procedimento através da colocação 
do eletrodo via transretal. No caso do touro, além 
de um brete de contenção adequado (Fig. 8.55), 
para se evitar lesões ao animal e ao operador, é 
necessário fazer a higienização da região abdo-
minal (Fig. 8.56) e óstio prepucial. A colheita 
de sémen com finalidade de exame andrológico 
não necessita de rigorosa higienização, o mes-
mo não ocorrendo quando se deseja colher a 
amostra para processamento, ou seja, utilização 
de sémen fresco (i n natura) diluído ou não, sé-
men refrigerado ou congelado, o que varia de 
acordo com a espécie trabalhada. Em se tratan-
do de colheita para processamento, em gran- 

des e médios animais, deve-se, no mínimo, lavar 
bem a região abdominal, prepúcio e pênis. As-
sim, em touros, costumamos, primeiramente, in-
duzir a micção (Fig. 8.57) c a defecação, aparar 
os pêlos prepuciais (Fig. 8.58) para, em seguida, 
proceder à lavagem pela introdução de uma pi-
peta pelo óstio do prepúcio (Fig. 8.59). Então, 
efetua-se uma primeira lavagem com Quilol 
(anti-séptico), diluído em solução salina 
(1:1.000), cerca de um litro, segurando-sc o 
prepúcio com a mão direita e massageando-se 
o pênis externamente para uma boa higienização; 
despreza-se esse lavado e novamente infunde-
se um litro de solução salina para remoção do 
excesso do anti-séptico. Após secar o óstio, o 
animal já está apto para o procedimento de 
colheita. Como desvantagens desse método, 
podemos citar a necessidade de equipamento 

  

  

  

Figura 8.55 - Brete de contenção para colheita de sémen 

com eletroejaculador. 

Figura 8.57 - Indução da micção antes da colheita de 

sémen através da eletroejaculação. 

 

Figura 8.56- Higienização da região abdominal e prepúcio.        Figura 8.58 - Tricotomia dos pêlos do óstio prepucial. 

  i 
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e a ocorrência de falsas colheitas (rara), ou seja, 
o animal poderia falhar em ejacular face à 
inervação da região implicada nos processos de 
ereção e/ou ejaculação, sendo difícil se obter o 
sémen nessa condição. Outra desvantagem é a 
colheita de uma amostra menos concentrada, 
por ser um sistema aberto de colheita, com o 
tubo coletor exposto às condições ambientais 
(queda de pêlos, contaminação por urina, poei-
ra, entre outros), pode produzir uma amostra 
pobre para certificar a qualidade cspermática. 
Como vantagens, podemos mencionar a uti-
lização em animais incapacitados para efetuar 
a monta, devido a problemas nos locomotores 
(articulações, cascos etc.), especialmente nos 
posteriores, a não necessidade de presença de 
uma fêmea e a utilização em animais bravios 
(Fig. 8.60). 

 

 

Excitação Mecânica do Pênis 

Este método c indicado para colheita de sé-
men no cão, varrão e, mais raramente, touros de 
origem zebuína. Consiste na manipulação do corpo 
do pênis, levando à ereção e ejaculação. No cão, 
foi primeiramente praticada por Spallanzani, 
obtendo descendentes após a primeira inseminação 
artificial em animais de fecundação interna. Tam-
bém denominada de masturbação, é o método de 
eleição para caninos e suínos. Em se tratando do 
cão, de preferência colocá-lo na presença de uma 
fêmea no cio ou expô-lo a uma fêmea previamente 
preparada, seja pela impregnação da vulva com 
um swab de muco, de cadela no cio, o qual pode 
ser mantido congelado, seja pelo emprego áespray 
contendo ferormônios, não facilmente encontrado 
à venda no mercado nacional. A seguir, quando o 
animal estiver cheirando a região perineal da ca-
dela, o operador deve se posicionar ao lado es-
querdo do animal e com a mão direita enluvada, 
exteriorizar o pênis, retraindo o prepúcio para além 
do bulbo e exercer uma leve pressão para que o 
animal entre em ereção. Lembrar que o prepúcio 
deve ser retraído antes que ocorra o ingurgitamento 
total do pênis. A medida que o animal monta, o 
bulbo da glande deve ser mantido sob pressão 
contínua ou intermitente para que a ereção seja 
mantida. Durante a ejaculação, o cão fará urna 
rotação do pênis em ângulo de 180°, fazendo com 
que o membro esquerdo passe por cima do braço 
do indivíduo que está colhendo o sémen. Essa 
rotação deixará o pênis direcionado caudalmen-
te. Movimentos de intromissão do pênis desen-
cadearão a ejaculação. Em cães, pode-se distin-
guir 3 frações espermáticas: a primeira, denomi-
nada pré-espermática (0,5 a 2mL), cuja secreção 
provém das glândulas uretrais, serve para "lim-
par" a uretra e sua emissão dura cerca de 5 a 30 
segundos. A 2- fração (l a 3mL), rica em esper-
matozóides, dura de 30 segundos a 3 ou 4 minu-
tos. As duas frações são ejaculadas durante e 
imediatamente após os movimentos de intromis-
são. Com o pênis voltado para trás, ocorrerá a 
eliminação da 3§ fração (5 a 30mL), chamada de 
prostática, a qual possui coloração amarelada e faz 
com que o animal continue "engatado" na cadela 
por 5 a 30 minutos. O volume das frações varia 
grandemente, também, em decorrência do tama-
nho do animal. Em suínos, há necessidade de se 
adestrar o animal para saltar sobre uma fêmea no 
cio ou sobre um manequim fixo (phantori). Qphanton 
é uma armação de ferro, sobre a qual é montada 

Figura 8.59 - Lavagem do prepúcio e pênis com solução 

fisiológica. 

Figura 8.60 - Touros da raça Nelore (Fazenda Descalvado, 
Anhembi - SP). 
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Figura 8.61 - Phanton, utilizado para colheita de sémen 

em suíno. 

uma espuma de alta densidade ou similar, coberta 
por um couro ou lona resistente (Fig. 8.61). Essa 
estrutura é pincelada com secreção de porca no cio 
periodicamente e isso faz com que o cachaço salte 
sobre ela simulando uma cópula. Após a monta do 
animal, o pênis c desviado lateralmente e para baixo, 
exercendo-se uma pressão sobre ele. A extremi-
dade da glande deve permanecer livre para que se 
colha o sémen adequadamente. O procedimento 
dura em média 5 a 15 minutos, considerando as 
três frações eliminadas. Esse método não requer 
aparelhos, a não ser um recipiente apropriado para 
receber o sémen, como um tubo aquecido no caso 
do cão e uma garrafa térmica para o varrão. Ê des-
tinado a animais devidamente adestrados. 

Massagem das Ampolas dos 
Duetos Deferentes 

Também conhecido como método america-
no, foi utilizado pela primeira vez em 1934. Esse 

método é recomendado para bovinos e equinos 

que não estejam aptos à monta. Serve também 

para se ter uma ideia da qualidade do sémen, 

em nível de campo. É interessante manter uma 

fêmea no cio perto do animal durante o proce-

dimento. Isso promove uma excitação maior do 

reprodutor. A amostra de sémen, obtida pela 

massagem nas ampolas de Henle e glândulas ve-

siculares, é lançada na uretra pélvica e posterior-

mente colhida, em gotas, através do óstio pre-

pucial. Antes de se iniciar a massagem nas ampo-

las, preconiza-se a massagem das glândulas vesicu-

lares para se eliminar a maior parte do líquido 

seminal e, assim, colher uma amostra mais concen- 

trada. O animal deve estar devidamente contido 
e higienizado, conforme descrito anteriormente. 
Assim sendo, o técnico deve introduzir a mão 
através do reto até ultrapassar um pouco o punho, 
palpar as glândulas vesiculares e iniciar o 
procedimento de massagem, individualmente. 
Convém lembrar que essas estruturas variam no 
aspecto conforme a espécie, sendo lobuladas nos 
bovinos c lisas nos garanhões. O tempo gasto é 
variável (2 a 10 minutos), bem como o volume 
do líquido seminal (3 a lOmL). O tamanho 
também é variável com o indivíduo. Após a 
massagem para liberação do líquido seminal, 
inicia-se a manipulação das ampolas, uma a uma, 
no sentido craniocaudal, utilizando-se somente 
os dedos indicador e polegar. O tempo neces-
sário para se obter o material varia de indivíduo 
para indivíduo, mas, cm geral, não ultrapassa 
10 minutos, sendo mais comum o gotejamento 
do sémen logo nos primeiros minutos da colheita. 
O material colhido, desde que boa parte do 
líquido seminal tenha sido eliminado, é rico em 
espermatozóides, gotejando por um período de 
2 a 10 minutos ou, mais raramente, em um único 
jato quando o material fica retido na uretra. Mo-
vimentos sobre a uretra pélvica auxiliam na eli-
minação do sémen. Cuidados com o animal, no 
que diz respeito à contenção, higienização, entre 
outros, já foram abordados no tópico referente 
à elctroejaculação, devendo-se seguir os passos 
mencionados. No entanto, o técnico deve estar 
com as unhas devidamente aparadas e fazer uso 
de lubrificante. Esse método é mais recomen-
dável para exame andrológico, devido ao fato 
de o material geralmente apresentar acentuado 
grau de contaminação por microorganismos, 
urina, pêlos, entre outros. 

Camisa Peniana 

Embora já tenha sido utilizada em coelhos, 
esse método, ainda que raramente empregado, é 
direcionado para os equídeos, uma vez que a co-
locação da camisa é facilitada com a exposição do 
pênis e, também, porque o formato do mesmo 
propicia seu emprego. Sua utilização em equídeos 
é somente recomendada em casos quando não se 
dispõe de uma vagina artificial ou no caso de mas-
sagem das ampolas de Henle não surtir o efeito 
desejável. O animal deve ser dócil, pois o codon 
é colocado com o animal em estado de ereção, o 
que geralmente não é fácil de ser efetuado. Como 
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desvantagens, podemos citar a dificuldade de se 
colocar e retirar a camisa peniana, sua ruptura 
e/ou queda e, ainda, contaminação por urina. O 
sémen colhido, dependendo da qualidade e 
volume, pode ser utilizado para processamento; 
contudo, o método não c nada prático, além de 
não apresentar nenhuma vantagem que torne sua 
aplicação rotineira. 

MÉTODOS PARA COLHEITA 

APLICADOS EM FÊMEAS 

Com relação aos principais métodos aplicados à 

fêmea ou similares, podemos citar: colheita direta-

mente da cavidade vaginal ou uterina, esponja 

inserida na cavidade vaginal, coletor vaginal c, o 

mais difundido, o método da vagina artificial. Os 

três primeiros são raramente utilizados e sob con-

dições extremas, nas quais se deseja apenas ob-

servara "qualidade" do sémen, não servindo para 

processamento. 

Colheita da Cavidade 
Vaginal ou Uterina 

Embora possa ser empregada em bovinos, 
equídeos, caprinos, ovinos e cães, não oferece 

amostra de qualidade e, como mencionado, não se 

presta para processamento com finalidade de in-

seminação artificial. Nesse caso, deixa-se a fêmea 

ser montada e, após a cópula, recolhe-se o sémen 

depositado na vagina. Em se tratando da égua, o 

sémen pode ser obtido a partir do útero, já que 

nessa espécie, parte do ejaculado penetra na cavi-

dade uterina (ejaculação intrauterina). A colheita 

do material pode ser realizada por meio de pipeta, 

seringa acoplada a um equipo de sorotcrapia ou 

similar. A única vantagem é seu baixo custo, pois 

pequena porção do sémen pode ser recuperada, 

estando ainda misturada às secreções e células das 

referidas cavidades. Propicia a propagação de 

doenças e diminuição da capacidade de fertilização 

dos espermatozóides. 

Esponja Inserida na Cavidade Vaginal 

Essa técnica pode ser aplicada nos animais 

domésticos, exceto no varrão e no gato, embora 

não seja de uso corrente pelos motivos menciona- 

dos no procedimento anterior. Após higicnização 

da genitália externa da fêmea e do macho, coloca-

se uma esponja no fundo vaginal com ajuda do 

especulo. O esperma será parcialmente absorvido 

pela esponja, a qual será, posteriormente, retirada, 

espremida ou lavada com diluentc apropriado para 

recuperação do material em frasco estéril. Gomo 

inconvenientes, podemos citar a perda de parte da 

amostra, a qual ficará retida na esponja e, ainda, 

provável traumatismo sobre as células espermáti-

cas quando do ato de espremer a esponja.  

Coletor Vaginal 

Raramente empregado, é indicado quando não 
se dispõe de vagina artificial, eletroejacualdor e a 
massagem das ampolas dos duetos deferentes não 
oferece amostra suficiente. Esse dispositivo pode 
ser de borracha, plástico ou vidro e tem sua forma 
e tamanho condicionados à espécie animal na qual 
será utilizado. Deve ser inserido imediatamente antes 
da cópula. Os dispositivos de borracha são mais 
difíceis de serem colocados, tendo como desvantagens 
a possibilidade de um maior tempo de contato com 
o sémen e a saída deste durante a cópula. 

Vagina Artificial 
De longe, o método de eleição para se co-

lher sémen na maioria das espécies domésticas. 
Por meio dessa técnica c possível colher uma 
amostra espermática semelhante em qualidade 
e volume à ejaculada durante a cópula. O ani-
mal ejaculará em um dispositivo que simula uma 
vagina natural, obtendo-se, assim, um sémen com-
parável ao método natural. Pode ser utilizado em 
bovinos, equídeos, ovinos, caprinos, gatos, cães 
e suínos. Nas duas últimas espécies, não é o 
método mais utilizado, sendo a técnica da ma-
nipulação peniana (masturbação) preconizada. 
Embora largamente utilizada em ruminantes e 
equinos, a vagina artificial teve seu primeiro 
emprego na espécie canina e, a partir daí, dife-
rentes modelos foram sendo criados e adapta-
dos às outras espécies domésticas, à medida que 
a inseminação artificial foi ganhando espaço. O 
sémen é colhido em condições próximas da ideal 
para posterior análise com finalidade de exame 
espermático e emprego para processamento, 
principalmente para uso de sémen refrigerado e 
congelado, na dependência da espécie. À parte 
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Figura 8.62 - Fêmea bovina utilizada 

como manequim para colheita de sémen 

através de vagina artificial. 

os diferentes modelos existentes para emprego 
nas espécies citadas c as considerações iniciais 
com relação à contenção e higicnização da geni-
tália externa, essa técnica permite a utilização 
de manequins fixos (phanton) ou móveis, podendo 
ser utilizada, no caso de colheita de sémen do 
touro, uma vaca no cio ou não (Fig. 8.62), um 
garrote ou um touro dócil. Para o garanhão reco-
menda-se uma égua no cio ou dócil ou mane-
quim fixo. Para pequenos ruminantes, devido à 
docilidade desses animais, o manequim vivo c o 
mais utilizado, sendo necessário apenas um cur-
to período de adaptação para que a fêmea, fora 

de cio, acabe aceitando a monta sem maiores pro-
blemas. Deve-se, entretanto, contê-la adequa-
damente, assim como no caso de manequins vivos 
para as espécies bovina e equina. Como consi-
derado anteriormente, a vagina artificial varia em 
comprimento, diâmetro e forma de acordo com 
a espécie (Fig. 8.63). Contudo, de modo geral, é 
constituída por um tubo rígido de borracha, couro 
ou metal, o qual é revestido internamente por 
uma borracha de látex presa nas extremidades. 
Entre a parede interna da vagina c a borracha 
de látex será colocada água a 45 - 48"C, depen-
dendo da época do ano (Fig. 8.64). A água, a essa 

 
 

\ 

Figura 8.63 - A vagina artificial varia em comprimento, 

diâmetro e forma de acordo com a espécie. 
Figura 8.64 - Coloca-se água a 45 - 48°C entre a parede 

interna da vagina artificial e a borracha de látex. 
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temperatura, aquece a vagina como um todo, equi-
librando-a antes da colheita; à colheita, sua tem-
peratura deverá situar-se entre 41 e 43°C (Fig. 
8.65). O tempo de colheita varia de espécie para 
espécie, sendo extremamente rápida nos rumi-
nantes (segundos), de média duração nos 
equídeos (l a 2 minutos) e longa duração no varrão 
c cão (5 a 20 minutos). No caso do garanhão, 
devido ao tipo de cópula, na qual o animal friccio-
na o pênis várias vezes antes de ejacular, há ne-
cessidade de se lubrificar a vagina internamente 
em toda a sua extensão com vaselina neutra, 
geléia KY, lubrificante HR ou similar. A quanti-
dade de lubrificante não pode ser excessiva, já 
que o pênis do animal deve sentir o contato com 
•í parede interna da vagina artificial. Além disso, 
o lubrificante em excesso, aliado à temperatura, 
pode dissolver c acabar contaminando o sémen. 
A quantidade de água a ser colocada na vagina 
artificial depende do modelo, da espécie e, ain-
da, do animal, variando de 200mL a 2-3L. O 
procedimento de colheita é fácil de ser executa-
do, com um pouco mais de trabalho no caso do 
garanhão, devido ao seu comportamento mais 
fogoso. Basicamente, independente da espécie, 
o operador deve posicionar-se ao lado direito do 
macho. Assim que o animal saltar sobre o ma-
nequim, seu pênis deve ser desviado lateralmente 
com a mão esquerda, deixando que o animal faça 
a intromissão do membro (pênis) na vagina 
artificial, a qual deve ser firmemente segurada 
com a mão direita. A vagina deve ser mantida 
em um ângulo de aproximadamente 45° para 
facilitar a intromissão do pênis (Fig. 8.66). Tão 

 

logo o animal ejacule e desmonte, a vagina deve 
ser posicionada na vertical para se evitar a perda 
de sémen. No caso do garanhão, deve-se espe-
rar que ele retire o pênis da vagina, uma vez que 
nessa espécie o pênis chega a triplicar de volu-
me ao momento da ejaculação. O tubo coletor 
ou similar deve proteger o sémen de fatores 
externos, como da exposição à luz solar, tempe-
ratura externa, entre outros. Em touros, é acon-
selhável executar duas ou três montas falsas (frus-
tradas), isto é, fazer com que o animal salte so-
bre o manequim, mas tenha seu pênis desviado 
lateralmente sem apresentar-lhe a vagina. Essa 
conduta excita o animal e faz com que a amostra 
seminal fique mais concentrada, pois o animal 
eliminará considerável volume de líquido seminal. 
Uma 2- amostra pode ser colhida após um período 
de descanso de 20 a 30 minutos. Nos ruminan-
tes, após colocar a água pode-se, também, insu-
flar ar pela válvula existente na parte externa. 
Isto faz com que a parede interna da vagina 
artificial comprima ainda mais a base do pênis, 
simulando os músculos vulvovaginais. Em se 
tratando de suíno, devido ao fato dessa espécie 
aceitar facilmente o manequim fixo, a colheita 
não oferece maiores problemas. Assim que o 
animal efetua a monta, o operador segura a glande 
exercendo forte pressão, para que o animal com-
plete a ereção e torne possível a penetração do 
pênis na vagina. Embora pouco utilizada em 

 
  

Figura 8.65 - A temperatura da vagina artificial, à colheita, 

deve estar entre 41 e 43°C. 

Figura 8.66 - O operador deve se posicionar ao lado di-

reito do macho, deixando que o animal faça a intromissão 

do pênis na vagina artificial.  
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suínos e cães, o procedimento em caninos asse-
melha-se, de modo geral, ao adotado para os 
suínos, lembrando apenas que, em cães, ocorre 
a rotação do pênis à ejaculação e, dessa forma, o 
operador deve acompanhar o movimento exe-
cutado para viabilizar a colheita. Aqui cabe 
considerar, também, o tamanho do animal; con-
tudo, como mencionado, não é o método de elei-
ção para essa espécie. Como grande vantagem 
da vagina artificial, pode-se citar a simulação de 
uma cópula natural, obtendo-se um ejaculado de 
qualidade. A limitação para seu emprego reside 
nos casos de animais bravios, com problemas 
locomotores (especialmente nos posteriores) e, 
mais raramente, em animais que não se adaptam 
a esse tipo de manejo. Se fosse o método de elei-
ção para cães, diferentes tamanhos de vagina se-
riam necessários, face à grande variação de porte 
dos animais dessa espécie. Convém salientar que, 
independentemente da espécie e, ainda que um 
manequim fixo seja adotado, a presença de uma 
fêmea no cio (Fig. 8.67) excita o animal e uma 
amostra seminal de melhor qualidade, com 
certeza, será obtida. 

ANÁLISE ESPERMÁTICA 

O exame do sémen (espcrmograma) somente pode 
ser considerado confiável se todo o procedimen-
to, desde o preparo do animal (higienização), la-
vagem e esterilização dos materiais e um indiví-
duo capacitado, conhecedor das particularidades 
das espécies, for levado em consideração. Deve-
se, também, tomar cuidado para não cometer 
enganos que comprometam a certificação sobre a 
capacidade coeundi e/ou generandi do reprodutor, 

após a realização de um único exame andrológico. 
Somente o espermograma não é suficiente para 
atestar à integridade morfofuncional do aparelho 
reprodutor; sendo assim, o histórico da vida re-
produtiva do animal c o exame físico são de suma 
importância para orientar e concluir sobre a apti-
dão reprodutiva do animal. Como a produção 
espcrmática é contínua, deve-se conhecer e res-
peitar o período de formação dos espcrmatozói-
des (espcrmatogênese), bem como a época do ano 
e condições sanitárias e nutricionais, às quais es-
tão submetidos os animais. O método de colheita 
da amostra de sémen, respeitando o(s) método(s) 
indicado(s) para as diferentes espécies domésti-
cas, deve ser levado em conta quando da inter-
pretação dos achados. O exame das característi-
cas físicas, químicas e microscópicas deve ser rea-
lizado sob condições adequadas de temperatura, 
tempo de execução, bem como material, equipa-
mento, soluções, meios e corantes apropriados. 
De um modo geral, os exames a serem realizados 
não diferem de espécie para espécie. Logo após 
a colheita, o sémen deve ser encaminhado para o 
laboratório o mais rapidamente possível, protegi-
do da luminosidade, temperatura externa etc. O 
laboratório deve, de preferência, ser conjugado 
ao local de colheita e os equipamentos e mate-
riais necessários (placa aquecedora, banho-maria, 
pipetas, ponteiras, lâminas/lamínulas etc.), para 
manipulação do sémen, acertados para a tempe-
ratura desejada (Fig. 8.68). A amostra deve ser 
colocada em banho-maria a 32 - 37°C e mantida 
ai durante todo o procedimento. Entretanto, antes 
de se efetuar o exame microscópico, o sémen deve 
ser avaliado com base nas suas características fí-
sicas e químicas, principalmente físicas. Os exa-
mes de densidade, capacidades respiratória,  

 
Figura 8.67 - Manifestação de cio em égua. 
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Figura 8.68 - O laboratório deve estar 

conjugado ao local de colheita e os equipa-

mentos, necessários para manipulação do 

sémen, acertados para a temperatura 

desejada. 

 frutolítica e desidrogenante e pH, devem ser 
desconsiderados e realizados somente sob deter-
minadas condições, ou seja, cm pesquisa, ensino 
ou quando julgado imprescindível por algum mo-
tivo específico. Esses testes não fazem parte da 
rotina de exames a serem efetuados, não compro-
metendo de maneira alguma o resultado do es-
permograma. Descreveremos, a seguir, os suces-
sivos testes a serem efetuados, os quais compõem 
o espermograma e que, juntamente com os dados 
sobre histórico e exame físico específico, já men-
cionados, fornecerão os subsídios necessários para 
se concluir sobre a capacidade reprodutiva do ani-
mal na data de colheita e de realização do exame. 

Volume 

Apresenta grande variação conforme a espé-
cie, tamanho do animal, época do ano, alimenta-

ção, regime e método de colheita, entre outros. 

Assim, pode-se esperar, por exemplo, um maior 

volume quando se colhe o sémen por meio da 

eletroejaculação em comparação com o método 

da vagina artificial, embora não ocorra, de modo 

geral, ficando também na dependência da habi-

lidade do operador. A época do ano parece estar 

mais relacionada com a qualidade espermática do 

que com o volume. Já diferença marcante pode 

ser observada entre um animal em repouso sexual 

e outro em atividade. Contudo, o volume, dentre 

as demais características a serem comentadas, não 

é fator limitante para a execução da análise es-

permática, podendo ser no caso de aproveitamento 

da amostra para fins de inseminação. O Quadro 

8.28 mostra os valores médios limites para as 

espécies domésticas em consideração. A ausên-

cia de sémen (aspermia), embora de ocorrência 

rara, pode ocorrer após uso excessivo do repro- 

dutor ou devido a alterações patológicas (estcno-
se, obstrução etc.), nos condutos de ejaculação. 
O teste de exaustão, utilizado em casos de sus-
peita de disfunção epididimária, reduz sensivel-
mente o volume colhido à medida que sucessi-
vas ejaculações se sucedem. 

Aspecto 

. 
Essa característica proporciona uma rápida 

ideia sobre a qualidade da amostra, logo à colheita. 
Em ruminantes, a concentração espermática pode 
ser estimada com base na aparência do sémen, 
da mesma forma que se tem uma boa ideia da 
motilidade e vigor dos espermatozóides. De modo 
geral, varia de cremoso (fino ou denso), leitoso, 
soroso e aquoso (ralo). Deve-se levar em conta 
que, em caninos, devido às diferentes frações 
colhidas, o aspecto varia, o mesmo não aconte-
cendo nos ruminantes e equídeos. Contudo, esse 
tipo de avaliação somente fornece uma noção a 
respeito do ejaculado, não podendo em hipótese 
alguma substituir o exame para verificação da con-
centração espermática. O aspecto transparente 
pode indicar pequena quantidade de espermato-
zóides (oligozoospermia) ou mesmo ausência 
(azoospermia). 

Quadro 8.28 - Volume médio de sémen obtido 

em espécies domésticas. 

Volume (mL) 
0,5 -20 30- 340 0,5 -3 0,2 -

2,5 2 - 3 5  100-500  

 

 

Espécie 
Bovina 
Equina 
Ovina 
Caprina 
Canina 
Suína 
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Odor 

Na maioria das vezes é imperceptível (sui 
generís); contudo, em casos de contaminação por 
urina, pus e/ou sangue, assume odor caracte-
rístico. Embora seja um exame de pronta obser-
vação, às vezes, é negligenciado ou esquecido 
por técnicos que atuam em nível de campo. En-
tretanto, pode indicar problemas existentes na 
vias genitourinárias ou na micção ao ato da eja-
culação, fato não raro de acontecer quando se 
colhe sémen por meio de eletroejaculação no 
touro e vagina artificial em certos garanhões. A 
simples contaminação por urina já torna 
desnecessária a continuidade dos exames, uma 
vez que afeta sobremaneira a viabilidade csper-
mática. Portanto, ainda que desprezado por al-
guns, não deve ser abolido do rol de exames a 
serem feitos. 

Cor 

De maneira similar aos outros caracteres es-

permáticos já mencionados, a cor do sémen varia 

de espécie para espécie e, ainda, quando alguma 

condição patológica estiver presente. Contudo, 

mesmo dentro da mesma espécie, estará na de-

pendência de variabilidade de cor de amostras com 

diferentes concentrações ou que apresentem, fi-

siologicamente, presença de flavinas. Assim, em-

bora seja mais comum a cor branca ou branco-pérola 

para o sémen do touro, alguns animais mostram 

coloração amarelo-citrino (atípica), devido à pre-

sença da flavina. O sémen do carneiro e do bode 

geralmente é branco-pérola ou marfim; o do bode 

pode apresentar coloração amarelada como des-

crito para o touro. Com relação ao garanhão, 

jumento c cão, de modo geral, predomina a cor 

branca, indo até a branca-acinzentada, na depen-

dência da colheita separada ou não das diferen-

tes frações. No caso do garanhão, deve-sc conside-

rar, também, a presença da fração gel, a qual deve 

ser desprezada para efeito de análise e/ou pro-

cessamento do sémen. Deve-se atentar para 

colorações diferentes das citadas, as quais podem 

indicar processos patológicos ou contaminações. 

As cores vermelha, esverdeada ou amarelada es-

tão relacionadas, respectivamente, com a presença 

de sangue, pus e urina. A coloração vermelha, 

variando de tonalidade, pode indicar a ocorrência 

de sangue fresco (vermelho-vivo) ou já com de-

gradação da hemoglobina (marrom). 

O exame microscópico do sémen requer um 
indivíduo com larga experiência, uma vez que certos 
testes realizados ao microscópio são de natureza 
subjetiva (turbilhonamento, motilidade individual 
e vigor) necessitando, assim, de longo período de 
prática laboratorial para se estimar e classificar 
adequadamente a amostra sob análise (Fig. 8.69). 
Embora equipamento computadorizado específico 
para esse tipo de análise já esteja disponível no 
mercado, sua utilização em rotina não se justifica, 
pois a subjetividade do exame ao microscópio, para 
as características espermáticas mencionadas, não 
compromete de modo algum a análise da amostra. 
Além disso, o custo elevado do equipamento 
somente indica sua aquisição para trabalhos em 
pesquisa. O exame para se verificar a concentra-
ção espcrmática pode ser feito em câmara 
empregada em hematometria ou de maneira mais 
sofisticada, através de contador de células, espec-
trofotômetro, entre outros. Entretanto, convém 
lembrar que o emprego desses recursos sofistica-
dos para contagem de espermatozóides é de uso 
mais comum nas centrais de colheita de sémen, já 
que facilita a execução dos exames, face ao grande 
número de amostras a serem analisadas. A avalia-
ção morfológica das células espermáticas é de suma 
importância para se certificar a capacidadegenerandi 
do reprodutor, requerendo um indivíduo capaz de 
identificar as diferentes anormalidades (defeitos), 
algumas delas de difícil visualização. A ocorrência 
de graves e/ou inúmeras anormalidades, dependendo 
do tipo e frequência, pode sugerir o local apresen- 

 

  

Figura 8.69 - O exame microscópico do sémen requer 

profissional com prática laboratorial. 
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tando a alteração. Descreveremos a seguir os exa-
mes microscópicos de rotina, imprescindíveis de 

serem realizados, lembrando que o espcrmograma 

compreende todos os testes realizados, ou seja, 

exames físicos, químicos (quando houver) c mi-

croscópicos do scmen. 

Motilidade 

Do ponto de vista genético, a motilidade dos 
espermatozóides apresenta repetibilidadc mais 
baixa que a da circunferência escrotal e da mor-
fologia cspermática, sendo menos correlacionada 
com a fertilidade. Deve ser realizado imediata-
mente após a colheita do sémen. Sofre influên-
cia dircta do tempo, da temperatura, concentra-
ção, contaminação e método de avaliação. É uma 
das principais características que se deve consi-
derar na avaliação da capacidade fecundante do 
sémen (capacidade generandí). Embora alta 
motilidade indique uma elevada porcentagem de 
células vivas, uma amostra apresentando motili-
dade menor pode não ser significante se outras 
características estiverem normais. O material a ser 
empregado, isto é, lâmina, lamínula, tubos de en-
saio, entre outros, deve estar devidamente limpo 
e esterilizado, bem como a uma temperatura ao 
redor de 37°C. Da mesma forma, o banho-maria 
e a placa aquecedora devem estar acertados à mes-
ma temperatura. Esse procedimento visa evitar o 
choque térmico, o qual é extremamente nocivo 
aos espermatozóides. O exame de motilidade 
compreende a avaliação da motilidade de massa 
(turbilhonamento), motilidade individual e vigor. 
Para o exame de motilidade de massa, aplicado 
somente aos ruminantes, dentre as espécies abor-
dadas, deve-se colocar uma gota de sémen in natura 
sobre uma lâmina de microscopia e examinar ao 
microscópio sob aumento de lOOx. Os turbilhões 
formados, semelhantes às ondas, são graduados 
de l a 4, conforme sua atividade: 4 = turbilhões 
muito ativos (ondas vigorosas e rápidas); 3 = turbi-
lhões ativos (ondas mais lentas); 2 = turbilhões lentos 
(sem ondas, mas com oscilação); l = ausência de 
turbilhões (às vezes, somente tremulante). 

O exame de motilidade individual apresenta 
pequena variação na sua condução, na dependên-
cia da espécie. Assim, o sémen dos ruminantes, de-
vido à sua alta concentração cspermática, precisa ser 
previamente diluído para que a motilidade indivi-
dual possa ser estimada. No caso de cães, às vezes, 
esse procedimento pode ser necessário. Dependendo 

do aspecto da amostra (cremoso a seroso), de uma 
a quatro gotas de sémen devem ser colocadas em 
um tubo de ensaio com cerca de ImL da solução de 
citrato de sódio 2,94% ou similar (solução fisiológi-
ca, ringer com lactato etc.) para pronta avaliação. 
Uma gota colocada sobre uma lâmina de microscopia 
e coberta por uma lamínula c examinada em mi-
croscópio óptico comum ou contraste de fase (ideal), 
ao aumento de 200 a 4()()x. Para as espécies domés-
ticas mencionadas, a motilidade individual não deve 
ser inferior a 60-70%, percentual que indica um sa-
tisfatório potencial para a reprodução. Valores de 30 
a 59% são considerados questionáveis e abaixo disso, 
insatisfatórios. Os espermatozóides apresentam 
movimentos distintos. Contudo, somente movimen-
tos do tipo retilíneo progressivo e circular aberto 
devem ser levados cm consideração quando se estima 
a motilidade individual. Outros tipos, como circular 
fechado, oscilatório e retrógrado, devem ser descon-
siderados na avaliação de motilidade individual. 
Atentar para o fato de que soluções hipertônicas 
dificultam a motilidade espermática. O movimen-
to retilíneo progressivo resulta da rotação do esper-
matozóide sobre seu próprio eixo e, também, da ação 
propulsora da cauda. Os movimentos indesejáveis 
podem ser oriundos de fatorcs externos, como choque 
térmico e ação de meios hipotônicos, os quais 
promovem o encurvamento da cauda, levando a 
movimento do tipo circular. Movimentos oscilató-
rios estão relacionados com amostras envelhecidas 
ou demora na execução do exame. A presença de 
gota protoplasmática distai está associada com mo-
vimentos retrógrados. O vigor do movimento está di-
retamente associado com a concentração espermática. 
Amostras com alta porcentagem de motilidade 
individual apresentam, salvo raríssimas exccções, es-
permatozóides com vigor atingindo o escore mais 
elevado, numa classificação variando de O a 5. O 
menor valor (0) implica numa amostra com ausên-
cia de movimento, enquanto 5 indicaria uma amos-
tra na qual os espermatozóides exibem enérgicos 
movimentos progressivos. 

Concentração Espermática 

Sem dúvida, é um dos parâmetros espermáti-

cos que apresenta maior variação entre as espé-

cies c, inclusive, no próprio animal. A medida da 

circunferência escrotal (CE), como método para 

predizer o potencial de produção de espermato-

zóides, é bastante acurado no touro. Sua correla-

ção é altamente significativa com o peso do parên- 
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quima testicular. Desde que a heritabilidade do 

tamanho do testículo tem sido relatada ser de 

moderada a alta (0,45 a 0,75), a seleção baseada na 

medida da cireunferência escrotal oferece a 

oportunidade para melhorar a capacidade repro-

dutiva. No touro, especialmente, de corte, existe 

alta correlação entre a medida da CE e a idade na 

qual a fêmea (progénie) alcança a puberdade (0,71 

a 1,07). O Quadro 8.29 mostra os valores limites 

(médios), nos diferentes animais domésticos.  

Para a contagem das células espermáticas deve-

se considerar, em primeiro lugar, o aspecto da 

amostra, uma vez que sua concentração aparente 

proporcionará a escolha da diluição a ser emprega-

da. De modo geral, para amostras de sémen de 

ruminantes, adota-sc a diluição de 1:200 ou 1:400; 

para equídeos, cão e cachaço, diluições variando 

entre 1:25 a 1:100 são praticadas. Quanto maior for 

a concentração da amostra, maior será a diluição. 

Como método prático para as diferentes espécies, 

pode-se adotar como regra geral a adição de 20u.L 

de sémen em 4, 2 ou l mL de solução de citrato de 

sódio ou solução salina (com formol) para se obter, 

respectivamente, diluições de 1:200, 1:100 e 1:50. 

Isso pode ser feito com uma micropipeta ou pipeta 

de Sahli. Pipetas para glóbulos vermelhos ou brancos 

também podem ser utilizadas. Após montagem da 

câmara hematimétrica e colocação da amostra, deve-

se proceder à contagem conforme adotada em he-

matometria. De modo geral, contam-se cinco qua-

drados médios (80 pequenos) e o número de es-

permatozóides contados (NEC) deve ser multipli-

cado pela constante referente àquela diluição, ou 

seja, para diluições de 1:200, 1:100, 1:50 e 1:25, 

multiplica-se, respectivamente, o NEC por, 10.000, 

5.000, 2.500 e 1.250. O valor obtido mostra o nú-

mero de espcrmatozóides (NE) por mm
3
. Para se 

obter o NE por mL, basta multiplicar por 1.000. 

Assim, por exemplo, se para uma amostra de sémen 

de touro for adotada a diluição de 1:200 e, à 

contagem, forem observados 80 espermatozóides, 

isso significa que, naquela amostra, existem 800.000 

Quadro 8,29 - Concentração espermática em 

animais domésticos. 

Concentração (mm
3
) 

300.000 a 2.000.000 30.000 a 800.000 
2.000.000 a 5.000.000 1.000.000 a 
5.000.000 60.000 a 300.000 

espermatozóides/mm
3
, o que corresponde a 800 X 

10
6
/mL. Se o volume de sémen colhido for de 4mL, 

então, o total de espermatozóides será de 3.200 x 

IO
6
 no ejaculado. 

Glossário: 

• Acinesia: ausência de motilidade 

• Aspermia: ausência de ejaculado 

• Astenospermia: debilidade de movimentação do 

cspermatozóide 

• Azoospermia: ausência de espermatozóides no 

ejaculado 

• Hemospermla: presença de sangue no ejaculado 

• Necrospermia: ejaculado com a totalidade ou quase 

todos os espermatozóidcs mortos 

• Oligospermia: pequeno volume de ejaculado 

• Oligozoospermia: número baixo de espermatozói- 

des no ejaculado 

• Piospermia: presença de piócitos no ejaculado 

• Teratospermia: formas tcratológicas do esperma- 

tozóide 

Morfologia Espermática 

A presença de células espermáticas normais 

tem alta correlação com a circunferência escrotal. 

O aparecimento de formas anormais (defeitos) está 

diretamente relacionado com fertilidade diminuí-

da. Em 1934, Langerlof introduziu a contagem 

diferencial de células para grupos de anormali-

dades. A condição morfológica das células esper-

máticas é uma reflexão da cspermatogênese, a qual, 

se prejudicada, resulta na produção anormal de 

células espermáticas. A associação com baixa fer-

tilidade se dará quando a incidência de defeitos 

morfológicos sérios, chamados de maiores, exce-

der o limite estabelecido para cada espécie. En-

tretanto, de modo geral, não se aceita defeitos totais 

maiores que 30%. Os chamados defeitos primários 

ocorrem nos testículos durante a espcrmatogênese 

e são sempre defeitos maiores, afetando seriamen-

te a fertilidade. Já defeitos que aparecem nos es-

permatozóides após a saída dos testículos, são cha-

mados de defeitos secundários c são de menor im-

portância (defeitos menores). Na realidade, o im-

portante é verificar a proporção em que ocorrem. 

Embora a maioria dos defeitos secundários não 

seja tão séria quanto os primários e não afete a 

fertilidade, a menos que presentes em grande 

número, alguns defeitos secundários podem ter 

maior associação com a diminuição da fertilidade 

que alguns defeitos primários. Por exemplo, caudas 

acessórias (1
a
) em comparação com defeito "Dag" 

Animal 
Touro 
Garanhão 
Carneiro 
Bode 
Cão 
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(2
a
). Se um defeito de cauda torna uma célula 

espermática imóvel, então, ela não será capaz de 

alcançar o ovócito e, assim, será inútil para a fer-

tilização. Já um defeito de acrossoma impedirá o 

espermatozóide de atravessar a zona pelúcida e 

defeitos nucleares não promoverão a fertilização 

ou levarão à morte embrionária precoce. Alguns 

graus de defeitos nucleares são mais sérios (maiores) 

que defeitos de cauda ou defeitos de acrossoma, 

pois uma célula espermática com um defeito nu-

clear pode provocar a reação de fertilização e, dessa 

forma, impedir que um espermatozóide normal fer-

tilize o ovócito. O esfregaço do sémen deve ser 

preparado imediatamente após a obtenção da 

amostra. Diferentes corantes e técnicas podem ser 

utilizados, de acordo com a finalidade e a espécie. 

\ er literatura especializada sobre o assunto. O exame 

do esfregaço corado não requer microscópio 

sofisticado. Outro exame, o da câmara úmida, 

também deve ser realizado e, para tal, deve-se colher 

uma pequena amostra, por exemplo, uma gota de 

sémen, e depositá-la em um recipiente com cerca 

de ImL de solução de citrato de sódio formolado. 

Esse material, fixado, pode ser guardado em gela-

deira para posterior análise. Cerca de 10|lL da 

amostra fixada deve ser colocada sobre lâmina de 

microscopia, com uma lamínula, e analisada ao 

microscópio com contraste de fase, ao aumento de 

l.OOOx. Menor aumento ou microscópio de menor 

resolução pode resultar em defeitos não reconhe-

cidos ou de interpretação errónea, podendo levar 

a um falso diagnóstico. O ideal é realizar os dois 

exames, ou seja, o da lâmina corada e o da câmara 

úmida, já que algumas alterações aparecem mais 

bem definidas em um ou outro tipo de exame. 

As alterações morfológicas do espermatozóide 

podem atingir as diferentes partes que o consti-

tuem, ou seja, cabeça (acrossoma e núcleo), colo, 

peça intermediária e cauda. Não é rara a ocorrência 

de duas ou mais anormalidades atingindo um 

mesmo espermatozóide. O limite aceitável para 

a ocorrência de defeitos menores, maiores e totais 

varia com a espécie e deve seguir regulamenta-

ção oficial quando da análise da amostra e certi-

ficação da mesma. Alguns defeitos são aceitáveis 

para uma espécie e não para outra. Outros tipos 

de células podem estar presentes no sémen, tais 

como: células inflamatórias, glóbulos vermelhos, 

leveduras, medusas, bactérias, entre outras. Para 

a descrição e interpretação do significado de cada 

patologia espermática, aconselha-se consultar li-

teratura específica. 
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Semiologia do 
Sistema Urinário  

MARILEDA BONAFIM CARVALHO  

"NÃO SEJA IMPACIENTE COM OS SEUS PACIENTES." 

{Cari Osborne) 

  
  

 Os órgãos urinários (organa urinaria) incluem os rins (renes), ureteres 

(ureferes), bexiga (vesica -urinaria) e uretra (urethra masculina e urethra 

feminina). Os rins produzem a urina que, por meio dos ureteres, chega 

à bexiga, onde é temporariamente armazenada. Durante o esvaziamento 

vesical a urina passa pela uretra chegando ao meio externo. Para a 

produção de urina, os rins filtram o plasma, extraindo grande quanti-

dade de um líquido chamado ultrafiltrado, que é, então, processado 

para reabsorção de substâncias úteis e concentração dos rejeitos a se-

rem eliminados. A maior parte da água do ultrafiltrado é reabsorvida de 

modo a manter o volume plasmático em parâmetros normais. Assim, os 

rins movimentam um volume muito grande de líquidos a cada 24 ho-

ras. Em cães grandes (e animais de tamanho semelhante), os rins são 

perfundidos diariamente com l .000 a 2.000 litros de sangue, dos quais 

são filtrados 200 a 300 litros (ultrafiltrado), que por sua vez são redu-

zidos, por reabsorsão, para l a 2 litros de urina. As várias propriedades 

especiais dos rins fazem destes órgãos efetores essenciais para a homeostase 

de água, de eletrólitos e de dezenas de substâncias derivadas do meta-

bolismo e do catabolismo. Não menos relevantes são as funções renais 

endócrinas ligadas ao metabolismo de cálcio e fósforo, à produção de 

hemácias e ao controle da pressão arterial. 
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RINS 

O rim (ren em latim, nephros em grego) é o órgão 

que repousa sob os músculos sublombares, um de 
eada lado da coluna vertebral. Os rins têm locali-

zação retroperitoneal, com a superfície dorsal em 

contato com os músculos sublombares, frequente-

mente circundada por gordura, e a superfície vcn-

tral coberta por peritônio transparente. Cada rim 

tem um pólo eranial e um caudal, um bordo medial e 

um lateral, uma superfície dorsal e uma superfície 

ventral; tais referências devem ser empregadas para 

descrever a posição de alterações renais localizadas 

e para orientar procedimentos cirúrgicos. No bor-

do medial está localizado o hilo renal (hilus renalis), 

através do qual passam o ureter, veias e artérias renais, 
vasos linfáticos e nervos. O pólo eranial de cada rim 

é coberto com peritônio em ambas as superfícies, 

dorsal e ventral, enquanto o pólo caudal é coberto 

somente na superfície ventral. 

O rim é revestido por uma cápsula fibrosa 

(capsulafibrosa) cuja rigidez restringe a habilidade 

de expansão do tecido renal. O aumento de volu-

me que ocorre em certas doenças renais tende a 

causar compressão do tecido, estreitamento das 

passagens internas e dor. 

A cápsula adiposa (capsula adiposa), que reves-

te parcialmente o rim, estende-se através do hilo 
para dentro do sino renal. A visualização do bordo 

renal em radiografias é facilitada pela presença dos 

tecidos adiposos perirenal e retroperitoneal, que 

podem variar em espessura, de acordo com a espé-

cie e o estado nutricional do animal. 

O parênquima renal, localizado entre a cáp-

sula e o sino renal, é constituído pela medula re-

nal (medulla renis) e pelo córtex renal (córtex renis). 

No parênquima renal estão os ncfrons que são as 

unidades estruturais específicas dos rins. O néfron 

(nephronum) consiste de um longo túbulo que se 

inicia no corpúsculo renal (corpusculum renale) e 
termina em conexão com o dueto coletor. O cor-

púsculo renal é constituído pela cápsula glomeru-

lar (capsulaglomeruli), que envolve completamen-

te uma rede capilar esférica denominada glomé-

rulo (glomerulus). As diferenças de tamanho dos rins, 

nas várias espécies animais, estão relacionadas ao 

número de glomérulos que eles contêm. Cada rim 

contém aproximadamente 30.000 glomérulos no 

rato, 190.000 no gato, 400.000 no cão, 1.300.000 

no homem, 2.200.000 no suíno e 7.000.000 no 

elefante. 

Equinos. O rim direito tem forma de triân-
gulo equilátero com os bordos arredondados,  

mede de 13 a 15cm de comprimento e está lo-

calizado no espaço compreendido entre a 15
a 

costela e a apófise transversa da 1
a
 vértebra 

lombar, não sendo acessível à palpação retal. O 

rim esquerdo tem formato de feijão, mede de 

15 a 20cm de comprimento, tem mais mobilida-

de, podendo haver variação na sua localização 

que, normalmente, é mais caudal que a do rim 

direito. Geralmente o pólo caudal do rim esquerdo 

está em relação com a apófise transversa da 3
a 

vértebra lombar. 

Bovinos, ovinos e caprinos. O rim direito está 

relacionado dorsalmcnte com a última costela e 

com as apófises transversas das três primeiras 

vértebras lombares podendo, em alguns casos, 

ter localização mais caudal (cerca de 8cm). O 

rim esquerdo tem posição muito variável; quan-

do o rúmen está parcialmente cheio, o que ocorre 

em período de jejum, o rim repousa à esquerda 

do plano médio; após a ingestão de alimentos, 

quando o rúmen está distendido, o rim esquer-

do é pressionado para o plano médio e repousa 
abaixo e caudalmcnte ao rim direito, no espaço 

compreendido pelas 3
a
, 4

a
 e 5

a
 vértebras lom-

bares. Nos bovinos os rins são lobulados; o com-

primento do rim direito varia de 18 a 24cm e do 

esquerdo entre 19 e 24cm. Os ovinos e os caprinos 

têm os rins muito semelhantes aos rins de cães 

(forma de feijão), com comprimento variando en-

tre 5,5 e 7cm.  

Cães e gatos. Os rins de cães e gatos têm a forma 

típica de feijão. O comprimento pode ser estimado 

por meio de radiografia lateral e varia entre 2,5 e 3,2 

vezes o comprimento da 2
a
 vértebra lombar no cão 

e entre 2,5 e 3,0 vezes no gato. Adotando o mesmo 

critério de medida, a largura varia de 1,4 a 1,8 para 

os cães e 1,6 a 1,9 para os gatos. No cão, o rim direito 

está comumente localizado no espaço correspondente 

ao intervalo entre a 13
a
 vértebra torácica e a 1

a
 vér-

tebra lombar, enquanto o rim esquerdo, cuja posi-

ção pode variar mais, está localizado no espaço cor-

respondente ao intervalo entre a 2- e a 4- vértebra 

lombar. A fixação dos rins à parede do corpo é mais 

frouxa nos gatos do que nas demais espécies. Assim, 

nesta espécie, os rins são bastante móveis e, portan-

to, fáceis de palpar. O rim esquerdo dos gatos ocupa 
posição ligeiramente pendulosa, o que facilita ainda 

mais a palpação. Pela localização particular no gato, 

este órgão é, algumas vezes, mal interpretado como 

massa abdominal anormal. O rim direito ocupa o 

espaço compreendido entre a l - e a 4
a
 vértebra lom-

bar, e o rim esquerdo se estende da 2
a
 até a 5

a
 vér-

tebra lombar. 
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URETERES 

Os ureteres transportam urina dos rins para a bexi-

ga. Eles chegam aos rins através do hilo, onde se 

conectam à pelvc renal ou estrutura equivalente, 

de acordo com a espécie animal. Assim como os rins, 

os ureteres são estruturas retroperitoneais. Eles se 

projetam caudomedialmente ao longo dos músculos 

sublombares, em direção à bexiga, quando deixam 

a posição sublombar e ganham acesso à superfície 

dorsolateral da bexiga através das duas camadas de 

peritônio que formam os ligamentos laterais da 

bexiga. Os ureteres adentram a bexiga obliquamente, 

percorrendo um trajeto entre a camada muscular 

da parede vesical e finalmente se abrindo para o 

lúmen. A inserção do seguimento final do ureter 

entre a musculatura vesical previne refluxo de uri-

na para os ureteres quando aumenta a pressão in-

travesical. A parede do ureter, assim como a da pel-

ve renal, é composta por três camadas - a adventí-

cia externa, a muscular média e a mucosa interna. 

A musculatura ureteral apresenta contrações em 

forma de movimentos peristálticos que ajudam a 

levar urina para a bexiga e, quando provocada por 

irritações tais como as determinadas por cálculos 

urinários, pode entrar em espasmo. Por se tratar de 

estrutura de acesso difícil, o ureter pode ser negli-

genciado no exame físico do paciente, entretanto 

ele pode ser sede de anomalias congénitas ou de 

processos obstrutivos adquiridos que resultam em 

danos renais graves. 

BEXIGA 

A bexiga e a uretra, como também a musculatura 

associada, compõem o trato urinário inferior. A 

bexiga ou vesícula urinária é um órgão cavitário, 

musculomembranoso que serve como reservató-

rio temporário da urina produzida pelos rins. A 

vesícula urinária pode ser dividida em colo (cervix 

vesicae), que se conecta com a uretra; corpo (corpus 

vesicae) e vértice cranial (apex vesicaé). A área trian-

gular compreendida entre os dois meatos urete-

rais e o início da uretra é denominada trígono 

(trigonum vesicae). Em caso de alterações vesicais 

localizadas, na descrição do processo dcve-se fa-

zer referência à parte afetada considerando, ain-

da, os aspectos laterais, ventral ou dorsal. O mús-

culo da parede vesical é formado por três camadas 

de músculo liso que age como detrusor, ou seja, 

"espreme" e esvazia a bexiga. A mucosa da bexiga 

(túnica mucosa), assim como a dos ureteres e a da 

pelve renal, é constituída por epitélio de transi-

ção. Existe um mecanismo para prevenir a perda 

de urina durante a fase de enchimento vesical 

envolvendo, principalmente, a musculatura estriada 

disposta ao redor da uretra, além de elementos da 

própria uretra. Durante a fase de esvaziamento 

vesical parece haver participação da musculatura 

lisa na dilatação do colo. Contudo, não existe uma 

estrutura anatómica que caracterize um esfíncter. 

Cães e gatos. O tamanho c a posição da bexiga 

variam de acordo com a quantidade de urina nela 

contida. A bexiga vazia c pequena e tem forma 

globular; quando distendida por urina apresenta 

forma de pêra. A bexiga distendida apresenta con-

torno regular; entretanto, se o enchimento é ape-

nas parcial, o contorno poderá ser irregularmen-

te moldado pela pressão exercida por órgãos vi-

zinhos, como pode ser observado em radiografias 

de pequenos animais. Em cães com aproximada-

mente 12 quilos de peso corporal, a bexiga rela-

xada mede 17,5cm de diâmetro por 18cm de com-

primento c a bexiga contraída mede 2cm de diâ-

metro por 3,2cm de comprimento. Para o mesmo 

tamanho de cão, a bexiga pode conter de 100 a 

120mL de urina sem estar muito distendida. No 

cão, a bexiga tem localização quase inteiramen-

te pélvica quando vazia, distendendo-se para o 

abdome com o enchimento. No gato, entretan-

to, a bexiga se estende amplamente para a cavi-

dade abdominal, mesmo quando vazia. A bexiga 

pode se distender pelo enchimento até que seu 

vértice alcance, ou mesmo ultrapasse o umbigo, 

c sua parede se torne tão fina quanto um papel. 

Em cães treinados para reter urina, a distensão 

da bexiga pode alcançar extremos que determi-

nam risco de ruptura. A superfície ventral da 

bexiga, em sua porção imediatamente cranial ao 

púbis, é separada da parede abdominal apenas 

por peritônio visceral e parietal e pelo omento 

maior, que pode estar localizado entre as duas 

camadas de peritônio. Este fato favorece muito 

o exame vesical e, principalmente, a cistocentese 

em pequenos animais.  

Ruminantes. A bexiga projeta-se cranialmente 

c, quando cheia, fica em contato com a parede 

ventral do abdome. 

Equinos. A bexiga contraída é piriforme, tem cerca 

de 8 a lOcm de diâmetro e repousa inteiramente so-

bre a porção ventral da cavidade pélvica. Quando 

cheia, ela pende sobre a rima pélvica e estende-se 

para a parede ventral do abdome. A capacidade da 

bexiga dos equinos varia de 2,8 a 3,8 litros. 
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URETRA 

A uretra do macho leva urina, sémen e secre-
ções seminais para o orifício uretral externo 
(ostium urethae externum}, na extremidade distai 
do pênis. No macho a uretra é dividida em parte 
pélvica (pars pelviná) e parte peniana (pars 
peníná) ou esponjosa. A uretra feminina se origi-
na na bexiga e segue em sentido caudodorsal, 
com sua parede dorsal em aposição à parede 
ventral da vagina, e adentra o trato genital cau-
dalmentc à junção vaginovestibular na linha 
média da superfície ventral da vagina. A mus-
culatura (túnica musculares) da uretra feminina é 
formada por três camadas de músculo liso. A ure-
tra é envolvida em quase toda sua extensão por 
musculatura estriada, pelo músculo urethralis, cujo 
fascículo cranial circunda a uretra, enquanto o 
fascículo caudal forma um suporte em forma de 
"U" preso na parede vaginal. A contração desta 
musculatura, além de diminuir a luz vaginal, pres-
siona a uretra contra a vagina causando fecha-
mento uretral. A musculatura voluntária em forma 
de "U" desempenha a função de esfíncter bastan-
te forte. 

Cães e gatos. A primeira parte da uretra pélvi-
ca no gato é a porção pré-prostática (pars 
preprostatica), mas no cão o início da uretra está 
inteiramente circundado pela próstata (pars 
prostaticà). Em ambas as espécies a uretra pélvi-
ca continua após a próstata. Km um cão adulto 
com aproximadamente 12 quilos de peso corpo-
ral, a uretra tem 25cm de comprimento em mé-
dia. Entretanto, tanto o comprimento quanto o 
diâmetro da uretra podem variar amplamente. 
Durante a micção ou ejaculação, a parede da ure-
tra se distende, mas a expansão é limitada na 
porção cavernosa da uretra que passa pelo sulco 
ventral do osso peniano. Esta característica ana-
tómica da uretra dos cães é fator predisponente 
para as obstruções uretrais por cálculos. Os gatos 
machos apresentam afunilamento da uretra em 
direção à extremidade do pênis, característica esta 
que pode facilitar acúmulo de material sólido, re-
sultando em obstrução uretral. A uretra da cade-
la tem cerca de 0,5cm de diâmetro por 6 a lOcm 
de comprimento, e a mucosa permite expansão 
considerável quando está sob pressão. Na cade-
la, pode ser visto o tubérculo uretral (tuberculum 
urethralé), uma elevação que demarca o orifício 
uretral externo. O tubérculo uretral está locali-
zado cranialmente ao clitóris, cerca de 4 a 5cm a 
partir da comissura da vulva. A cateterização da 

uretra é fácil nos cães e relativamente fácil na 
gata, mas pode ser considerada mais difícil no gato, 
devido ao reduzido diâmetro, e ao tamanho, for-
ma e posicionamento do pênis. 

Equinos. A uretra dos machos é bastante lon-
ga, mas a uretra pélvica mede apenas de 10 a 12cm. 
Na extremidade peniana dos equinos, a uretra 
termina em prolongamento cilíndrico de 1,5 a 3cm 
de comprimento, denominado processo uretral, que 
fica alojado dentro da fossa da glande. Nas fêmeas 
a uretra mede de 5 a 7,5cm c o lúmen é suficien-
temente largo para permitir a introdução de um 
dedo. 

Ruminantes. Nos bovinos machos a uretra se 
prolonga como processo de 2 a 3cm, que fica 
encaixado no sulco localizado do lado direito da 
extremidade peniana. Nos pequenos ruminan-
tes ocorre o processo uretral que se projeta para 
além do pênis. A uretra feminina tem cerca de 
10 a 13cm na vaca, 4 a 5cm na ovelha c 5 a 6cm 
na cabra. O orifício uretral externo se abre no 
assoalho da vagina, sob forma de fenda delimi-
tada, lateralmente, por pregas de mucosa. Vcn-
tralmcnte ao orifício uretral externo, existe o 
divertículo suburetral, que se constitui em uma 
pequena bolsa, direcionada cranioventralmente, 
com cerca de 2cm de diâmetro na vaca e l a  
l,5cm na ovelha e na cabra. O divertículo deve 
ser evitado no momento de introdução de son-
da uretral. 

CONTROLE DA MICÇÃO 

A micção compreende o processo fisiológico de 
armazenagem e eliminação da urina. A vesícula 
urinária e a uretra, em ação conjunta, propiciam o 
acúmulo da urina que vai sendo formada (fase de 
armazenagem), por meio de relaxamento da bexi-
ga e contração do "esfíncter" uretral que previne 
o fluxo de urina para o meio externo. Na etapa 
seguinte, quando a bexiga está suficientemente 
cheia, a contração vesical e a facilitação do fluxo 
de urina dada pelo relaxamento uretral propiciam 
o esvaziamento da bexiga (fase de eliminação de 
urina). 

A micção é uma função reflexa que envolve ação 
integrada de vias parassimpáticas, simpáticas e 
somáticas, que se estendem desde o segmento sacral 
da corda espinhal até o córtex cerebral. Este pro-
cesso envolve os nervos pudendo, pélvico e hipo-
gástrico em uma ação que está sob o controle de 
neurônios da formação reticular pontina que, por 
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sua vez, podem ser influenciados por neurônios do 
córtex cerebral e do cerebelo. 

A musculatura lisa da vesícula urinária (mús-
culo detrusor), assim como a musculatura estria-
da do esfíncter uretral externo, recebem inerva-
ção simpática, parassimpática e somática para o 
controle neural da micção. A fase de armazena-
gem de urina é dominada por atividade neuro-
lógica autonômica simpática, através de relaxa-
mento do músculo detrusor (atividade betadre-
nérgica) que permite distensão sem aumento sig-
nificativo da pressão intravesical e, simultanea-
mente, contração do esfíncter uretral externo que 
promove a contenção da urina. A contração da mus-
culatura estriada do esfíncter uretral externo, por 
estimulação voluntária, pode reforçar a continência 
urinária quando necessário. Uma vê/ atingidos os 
limiares de volume e pressão da vesícula uriná-
ria, impulsos motores eferentcs dão início à fase 
de eliminação de urina ou esvaziamento vesical. 
Xesta fase, impulsos autonômicos do parassim-
pático estimulam a despolarização e contração do 
músculo detrusor (efeito colinérgico pós-ganglio-
nar), ao mesmo tempo que ocorre inibição da 
atividade simpática e somática dos esfíncteres 
uretrais com relaxamento da uretra. Com o esva-
ziamento da vesícula urinária, tem início uma nova 
fase de armazenagem. 

Controle Voluntário da Micção 

As vias sensoriais que seguem da bexiga para 
a região pontina no cérebro também chegam ao 
córtex cerebral, onde é integrado o controle vo-
luntário da micção. Através desta via de controle 
do reflexo do músculo detrusor, o animal pode iniciar 
voluntariamente a micção, corno no caso de mar-
cação de território, ou pode inibir a micção, como 
ocorre quando o animal é treinado para urinar em 
locais e momentos determinados. O controle vo-
luntário da micção pode ser perdido nos casos de 
lesões do córtex cerebral. Através de inervação 
somática, pode haver contração da musculatura 
estriada do esfíncter uretral externo e musculatu-
ra perineal, mecanismo voluntário que traz auxí-
lio adicional para a contenção urinária, quando 
necessário (Tabela 9.1). 

EXAME DO PACIENTE 

Resenha (Identificação) 

Para avaliar o sistema urinário, assim como 
ocorre com outras partes do organismo, diversas 
informações sobre as características do animal têm 
grande relevância na definição do tipo de aborda- 
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gem semiológica e na interpretação dos resulta-

dos dos exames para fins diagnósticos e prognós-
ticos. A identificação deve incluir, necessariamente, 

os itens espécie, raça, sexo, idade e procedência. 

O sistema urinário pode ser acometido por uma 

grande variedade de afecções. Muitas doenças 

(pielonefrite, urolitíase e cistite, dentre outras) 

podem ocorrer em animais de todas as espécies, 

machos ou fêmeas, jovens ou adultos. Contudo, 

existem afecções que ocorrem especificamente em 

algumas espécies (como por exemplo obstrução 

uretral por tampões nos felinos) e outras que aco-

metem preferencialmente algumas raças (como por 

exemplo displasia renal em cães Lhasa Apso e Shih 
Tzu). Considerando a idade do paciente, o clíni-

co pode conduzir os exames de forma mais efi-

ciente. Muitos problemas se manifestam nos pri-

meiros meses de vida, enquanto outros aparecem 

na vida adulta. Um exemplo interessante é a in-

continência urinária das cadelas cuja causa mais 

provável será ureter ectópico se o sintoma apare-

cer no animal jovem, mas tratar-se-á, provavelmen-

te, de distúrbio hormonal se for em cadela adulta 

castrada. 

Anamnese 

O primeiro aspecto a ser considerado na anamnese 

é o conhecimento de que muitas das doenças que 

acometem os órgãos urinários resultam em compro-

metimento sistémico. Por outro lado, muitas doen-

ças com sintomas sistémicos (exemplo: diabetes me-

lito, lúpus eritematoso, erliquiose, toxemia e mio-

patia de esforço, dentre outras) e outras afecções lo-

calizadas (exemplo: piometra) podem causar doen-

ça renal secundária suficientemente grave para cau-

sar a morte. Assim, o paciente pode apresentar sin-

tomas indicativos de alterações em diversos órgãos e 

sistemas, além daqueles especificamente relaciona- 

dos ao aparelho urinário. Portanto, a anamnese deve 

envolver todos os itens de caráter geral que compreen-

dem a queixa atual (tipo, frequência e duração do 

problema) e informações sobre apetite/vômito/tipo 

de alimento consumido, fezes/defecação, comporta-

mento/déficit neuromotor, funções/transtornos repro-

dutivos, doenças/tratamentos anteriores, vacinação, 

vermifugação, tratamentos em andamento ou efe-

tuados nos últimos dias, possíveis cirurgias/aciden-

tes/esforço físico recentes e outros que possam ser 

particularmente importantes para o animal em ques-

tão. Também devem ser feitas perguntas sobre as-

pectos que, dircta ou indiretamcnte, revelem o es-

tado e a função dos órgãos urinários, explorando mais 

detalhadamente, inclusive, itens já questionados na 

anamnese geral (Tabela 9.2). 

Exame Físico Geral 
No momento da execução do exame físico geral 

do paciente, os órgãos urinários devem ser consi-

derados. Contudo, em função das particularidades 

anatómicas de cada espécie animal, tanto no que 

se refere à conformação geral como às peculiari-

dades dos órgãos urinários, os acessos semiológicos 

são distintos para cada caso. Com base nas infor-

mações obtidas na anamnese e nos resultados do 

exame físico geral, o clínico deve decidir sobre a 

necessidade de aprofundar a investigação por meio 

de exames especiais do sistema urinário, que in-
cluem o exame específico e os complementares 

(Tabela 9.3). 

Exames Específicos e 

Complementares do Trato Urinário 

Concluída a avaliação inicial do paciente, se 

for encontrado qualquer indício de doença do tra-

to urinário, ficam indicados exames complemen
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Tabela 9.3 - Resumo da sequência de exame clínico do sistema urinário. 
  

Resenha e anamnese 

Exame físico Geral 
• Peso corporal, temperatura, frequência de pulso 

e respiratória, mucosas (coloração e estado dos 

vasos), grau de hidratação 

• Boca (úlceras, alterações da língua, inserção 

dos dentes, aumento maxilar, hálito urêmico) 

• Exame geral dos demais órgãos e sistemas 

Específico 
1. Rins 

• Ambos são palpáveis? 

• Tamanho, simetria e posição? 

• Forma, contorno e consistência? 

• Dor? 

2. Bexiga 
• Posição? 

• Tamanho, formato, consistência? 

• Cálculos ou massas palpáveis? 

• Espessura da parede? 

• Dor? 

3. Próstata (importante em cães) 
• Posição, tamanho, simetria, consistência 

• Dor? 

4. Uretra dos machos 
• Meato urinário 

• Secreção uretral ou prepucial? 

• Tamanho, forma e consistência das porções pal 

páveis? 

• Anormalidades periuretrais? 

5. Micção 
• Frequência? 

• Disúria? 

• Retenção? 
 

• Incontinência? 

Exames complementares 

• Urinálise 

• Cateterização vesical 

• Técnicas para diagnóstico por imagem 

• Provas de função renal 

• Biopsia 

  

 tares que serão eleitos de acordo com as possibi-

lidades diagnosticas aventadas. Dentre os exames 

especiais, a urinálise destaca-se por ser necessá-

ria em praticamente 100% dos casos. Outros exa-

mes incluem as provas de função renal, exames 

radiográficos, ultra-sonografia e uretrocistoscopia. 

A técnica de palpação destaca-se no exame físico de 
rotina. A palpação dos órgãos urinários, seja externa 

ou por via retal, é útil para verificação das 

características anatómicas e para avaliação da sensi-

bilidade. É importante ressaltar que o examinador 

não pode executar movimentos bruscos. O contato 

de pelo menos uma das mãos do examinador com o 

corpo do paciente deve sempre ser mantido durante 

as trocas de posição. A pressão necessária para palpar 

cada órgão deve ser aplicada de forma gradativa, até 

que se atinja o grau mínimo necessário. O término da 

pressão também deve ser feito de forma gradativa. 

Estes cuidados evitarão desconforto desnecessário ao 
paciente e, principalmente, impedirão que um grau 

normal de sensibilidade venha a ser erroneamente 

interpretado como dor decorrente de doença. O au-

mento da sensibilidade ou dor, quando existir, será 

manifestado por gemidos ou reação de defesa, du-

rante o toque suficientemente profundo, mas suave, 

da área afetada. Outro dado a ser destacado é que a 

ausência de sensibilidade dolorosa ou mesmo de al-

terações anatómicas detectáveis à palpação dos ór-

gãos urinários não descarta a possibilidade de doen-

ça. Muitas afecções, inclusive várias de caráter grave, 

não cursam com alterações perceptíveis à palpação. 

Exame dos Rins 

Para examinar os rins, deve ser feito exame 

físico de ambos os órgãos, sempre que possível, e 

também do seu produto mais acessível - a urina. 

Os exames complementares dos rins incluem tan-

to avaliações feitas por inspeção e palpação, como 

exames laboratoriais e provas de função renal 

(Quadro 9.1 e Tabelas 9.4 e 9.5). 

Os rins podem apresentar diversos tipos de 

alterações tanto congénitas quanto adquiridas 

(Tabela 9.7). Estes órgãos possuem grande capa-

cidade de reserva funcional e podem manter a 

produção de urina, como também suas demais 

funções, enquanto sofrem algum tipo de doença. 

Assim, ao serem examinados os rins, o clínico deve 

avaliar (1) a possibilidade de existência de algu-

ma doença renal em curso, sem comprometimento 

importante da função e (2) a possibilidade de 

haver déficit da função renal. Quando ocorre défi-

cit da função renal, o exame do paciente deve ser 

conduzido de modo a elucidar a causa envolvida. 

Nos casos de déficit funcional com comprome-

timento da função de depuração (redução severa 

da filtração glomerular), o paciente apresenta au-

mento das concentrações séricas dos produtos fi-

nais do metabolismo de substâncias nitrogenadas 

(creatinina e ureia). Este achado laboratorial, de-

nominado azotemia, pode ter causa pré-renal, re-

nal ou pós-renal (Tabela 9.6). Se o problema per- 
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Quadro 9.1 - Técnica para palpação externa dos rins em cães e gatos. 

A palpação externa dos rins é feita com as gemas dos dedos (indicador, médio e anular), posicionados um junto ao 

outro e ligeiramente flexionados. As gemas dos dedos são posicionadas o mais profundamente possível, abaixo das 

apófises transversas das vértebras lombares, a partir do ângulo formado com as últimas costelas, e vão sendo des-

lizadas em direção caudal e caudo-ventral. Este procedimento deve ser feito com ambas as mãos, simultaneamente, 

aplicadas cada uma de um dos lados do corpo do paciente, dirigidas uma contra a outra (como se as gemas dos 

dedos de uma das mãos fossem tocar as da outra). Uma vez localizado o órgão, o examinador deve avaliar tamanho, 

forma, características da superfície, consistência e sensibilidade. 

Tabela 9.4 - Sumário das técnicas indicadas para o exame dos rins de cães, gatos, equinos e ruminantes. 

Aplicabilidade 

Exame físico de rotina 

• Eficiente somente em casos de 
aumento aberrante dos rins 

• Possível para alguns animais 
pequenos (excelente para gatos) 

• Indicada somente para grandes 

animais (feita com o martelo de percussão, 

para pesquisa de dor) 

Exames específicos e complementares 

Inspeção indireta ou diagnóstico 

por imagem (radiografias simples 

e contrastadas, ultra-sonografia) 

Palpação retal •    Possível em grandes animais, mas nem sempre os rins são alcançados 

Urinálise (análise física, química      •    Este exame é extremamente importante; pode ser empregado para todos os 

e sedimentoscópica da urina) animais 

Indicadas sempre que houver suspeita de insuficiência renal; de modo geral 
são aplicáveis a todos os animais, exceto para ruminantes machos quando 

houver necessidade de cateterização vesical 
Indicada para os casos de suspeita de infecção do trato urinário; pode ser 

feita quando for possível coletar a urina de forma asséptica 
Indicada para os casos cuja definição precisa do tipo de doença renal possa 

ser útil para o prognóstico e tratamento 

Tabela 9.5 - Provas de função renal. 

Perfil bioquímico sérico (exames mais comuns) 

Avaliação da função glomerular Avaliação da 

função tubulointersticial  

Dosagens das concentrações séricas de creatinina, ureia, pro-

teína, potássio e fósforo, dentre outros Clearance de 

creatinina Razão proteína:creatinina urinária Excreção 

fracionada de sódio Densidade ou osmolalidade urinária 

Teste de privação de água 

Tabela 9.6 - Causas de azotemia (aumento das concentrações 

séricas de ureia e de creatinina). 

Causas pré-renais 
Desidratação severa 

Insuficiência cardíaca 

Hipoadrenocorticismo 

Outros 

Doença renal com comprometimento da função 

Obstrução uretral (parcial ou total) Obstrução de 

colo vesical (parcial ou total) Ruptura de bexiga 

Deslocamento de bexiga (hérnia perineal) 

Podem ocorrer combinações das causas. 

Inspeção direta (região renal) 

Palpação externa 

Percussão dolorosa (região renal) 

Possível para animais de porte pequeno e para alguns filhotes de animais de 

porte grande 

Provas de função renal 

Cultura de urina 

Biópsia renal 

Causa renal 

Causas pós-renais 
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siste, o paciente sofre alterações orgânicas impor-

tantes em função de quebra da homeostase e passa 

a apresentar um conjunto de sinais e sintomas clí-

nicos e laboratoriais, que caracterizam o quadro 

conhecido como síndrome urêmica ou uremia (Qua-

dro 9.2). Esta condição pode se apresentar tanto 

sob a forma aguda como sob a forma crónica, de acordo 

com o tipo de doença renal em curso. 

Outra condição bastante peculiar é a do pacien-

te com glomerulonefrite crónica. Neste caso os rins 

perdem a capacidade de conservar proteína e desen-

volve-se uma condição sistémica denominada síndro- 

Quadro 9.2 - Conceito de síndrome urêmica 

(uremia). 

Conjunto de sinais e sintomas que caracterizam as 

manifestações sistémicas resultantes de mau funcio-

namento dos rins. Na síndrome urêmica existem com-

prometimentos gastrointestinais, neuromusculares, 

cardiopulmonares, endócrinos, hematológicos e of-

tálmicos. A azotemia também é um dos achados la-

boratoriais da síndrome urêmica. 

me nefrótica, que se caracteriza por proteinúria, hi-

poprotcinemia, edema e ascite. 

Exame dos Ureteres 

Os ureteres podem sofrer processos obstru-
tivos parciais ou totais que resultam, a longo pra-
zo, em grande dilatação pelo acúmulo de urina 
normal ou contaminada por infecções, caracteri-
zando o quadro de megaureter. O desenvolvimento 
de megaureter, em um grande número de casos 
observados em cães e gatos, é secundário a pro-
cesso congénito de falha na implantação do ure-
ter na bexiga (ureter ectópico), com ocorrência 
de obstrução. Em animais pequenos, o exame dos 
ureteres é possível somente por inspeção indire-
ta, por meio de radiografia contrastada (urografia 
excretora). Este exame radiográfico é útil para 
diagnosticar processos obstrutivos ureterais, com 
ou sem megaureter e ainda é adequado para diag-
nosticar os casos de ruptura ureteral. Em condi-
ções excepcionais, parte dos ureteres pode ser exa-
minada por meio de ultra-sonografia. Nos casos 
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Figura 9.1 - Manifestações clínicas das síndromes re-
lacionadas a doenças renais crónicas. (A) cão com uremia 
crónica, notar emaciação e apatia; (B) gato com sín-
drome urêmica, notar apatia e fraqueza muscular; (C) 
e (D) equino com síndrome urêmica, notar úlcera de 
mucosa oral e de língua; (E) cão com síndrome urêmica, 
notar petéquias de mucosa oral e úlcera de língua; (F) 
cão com síndrome nefrótica, notar edema de região 
ventral e ascite. 

 

  

A 
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de megaureter em grandes animais, a anormali-
dade, algumas vezes, pode ser detectada por meio 

de palpação retal. Alguns pacientes podem apre-

sentar quadro peculiar de incontinência urinária 

observada ao longo das 24 horas do dia, sob forma 

de gotejamento regular e contínuo, acompanha-

do por episódios de micção normal (fases de ar-

mazenagem e de eliminação). Nestes casos, os 

sinais revelados pelo histórico, pela inspeção e pela 

palpação da bexiga são indicadores que sugerem 

falha na implantação de um dos ureteres (Fig. 9.2A). 

Se o paciente apresentar, desde o nascimento, 

incontinência urinária sob forma de gotejamento 

regular e contínuo, com ausência de micção, a causa 

mais provável será a falha de implantação de ambos 

os ureteres (Quadro 9.3). 

Exame da Bexiga e da Uretra  

A palpação externa da bexiga pode ser feita, 
em pequenos animais, seguindo a mesma orienta-
ção das manobras já descritas para a palpação re-
nal (Tabela 9.8). O paciente pode estar em posi-
ção quadrupedal ou em decúbito lateral. O local a 
ser acessado compreende as paredes laterais da 
porção mais caudal do abdome, imediatamente à 
frente do púbis, comumente entre as virilhas. As 
gemas dos dedos são deslocadas para frente, para 
cima e para baixo, até a localização do órgão. Para 
gatos e cães pequenos, a palpação vesical também 
pode ser feita com uma única mão, sob forma de 
pinça, com a concorrência do polegar. Ainda, nos 
cães pequenos, a bexiga repousando no assoalho 
pélvico pode ser acessada pela combinação de  
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palpação retal ou vaginal (com um dedo) e de pal-
pação externa (mão sob forma de pinça). Nos 

equinos e nos bovinos, a bexiga pode ser examina-

da por palpação retal; nas fêmeas é possível exa-

minar a bexiga por palpação vaginal. Durante a pal-

pação vesical verifica-se localização, volume, for-

ma, consistência, tensão e sensibilidade. Caso a 

bexiga contenha pouco volume de urina, pode ser 

avaliada a espessura da parede e, muitas vezes, é 

possível detectar a presença de cálculos ou de 

massas anormais. Quando indicado, durante a 

palpação, pode ser feita expressão manual da be-

xiga para verificar se a uretra está patente (de-

sobstruída) ou para coleta de amostra de urina. A 

bexiga também pode ser examinada por meio de 

radiografias e ultra-sonografia, que são métodos de 

inspeção indireta (Fig. 9.2). Em pequenos animais, 

as grandes distensões de bexiga, causadas por re-

tenção de urina, podem ser detectadas por inspe-

ção direta do abdome. Nestes casos, o conteúdo 

líquido pode ser identificado e delimitado por meio 

de percussão digito-digital (som maciço). 

Na tabela 9.9 estão apresentadas as técnicas 

para exame da uretra. 

Avaliação da Micção 

Para avaliação da micção devem ser conside-
radas as informações obtidas durante a anamnese 
(Tabela 9.3). A esse respeito deve ser lembrado 
que são frequentes informações não precisas que, 
não raramente, decorrem de falta de clareza das 
perguntas formuladas pelo veterinário. O ideal é 
que a avaliação seja feita pelo próprio clínico (ins-
peção), assim que possível. Para identificar os trans-
tornos da micção, deve ser considerada a postura 

normal à micção, que é particular para cada espé-
cie animal (Tabela 9.10). 

As alterações da micção podem estar relacio-
nadas a vários problemas que incluem tanto afecções 
do trato urinário como afecções extra-urinárias. Com 
o exame clínico completo e o detalhamento na 
avaliação do trato urinário é possível diagnosticar 
a causa do transtorno da micção. Os termos 
semiológicos apropriados para cada tipo de altera-
ção da micção e suas possíveis causas estão apre-
sentadas nas Tabelas 9.11 e 9.12. 

Frequência da Micção 

Para manter o equilíbrio de água, o volume da 

urina produzida em 24 horas deve ser proporcio-

nal ao volume de água ingerida. Entretanto, quando 

ocorre aumento de perda de água por vias extra-

renais (respiração, transpiração, defecação, lacta-

ção), deve haver diminuição do volume de urina 

produzida, a menos que haja aumento compensa-

tório da ingestão de água. A frequência de micção, 

indicada pelo número de vezes que o animal urina 

em 24 horas, deve ser proporcional ao volume de 

urina produzida no mesmo período (Tabela 9.13). 

Cada espécie animal tem um padrão para a fre-

quência de micção (lembrar que os recém-nasci-

dos sempre urinam muito mais que os adultos). 

Contudo, diversas condições fisiológicas ou pato-

lógicas podem implicar alteração do número de 

vezes que o animal urina. As variações na frequência 

de micção recebem denominações específicas que 

incluem polaquiúria ou polaciúria, oligosúria e 

iscúria ou retenção de urina. Outra condição que 

também modifica a frequência de micção é a per-

da de urina decorrente de incontinência urinária 

(ver Fig. 9.3 e Tabela 9.14). 

Tabela 9.9 - Sumário das técnicas semiológicas indicadas para o exame da uretra de cães, gatos, equinos e 

ruminantes. 

Exame físico de rotina 

Inspeção direta Exames específicos e 

complementares 

Inspeção direta por uretroscopia 

Inspeção indireta 

(radiografias contrastadas, ultra-sonografia) 

Palpação indireta por meio de sonda uretral 

Palpação retal 

Aplicabilidade 

Permite o exame do meato urinário externo em todos os animais 

Eficiente para avaliação interna da uretra e para biopsia; pode 

ser empregada em todos os animais nos quais seja possível a 

cateterização vesical (como parte da cistoscopia tra n s u retrai) 

Radiografias são úteis para animais pequenos A ultra-sonografia 

é útil para o exame de alguns segmentos da uretra Possível em 

todas as fêmeas e em cães, gatos e cavalos machos Útii para 

machos; permite examinar a parte pélvica da uretra 
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Tabela 9.10 - Posturas normais e atitudes comuns à micção. 

  

 Equinos Geralmente só urinam quando não estão trabalhando. A postura para micção é similar para ca- 
valos e éguas e consiste em extensão dos membros torácicos seguida por abaixamento do abdo-

me e inspiração, que resultam em aumento da pressão intra-abdominal. O cavalo faz ligeira 

exposição do pênis 

Ruminantes As vacas adiantam os membros pélvicos, arqueiam o dorso e elevam a cauda. Os bovinos machos 

urinam tanto quando estão parados como quando estão andando ou comendo. A urina é eliminada 

na cavidade prepucial, de onde escorre através do meato. Os ovinos adotam as mesmas posturas de 

micção observadas em bovinos  

Caninos As cadelas flexionam os membros pélvicos de modo que o períneo fique paralelo ao solo, faltando 
pouco para tocá-lo. Os cães levantam um dos membros pélvicos e direcionam o jato para um objeto 

selecionado. Quando filhotes, antes da maturidade sexual, os machos adotam a mesma postura de 

micção das fêmeas. Os cães adultos, principalmente os machos, podem urinar pequenas quantida-

des, muitas vezes seguidas, para marcar território 

Felinos A postura adotada, tanto pelas fêmeas como pelos machos, é a mesma das cadelas. Os felinos fazem 
uma pequena cova onde depositam a urina, cobrindo-a após a micção. 
Machos e fêmeas sexualmente maduros podem ter o hábito (não desejado pelo proprietário) de 

eliminar urina sob a forma de spray (marcação de território). Primeiro o animal cheira o alvo, 

então se vira de costas e emite o jato. O alvo é sempre uma superfície vertical de cerca de 20cm 

acima do solo 
  

  

 

Tabela 9.11 - Disúria (dificuldade para urinar). 

Caracter iza-se por sinais de desconforto ou de dor à micção, podendo haver dificuldade para eliminação da 

urina. De acordo com a causa e a intensidade do problema, as manifestações de disúria podem variar tanto 

quanto ao tipo como quanto à intensidade. Assim, a disúria pode ser classificada como micção dolorosa, estrangúria 

ou tenesmo vesical 

Causas possíveis 

• Enfermidades dolorosas da bexiga, uretra, vagina ou prepúcio 

• Enfermidade dolorosa de outros órgãos comprimidos pela prensa abdominal durante a micção 

• Peritonite aguda 

• Tumores ou cálculos vesicais 

• Obstruções uretrais 
  

Tabela 9.12 - Variações do estado de disúria. 

Durante os esforços de micção, o animal apresenta gemidos, desassossego, movimentos de um lado 

para o outro, olhares dirigidos para o ventre, agitação da cauda, "sapateado"  

Caracteriza-se por esforços prolongados, com intervenção enérgica da prensa abdominal, sem 

eliminação de urina, ou que acabam por produzir eliminação de poucas gotas ou de poucos jatos 

finos de urina, acompanhados de manifestação de dor (gemidos) 

É um esforço constante, prolongado e doloroso para emissão de urina. Nos casos extremos, o 

animal pode conservar constantemente a postura de micção. Nesse quadro, a vontade de urinar é 

constante, mesmo que a bexiga contenha volume de urina pequeno ou esteja vazia  

Tabela 9.13 - Frequência normal de micções em 24 

horas para adultos. 

Equinos e bovinos 5 a 7 vezes 
Ovinos e caprinos 1 a 4 vezes 
Cães Muito variável 
Cadelas 2 a 4 vezes 
Gatos 2 a 4 vezes 

Micção dolorosa 

Estrangúria 

Tenesmo vesical 
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Figura 9.2 - Exemplos de diagnósticos que podem ser feitos 

por meio de radiografias e ultra-sonografias. (A) megaureter 

e dilatação de pelve renal direita de cadela, diagnostica-

dos por urografia excretara, notar a porção cranial do ureter 

contralateral normal; (B) ultra-sonografia de rim esquerdo 

de cadela com dilatação pélvica resuitande de ectopia 

ureteral; (C) cálculos vesicais não-radiopacos em bexiga 

de cão detectados em radiografia de contraste duplo; (D) 

cálculos radiopacos em bexiga de cão detectados em ra-

diografia simples; (E) cálculo vesical em cadela, detecta-

do pela ultra-sonografia, notar a sombra acústica que se 

projeta abaixo do cálculo; (F) ultra-sonografia de bexiga 

de gato com cistite hemorrágica severa, notar o espessa-

mento e irregularidade da parede vesical.  
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Volume de Urina 

A análise do volume de urina requer acom-
panhamento por 24 horas com mensuração de 
todos os volumes eliminados (Tabela 9.15). Isso 
pode ser feito colocando-se o animal em gaio-
las metabólicas ou empregando bolsas coleto-
ras. Entretanto, estes procedimentos comumente 
não podem ser empregados na rotina. Mesmo 
assim, pode e deve ser feita a avaliação por es-
timativa do volume de urina. O proprietário ou 
tratador do animal pode inferir sobre possíveis 
aumentos ou diminuições do volume de urina 
produzida, considerando o número de vezes que 
o animal está urinando por dia e os tamanhos 
das "poças" de urina, formadas a cada micção. 
Para tanto, o veterinário deve conduzir, com mui-
ta clareza, suas perguntas. Muito frequentemen-
te o informante se refere ao fato de que o "ani-
mal está urinando muito" não fazendo distin-
ção entre polaquiúria (micção muito frequen-
te, sinal típico de cistite aguda) e poliúria (au-
mento do volume de 24 horas, comum na insu- 

ficiência renal crónica, dentre outras afecções). 
As variações do volume de urina produzida em 
24 horas devem ser qualificadas obedecendo as 
denominações: poliúria (muita urina), oligúria 
(pouca ou pouquíssima urina) ou anúria (quan-
tidade desprezível ou nenhuma urina) (ver 
Tabela 9.16). 

Alterações Macroscópicas da Urina 

Alguns tipos de alterações na composição da 
urina podem ser verificados pelos proprietários 

Tabela 9.15-Quantidade padrão de urina produ-

zida em 24 horas. 

3 a 6L (máximo de 10L) 6 a 12L 

(máximo de 25L) 0,5 a 2L 0,5 a 

2L 40 a 200ml_ 180 a 400mL 

 

 

 

Equinos 
Bovinos 
Ovinos e caprinos  
Cães grandes 
Cães pequenos e gatos 
Coelhos 
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ou tratadores dos animais. O veterinário deve 
obter informações sobre o aspecto da urina le-
vando em consideração que, na maioria das ve-
zes, a resposta só será válida se a urina foi vista 
durante ou imediatamente após a micção. As 
alterações de urina, mais comumente descritas 
pelos informantes, incluem urina anormalmente 
escura e de odor fétido. Também há relatos de 
presença de sangue, de cálculos pequenos, de 
muco, de catarro ou de pus. Uma observação 
importante a ser feita é a de que, em nosso meio, 
com muita frequência, os informantes descrevem 
como "pus na urina" o que, na realidade, seriam 
cristais eliminados em abundância; "odor fétido 
anormal", para o que seria característico da es-
pécie, além de outros equívocos. Seja qual for a 
alteração descrita, a informação deve ser valida-
da pela inspeção feita pelo próprio veterinário. 
Uma amostra de urina, coletada adequadamen-
te, deve ser enviada para exame laboratorial 
(urinálise e outros exames indicados). É impor-
tante, também, a certificação de que a urina não 
esteja sendo contaminada por material provenien-
te do trato genital (secreções vaginais, uterinas, 
prostáticas e prepuciais). 

A presença de sangue na urina merece inves-
tigação especial, feita por inspeção do paciente, 
tanto durante o ato da micção como durante um 
período de intervalo (lembrar que, muitas vezes, 
o informante observou atentamente e pode for-
necer os detalhes, se for questionado). Para esta 
inspeção, o clínico deve considerar três momen-
tos distintos durante a micção: a fase inicial ou de 
eliminação do primeiro jato de urina, a fase inter-
mediária ou do jato médio, e a fase de conclusão 
ou do jato final. Adicionalmente, considera-se a 
fase de repouso ou de intervalo entre as micções 
(Tabelas 9.17 c 9.18; Quadros 9.4 e 9.5 e Fig. 9.4). 

COLETA DE URINA PARA 

EXAME LABORATORIAL 

A coleta de urina para exames laboratoriais deve 
ser feita obedecendo rigorosamente os crité-
rios necessários para cada caso. As amostras 
podem ser obtidas por micção espontânea, por 
cateterismo vesical e por cistocentcse. No caso 
de coleta por micção espontânea recomenda- 
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se o aproveitamento da urina do jato médio. 

Entretanto, em casos específicos, pode ser exa-

minada a urina do primeiro jato (contém mais 

material proveniente da uretra) ou a do jato final 

(contém mais material que esteja sendo 

sedimentado na bexiga), de forma isolada ou 

em comparação com a urina do jato médio. Caso 

seja empregado o cateterismo vesical também 

deve ser desprezado o volume inicial que con-

terá maior abundância de material que tenha 

sido aprisionado na sonda durante sua passa-

gem pela uretra (também pela vagina no caso 

de fêmeas). Quando a urina for obtida por cisto-

centese pode ser aproveitado todo o volume co-

letado. Os resultados dos exames realizados  

devem ser interpretados sempre consideran-

do o jato de urina aproveitado e a forma de 

coleta da amostra. 

A amostra de urina deve ser acondicionada 

em recipiente estéril e livre de resíduos quími-

cos. Depois de receber a amostra, o frasco deve 

ser hermeticamente fechado e refrigerado até 

o momento do exame. O ideal é que não decor-

ram mais do que 40 minutos (máximo de 2 ho-

ras) entre a coleta e realização dos exames de-

sejados. 

O exame de urina fica indicado nas situações 

apontadas no Quadro 9.6. Os resultados espera-

dos nas urinálises de urinas normais estão apre-

sentados nas Tabelas 9.19 e 9.20. 
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quadro 9.5 - Diferenciação entre hemogiobinúria e mioglobinúria. 

Hemoglobinúria - Presença de hemoglobina na urina em decorrência de hemólise intravascular (babesiose, 
leptos-pirose, anemia hemolítica do recém-nascido, envenenamentos, acidente ofídico, queimaduras 
extensas). A urina apresenta-se avermelhada ou acastanhada. 
Mioglobinúria - Presença de mioglobina na urina em decorrência de lesão muscular extensa (miopatia de 
esforço). A urina tem coloração castanho-avermelhada. 

 

  

  

 

Figura 9.4 - Alterações macroscópicas da urina. (A) gato com cistite hemorrágica, notar o jato de urina sanguinolenta 
(hematúria) obtido por expressão manual da bexiga; (B) urina de equino com pielonefrite, notar floculação decorrente 
de piúria e depósito constituído principalmente por cristais; (C) (D) (E) e (F) representações esquemáticas para locali-
zação de hemorragias do trato urinário de acordo com a quantidade de sangue presente em cada um dos jatos de urina 
(primeiro, intermediário e final). 

 

  

  
D 
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Quadro 9.6 - Casos em que se deve solicitar urinálise. 

. . , 
1. Quando o paciente apresentar sinais sugestivos de doença do trato urinário (superior ou inferior)  

2. Quando o paciente apresentar sinais de doença sistémica 

3. Quando o paciente apresentar quadro clínico de doença grave de causa desconhecida 

4. Sempre que for examinado um paciente geriátrico 

5. Sempre que for feita avaliação antes de anestesias 

Tabela 9.19 - Achados normais na urinálise de cães e gatos. 

Parâmetros Cães Gatos 
 

Cor Amarela Amarela 
Aspecto Límpido - ligeiramente turvo Límpido 

Densidade   
Mínima 1,001 1,001 
Máxima 1,065 1,080 

Intervalo de variação mais comum 1,013 - 1,035 1,035 - 1,060 

PH 4,5 - 8,5 4,5 - 8,5 
Glicose Negativo Negativo, +** 

Cetonas Negativo Negativo 
Bilirrubina Negativo, traços,+* Negativo 
Sangue oculto Negativo Negativo 
Proteína Negativo, traços* Negativo 
Hemácia/campo 400 x 0-5 0-5 
Leucócitos/campo 400 x 0-5 0-5 
Cilindros/campo 400 x Hialino ocasional Hialino ocasional 
Células epiteliais/campo 400 x Ocasional Ocasional 
Gotículas de gordura/campo 400 x Incomum Comum 
Bactérias/campo 400 x Negativo Negativo 
Cristais/campo 400 x Variável Variável 

Somente na urina bem concentrada (> 1,035). 

Pode haver glicosúria transitória, por estresse. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA 

ORIENTAR O DIAGNÓSTICO DE 

DOENÇAS DO TRATO URINÁRIO 

Gomo regras gerais para orientar o tipo e sequên-
cia de procedimentos, bem como o raciocínio clí-
nico para o diagnóstico de doenças do trato uriná-
rio, o examinador deve estar atento para as consi-
derações que se seguem. 

1. Os distúrbios da micção são altamente rele-
vantes para o diagnóstico. As anormalidades 
da micção decorrem de problemas na bexiga, 
na uretra ou em ambas, salvo os raros casos de 
transtornos do sistema nervoso central que de-
terminam alterações na frequência de micção, 
os casos de doenças dolorosas localizadas no 
abdome ou pelve e as incapacitações mus-
culoesqueléticas. 

 

2. As doenças renais, exceto pela possibilidade de 
alterações do volume de urina produzida e, con- 
seqiientemente, da frequência de eliminação de 
urina, não se manifestam por distúrbios da mic 
ção. As doenças renais são detectadas principal 
mente por meio das suas manifestações sisté 
micas observadas ao exame geral, em associação 
aos achados da urinálise e, em parte dos casos, 
nos resultados de exames especiais tais como 
provas de função renal, urografias excretoras e 
ultra-sonografias renais. 

3. Os exames especiais do trato urinário são 
empregados, algumas vezes, apenas para con 
ferir certo refinamento ao diagnóstico (exem 
plo: biopsia renal para diagnóstico de um tipo 
específico de glomerulonefrite), mas em grande 
número de casos, um ou mais exames espe 
ciais são requeridos, de forma imperativa, para 
o diagnóstico (por exemplo, prova de função 
renal para diagnóstico de insuficiência renal 
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Tabela 9.20 - Achados normais na urinálise de equinos , bovinos, ovinos 
e 

caprinos.  
Parâmetros Equinos Bovinos Ovinos e caprinos  

Cor Amarela Amarela Amarela  

Aspecto Turvo (muco e cristais) Límpido Límpido  
Densidade 1,020- 1,050 1,025 - 1,045 1,015 - 1,045  
pH 7,0 - 8,0 7,4 - 8,4 7,0 - 8,0  
Glicose Negativo Negativo Negativo  
Cetonas Negativo Negativo Negativo  
Bilirrubina Negativo Negativo, traços Negativo  
Sangue oculto Negativo Negativo Negativo  
Proteína Negativo, traços Negativo, traços Negativo, traços  
Hemácias Ausentes, raras Ausentes, raras Ausentes, raras  
Leucócitos Ausentes, raros Ausentes, raros Ausentes, raros  
Cilindros Ausentes Ausentes Ausentes  
Células epiteliais Poucas Ausentes, raras Ausentes, raras  
Filamentos de muco Presentes (mais em fêmeas) Negativo Negativo  
Bactérias Ausentes ou poucas Ausentes ou poucas Ausentes ou poucas  
Cristais Comum (em abundância) Variável Variável  

 

 

 crónica; cistografia de contraste duplo para 

diagnóstico de cálculos vesicais radiolucentes). 

4. Se ao examinar o paciente forem detectados 

sinais indicativos de doença do trato urinário, 

ou se for necessário diagnóstico diferencial, a 

urinálise (exames físico, químico e sedimen- 

toscópico de urina) é imprescindível. Mesmo 

nos casos de processos mecânicos como a  

obstrução uretral por cálculos já detectados, a 

urinálise deve ser feita no momento conve 

niente, para verificação de possível distúrbio 

concorrente ou predisponente.  
5. As doenças do trato urinário, exceto nos casos 

dramáticos como a obstrução uretral (iscúria e 

tenesmo vesical) e nefrite intersticial aguda 

causada por leptospirose (sinais sistémicos e 

alteração macroscópica de urina), dentre ou 

tros, podem cursar de forma insidiosa, ou se 

rem "suportadas" pelos animais domésticos sem 

manifestações relevantes. O examinador deve 

estar atento para os pequenos detalhes da re 

senha e anamnese que, combinados a resulta 

dos por vezes aparentemente irrelevantes do 

exame físico, indiquem a necessidade de  
urinálise e de exames especiais para conclusão 

bem-sucedida do diagnóstico. 

6. Informações sobre o volume e aspecto macros 

cópico da urina comumcnte são obtidas com 

facilidade na anamnese ou durante o exame fí 

sico. É importante que o examinador conside 

re que o relato ou observação de urina em vo 

lume normal ou abundante e com aspecto 

macroscópico "bom" (urina clara e límpida) não 

são informações que, por si só, excluem a pos- 

sibilidade de doença renal. A produção de urina 

com estas características, muitas vezes, está re-

lacionada a doenças renais graves e possível 

insuficiência renal. Adicionalmente, este tipo de 

urina pode estar relacionado a doenças como 

diabetes melito ou insípido, polidipsia psico-

gênica, uso de diuréticos não revelado pelo 

proprietário, dentre outros problemas. 7. A 

hematúria macroscópica pode ser relatada 

durante a anamnese c observada ao exame fí-

sico do paciente. As hematúrias podem ocorrer 

por lesão mecânica (trauma acidental ou por 

urólitos), inflamação ou neoplasia de qualquer 

órgão do sistema urinário ou genital. A 

observação precisa do tipo e momento de ocor-

rência da perda de sangue traz informações, 

muitas vezes decisivas, para a localização do 

problema. Gotejamcnto de sangue ou de secreção 

sanguinolenta pela vulva ou óstio prepu-cial, 

fora dos momentos de micção, são indicativos de 

transtorno dos órgãos genitais (comum na doença 

prostática do cão). Nas fêmeas também devem 

ser consideradas as manifestações fisiológicas 

de cio, parto e puerpério. 
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1 MARY MARCONDES FEITOSA 

INTRODUÇÃO 

De todos os sistemas do organismo, o sistema nervoso é, muitas ve-
zes, o menos entendido pela maioria dos clínicos. Para que se possa 

realizar corrctamente o exame neurológico e sua respectiva interpre-

tação, é necessário conhecer a estrutura e o funcionamento do sistema 

nervoso. Sem o conhecimento das bases anatomofuncionais, ainda que 

elementares, não é possível trilhar o caminho da semiologia e da clí-

nica neurológica. Além disso, o diagnóstico topográfico é de funda-

mental importância em neurologia, seja para fins clínicos ou para o 

tratamento cirúrgico de algumas enfermidades. 

DIVISÕES DO SISTEMA NERVOSO 

O sistema nervoso pode ser dividido em partes, levando-se em con-

sideração critérios anatómicos, embriológicos e funcionais. 

A divisão com base em critérios anatómicos é das mais conheci-

das, e segue demonstrada no esquema abaixo e na Figura 10.1.  

cérebro 
telencéfalo 

  

encéfalo- diencéfalo 
  

Sistema 

Nervoso • 

Central 

cerebelo 

tronco encefálico 

mesencéfalo 
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gânglios terminações 

nervosas 
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Telencéfalo 

  

  

Ponte Bulbo Figura 10.1 - Divisões do sistema nervoso central. 

  

SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

O sistema nervoso central (SNC) está localizado 

dentro do esqueleto axial (cavidade craniana e canal 

vertebral); o sistema nervoso periférico está fora deste 

esqueleto. Esta distinção não é perfeitamente cxata 

pois os nervos e as raízes nervosas, para se conec-

tarem ao sistema nervoso central, penetram no 

crânio e no canal vertebral. Além disso, alguns 

gânglios (conjunto de corpos celulares localizado 
fora do SNC) estão localizados dentro do esque-

leto axial. O encéfalo é a parte do sistema nervoso 

central situada dentro do crânio e a medula fica 

localizada dentro do canal vertebral.  

ENCÉFALO 

O encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo e tronco 

encefálico. O cérebro é a porção mais desenvolvida 

e mais importante do encéfalo, ocupando cerca de 

80% da cavidade craniana. Os dois componentes 

que o formam, telencéfalo e diencéfalo, apresen-

tam características próprias. O telencéfalo compreende 

os dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, os 

quais são incompletamente separados pela fissura 

longitudinal do cérebro, cujo assoalho é formado por 

uma larga faixa de fibras comissurais, o corpo caloso, 

principal meio de união entre os dois hemisférios. 

Cada hemisfério cerebral possui quatro lobos cere-

brais que são: lobo frontal, o lobo temporal, o lobo 

parietal c o lobo occipital (Fig. 10.2). 

No lobo frontal são processadas as atividades 

intelectuais, de aprendizagem e as atividades 

motoras finas e precisas. Em primatas esta região 

também tem grande importância no processamento 

de atividades motoras básicas. O lobo frontal tam-

bém influencia o estado de alerta e a integração 

do animal com o meio ambiente.  

O lobo parietal é o responsável pelas infor-

mações sensitivas, tais como dor, propriocepção 

  

 

Figura 10.2 -Vista dorsal dos lobos cerebrais de 

um cão. 
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  e toque. Entretanto, os animais não parecem 

depender do lobo parietal para processar muitas 

sensações, como ocorre no homem, uma vez que 

o tálamo (localizado no diencéfalo) pode proces-

sar mais informações sensitivas nos animais.  
O lobo occipital'é necessário para a visão e para 

processar a informação visual.  

O lobo temporal processa a informação auditi-

va e é também responsável por alguns comporta-

mentos complexos. Partes do córtex do lobo frontal 

e temporal estão incluídas no sistema límbico. Este é 

responsável por muitas emoções e por comporta-

mentos inatos de sobrevivência, tais como prote-

ção, reações maternais e sexuais. A área piriforme 

do lobo temporal é a responsável pela agressivi-

dade. A amígdala é um grande núcleo localizado 

sobre o lobo temporal, sendo parte do sistema 
límbico e responsável por muitas reações de medo. 

Cada hemisfério cerebral possui uma camada 

superficial de substância cinzenta, o córtex cere-

bral, que reveste um centro de substância branca, 

no interior do qual existem massas de substância 

cinzenta, os núcleos da base do cérebro. Os princi-

pais núcleos da base são: claustrum, corpo amigdalóide, 

caudado, putâmen e globo pálido. Juntos, os três 

últimos constituem o corpo estriado. Esses núcleos 

contribuem para o tono muscular e início e con-

trole da atividade motora voluntária. 

O diencéfalo compreende as seguintes partes: 
tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. O hipotá-

lamo modula o controle do sistema nervoso 

autónomo de todo o organismo. Muitos dos neu-

rônios motores simpáticos e parassimpáticos ori-

ginam-se aí. Entre as funções hipotalâmicas en-

contramos o controle do apetite, sede, regulação 

da temperatura, balanço hídrico e eletrolítico, sono 

e respostas comportamentais. O tálamo é um 

complexo de muitos núcleos com funções 

intrincadas, das quais as principais estão relacio-

nadas à dor c proprioccpção. Parte do sistema 

ativador reticular ascendente (SARA) (que será 
discutido mais adiante) projeta-se do mesencé-

falo, através do tálamo, difusamente, para o cór-

tex cerebral. 

Os nervos olfatórios (I par de nervos cranianos) 

estão localizados rostralmente ao diencéfalo. As 

fibras olfativas projetam-se dentro do hipotála-

mo e em outras partes do sistema límbico para 

produzir uma resposta comportamental em de-

corrência do olfato. Os nervos ópticos e o quiasma 

óptico, necessários à visão e aos reflexos lumino-

sos pupilares, estão localizados na superfície ventral 

do hipotálamo, próximos à hipófise.  

Os hemisférios cerebrais possuem cavidades, 

revestidas de epêndima e contendo líquido cefa-

lorraquidiano, denominadas ventrículos cerebrais la-

terais direito e esquerdo, que se comunicam pelos 

forames interventriculares com o IIIventrículo, uma 

estreita fenda ímpar e mediana situada no diencéfalo. 

O tronco encefálico interpõe-se entre a medula 

e o diencéfalo, situando-se ventralmente ao cere-

belo, e divide-se em mesencéfalo, situado cranial-

mente; bulbo, situado caudalmente; ç, ponte, situa-

da entre ambos. Na sua constituição entram cor-

pos de neurônios que se agrupam em núcleos (como 

núcleos entende-se o conjunto de corpos celulares 

de neurônios dentro do SNC, sendo seu corres-

pondente no SNP denominado gânglio) e fibras 

nervosas, que por sua vez se agrupam em feixes 

denominados tratos, fascículos ou leminiscos. Pas-

sam através do tronco encefálico vias sensitivas res-

ponsáveis por propriocepção consciente, incons-

ciente e dor; e vias descendentes motoras para 

músculos flexores e extensores. Muitos dos núcleos 

do tronco encefálico recebem ou emitem fibras 

nervosas que entram na constituição dos nervos 

cranianos. Por este motivo, o tronco encefálico é 

uma área de grande importância quando do exa-

me neurológico, uma vez que nele estão localiza-

dos 10 dos 12 pares de nervos cranianos. Sendo 

assim, uma lesão neste local, mesmo que peque-

na, poderá acarretar dano ou perda de função de 

um ou mais pares de nervos cranianos, já que é 

grande a proximidade entre eles.  

O mesencéfalo c atravessado por um estreito 

canal, o aqueduto cerebral, que une o III ao IV 

ventrículo. O IV ventrículo situa-se entre o bulbo 

e a ponte, ventralmente, e o cerebelo, dorsalmente. 

O mesencéfalo possui importantes estruturas, entre 

elas a formação reticular. A formação reticular é 

uma agregação mais ou menos difusa de neurô-

nios de tamanhos e tipos diferentes, separados 

por uma rede de fibras nervosas que ocupa a parte 

central do tronco encefálico. A formação reticular 

possui conexões amplas e variadas. Além de 

receber impulsos que entram pelos nervos cra-

nianos, ela mantém relações nos dois sentidos com 

o cérebro, o cerebelo e a medula. A atividade 

elétrica do córtex cerebral, de que dependem os 

vários níveis de consciência, é regulada basica-

mente pela formação reticular. Existe na forma-

ção reticular um sistema de fibras ascendentes que 

se projetam no córtex cerebral e sobre ele têm 

uma ação ativadora. E o Sistema Ativador Reticu-

lar Ascendente (SARA). A ação do SARA sobre o 

córtex se faz através das conexões da formação 
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reticular com o tálamo, como já foi mencionado 

anteriormente. O SARA é o responsável pela 

manutenção do sono e vigília. Além de seguirem 

sua vias específicas, os impulsos sensoriais que 

chegam ao sistema nervoso central pelos nervos 

espinhais e cranianos passam também pela for-

mação reticular e ativam o SARA. Desta forma, 

quando o SARA é estimulado por meio da via 

visual, auditiva, dolorosa e tátil, ele mantém o 

animal em estado de alerta. Por outro lado, quan-

do não recebe ou não processa esses impulsos, o 

animal dorme. 

Por este motivo, os animais acordam quando 

submetidos a fortes estímulos sensoriais como, por 

exemplo, um ruído muito alto. Isso se deve não à 

chegada de impulsos nervosos na área auditiva do 

córtex, mas à ativação de todo o córtex pelo SARA, 

o qual, por sua vez, foi ativado por fibras que se 

destacam da via auditiva. Assim, se forem lesadas 

estas vias depois de seu trajeto pela formação re-

ticular, embora não cheguem os impulsos na área 

auditiva do córtex, o animal acorda com o ruído 

(ele acorda, mas não ouve). Por outro lado, se fo-

ram mantidas intactas as vias auditivas e lesada a 

parte mais cranial da formação reticular, o animal 

dorme mesmo quando submetido a fortes ruídos, 

apesar de chegarem impulsos auditivos em seu 

córtex. Por este motivo, lesões mesencefálicas ou 

de córtex cerebral podem produzir níveis altera-

dos de consciência, tais como o coma. Os nervos 

oculomotor e troclear (III e IV pares de nervos 

cranianos) estão localizados no mesencéfalo. Existe 

ainda, no mesencéfalo, o núcleo deEdinger- Westphal, 

responsável pela inervação parassimpática do glo-

bo ocular, através do nervo oculomotor. Outra es-

trutura importante é o núcleo rubro, que participa 

do controle da motricidade somática, recebe fibras do 

cerebelo e de áreas motoras do córtex cerebral e 

origina o trato rubrospinal, o principal trato motor 

voluntário nos animais. 

A ponte contém o nervo trigêmio (V par de 

nervos cranianos). Além disso, encontramos na 

ponte os núcleos vestibulares. Os núcleos vestibu-

lares estão localizados no assoalho do IV ventrí-

culo, e recebem impulsos nervosos originados na 

parte vestibular da orelha interna, através do nervo 

vestibulococlear (porção vestibular), os quais 

informam sobre a posição e os movimentos da 

cabeça. Chegam ainda aos núcleos vestibulares 

fibras provenientes do cerebelo, relacionadas com 

a manutenção do equilíbrio. A partir dos núcleos 

vestibulares, saem tratos e fascículos tais como o 

trato vestibulospinal, cujas fibras levam impulsos 

aos neurônios motores da medula e são impor-

tantes para a manutenção do equilíbrio; e o fascí-

culo longitudinal medial, que está envolvido em 

reflexos que permitem ao olho ajustar-se aos 

movimentos da cabeça. O fascículo longitudinal 

medial é uma via de associação presente em toda 

a extensão do tronco encefálico, que liga todos os 

núcleos motores dos nervos cranianos, sendo es-
pecialmente importantes suas conexões com os 

núcleos dos nervos relacionados com o movimento 

do globo ocular e da cabeça. Deste modo, o fas-

cículo longitudinal medial é importante para a 

realização de reflexos que coordenam os movi-

mentos da cabeça com os dos olhos (Fig. 10.3).  

O bulbo, ou medula oblonga, possui os núcleos 

dos nervos abducente, facial e vestibulococlear (VI, 

VII e VIII pares de nervos cranianos), localizados 

na porção rostral, na junção com a ponte. Os nervos 

glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso (IX, 

X, XI e XII pares de nervos cranianos) estão 
localizados na porção caudal. No bulbo localizam-

se centros vitais, como o centro respiratório e o cen-

tro vasomotor, que controlam não só o ritmo respi-

ratório, como também o ritmo cardíaco e a pressão 

arterial, funções indispensáveis à manutenção da 

vida. Portanto, lesões nesta região podem ser ex-

tremamente perigosas. Além desses, encontramos 

no bulbo também o centro do vómito. 

O cerebelo situa-se dorsalmente ao bulbo e à 

ponte, sobre três pares de estruturas denomina-

das pedúnculos cerebelares, e repousa sobre a fossa 

cerebelar do osso occipital, sendo separado do lobo 
occipital do cérebro por uma prega da dura-máter 

denominada tenda do cerebelo. O cerebelo é 

composto de duas massas laterais, os hemisférios 

cerebelares, sendo que na porção central desses 

há uma estrutura denominada vermis. O cerebe-

lo está organizado em três regiões principais: lo-

bos rostral, caudal e floculonodular. Uma das prin-

cipais funções do cerebelo é coordenar toda a ati-

vidade motora da cabeça, pescoço, tórax e mem-

bros. O cerebelo também controla o tono muscular 

nos animais. O lobo floculonodular do cerebelo 

faz parte do sistema vestibular e mantém o equi-
líbrio do animal. Desta forma, lesões do cerebelo 

podem causar incoordenação motora, perda do 

equilíbrio e diminuição do tono da musculatura 

esquelética (hipotonia). 

MEDULA ESPINHAL 

Etimologicamente, medula significa miolo e in-

dica o que está dentro. A medula espinhal é uma  
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Figura 10.3 - Núcleos vesti-

bulares e suas conexões. Orelha interna 
 

massa cilindróide de tecido nervoso situada den-

tro do canal vertebral, sem, entretanto, ocupá-lo 

completamente. Cranialmente a medula limita-

se com o bulbo aproximadamente no nível do 

forame magno do osso occipital.  

A medula espinhal pode ser morfológica e 

funcionalmente dividida em cinco regiões: região 

cervical (compreendendo os segmentos medula-

res de Cl a G5); região cervicotorácica (também 

denominada de plexo ou intumescência braquial, 

segmentos de G6 a T2); região toracolombar(coí-

respondendo aos segmentos medulares de T3 a 

L3); região lombossacral (plexo ou intumescência 

lombossacral, segmentos de L4 a S2); região sa-

crococcígea (segmento S3 ao último segmento 

medular) (Fig. 10.4). Deve-se ressaltar que esta 

divisão corresponde a segmentos medulares e não 

às vértebras propriamente ditas. Tal fato seria sem 

importância se o tamanho do segmento medular 

c a vértebra correspondente fossem iguais, po-

rém isto não ocorre em toda a medula espinhal.  

No adulto, a medula não ocupa todo o canal 

vertebral, pois termina geralmente na altura da 

6- ou 7- vértebra lombar nos cães e, na altura da 

1
a
 ou 2- vértebra sacral nos felinos, nos equinos 

e nos bovinos. A medula termina afilando-se para 

formar um cone, o cone medular, que continua como 

um delgado filamento meníngeo, o filamento 

terminal. Abaixo deste nível o canal vertebral 

contém apenas as meninges e as raízes nervosas 

dos últimos nervos espinhais que, dispostas em 

torno do cone medular e filamento terminal, cons-

tituem, em conjunto, a chamada cauda equina. A 

diferença de tamanho entre a medula e o canal 

vertebral, assim como a disposição das raízes dos 

nervos espinhais mais caudais, formando a cauda 

equina, resultam, portanto, de ritmos de 

crescimento diferentes, em sentido longitudinal, 

entre medula e coluna vertebral. No início do de-

senvolvimento intra-uterino a medula e a coluna 

vertebral ocupam todo o comprimento do canal 

vertebral e os nervos, passando pelos respectivos 

forames intervertebrais, dispõem-se horizon-

talmente, formando com a medula um ângulo 

aproximadamente reto.  Entretanto,  com o 

desenvolvimento, a coluna vertebral começa a 

crescer mais do que a medula, especialmente em 

sua porção caudal. Como as raízes nervosas mantêm 

suas relações com os respectivos forames inter-

vertebrais, há o alongamento das raízes e a dimi-

nuição do ângulo que elas fazem com a medula. 

Estes fenómenos são mais pronunciados na parte 

caudal da medula. 

A medula possui o mesmo número de seg-

mentos que o número de vértebras (com exceção 

da medula cervical, que é composta por oito 

segmentos medulares). Os segmentos podem ser 

identificados morfologicamente, pois possuem um 

par de nervos espinhais, cada um com uma raiz 

dorsal (sensitiva) e uma raiz ventral (motora).  

Como consequência da diferença de ritmos 

de crescimento entre coluna e medula, temos um 
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afastamento dos segmentos medulares das vér-

tebras correspondentes. Este fato é de grande 

importância clínica para o diagnóstico, prognós-

tico e tratamento de lesões vertebromedulares. 
Portanto, é muito importante para o clínico co-

nhecer a correspondência entre vértebra e me-

dula. Em cães, por exemplo, existem 31 pares de 

nervos espinhais, aos quais correspondem 31 

segmentos medulares assim distribuídos: oito 

cervicais, 13 torácicos, sete lombares e três sacrais. 

Existem oito pares de nervos cervicais, mas so-

mente sete vértebras. O primeiro par cervical (Cl) 

emerge acima da primeira vértebra cervical, por-

tanto, entre ela e o osso occipital. Já o oitavo par 

(C8) emerge abaixo da sétima vértebra, o mesmo 

acontecendo com os nervos espinhais abaixo de 
C8, que emergem, de cada lado, sempre abaixo 

da vértebra correspondente. Esta diferença entre 

vértebras, segmento da medula espinhal e raízes 

nervosas deve ser levada em consideração quan-

do se localiza uma lesão em certo segmento e aí 
é dicidido o nível vertebral correspondente. Isto 

tem maior significado clínico na região toracolom-

bar do que na região cervical (Fig. 10.5). 

A medula não possui um calibre uniforme, 

pois apresenta duas dilatações denominadas in-

tumescência cervical e intumescência lombar, situa-

das na região cervicotorácica (C6 a T2) e lom-

bossacral (L4 a S2), respectivamente. Estas intu-

mescências correspondem às áreas em que fazem 

conexão com a medula as grossas raízes nervosas 

que formam os plexos braquial c lombo-sacro, 

destinadas à inervação dos membros anteriores e 
posteriores, respectivamente (Fig. 10.4). 

Segmentos Medulares 

Lombar 
Vértebras 

Figura 10.5 - Diagrama demonstrando a posição dos segmentos medulares e dos corpos vertebrais em um cão.  

 

Lombossacral 

(L4-S2) 

Plexo 

lombossa

cral 

Figura 10.4 -Vista lateral da medula 

espinhal ilustrando as cinco regiões me-
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na medula, a substância cinzenta está locali-

zada por dentro da branca e apresenta a forma de 

um H. Nela, distinguimos de cada lado três colu-

nas, denominadas colunas ventral, dorsal e late-

ral. A coluna lateral, entretanto, não aparece em 

toda a extensão da medula. No centro da subs-

tância cinzenta localiza-se o canal central medu-

lar (Fig. 10.6). A massa cinzenta central contém 

corpos celulares de neurônios motores inferiores, 

neurônios sensitivos e internunciais. As colunas 

dorsais contêm sinapses de neurônios sensitivos 

periféricos e corpos celulares de neurônios sensi-

tivos ascendentes e internunciais. As colunas ven-

erais contêm muitos corpos celulares dos neurô-

nios motores inferiores dos músculos estriados. 

uma área de substância cinzenta intermediária 

contém corpos celulares de neurônios motores 

inferiores simpáticos. 

A porção externa da medula espinhal é com-

posta de substância branca, formada por fibras, a 

maioria delas mielínicas, que se agrupam em tra-

tos e fascículos, formando verdadeiros caminhos, 

ou vias, por onde passam os impulsos nervosos. 

Temos, assim, tratos e fascículos que constituem 

as vias descendentes e ascendentes da medula. 

Existem ainda vias que contêm tanto fibras as-

cendentes quanto descendentes, as quais consti-

tuem as vias de associação medular, que formam 

os fascículos próprios da medula. As vias ascen- 

dentes e descendentes são geralmente denomi-

nadas conforme o local onde têm início e o local 

onde terminam.  

As vias descendentes são formadas por fibras que 

se originam no córtex cerebral ou em várias áreas 

do tronco encefálico e terminam fazendo sinapse 

com neurônios medulares. Essas vias dividem-se em 

dois grupos: vias piramidais e extrapiramidais. As 

primeiras recebem este nome porque, antes de 

penetrar na medula, cruzam obliquamente o plano 

mediano, constituindo a decussação das pirâmides 

bulbares, enquanto as segundas não o fazem. As vias 

piramidais na medula compreendem o trato 

corticospinal. As vias extrapiramidais compreendem 

os tratos tectospinal, vestibulospinal, rubrospinal e 

reticulospinal. Os nomes referem-se aos locais onde 

eles se originam, que são, respectivamente, o teto 

do mesencéfalo, os núcleos vestibulares, o núcleo 

rubro e a formação reticular. Iodos esses tratos ter-

minam na medula, em neurônios internunciais, 

através dos quais ligam-se aos neurônios motores e 

assim exercem sua função motora. 

As fibras que formam as vias ascendentes rela-

cionam-se direta ou indiretamente com as fibras 

que penetram pela raiz dorsal, trazendo impul-

sos aferentes de várias partes do corpo, e incluem 

os tratos espinocerebelares, os fascículos grácil e 

cuneiforme, os tratos espinotalâmicos e o trato 

propriospinal (Fig. 10.7). 

  

Figura 10.6 - Corte transversal da 

medula espinhal. 
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TRATOS MOTORES 

Os tratos motores podem ser divididos em dois 

grupos: os responsáveis pelo movimento volun-

tário (flexores) c aqueles para postura e sustenta-

ção do corpo (extensores). O cerebclo modula a 

atividade dos sistemas flexores c extensores e 

produz flexão e extensão suaves e coordenadas. 

Até há algum tempo as estruturas e vias que 

influenciam a motricidade somática eram agrupa-

das em dois grandes sistemas, o piramidal e o extra-

piramidal, termos que foram amplamente empre-

gados, especialmente na área clínica. O sistema pi-

ramidal, compreendendo os tratos corticospinal e 

corticonuclear, assim como suas áreas corticais de 

origem, seria o único responsável pelos movimen-

tos voluntários. Já o sistema extrapiramidal, compreen-

dendo todas as demais estruturas c vias motoras 

somáticas, seria responsável pelos movimentos au-

tomáticos, assim como pela regulação do tono e da 

postura. A validade desta divisão foi questionada 

quando se verificou que os núcleos do corpo estria-

do, em humanos, por muitos considerado o sistema 

extrapiramidal propriamente dito, exerciam sua in-

fluência sobre os neurônios motores através do tra-

to corticospinhal, ou seja, através do próprio siste-

ma piramidal. O mesmo raciocínio pode ser feito 

em relação ao cerebelo, frequentemente incluído 

no sistema extrapiramidal, cuja influência sobre o 

neurônio motor em grande parte se faz por meio do 

trato corticospinhal. Dados mais recentes, eviden-

ciando que o chamado sistema extrapiramidal tam-

bém controla os movimentos voluntários, vieram a 

mostrar que a conceituação de dois sistemas inde-

pendentes, piramidal e extrapiramidal, não pode 

mais ser aceita. Entretanto, pode-se manter os ter-

mos piramidal e extrapiramidal para indicar res-

pectivamente as vias motoras que passam ou não 

pelas pirâmides bulbares em seu trajeto até a 

medula. Desta forma, as vias piramidais compreen-

dem dois tratos: o corticospinal e seu correspon-

dente, no tronco encefálico, o trato corticonuclear. 

Por outro lado, as vias extrapiramidais compreen-

dem os tratos rubrospinal, tectospinal, vestibulospinal 

c reticulospinal. 

O trato rubrospinal começa no núcleo rubro 

do mesencéfalo, imediatamente cruza para o lado 

oposto e descende, através do tronco, para a medula 

espinhal. Ele é o mais importante trato motor 

voluntário ou de atividade muscular flexora em 

animais. Em cães e gatos, lesões mesenccfálicas 

ou mais caudais podem causar paresia ou parali-

sia de membros. O trato rubrospinal localiza-se 

no funículo lateral da medula espinhal, medial-

mente aos tratos espinocerebelares. Portanto, em 

compressões medulares externas progressivas, 

inicialmente observa-se incoordcnação motora c 

depois paresia ou paralisia de membros.  
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Figura 10.7 - Corte transversal   da 

medula espinhal mostrando a 

localização dos tratos motores e 

sensitivos. 
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O trato corticospinal origina-se na área motora 

do lobo frontal, descende através da cápsula inter-

na e tronco cerebral, cruza para o lado oposto na 

medula oblonga caudal (decussação das pirâmides) 

e desce na medula espinhal próximo ao trato 

rubrospinal. Em compressões medulares, os dois 

tratos são geralmente afetados. O trato corticospinal 

é também um trato voluntário ou motor flexor. Ele é 

muito importante no homem e, quando ocorre uma 

lesão no córtex motor ou na cápsula interna, há 

hemiparesia ou hemiplegia contralateral. Quando 

essas lesões ocorrem em animais, há fraqueza dis-

creta mas transitória e ocorrem distúrbios contra-

laterais de salto e posicionamento. 

Os tratos vestibulospinais são os principais tra-

tos de postura ou extensores em cães e gatos. 

Originam-se nos núcleos vestibulares da junção 

pontinomedular e descendem, sem cruzar, através 

do bulbo e medula espinhal. Os tratos vestibu-

lospinais ficam no funículo ventral da medula es-

pinhal. Inicialmente, na evolução da compressão 

medular, o animal pode perder a habilidade em 

suportar o peso nos membros, devido ao envolvi-

mento desses tratos.  

Os tratos reticulospinais têm início na forma-

ção reticular da ponte e bulbo e descendem sem 

cruzar no tronco cerebral e medula espinhal. Um 

dos tratos está associado principalmente com a 

atividade motora extensora ou postural e locali-

za-se primariamente no funículo lateral da me-

dula espinhal. O outro trato reticulospinal influen-

cia a atividade motora voluntária. 

TRATOS SENSITIVOS 

Os tratos espinocerebelares carregam informação 

proprioceptiva inconsciente para o cerebelo, for-

necendo impulsos aferentes necessários para coor-

denar o movimento muscular. Esses tratos são 

afetados precocemente em compressões superfi-

ciais da medula espinhal e produzem ataxia ou 

incoordenação motora. 

Qs fascículosgráále cuneiforme, localizados no 

funículo dorsal da medula, são responsáveis pela 

propriocepção consciente, ou senso de posição dos 

membros e tórax. A informação carregada nessas 

vias capacita o animal a corrigir os membros quando 

em posições anormais. O fascículo grácil leva 

informações da cauda e membros posteriores, e o 

fascículo cuneiforme, dos segmentos torácicos, 

membros anteriores e região cervical. Os axônios 

penetram na medula espinhal, ascendem em seus 

respectivos fascículos e fazem sinapse no núcleo 

grácil ou cuneiforme na junção da medula espi-

nhal e do bulbo. O segundo grupo de neurônios 

cruza para o lado oposto e ascende em um trajeto 

contralateral, no leminisco medial, fazendo sinapse 

no tálamo. Um terceiro grupo de neurônios deixa 

o tálamo, passa através da cápsula interna e faz 

sinapse no lobo parietal do córtex cerebral. Como 

as fibras terminam em células do córtex cerebral, 

a propriocepção é chamada de consciente. Lesões 

no funículo dorsal da medula espinhal produzem 

distúrbios proprioceptivos ipsilaterais nos mem-

bros afetados. Lesões no leminisco medial, cáp-

sula interna e lobo parietal podem produzir alte-

rações proprioceptivas contralatcrais.  

Outro sistema sensitivo é o trato espinotalâmico, 

que leva sensação de dor e temperatura dos mem-

bros e do corpo. Este sistema é mais complexo em 

animais do que no homem e possui vários tratos 

incluídos nele. A modalidade de dor profunda é 

levada nesse sistema. A fim de destruir este tipo 

de dor, deve haver uma lesão profunda, grave e 

bilateral, da medula espinhal. O teste de dor pro-

funda é um guia prognóstico muito útil em um 

animal paralisado. A ausência de dor profunda 72 

horas ou mais após uma lesão medular é geralmente 

considerada um indicativo de prognóstico grave. 

O trato propriospinal leva informações entre 

os membros anteriores e posteriores, nos dois 

sentidos. 

MENINGES E LÍQUIDO 

CEFALORRAQUIDIANO 

O sistema nervoso central é envolvido por três 

membranas conjuntivas denominadas meninges, 

a dura-máter, a aracnóide e a pía-máter. 

A dura-máter é a meninge mais superficial, 

espessa e resistente, formada por tecido conjunti-

vo muito rico em fibras colágenas, contendo vasos 

e nervos. A dura-máter encefálica difere da dura-

máter espinhal, por ser formada por dois folhetos, 

o externo e o interno, dos quais apenas o interno 

continua com a dura-máter espinhal. O folheto 

externo se adere intimamente aos ossos do crânio 

e comporta-se como um periósteo destes ossos. 

Entretanto, diferente do periósteo de outras áreas, 

o folheto externo da dura-máter não tem capaci-

dade osteogênica, o que dificulta a consolidação 

de fraturas no crânio. Esta peculiaridade, no en-

tanto, é vantajosa, pois a formação de um calo ósseo 
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na superfície interna dos ossos do crânio pode cons-

tituir um fator de irritação do tecido nervoso. Em 

algumas áreas os dois folhetos da dura-máter do 

encéfalo separam-se, delimitando cavidades reves-

tidas de endotélio e que contêm sangue, consti-

tuindo os seios da dura-máter. O sangue proveniente 

das veias do encéfalo é drenado para os seios da 

dura-máter e, destes, para as veias jugulares inter-

nas. A dura-máter espinhal envolve toda a medu-

la, como se fosse um dedo de luva. Cranialmente, 

a dura-máter espinhal continua com a dura-máter 

craniana; caudalmente termina em um fundo-de-

saco, o saco durai. 

A aracnóide é uma membrana muito delica-

da, justaposta à dura-máter, da qual se separa por 

um espaço virtual, o espaço subdural, contendo 

pequena quantidade de líquido necessário à lu-

brificação das superfícies de contato das duas 

membranas. A aracnóide separa-se da pia-máter 

pelo espaço subaracnóide, que contém o líquido 

cefalorraquidiano, ou liquor. A aracnóide justa-

põe-se à dura-máter e ambas acompanham gros-

seiramente a superfície do encéfalo. A pia-máter, 

entretanto, adere-se intimamente a esta superfí-

cie, acompanhando todos os giros, sulcos e de-

pressões. Deste modo, a distância entre as duas 

membranas, ou seja, a profundidade do espaço 

subaracnóide é variável, formando, em alguns 

locais, dilatações denominadas cisternas aracnói-

des, as quais contêm grande quantidade de liquor. 

A maior e mais importante cisterna é a cisterna 

cerebelo-medular, ou cisterna magna, que continua 

caudalmente com o espaço subaracnóide da me-

dula e liga-se ao IV ventrículo através de sua 

abertura mediana. Por meio de uma punção su-

boccipital, é possível realizar a colheita de liquor 

da cisterna magna. Em alguns pontos a aracnóide 

forma pequenos tufos que penetram no interior 

dos seios da dura-máter, constituindo asgranu/a-

ções aracnóides, através das quais o liquor é absor-

vido c chega no sangue (Fig. 10.8). 

A pia-máter é a mais interna das meninges e 

dá resistência aos órgãos nervosos, pois o tecido 

nervoso é de consistência muito mole. A pia-máter 

acompanha os vasos que penetram no tecido 

nervoso a partir do espaço subaracnóide, forman-

do a parede externa dos espaços pcrivasculares. 

Nestes espaços há um prolongamento do espaço 

subaracnóide, contendo liquor, que forma um 

manguito protctor em torno dos vasos, importante 

para amortecer o efeito da pulsação das artérias 

sobre o tecido circunvizinho. Quando a medula 

termina no cone medular, a pia-máter continua 

caudalmente, formando um filamento es-

branquiçado denominado filamento terminal. 

Portanto, em relação com as meninges, exis-

tem três cavidades ou espaços denominados 

epidural, subdural e subaracnóide. O espaço epidural 

situa-se entre a dura-máter c o periósteo do canal 

vertebral. O espaço subdural, situado entre a dura-

máter e a aracnóide, é uma fenda estreita con-

tendo uma pequena quantidade de líquido, sufi-

ciente apenas para evitar a aderência das pare-

des. O espaço subaracnóide é o mais importante 
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e contém o líquido cefalorraquidiano, um fluido 

aquoso e incolor que ocupa, além do espaço 

subaracnóide, as cavidades ventriculares. Sua 

função primordial é de proteção mecânica do sis-

tema nervoso central, formando um verdadeiro 

coxim líquido entre este e o estojo ósseo.  

Além desta função de proteção mecânica, o 

liquor contribui para a proteção biológica do sis-

tema nervoso central contra agentes infecciosos, 

permitindo a distribuição mais ou menos homo-

génea de elementos de defesa como leucócitos e 

anticorpos. A cavidade craniana é uma formação 

rígida preenchida pelo tecido nervoso, sangue e 

liquor. Havendo variação de volume de um des-

tes componentes, o volume dos outros componentes 

se altera compensatoriamente, de modo a manter 

a pressão intracraniana constante. O liquor exerce 

também uma função compensatória de regulação 

do volume intracraniano. Por exemplo, se hou-

ver um aumento de volume do parênquima 

encefálico, como no caso do crescimento de um 

tumor, há uma tendência de diminuir a produção 

do liquor, ou de aumentar a sua absorção, com o 

objetivo de manter inalterada a pressão intra-

craniana. O mesmo ocorre em casos de hiperten-

são, cm que há um aumento do fluxo sanguíneo 

cerebral. Deve-se lembrar, no entanto, que esta 

compensação feita pelo líquido cefalorraquidia-

no auxilia somente até um certo ponto. Por exem-

plo, no caso do tumor, à medida que este vai 

aumentando muito de volume, o liquor já não 

consegue mais compensar a pressão intracraniana. 

O liquor é também um agente de troca de meta-

bólitos entre o sangue e o cérebro, ajudando na 

nutrição cerebral durante o período embrionário 

e servindo para transferir produtos residuais do 

metabolismo do cérebro para a circulação.  

Os espaços ocupados pelo liquor dividem-se 

cm internos c externos. Os espaços internos cor-

respondem aos quatro ventrículos cerebrais e ao 

canal central da medula. Os espaços externos estão 

compreendidos entre a aracnóide e a pia-máter, 

dividindo-se em espaços subaracnóides cranianos 

e raquianos. 

O sistema ventricular é constituído pelos dois 

ventrículos laterais, o III e o IV ventrículos (Fig. 

10.9). Os ventrículos laterais situam-se simetri-

camente dentro de cada hemisfério cerebral e 

comunicam-se por meio do forame interventri-

cular (forame de Monro) com o III ventrículo, que 

fica localizado na linha mediana. Este continua 

caudalmente pelo aqueduto cerebral (aqueduto 

de Sylvius) até o IV ventrículo, o qual, por sua 

vez, comunica-se com o canal central do bulbo e 

da medula espinhal. Os ventrículos, o canal cen-

tral do bulbo e da medula, são revestidos por uma 

camada simples de células ependimárias, que 

separa o liquor do tecido nervoso propriamente 

dito. O liquor do sistema ventricular comunica-

se com o liquor do espaço subaracnóide no IV ven-

trículo, na região da cisterna magna, através de 

duas aberturas laterais, os forames de Luschka.  

A maior parte do liquor é formada nos plexos 

coróides (tufos de tecido conjuntivo, rico em 

capilares sanguíneos, que se projetam da pia-

máter), principalmente nos ventrículos laterais. 

Daí, o liquor passa ao III e IV ventrículos, ga-

nhando posteriormente o espaço subaracnóide c 

o canal central medular. A maior parte do liquor 

é absorvida através das granulações aracnóides, 

situadas principalmente na parte superior do crâ-

nio (Fig. 10.10). No espaço subaracnóide medu-

lar o liquor circula em direção caudal, mas ape-

nas uma parte do mesmo retorna, pois há reabsorção 

liquórica nas pequenas granulações aracnóides 

existentes nos prolongamentos da dura-máter que 

acompanham as raízes dos nervos espinhais. Como 

a produção de liquor nos ventrículos excede a sua 

absorção, o mesmo flui dos ventrículos para o es-

paço subaracnóide, onde normalmente ocorre a 

absorção. A taxa de absorção do espaço subarac-

nóide é diretamente proporcional à pressão in-

tracraniana. A absorção liquórica também ocorre 

nas veias e vasos linfáticos localizados ao redor dos 

nervos cranianos e espinhais. Além disso, acredi-

ta-se que algum liquor entre no parênquima cere-

bral e seja absorvido pelos vasos sanguíneos de lá. 

Tal absorção ocorre mais frequentemente quando 

a pressão intracraniana está elevada. 

A exploração clínica do espaço subaracnóide na 

medula é facilitada por certas particularidades ana-

tómicas da dura-máter e da aracnóide na região lombar 

da coluna vertebral. A medula termina mais cranial-

mente do que o saco durai e a aracnóide que o acom-

panha. Entre esses dois níveis, o espaço subarac-

nóide é maior, contém maior quantidade de liquor 

e nele estão apenas o filamento terminal e as raízes 

que formam a cauda equina. Não havendo perigo 

de lesão medular, esta área é ideal para a introdu-

ção de uma agulha, com a finalidade de retirada de 

liquor para fins terapêuticos ou diagnósticos. Além 

disso, pode-se realizar punções a este nível para 

introdução de meios de contrastes durante a reali-

zação de exames radiográfícos (por exemplo, nas 

mielografías), e para a introdução de anestésicos nas 

chamadas anestesias raquidianas. 
 



462    Semiologia Veterinária: A Arte do Diagnóstico 

Ventrículo lateral Figura 

10.9 -Ventrículos cerebrais do cão - vista dorsal. 
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ventrículo 
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Figura 10.10 -   Formação e absorção do liquor. 

SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO  

Embora denominado periférico, este sistema 
contém fibras nervosas que unem o sistema ner-
voso central aos órgãos efetores e/ou receptores, 
situados na periferia. Esta união justifica a pre-
sença de elementos do sistema nervoso periféri-
co na medula e no enccfalo. Conforme sua topo-
grafia, o sistema nervoso periférico pode ser divi-
dido em nervos cranianos e espinhais. De acordo 
com o tipo de neurônio envolvido, são denomi-
nados de efetores ou sensitivos. Os ncurônios 
efetores dividem-se conforme a sua função em 
neurônios motores e neurônios autonômicos, 
ambos eferentes porque conduzem os estímulos 

centrais para a periferia. 
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O sistema nervoso periférico inclui, portan-
to, os 12 pares de nervos cranianos e os 36 pares 
de nervos espinhais. 

NEURÔNIOS SENSITIVOS E 

MOTORES 

Dentre as estruturas celulares encontradas no 
sistema nervoso, o neurônio assume importância 
fundamental por apresentar a capacidade de ex-
citação (polarização e despolarização), sendo res-
ponsável por todo o início e manutenção da ati-
vidade neurológica. 

Os neurônios podem ser funcionalmente di-
vididos em neurônios sensitivos e motores, sen- 
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do estes últimos responsáveis pelo início e ma-

nutenção da atividade motora, podendo ser divi-

didos em neurônios motores superiores (NMS) e 

neurônios motores inferiores (NMI) (Fig. 10.11). 

A associação entre neurônios sensitivos e 

neurônios motores permite a realização de arcos 

reflexos. Reflexos são respostas biológicas normais, 

espontâneas c praticamente invariáveis, sendo úteis 

ao organismo. O arco reflexo é uma resposta bá-

sica após a realização de um estímulo e é por meio 
de suas várias modalidades (reflexos espinhais, 

reflexos dos nervos cranianos) que parte do exa-

me neurológico será realizada. O arco reflexo nada 

mais c do que uma resposta motora involuntária 

(sem uma supervisão direta de estruturas ligadas 

à consciência) frente a um estímulo aplicado a uma 

determinada estrutura. Basicamente três neurô-

nios (em alguns arcos reflexos mais estruturas 

podem estar envolvidas) são responsáveis pela 

efetuação de um arco reflexo. Em primeiro lugar 

um neurônio sensitivo (aferente) irá captar a in-

formação sensorial e conduzi-la até a medula ou 
tronco encefálico (dependendo se será um arco 

reflexo mediado por um nervo espinhal ou cra-

niano, respectivamente), depois fará a conexão 

com um interneurônio que será responsável pela 

transmissão desta informação para um neurônio 

motor (eferente), o qual, por sua vez, efetuará a 

estimulação de um músculo. Vários reflexos po-

dem ser utilizados para avaliação neurológica como, 

por exemplo, o reflexo patelar, o reflexo palpe-

bral e o reflexo pupilar. A ocorrência de reflexos 

espinhais depende da integridade de músculos, 

de seus nervos periféricos e dos respectivos 
segmentos medulares. 

O neurônio motor superior tem seu corpo ce-

lular na substância cinzenta do córtex cerebral, 

nos núcleos da base ou em núcleos do tronco  

encefálico. Seu axônio termina em interneurônios 

que fazem sinapse com o neurônio motor inferior. 

O NMS é o responsável pelo início dos movimentos 

voluntários, manutenção do tono muscular e 

regulação da postura. 

O neurônio motor inferior é um neurônio efe-

rente que liga o SNC ao órgão efetor, como um 

músculo ou uma glândula. Possui seu corpo celu-

lar localizado em núcleos encefálicos (núcleos dos 

NMI dos nervos cranianos) ou na substância cin-

zenta da medula espinhal, e seus axônios deixam 

a medula através das raízes nervosas ventrais, em 

dois pontos da medula espinhal, de C6 a T2 e de 

L4 a S3, nos chamados plexos braquial e lombos-

sacral, respectivamente. Estes axônios irão fazer 

parte dos nervos periféricos, terminando em um 

músculo. 

O neurônio motor superior exerce uma influên-

cia inibitória ou moduladora sobre o inferior e, por 

isso, quando é lesado, ocorre aumento do tono (como 

tono entendemos a contração muscular residual 

presente nos músculos) e dos reflexos, demons-

trando uma hiperatividade do NMI. Também ocorre 

paresia (perda parcial da atividade motora) ou 

paralisia (perda total da atividade motora) já que 

as informações geradas nos núcleos motores (cor-

pos celulares dos NMS) não chegam aos músculos. 

Nestes casos, as paresias geralmente são espásticas 

e com hipcrreflexia (devendo-se levar em conta o 

tempo decorrido após a lesão, já que a espasticidadc 

diminui com o tempo).  

Por sua vez, cm lesões de neurônios motores 

inferiores ocorre paresia ou paralisia com diminui-

ção ou ausência dos reflexos (hipo ou arreflexia) e 

diminuição do tono muscular. Isto ocorre porque 

as informações clctricas não estão sendo encami-

nhadas ou são enviadas em menor número.  

  

Figura 10.11 - Localização dos neurônios 

motores superior e inferior. 
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NERVOS CRANIANOS 

Dos 12 pares de nervos cranianos, 10 fa/em cone-

xão com o tronco encefálico, excetuando-se ape-

nas os nervos olfatório e óptico, que ligam-se, 

respectivamente, ao telencéfalo e ao diencéfalo. 

I Par, Nervo Olfatório. É um nervo sensitivo, 

cujas fibras conduzem impulsos olfatórios, origi-

nados nas fossas nasais. 

IIPar, Nervo Óptico. É constituído por um feixe 

de fibras nervosas que se originam na retina e são 

responsáveis pela percepção visual e, por um com-
ponente sensitivo do reflexo pupilar à luz. Cada 

nervo óptico une-se com o do lado oposto, for-

mando o quiasma óptico, no qual há cruzamento 

parcial de suas fibras. 

A via visual inclui o nervo óptico, o quiasma 

óptico, os tratos ópticos, os corpos geniculados 

laterais, as radiações ópticas e o lobo occipital do 

córtex cerebral. Nos cães e nos gatos, 75% e 65% 

das fibras do nervo óptico cruzam, respectivamente, 

o quiasma óptico. Desse modo, a maior parte da 

sensação visual tem uma representação contrala-

teral no córtex. As fibras provenientes dos tratos 
ópticos fazem sinapse com os corpos geniculados 

laterais e, daí, seguem através das radiações ópticas 

até o lobo occipital do córtex cerebral. Algumas 

fibras saem do trato óptico e fazem sinapse no  

núcleo pré-tectal e, posteriormente, no núcleo de 

Edinger-Westphal no mesencéfalo. As fibras desse 

último passam pelo nervo oculomotor (III par), 
provendo inervação parassimpática para a mus-

culatura lisa da íris. Portanto, quando é testado o 

reflexo pupilar à luz, está sendo testada parte do 

II e do III par (Fig. 10.12). 

A inervação simpática da pupila, parte do hi-

potálamo e região pré-tectal e desce pelo tronco 

encefálico até a medula espinhal, através do tra-

to tcctotegmentar espinhal, localizado próximo à 

substância cinzenta no funículo lateral. Os neu-

rônios de primeira ordem fazem então sinapse na 

coluna cinzenta intermediolateral de Tl a T3. Os 

neurônios de segunda ordem saem da medula 
espinhal através das raízes vcntrais de Tl a T3 e 

unem a cadeia simpática paravertebral e o tronco 

do nervo vagossimpático ao gânglio cervical cra-

nial. Os neurônios de terceira ordem passam pelo 

gânglio cervical cranial, atravessam a orelha mé-

dia, acompanham a divisão oftálmica do nervo 

trigêmeo quando este sai pela fissura orbital e, 

então, inervam a musculatura lisa das pálpebras, 

região periorbital e íris (Fig. 10.13). 

A inervação parassimpática da pupila parte do 

hipotálamo e desce uma pequena distância atra-

vés do tronco encefálico rostral, até o núcleo de 
Kdinger-Westphal no mesencéfalo. Os neurônios 
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 de segunda ordem caminham juntamente com o 

nervo oculomotor através da fissura orbital até o 

gânglio ciliar. Os neurônios de terceira ordem 

passam pela região periorbital indo inervar a 

musculatura lisa das pálpebras e íris (Fig. 10.13). 

Quando o sistema constituído pelos nervos 

ópticos e oculomotor é estimulado pela luz 

incidindo na retina, a pupila se contrai. Se o ani-

mal é cego e apresenta perda da resposta pupilar 

à luz, deve haver alguma lesão na retina, no ner-

vo óptico, no quiasma óptico ou no trato óptico, 

antes da saída das fibras nervosas para o núcleo 

pré-tectal. Se o animal é cego mas tem pupilas 

fotorreagentes, então a lesão deverá estar locali-

zada na via visual após a saída das fibras dos tra-

tos ópticos em direção ao núcleo pré-tectal. Es-

ses achados indicam uma lesão do trato óptico, 

corpos geniculados laterais, radiações ópticas ou 

lobo occipital. 

III Par, Nervo Oculomotor; IVPar, Nervo Troclear; 

VI Par, Nervo Abducente. São nervos motores que 

penetram na órbita, distribuindo-se aos músculos 

extrínsecos do globo ocular, quais sejam, elevador 

da pálpebra superior, reto dorsal, reto ventral, reto 

medial, reto lateral, oblíquo dorsal e oblíquo ven-

tral. Todos estes músculos são inervados pelo ner-

vo oculomotor, com exceção do reto lateral e do 

oblíquo dorsal, inervados, respectivamente, pelos 

nervos abducente e troclear. Além disso, o nervo 

oculomotor possui fibras responsáveis pelo contro-

le da constricção c acomodação pupilar através de 

suas fibras parassimpáticas, e o nervo abducente 

inerva a musculatura retrobulbar, produzindo mo-

vimentos de retração do globo ocular. Os núcleos 

dos nervos oculomotor e troclear estão localizados 

no mesencéfalo e do nervo abducente, na ponte.  

Quando a fixação do olhar em um objeto tende 

a ser rompida por movimentos do corpo ou da 

cabeça, existe um reflexo de movimentação dos 

olhos que tem por finalidade manter essa fixa-

ção. Por exemplo, se um animal está correndo e 

fixa os olhos em um determinado objeto à sua 

frente, a cada trepidação da cabeça em decorrên-

cia da corrida, o olho se move em sentido contrá-

rio, mantendo o olhar fixo no objeto. Assim, quando 

a cabeça se move para baixo, os olhos se movem 

para cima, e vice-versa. Caso não houvesse esse 

mecanismo automático e rápido para a compen-

sação dos desvios causados pela trepidação, o objeto 

estaria sempre saindo da mácula, ou seja, da parte 

da retina onde a visão é mais distinta. Os re-

ceptores para este reflexo são as cristas dos ca-

nais semicirculares da orelha interna, onde existe 

a endolinfa. Os movimentos da cabeça causam 

movimento da endolinfa dentro dos canais semi-

circulares e este movimento determina desloca-

mento dos cílios das células sensoriais das cris-

tas. Isto estimula os prolongamentos periféricos 

dos neurônios do gânglio vestibular, originando 

impulsos nervosos que seguem pela porção ves-

tibular do nervo vestibulococlear, através do qual 

atingem os núcleos vestibulares. Destes núcleos 

saem fibras que ganham o fascículo longitudinal 

medial c vão diretamente aos núcleos do III, IV e 

VI pares de nervos cranianos, determinando o 

movimento do olho em sentido contrário ao da 

cabeça. 

Nistagmo é o movimento oscilatório dos glo-

bos oculares, caracterizado por um componente 

rápido e outro lento. Durante a movimentação da 

cabeça num animal normal, os olhos desviam-se 

vagarosamente em direção oposta à da rotação da 
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Figura 10.13 - Esquema ilustrativo da inervação simpática e 

parassimpática da pupila. 
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cabeça e então movimentam-sc rapidamente de 

volta em sua direção. Isto causa um nistagmo 

vestibular com um componente lento e outro 

rápido. Quando a cabeça é rodada para a direita, 

o canal semicircular à direita é estimulado e o 

correspondente canal semicircular à esquerda é 

inibido. Os impulsos viajam das células ciliadas 

através do nervo vestibular aos núcleos vestibu-

lares e daí para o fascículo longitudinal medial. 

O núcleo oculomotor ipsilateral é estimulado 

causando a contração do músculo retomedial do 

olho direito, desviando-o para a esquerda. Simul-

taneamente, o núcleo abduccnte contralateral é 

estimulado, causando a constrição do músculo 

retolateral do olho esquerdo, desviando-o para a 

esquerda. Desta maneira, o componente lento do 

nistagmo é produzido. Depois dos olhos se des-

viarem uma certa distância para a esquerda, eles 

se movimentam rapidamente de volta para a di-

reita, em decorrência de um mecanismo compen-

satório central proveniente do tronco cerebral. A 

fase rápida do nistagmo é, portanto, para a direi-

ta, a direção para onde a cabeça está sendo gira-

da. E por mecanismos similares, utilizando o fas-

cículo longitudinal medial e suas conexões com 

o III, IV e VI pares de nervos cranianos, que se 

desenvolve o nistagmo vertical com uma fase rápida 

para cima, quando a cabeça é movida para cima, 

e uma fase rápida para baixo quando a cabeça é 

movida para baixo. Quando um animal sofre uma 

rotação, durante a aceleração inicial a fase rápida 

se dá na direção para a qual o animal está sendo 

rodado. Conforme a rotação continua, a velocidade 

de rotação torna-se constante e o nistagmo pára, 

já que não há mais fluxo endolinfático. Quando a 

rotação do animal é descontinuada, a desaceleração 

estimula o lado oposto. Um ligeiro nistagmo pós-

rotatório é observado, com a fase rápida em dire-

ção oposta àquela vista durante a aceleração, ou 

em direção oposta à da rotação. Portanto, se um 

animal normal é girado para a esquerda, até que 

ele pare, desenvolver-se-á um nistagmo pós-ro-

tatório com fase rápida para a direita (Fig. 10.14). 

V Par, Nervo Trigêmio. O nervo trigêmio é um 

nervo misto, possuindo uma raiz sensitiva e uma 

raiz motora. A raiz sensitiva possui três ramos ou 

divisões: nervo oftálmico, nervo maxilar e nervo 

mandibular, responsáveis pela sensibilidade dos 

pavilhões auriculares, pálpebras, córnea, face, 

cavidade oral e mucosa do septo nasal. A raiz motora 

do nervo trigêmio inerva os músculos da masti-

gação. O nervo trigêmio localiza-se na ponte. 

Figura 10.14- Formação da fase lenta do nistagmo horizontal. 

VII Par, Nervo Facial. O nervo facial possui 

uma raiz motora, responsável pela atividade dos 

músculos faciais e uma raiz sensitiva e visceral,  

responsável pela inervação das glândulas lacrimal, 

submandibular e sublingual e pela inervação do 

palato e dos dois terços craniais da língua (forne 

cendo paladar). O nervo facial tem grande impor 

tância clínica em razão de suas relações com o nervo 

vestibulococlear e com estruturas da orelha média 

e interna, em seu trajcto intrapetroso, e com a  

glândula parótida em seu trajeto extrapetroso. O 

nervo facial passa através do meato acústico in 

terno, juntamente com o nervo vestibulococlear, 

passando depois pelo canal facial do osso petroso 

e orelha média, saindo do crânio pelo forame 

estilomastóideo. 

VIII Par, Nervo Vestibulococlear. É um nervo 

sensitivo que compõe-se de uma porção vestibu 

lar e uma coclear que, embora unidas em um tronco 

comum, têm origem, funções e conexões centrais 

diferentes. A parte vestibular conduz impulsos  

nervosos relacionados com o equilíbrio, origina 

dos em receptores da porção vestibular da orelha 

interna. A parte coclear é constituída de fibras que 

conduzem impulsos nervosos relacionados com a 

audição. 
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IXPar, Nervo Glossofaríngeo. É um nervo mis-

to que inerva músculos da faringe e estruturas 

palatinas, em conjunto com algumas fibras do nervo 

vago e que supre a inervação sensitiva para o terço 

posterior da língua e mucosa faringeana. Este nervo 

também possui fibras parassimpáticas para as glân-

dulas zigomática e parótida. Os nervos glossofa-

ríngeo, vago e acessório originam-sc de um núcleo 

comum, o núcleo ambíguo, situado no bulbo.  

X Par, Nervo Vago. É o maior dos nervos cra 

nianos, é um nervo misto e essencialmente vis  

ceral. Ele emerge do crânio e percorre o pescoço 

e o tórax, terminando no abdome. Neste trajeto 

o nervo vago dá origem a numerosos ramos que 

inervam a laringe e a faringe, controlando tam 

bém a vocalização e a função laringeana. Sua  

principal função é fornecer inervação paras - 

simpática para as vísceras torácicas e abdominais, 

exceto aquelas da região pélvica.  

XI Par, Nervo Acessório. Ê formado por uma 

raiz craniana (bulhar) c uma raiz espinhal (origi 

nária das raízes ventrais dos segmentos cervicais 

de Cl a C5). Fibras da raiz craniana unem-se ao 

nervo vago e distribuem-se com ele, inervando 

músculos da laringe. Fibras da raiz espinhal iner  

vam os músculos trapézio e parte dos músculos 

esternocefálico e braquiocefálico. Estes músculos 

sustentam o pescoço lateralmente e participam 

dos movimentos dos ombros e parte superior dos 

membros torácicos.  

XII  Par, Nervo Hipoglosso. É um nervo mo 

tor, possui seu núcleo localizado no bulbo e inerva 

músculos extrínsecos e intrínsecos da língua.  

NERVOS ESPINHAIS 

As raízes dorsais da medula espinhal são compos-

tas primariamente de neurônios sensitivos. As raízes 

ventrais da medula espinhal são compostas por 

axônios de neurônios motores inferiores. As raízes 

dorsal e ventral unem-se para formar um nervo 

espinhal periférico, o qual contém uma combina-

ção de processos motores e sensitivos (Fig. 10.15). 

INERVAÇÃO DA BEXIGA 

URINÁRIA E DO ÂNUS 

As raízes nervosas e os segmentos medulares de 

SI a S3 formam o nervo pélvico, que transmite 

informação sensitiva e inervação motora parassim-

pática para o músculo detrusor, o músculo liso da 

parede vesical. O nervo pélvico também trans-

mite informação sensitiva e inervação parassim-

pática para o músculo liso do cólon descendente 

e reto. As raízes nervosas e segmentos da medula 

espinhal de SI a S3 também formam o nervo 

pudendo, que transmite informação sensitiva ao 

esfíncter uretral externo, ao esfíncter anal e à região 

perineal. Além disso, o nervo pudendo determi-

na a inervação motora do esfíncter uretral exter-

no e do músculo estriado do esfíncter anal.  

A contração reflexa da bexiga é conseguida 

através de uma série de eventos que envolvem os 

nervos pudendo e pélvico, e segmentos da medu-

la espinhal de SI a S3. Quando a bexiga se distende, 

são estimuladas terminações nervosas aferentes 

(sensitivas) da parede vesical e do esfíncter ure-

tral externo, transmitindo-se impulsos para os nervos 

pélvico e pudendo e, através destes, para a subs-

tância cinzenta de SI a S3. Os núcleos detrusores 

na medula são estimulados e os impulsos paras-

simpáticos eferentes são transmitidos através do 

nervo pélvico, ocorrendo contração do músculo 

detrusor. Simultaneamente, os núcleos pudendos 

são inibidos, o esfíncter uretral externo é relaxado 

e a urina é expelida da bexiga. Trata-se, portanto, 

de um reflexo automático, em nível medular.  

À medida que a bexiga se distende, alguns im-

pulsos sensitivos são levados para os segmentos sacrais 

da medula espinhal c ascendem através da medula 

e do tronco encefálico para a formação reticular, lo-

calizada na ponte e mesencéfalo, onde se localiza o 

centro detrusor. Alguns impulsos continuam através 

do tálamo e da cápsula interna para o córtex soma-

tosensitivo, onde a sensação da bexiga distendida e 

a necessidade de urinar são percebidas. Caso a mic-

ção seja inapropriada no momento, impulsos do lobo 

frontal descem e inibem o centro detrusor do me-

sencéfalo e ponte. Outros impulsos descem do lobo 

frontal para os segmentos sacrais da medula, através 

do trato reticulospinal, e estimulam os nervos e nú-

cleos pudendos para produzirem contração e fecha-

mento do esfíncter uretral externo. Através desses 

mecanismos e interações, a micção é inibida nos 

momentos apropriados. Quando o animal está em um 

local onde é permitido urinar, a inibição cortical no 

centro detrusor é liberada e ocorre a contração vo-

luntária do esfíncter uretral externo. 

A inervação simpática da bexiga origina-se na 

substância cinzenta de L2 a L5, sai da medula 

espinhal através dos nervos esplâncnicos lomba-

res, faz sinapse no gânglio mesentérico caudal e 

atinge a bexiga através dos nervos hipogástricos. A 

inervação simpática da bexiga aumenta o limiar  
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de contração reflexa local c permite que o mús-
culo detrusor se distenda e aumente o volume 
vesical, antes que a contração muscular ocorra. O 
nervo hipogástrico também promove inervação 
simpática do músculo liso da uretra próxima! e 
produz dilatação uretral (Fig. 10.16). 

O reflexo de defecação envolve mecanismos 
parecidos com o de micção. A distensão estimula 
aferências do reto e do esfíncter anal, que atra-
vés dos nervos pélvico e pudendo chegam à subs-
tância cinzenta de SI a S3. O nervo pélvico esti-
mula a contração do músculo liso do cólon des-
cendente e do reto, o nervo pudendo é inibido,  

L2-L5 

Fibra 
sensitiva 
Figura 10.15 - Representação da formação 

de um nervo periférico. 
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produzindo relaxamento do 

esfíncter anal, e as fezes são 

expulsas. 

EXAME 

NEUROLÓGICO 

DE PEQUENOS 

ANIMAIS 

Objetivos 

Os objetivos de um exame 

neurológico são: 

• Determinar se existe disfunção do sistema 
nervoso. 

• Estabelecer a localização e a extensão do 
envolvimento neurológico. 

• Tentar direcionar o diagnóstico e o prognós 
tico do animal. 

Identificação do Animal 

Antes de iniciar a anamnese c o exame físico, 
é necessário prestar atenção à identificação do 
animal, incluindo a espécie, raça, idade, sexo e 
cor da pelagem. Muitos distúrbios neurológicos 
apresentam uma predisposição racial. Por exem-
plo: epilepsia verdadeira em cães das raças beagle, 
poodle, pastor alemão, setter irlandês, são bernardo 
e dachshund; hidrocefalia no chihuahua e neo-
plasias cerebrais primárias no boxer e boston terrier. 
De um modo geral, cães de raças pequenas ten-
dem a apresentar convulsões generalizadas mo- 
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Figura 10.16 - Inervação vesical. 
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deradas, sem perda de consciência. No entanto, 
cães de raças grandes e gigantes geralmente apre-
sentam convulsões mais severas e mais difíceis 
de controlar. A idade do animal também é impor-
tante, pois malformações congénitas geralmente 
produzem sinais clínicos em animais com menos 
de um ano de idade. Por outro lado, processos 
neoplásicos são frequentemente observados em 
cães c gatos com mais de cinco anos. Intoxica-
ções, infecções ou traumas não acometem algu-
ma idade específica, mas são mais comuns em 
animais jovens, que possuem tendência a masti-
gar objetos estranhos, podem ter vacinação incom-
pleta ou possuem pouca experiência com veícu-
los em movimento. Os primeiros episódios da 
epilepsia hereditária geralmente começam em 
animais de seis meses a cinco anos de idade. Já 
doenças degenerativas ocorrem mais frequente-
mente após os cinco anos de idade. 

Poucos distúrbios neurológicos possuem pre-
disposição sexual. Os adenocarcinomas mamári-
os podem produzir metástases no sistema nervo-
so central em fêmeas c os adenocarcinomas pros-
táticos também podem provocar metástase no 
sistema nervoso central em cães machos. Em raras 
ocasiões os distúrbios neurológicos genéticos 
podem estar relacionados com a cor da pelagem; 
entretanto, gatos brancos de olhos azuis podem 
ser surdos. 

Anamnese 

A avaliação neurológica de qualquer pacien-
te deve começar com uma anamnese cuidadosa e 
detalhada. Os sinais clínicos observados em pa-
cientes com injúrias ao tecido nervoso refletem o 
local onde ocorreu a lesão. A maneira como esses 
sinais começaram e o curso da doença refletem a 
causa da injúria. Por esse motivo, a anamnese é 
essencial para a avaliação do paciente. A anamnese 
requer, portanto, uma descrição completa do 
quadro. É importante que se determine como foi 
o início e a evolução da doença. A seguir, a anamne-
se pode ser conduzida na mesma sequência em 
que se realiza o exame neurológico. Inicialmente 
o dono deve ser inquerido sobre o nível de cons-
ciência do animal e se ocorreram mudanças de 
comportamento, de personalidade ou convulsões. 
Depois faz-se a avaliação dos nervos cranianos e 
da locomoção. Finalmente, obtém-se informações 
a respeito dos antecedentes mórbidos, do ambiente 
onde o animal vive, do manejo do animal e dos 

tratamentos anteriormente realizados. Existem 
muitos antecedentes mórbidos que podem estar 
relacionados com o quadro neurológico atual. Por 
exemplo, uma queda ou um atropelamento pode 
provocar um traumatismo crânio-encefálico com 
posterior formação de um foco convulsivo. Uma 
cirurgia prévia para retirada de um adenocarcino-
ma mamário pode sugerir a existência de uma 
metástase em sistema nervoso central. A descri-
ção do local onde o animal vive c muito impor-
tante para se detectar fontes de substâncias intoxi-
cantes como tintas, inseticidas, etc. O manejo 
incorreto do animal pode ser a causa de um pro-
blema neurológico. Um exemplo disto são as in-
toxicações por banhos carrapaticidas. O tipo de 
dieta também é importante para avaliar possíveis 
deficiências nutricionais. Com relação aos trata-
mentos anteriormente preconizados, é importante 
saber qual o medicamento utilizado, a dose, o 
intervalo de administração e a duração do trata-
mento. Muitas vezes o medicamento utilizado 
estava correto, mas houve subdosagem na admi-
nistração. 

Além de uma anamnese detalhada sobre o 
problema neurológico, deve-se seguir a rotina 
normal de anamnese dos outros sistemas. Isto 
porque muitas vezes o quadro neurológico é se-
cundário a um problema em outro órgão ou siste-
ma. Por exemplo, encefalopatia hepática ou re-
nal, doenças cardíacas c infecções da orelha mé-
dia. Além disso, algumas doenças infecciosas cau-
sam alterações cm outros sistemas além do qua-
dro neurológico, como, por exemplo, a cinomose 
e a toxoplasmose. Uma história de distúrbios 
endócrinos e sinais de poliúria, polidipsia e poli-
fagia podem indicar uma lesão hipotalâmica ou 
hipofisária. Estas informações devem ser consi-
deradas ao localizar a lesão. 

Início da Doença 

A descrição do início da doença pode ser um 
dado importante para o diagnóstico. Quando o 
início é súbito, os sinais desenvolvem-se rapida-
mente, geralmente atingindo sua intensidade 
máxima em 24 horas. Desta forma, podem suge-
rir, por exemplo, traumatismos, intoxicações ou 
acidente vascular cerebral. Doenças subagudas 
geralmente apresentam sinais que se desenvol-
vem progressivamente por um período de vários 
dias a algumas semanas. Exemplos incluem a 
maioria das doenças inflamatórias, infecciosas e 
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algumas doenças ncoplásicas. Doenças crónicas 
são aquelas cujos sinais continuam a se desen-
volver por um período de meses ou anos, como 
por exemplo distúrbios nutricionais, doenças 
degenerativas e algumas neoplasias. Outra infor-
mação importante é determinar a idade do ani-
mal quando do aparecimento do quadro neuroló-
gico. Por exemplo, um animal pode vir para a 
consulta com dois anos, mas o quadro pode exis-
tir desde os quatro meses de idade.  

Evolução da Doença 

(Progressão, Estabilidade, Melhora) 

A evolução da doença também está relaciona-
da ao seu início, mas é um parâmetro um pouco 
diferente. Caso os sinais sejam estáticos, isto é, não 
se alteram com o curso da doença, geralmente 
sugerem anomalias congénitas do tecido nervoso. 
Caso os sinais sejam progressivos, isto é, ocorre um 
aumento na severidade dos mesmos, isto sugere 
inflamação, degeneração ou neoplasia do tecido 
nervoso que, enquanto não forem tratadas, evo-
luem progressivamente. Nos casos de melhora 
clínica sem tratamento, pode-se pensar em intoxi-
cações não muito severas, em que houve elimina-
ção do produto tóxico pelo organismo; em lesões 
vasculares tais como um acidente vascular cere-
bral de pequena intensidade, em que não houve 
um grave comprometimento às funções neuroló-
gicas e ocorre recuperação do tecido nervoso lesa-
do; ou em injúrias traumáticas leves, em que há 
recuperação da função cerebral. Existem algumas 
situações em que há períodos de melhora e piora. 

Esses casos podem sugerir doenças metabólicas ou 
instabilidades de coluna vertebral (Fig. 10.17). 

Os medicamentos utilizados, suas respectivas 
dosagens, bem como a resposta à terapia prévia, 
também devem ser investigados. Se existiu uma 
mudança no quadro clínico do animal durante o curso 
da doença, é importante que se determine se novos 
sinais clínicos apareceram ou se apenas os sinais 
anteriores pioraram. Por exemplo: um animal apre-
senta tetraparesia e após duas semanas torna-se 
tetraplégico. Um outro animal apresenta tetraparesia 
e após duas semanas apresenta sinais de disfunção 
de nervos cranianos. No primeiro caso houve piora 
da lesão, mas no segundo caso houve uma progres-
são anatómica da lesão. Isto é, há envolvimento de 
outras partes do sistema nervoso. 

Mudanças de Comportamento  

Deve-se obter o máximo de informações do 
proprietário como, por exemplo, se houve algu-
ma mudança no comportamento do animal. Ani-
mais com lesões no lobo piriforme, por exemplo, 
podem apresentar agressividade excessiva. Lesões 
no lobo frontal podem incapacitar o animal em 
reconhecer o próprio dono e causam incapacida-
de para o aprendizado. Animais epilépticos po-
dem alterar seu comportamento um pouco antes 
ou logo após uma convulsão. 

Convulsões 

Convulsão é um distúrbio desencadeado por 

uma descarga elétrica neuronal anormal e exces- 

Sinais clínicos 

Traumatismo vascular 

 ---  Anomalia congénita 

Metabólica 

Neoplasia 

Inflamação 

Degeneração 

Figura 10.17 - Evolução do quadro clínico ao longo do 

tempo de acordo com a etiologia da enfermidade. 
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siva, acarretando ou não perda de consciência, 

presença de movimentos motores e fenómenos 

viscerais, sensoriais e psíquicos, caracterizando-

se, pois, por atividade nervosa qualitativa ou 

quantitativamente alterada, em parte ou em todo 

o cérebro. Pode ser desencadeada por um estí-

mulo sensorial, químico ou elétrico, ou ainda por 

enfermidades intrínsecas do sistema nervoso cen-
tral. Em função das características eletroencefa-

jjgráficas e clínicas, classifica-se as convulsões em 

generalizadas ou primárias e em parciais ou focais. 

As convulsões generalizadas manifestam-se prin-

cipalmente em decorrência de distúrbios meta-

bólicos, intoxicações, deficiências nutricionais e 

epilepsia hereditária. Elas se caracterizam por uma 

descarga elétrica difusa no córtex cerebral, ocor-

rendo ao mesmo tempo manifestações clínicas 

simétricas e sincrônicas em todo o corpo. Podem 

ou não causar perda de consciência. Quando não 

há perda da consciência, são ditas leves', quando há, 
são ditas graves. As convulsões parciais ou focais 

originam-se de uma área focal de atividade 

neuronal anómala, no córtex cerebral. As mani-

festações clínicas dependem da área que contém 

o foco, podendo ter características motoras, sen-

soriais ou comportamentais. Se existirem relatos 

de convulsões, deve-se obter uma descrição de-

talhada do quadro convulsivo. A convulsão é di-

vidida em três ou quatro fases, dependendo do 

autor: pródromo, aura, icto e pós-icto. Pródromo é 

um período de duração variável (de minutos a dias) 

que antecede o episódio convulsivo e que pode 
ou não ser identificado pelo proprietário. Nesta 

fase o animal pode exteriorizar nervosismo, ansi-

edade, temor inusitado ou extrema atividade fí-

sica. Alguns autores, que consideram quatro es-

tágios em uma convulsão, denominam o segundo 

estágio de aura. Entretanto, este termo se refere 

ao início da convulsão, conscientemente vivenciado 

por humanos. Por esse motivo, não pode ser iden-

tificado em animais, os quais são incapazes de 

comunicar verbalmente este fenómeno. Icto é a 

convulsão propriamente dita e tem duração va-

riável, de segundos a minutos. Podem ocorrer várias 
manifestações tais como perda de consciência, 

queda, convulsões tônico-clônicas, movimentos 

anómalos dos membros (pedalar), relaxamento de 

esfíncteres, salivação excessiva e movimentos 

mastigatórios. Pós-icto é aquela fase do episódio 

convulsivo que, por sua duração geralmente lon-

ga, é muitas vezes confundida com o icto. Ela se 

manifesta por um quadro típico de exaustão ou 

sonolência, agressividade, temor exagerado, não 

reconhecimento do proprietário, cegueira transi-

tória e desorientação. Muitas vezes o animal 

mostra-se extremamente ativo e deambula con-

tinuamente, urina e defeca em grande quantida-

de e frequência, mostra-se sedento e esfomeado. 

Deve-se perguntar ao proprietário se ele percebe 

essas fases e o que ocorre com o animal nestes 
períodos. Deve-se determinar como começam as 

convulsões. Se elas são focais (apenas uma porção 

do corpo, por exemplo, um membro) e depois 

tornam-se generalizadas (todo o corpo), ou se são 

generalizadas desde o início. Se há ou não perda 

de consciência. Se o animal cai, urina, defeca ou 

vocaliza durante a convulsão. Se existe salivação 

intensa. Se as convulsões são tónicas (rigidez) ou 

tônico-clônicas (contrações musculares bruscas). De-

pendendo do tipo de convulsão, pode-sc supor qual 

sua causa. Por exemplo, um distúrbio metabólico 

não causará uma convulsão focal. A descrição do 
quadro convulsivo, principalmente quando é fo-

cal, auxilia a sugerir a porção do córtex cerebral 

envolvida ou responsável pelo foco convulsivo. 

Dessa maneira, animais com convulsões focais 

motoras possuem a lesão no lobo frontal contrala-

teral. É importante determinar também a duração 

de cada fase. Além da avaliação de cada uma das 

fases de um episódio convulsivo, outras informa-

ções são de extrema importância. Dcvc-sc deter-

minar a idade do animal quando do primeiro epi-

sódio convulsivo. Por exemplo, em casos de epi-

lepsia verdadeira ou hereditária, o primeiro episó-
dio convulsivo ocorre geralmente entre os seis meses 

e os cinco anos de idade. Já na epilepsia adquiri-

da, o primeiro episódio aparece semanas ou meses 

após o insulto original. O intervalo entre as con-

vulsões é importante na escolha do tratamento. Se 

o animal apresenta uma convulsão a cada 12 horas, 

não adianta, por exemplo, utilizar um anticonvul-

sivante que demore sete dias para atingir níveis 

séricos estáveis. Também, por outro lado, se um 

animal apresenta uma convulsão a cada 12 meses, 

muitas vezes não é necessário medicá-lo, a não ser 

que o intervalo entre as convulsões diminua. Sa-
ber o número total de convulsões é importante 

também para instituir ou não o tratamento do animal. 

Deve-se tentar determinar se existem fatores 

incitantes para o episódio convulsivo, tais como 

estímulos auditivos, mecânicos, excitação ou estro. 

Avaliação dos Nervos Cranianos 

Durante a anamnese, deve-se fazer pergun-

tas a respeito dos pares de nervos cranianos, tais 
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como: o animal está tendo dificuldade em encontrar 

o alimento através do olfato? Está enxergando bem 

ou tem batido o corpo em objetos quando cami-

nha pela casa ou por um lugar estranho? Foi obser-

vada alguma alteração na face do animal, como, 

por exemplo, o lábio mais caído de um dos lados, 

saliva escorrendo pelo canto da boca ou uma ore-

lha caída em relação à outra? O animal apresenta 

dificuldade para abrir a boca ou apreender os 

alimentos? O animal apresenta inclinação da ca-

beça para um dos lados? Tem ouvido normalmente 

ou não percebe mais quando um carro ou uma 

pessoa se aproxima de onde está? A língua do 

animal fica caída constantemente para um dos lados 

da boca? Houve alguma mudança no latido do 

animal? Com essas perguntas, pode-se ter uma 

ideia da presença ou não de lesões comprome-

tendo os nervos cranianos.  

Dificuldade em encontrar o alimento pode 

indicar um problema com o olfato. Colisões em 

objetos podem refletir uma deficiência visual. A 

assimetria da face com inabilidade para abrir a 

pálpebra ou mover o lábio ou orelha pode resul-

tar de uma paralisia do nervo facial. Dificuldade 

em abrir a boca ou mastigar pode indicar um pro-

blema do nervo trigêmeo. A surdez pode ser oca-

sionada por doença do nervo coclear. Dificulda-

de ou incapacidade para engolir podem estar re-

lacionadas à disfunção dos nervos glossofaríngco 

e vago. Atrofia dos músculos da língua indicam 

problemas no nervo hipoglosso. Uma vocalização 

alterada pode indicar lesões no nervo vago.  

Avaliação da Locomoção 

Finalmente, deve-se obter informações a 

respeito da locomoção do animal. Se existe inco-

ordenação motora, se ocorrem quedas quando o 

animal vai se alimentar ou quando corre, se o animal 

apresenta tendências a andar em círculos ou se 

anda apoiando-se nas paredes. Deve-se pergun-

tar se o proprietário observou movimentos anor-

mais da cabeça ou alterações na postura do ani-

mal, a fim de detectar uma possível disfunção 

cerebelar ou vestibular, respectivamente. Além 

disso, verificar se existem sinais evidentes de 

parcsia ou paralisia, passada ou atual. A fase de 

início, o primeiro lado envolvido, o membro mais 

afetado, a duração, o curso c a recuperação, se apli-

cável, devem ser averiguados para todos os pro-

blemas passados ou presentes nos membros. Dor 

na região cervical e na coluna toracolombar ou  

lombossacral pode ser manifestada por relutân-

cia em subir e descer escadas, sentar-se, subir em 

móveis, mover o pescoço ou inclinar-se sobre a 

tigela de comida.  

EXAME NEUROLÓGICO 

Da mesma forma que nos referimos a uma anamne-

se completa, o exame neurológico também deve 

ser precedido por avaliação das funções vitais e 

por um exame físico completo. Caso sejam de-

tectadas anormalidades no ritmo e na frequência 

cardíaca e respiratória, no exame físico, isso pode 

ocorrer por causa de lesões neurológicas.  

O exame neurológico é usado para apoiar ou 

confirmar a informação coletada na história. O 

clínico deve ser capaz de determinar se a disfun-

ção do sistema nervoso é primária, tal como um 

processo infeccioso, ou secundária a uma doença 

em algum outro sistema, tal como uma alteração 

metabólica. Se a doença está ocorrendo no siste-

ma nervoso, o local ou locais envolvidos podem 

ser determinados através do exame neurológico. 

Exames neurológicos seriados são frequentemente 

os guias mais precisos de sucesso terapêutico e 

prognóstico. 

O exame neurológico pode ser organizado em 

uma sequência de observações e deve ser condu-

zido na mesma ordem em todos os pacientes, in-

dependente da queixa neurológica, a menos que 

prejudique o animal. Com um método padroniza-

do em todos os animais, certos testes não são es-

quecidos e alterações menos óbvias não são negli-

genciadas. Com uma correlação anatómica em 

mente para cada observação, na conclusão do exa-

me os achados anormais podem ser agrupados para 

localizar corretamente a lesão. Inicialmente, deve 

ser feita uma tentativa de correlacionar as altera-

ções encontradas em uma lesão anatómica focal. 

Se isto não for possível, deve estar ocorrendo uma 

doença multifocal ou difusa. Uma sequência 

sugerida para o exame neurológico pode ser: ava-

liação do nível de consciência, avaliação da postu-

ra e locomoção, exame dos nervos cranianos, ava-

liação das reações posturais, dos reflexos medula-

res, do tono muscular e avaliação sensitiva. 

Avaliação do Nível de Consciência 

O animal pode estar alerta ou em vigília, em 

depressão, estupor ou coma. O nível de consciência 



Semiologia do Sistema Nervoso de Pequenos Animais    473 

los externos nocivos. A percepção consciente do 

mundo exterior e de si mesmo caracteriza o esta-

do alerta ou de vigília, que é resultante da ativi-

dade de diversas áreas cerebrais coordenadas pelo 

sistema ativador reticular ascendente (SARA). 

Entre o estado de vigília e o estado comatoso, no 

qual o paciente perde completamente a capaci-

dade de identificar seu mundo interior e os acon-

tecimentos do meio que o circunda, é possível 

distinguir diversas fases intermediárias, em uma 

graduação cujo principal elemento indicativo é o 

nível de consciência. Quando a consciência c com-

prometida de modo pouco intenso chama-se isto 

de obnubilação. Na sonolência o animal é facilmente 

acordado, mas volta logo a dormir. À medida que 

a injúria aumenta em intensidade o paciente 

desenvolve estupor. Nesse estágio o animal só pode 

ser acordado por um estímulo doloroso. Finalmen-

te, à medida que a injúria se torna muito severa, 

o animal entra em coma. Este animal não pode 

ser acordado, mesmo com um estímulo doloroso. 

Qualquer lesão em tronco encefálico rostral, 

bem como muitas lesões cerebrais difusas, são 

capazes de produzir anormalidades de consciên-

cia. Lesões mesencefálicas geralmente produzem 

animais que são sonolentos, semicomatosos ou 

comatosos, com pupilas dilatadas ou semidilatadas, 

irresponsivas à luz (Tabela 10.1). 

A mobilidade ocular c a ocorrência de nistagmo 
vestibular podem ser testadas para avaliar a inte-

gridade do fascículo longitudinal medial através 

do tronco cerebral. Se houver suspeita de trauma-

tismo craniano no animal comatoso ou semico-

matoso, a cabeça ou o pescoço não devem ser 

movidos para determinar a presença de nistagmo 

vestibular. Traumatismos cranianos e cervicais 

comumente ocorrem juntos. Os sinais de uma le-

são cervical podem ser mascarados pela alteração 

da consciência e podem ser agravados pela mani- 

ser realizados os testes calóricos para avaliar a in-
tegridade do fascículo longitudinal medial. 

Os globos oculares devem ser observados 
pesquisando-se a presença de estrabismo. Um dano 
ao nervo oculomotor associado com uma lesão 
mesencefálica leva a um desvio ventrolateral do 
globo ocular. 

O mesencéfalo também contém o núcleo rubro, 
origem do trato rubrospinal, que c o mais importante 
trato flexor ou motor voluntário em animais. Se 
ocorrer lesão no núcleo rubro, o tono flexor é 
diminuído e fica liberada a atividade nos tratos 
vestibulospinal e reticulospinal para os músculos 
extensores dos membros. A rigidez dos múscu-
los extensores dos membros é referida como uma 
rigidez de descerebração. Em um animal comatoso, 
a rigidez de descerebração frequentemente indica uma 
grave lesão mesencefálica. 

Exames neurológicos seriados devem ser 
executados para avaliar melhora ou piora do ani-
mal. Se o nível de consciência diminuir de semico-
matoso para comatoso, se as pupilas vão da nor-
malidade ou miose para midríase, se o teste caló-
rico tornar-se negativo e se o estrabismo ventro-
lateral e a rigidez extensora dos membros apare-
cerem, significa que o quadro está se agravando 
c que há uma lesão mesencefálica.  

Avaliação da Postura e Locomoção  

Um animal com uma postura normal man-
tém a sua cabeça cm um plano paralelo ao chão. 
Se o animal apresenta uma orelha mais próxima 
do chão do que a outra, isto é, se há uma inclina-
ção lateral da cabeça, isto é chamado de head-tilt 
(Fig. 10.18). 

Tal anormalidade postural pode ser um re-
flexo de dor cm algum ponto da cabeça, mas 
geralmente é um sinal de disfunção unilateral do 

Tabela 10.1 - Localização da lesão e achados no exame neurológico no animal comatoso. 

  

ao da lesão Sinais neurológicos 
  

  

 Mesencéfalo 

Cérebro, diencéfalo 

Coma, semicoma 

Arreílexia e dilatação pupilar (uni ou bilateralmente) 

Perda do nistagmo vestibular 

Estrabismo ventrolateral 

Rigidez extensora 

Coma, semicoma 

Miose ou pupilas normais  

Nistagmo vestibular normal 

é determinado pela resposta do animal a estímu-      pulação da região cervical. Nestes casos, podem 
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Figura 10.18 - Animal com inclinação lateral da cabeça 

decorrente de uma vestibulopatia. (Fotografia gentilmente 

cedida pelo Dr. Wagner Sato Ushikoshi). 

Figura 10.19 -Animal com alteração de postura dos membros 

decorrente de lesão cerebelar.  

  

nervo vestibular, dos núcleos vestibulares, do tron-

co cerebral ou do lobo floculonodular do cerebe-

lo. O sistema vestibular altera a posição dos olhos, 

cabeça e membros em resposta a mudanças de 

posição do animal, mantendo o equilíbrio. De um 

modo geral, o animal inclina a cabeça para o lado 

da lesão, com o lado afetado mais próximo do chão. 

A coordenação da cabeça é quase totalmente re-

gulada pelo cerebelo. Em lesões cerebelares ob-

serva-se um fino tremor da cabeça, regular durante 

o repouso, tornando-se pior à medida que o animal 

tenta executar uma tarefa específica, como farejar 

o solo ou se alimentar. Isso é denominado tremor 

intencional ou tremor de intenção, porque se agrava 

quando o animal tem a intenção de iniciar um 

movimento. Quanto à postura dos membros, um 

animal normal se mantém com os membros per-

pendiculares ao chão, com as patas na direção do 

ombro e bacia e com o peso igualmente distribu-

ído nos quatro membros. Uma postura anormal pode 

ser causada por uma propriocepção alterada, por 

fraqueza ou por dor. Uma posição em que o ani-

mal mantém os membros bem afastados geralmente 

reflete perda de equilíbrio e é observada em le-

sões cerebelares, de tronco encefálico e distúrbios 

vestibulares periféricos (Fig. 10.19). Animais com 

lesões cerebelares permanecem em estação com 

as patas bem afastadas e apresentam oscilação cor-

pórea para frente c para trás, com a cabeça balan-

çando suavemente.  

Uma locomoção normal requer uma comple-

xa integração entre o cérebro, os tratos motores 

descendentes no tronco encefálico e medula, os  

motoneurônios, os nervos periféricos, as junções 

neuromusculares c os músculos. Os movimentos 

corpóreos são iniciados pelo córtex cerebral e 

núcleos subcorticais. O cerebelo coordena esses 

movimentos e o sistema vestibular mantém a 

postura e o equilíbrio do corpo, enquanto os movi-

mentos são realizados. A medula espinhal e os 

nervos periféricos conduzem os impulsos sensi-

tivos e motores.  

A habilidade para se manter em estação c se 

mover depende da integridade dos sistemas motor 

e proprioceptivo. A propriocepção detecta a po-

sição e o movimento das várias partes do corpo. 

Nos músculos, tendões e articulações encontram-

se receptores sensitivos para movimento e ten-

são. Essas informações são levadas por nervos pe-

riféricos até a medula espinhal, a qual integra os 

reflexos locais envolvidos na postura e nos movi-

mentos. A informação proprioceptiva também 

caminha através de tratos medulares ascenden-

tes até o tronco encefálico, cerebelo e cérebro, os 

quais integram um movimento coordenado. Qual-

quer lesão afetando o sistema motor ou o sistema 

proprioceptivo pode alterar a locomoção.  

Enquanto se avalia a locomoção, deve-se andar 

ao lado do animal e ouvir cuidadosamente as unhas 

tocando o solo. Também deve-se verificar os coxins 

para ver se existe um desgaste maior em um deles, 

que possa indicar um problema de locomoção. O 

exame deve ser realizado em uma superfície ás-

pera e não lisa. O animal deve andar e correr, deve 

andar em círculos e, se houver uma escada por 

perto, o ideal é fazê-lo subir e descer, o que exige 
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mais do sistema nervoso, fazendo com que míni-

mas anormalidades passem a ser percebidas.  

Coordenação adequada traduz o bom funcio-

namento de pelo menos dois setores do sistema 

nervoso: o cerebelo (centro coordenador) e a pro-

priocepção. A sensibilidade proprioceptiva cabe 

informar continuamente ao centro coordenador 

as modificações de posição dos vários segmentos 

corporais. Distúrbios sensitivos, isto é, perda da 
propriocepção, podem resultar em perda da coor-

denação motora. 

A perda de coordenação motora é denomina-

da ataxia e, nestes casos, os animais podem trope-

çar, cair ou cruzar os membros ao andar (Fig. 10.20). 

A ataxia pode ser de três tipos: cerebelar, sen-

soríal e vestibular. Em lesões cerebelares o andar 

é composto por uma série de movimentos incoor-

denados, espasmódicos, interrompidos, referidos 

como dismetria. Um animal com dismetria apre-

senta medição inexata da distância (o animal não 

consegue alcançar com precisão o alvo) ao realizar 
movimentos voluntários. Nestes casos, os movi-

mentos dos membros podem ser exagerados 

(hipermetria) ou diminuídos (hipometria). Uma lesão 

cerebelar unilateral pode produzir incoordenação 

do membro anterior e posterior do mesmo lado do 

corpo. O andar do animal é firme e não há paresia. 

A ataxia sensorial é causada por uma lesão que 

afeta as vias proprioceptivas gerais no nervo 

periférico, raiz dorsal, medula espinhal, tronco 

encefálico e cérebro. Há uma perda da noção da 

posição dos membros e do corpo. Isso causa incoor-

denação, resultando em uma postura com os 
membros afastados quando em estação e uma 

locomoção incoordenada. Pelo fato das vias pro- 

 

prioceptivas estarem intimamente associadas com 

as vias motoras, a ataxia sensorial é muitas vezes 

acompanhada de fraqueza. Nas lesões da sensi-

bilidade proprioceptiva o paciente utiliza a visão 

para controlar os movimentos incoordenados. Se 

vendarmos os olhos do animal, acentua-se a ataxia. 

Tal fato não ocorre nas lesões cerebelares. Dis-

funções vestibulares unilaterais podem resultar 

em ataxia vestibular, caracterizada por inclinação 

e queda para um dos lados. Pode-se observar outros 

sinais de distúrbio vestibular, tais como inclina-

ção da cabeça e nistagmo.  

Quando se avalia a locomoção, deve-se verifi-

car se o animal tem tendência a andar para um 

dos lados, isto é, se ele tende a andar em círculos. 

Lesões em córtex frontal, núcleos da base, siste-

ma vestibular central ou periférico podem levar a 

este quadro. 

Lesões do lobo frontal e projeções da cápsu-

la interna relacionadas ao lobo frontal produzem 

um animal que é demente, não reconhece mais o 

dono c é incapaz de aprender. Os animais afeta-

dos frequentemente andam compulsivamente, 

perdem-se em lugares afastados e prensam suas 

cabeças contra objetos. Se a lesão é unilateral, o 

animal geralmente anda em círculos, largos ou 

apertados, em direção ao lado da lesão. Isso pode 

ser diferenciado do andar em círculos cm razão 

da lesão vestibular, porque a cabeça não está 

pendente, o animal é demente e frequentemente 

circula até ter um colapso por exaustão. Em 

lesões vestibulares unilaterais, a cabeça do ani-

mal está pendente, ele é mentalmente normal e 

a locomoção não é compulsiva.  

Paresia é a perda incompleta da função moto-

ra voluntária e muitas vezes é evidenciada como 

uma fraqueza dos membros. A paresia pode ser: 

paresia com algum movimento; paresia com capa-

cidade de suportar o peso mas sem dar passos; paresia 

com capacidade de suportar o peso e dar alguns 

passos; paresia leve com apenas tropeços ocasio-

nais. Ela pode ser causada por lesões no cérebro, 

tronco encefálico, medula ou nervos periféricos. 

Os animais apresentam queda, tropeços e inabili-

dade para iniciar ou sustentar uma atividade mo-

tora. Algumas vezes observa-se também uma 

espasticidade dos membros, isto é, um aumento 

do tono muscular resultando em diminuição da 

flexão dos membros durante o movimento. Como 

resultado, a locomoção é rígida. Finalmente, o animal 

pode apresentar perda total da função motora vo-

luntária, denominada paralisia OMplegia. Neste caso 

o animal é incapaz de andar. 

Figura 10.20-Ataxia em um cão com lesão cerebelar (animal cruza 

os membros anteriores ao andar). 
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Quando estes sintomas atingem todo um lado 

do corpo, temos uma hemíparesia ou hemiplegia; quando 

atingem apenas os membros pélvicos, temos uma 

paraparesia ouparap/egia. Quando acometem um 

único membro, temos uma monoparesia ou monoplegia 

e, finalmente, se os quatro membros estão envolvi-

dos, temos uma tetraparesia ou tetraplegia. 

O modo de andar c graduado de O a 5, sendo 
que O é uma paralisia completa; l, parcsia com 
algum movimento; 2, paresia com a capacidade 
de suportar o peso, mas sem dar passos; 3, paresia 
com a capacidade de suportar o peso e dar alguns 
passos; 4, paresia leve, apenas com tropeços oca-
sionais e 5, resistência normal. 

Os distúrbios locomotores, na ausência dos 
"sinais de cabeça", isto é, de alterações do nível 
de consciência, comportamentais ou de nervos 
cranianos, são provavelmente causados por lesões 
da medula espinhal cervical, lesões multifocais 
ou difusas da medula espinhal, lesões difusas do 
nervo periférico, lesões na junção neuromuscu-
lar e lesões musculares difusas. 

EXAME DOS NERVOS 

CRANIANOS 

Com cxceção da síndrome de Horner (perda da 
inervação simpática do globo ocular), um distúr-
bio em um ou mais nervos cranianos confirma a 
presença de lesão acima do foramc magno. Os 
nervos cranianos devem ser todos testados bila-
teralmente, verificando-se a existência de assi-
metria entre os lados. Existe a possibilidade da 
lesão ser periférica, após a emergência do nervo 
e durante seu trajeto até inervar o músculo. Ge-
ralmente lesões periféricas são unilaterais c ape-
nas um nervo craniano está envolvido. 

l Par - Olfatório 

Este nervo é difícil de ser testado e distúr-
bios clínicos de olfação são raramente reconheci-
dos em veterinária. Animais com lesões do nervo 
olfatório apresentam dificuldade de encontrar ali-
mentos e de caçar. A presença do olfato é sugerida 
quando o animal explora o recinto do exame, 
cheirando o local em que outros animais perma-
neceram. 

Uma diminuição da capacidade olfativa é 
denominada hlposmia c uma perda total da olfação 
chama-se anosmia. Em cães, o vírus da cinomose 

pode levar a este quadro. A avaliação do nervo é 
realizada vendando-se os olhos do animal e colo-
cando-se uma substância não irritante ou um ali-
mento próximo, para ver se ele percebe. O uso de 
substâncias irritantes, tais como amoníaco ou éter, 
estimula terminações do nervo trigêmio na muco-
sa nasal. 

II Par - Óptico 

Para se testar a via visual, pode-se deixar um 
chumaço de algodão cair para ver se o animal é 
capaz de acompanhá-lo. O algodão é usado por-
que ele não faz barulho ao cair, o que estimula-
ria o nervo coclear. Também podemos mover a 
mão na frente do animal para verificar se seus 
olhos seguem a mão. Uma outra maneira de ava-
liar a capacidade visual é fazer o animal andar 
em um ambiente com pouca luz e com obstácu-
los no seu caminho para verificar sua habilidade 
em desviar de obstáculos. As condições mentais 
do animal devem ser cuidadosamente avaliadas, 
uma vez que um animal cm quadro demcncial 
com andar compulsivo irá chocar-se de encontro 
a obstáculos em razão de uma falta de resposta 
aos estímulos ambientais. Um animal cego ba-
terá cm objetos em um recinto de exame que 
não lhe é familiar. 

Resposta à ameaça. A resposta à ameaça é usada 
para testar o nervo óptico (cuja função é sensiti-
va), o nervo facial (com função motora) e suas 
conexões centrais no córtex cerebral, tronco en-
cefálico e ccrebelo. O teste c realizado fazendo 
um gesto com a mão em direção à face do animal, 
tomando-se o cuidado para evitar correntes de ar 
pelo movimento das mãos, o que estimularia a 
córnea e não o nervo óptico (Fig. 10.21). 

Uma resposta normal é o fechamento das 
pálpebras ou a retirada da cabeça. A perda da 
resposta à ameaça indica normalmente uma le-
são nos seguintes sítios: retina, nervo óptico, tra-
to óptico, córtex cerebral, tronco encefálico, ce-
rebelo ou nervo facial (Fig. 10.22). 

Animais com distúrbio cerebelar podem apre-
sentar uma perda ipsilateral da resposta à amea-
ça, porque a via entre o córtex visual e o núcleo 
facial precisa passar através do cerebelo. A res-
posta a este teste também pode estar ausente em 
animais muito jovens. 

Uma vez determinado o grau do distúrbio 
visual, sua eventual assimetria e o lado primário 
da alteração, os reflexos pupilares são testados. 
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Reflexo pupilar à luz. Antes de testarmos o re-

flexo pupilar à luz, devemos verificar o tamanho e 

a simetria das pupilas. As pupilas podem estar 

contraídas, isto é, em miose; dilatadas (em midríase), 

ou pode haver uma anisocoria (uma pupila dilatada 

e uma contraída). A igualdade do diâmetro pupilar 

chama-se isocoria. A anisocoria pode ser produzida 

tanto por lesão do sistema nervoso simpático como 

parassimpático, devendo-se determinar qual pu- 

pila é anormal e qual sistema de inervação autó-

noma está afetado. Aí então, deve-se localizar a 

lesão dentro da via simpática ou parassimpática. 

Uma anisocoria leve é comum em gatos e ocasio-

nalmente vista em cães. Na ausência de outros sinais 

neurológicos, é considerada como sendo sem sig-

nificado clínico. 

O reflexo pupilar é examinado por meio de 

um feixe luminoso (lanterna de bolso) em um  
Núcleo facial 

Figura 10.22 - Representação esquemática das 

vias envolvidas na resposta à ameaça. 

 

 

Figura 10.21 - Resposta à ameaça. 

Nervo facial 

Núcleo facial 
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ambiente de pouca luminosidade. O examinador 

incide o feixe de luz numa pupila e observa a res-

posta nos dois lados. Quando um olho recebe um 

estímulo luminoso, há contração pupilar intensa 

neste olho e uma contração em menor grau no outro. 

A resposta no olho estimulado c o chamado reflexo 

pupilar direto, enquanto a resposta no outro olho é 

o reflexo pupilar indireto ou reflexo consensual, e ocorre 

em razão do cruzamento das fibras dos nervos 
ópticos dos dois lados, a nível de quiasma óptico. 

Pupilas muito dilatadas (midriáticas) podem 

ser resultado de influências simpáticas excessi-

vas, tal como em um animal amedrontado ou 

hiperexcitado, ou de perda da inervação paras-

simpática do globo ocular. Se houver perda da 

inervação parassimpática, o animal vai apresen-

tar midríase no olho afetado, sem resposta a um 

estímulo luminoso, e miose no globo ocular nor-

mal por um reflexo consensual, em razão de uma 

excessiva quantidade de luz que entrará pela pupila 

anormalmente dilatada. Pode ainda ocorrer uma 
discreta ptose palpebral superior se houver aco-

metimento concomitante do nervo oculomotor.  

Pupilas contraídas (mióticas) podem ser re-

sultado de influências parassimpáticas excessivas, 

com é observado em intoxicações por organofos-

forados ou na perda da inervação simpática do globo 

ocular. Havendo perda da inervação simpática, o 

animal vai apresentar a chamada síndrome de 

Horner, que caracteriza-se por miose, ptose pal-

pebral, enoftalmia e protrusão da 3- pálpebra. 

De acordo com os achados do exame neuro-

lógico é possível localizar a lesão na via óptica (Fig. 
10.12). Se existe distúrbio visual ou cegueira 

unilateral, com reflexos fotomotor direto e 

consensual ausentes, conclui-se que a lesão se 

localiza no nervo óptico ipsilateral. Se o distúrbio 

visual ou a cegueira forem bilaterais e as pupilas 

cão da lesão 

Nervo óptico unilateral 

Nervo óptico bilateral ou quiasma óptico 

Trato óptico unilateral 

Núcleo geniculado lateral unilateral, radiações 

ópticas e córtex cerebral occipital 

Núcleos geniculados bilaterais, 
radiações ópticas ou córtex do lobo occipital 

se apresentarem dilatadas, irresponsivas à luz di-

reta ou consensualmente, deve-se suspeitar de lesão 

do nervo óptico ou do quiasma óptico, sendo mais 

comum, no entanto, acometimento bilateral do 

nervo óptico. Se houver distúrbio visual ou ce-

gueira unilateral com respostas pupilares normais, 

a lesão localiza-se no corpo geniculado lateral, na 

radiação óptica ou no córtex cerebral occipital 

contralateral. Se a cegueira for bilateral e a res-
posta ao estímulo luminoso for normal, deve-se 

suspeitar de lesão bilateral dos tratos ópticos, corpos 

geniculados laterais, radiações ópticas ou córtex 

occipital (Tabela 10.2). 

Para localizar a lesão dentro da via simpática 

ou parassimpática, outros achados do exame neu-

rológico devem ser considerados. Anormalidades 

pupilares causadas por lesões acima do mesencé-

falo são de difícil localização. Anormalidades 

pupilares associadas a lesões de outros nervos 

cranianos podem localizar a lesão em um deter-

minado segmento do tronco encefálico. A hemi-
plegia acompanhada de síndrome de Horner, sem 

lesões de nervos cranianos, é mais comumente 

observada em lesões da medula espinhal cervi-

cal, ipsilateral. A monoplegia de um membro dian-

teiro associada à síndrome de Horner ocorre 

comumente em razão de lesão das raízes nervo-

sas de C8 a T2. Síndrome de Horner sem outro 

distúrbio neurológico pode ser causada por uma 

lesão do tronco vagossimpático na região do pes-

coço. Síndrome de Horner associada a sinais de 

disfunção vestibular pode ser causada por lesões 

da orelha média.  

Caso a inervação parassimpática da pupila seja 

afetada por uma lesão mesencefálica extensa, 

poderá também estar presente um nível de cons-

ciência diminuído ou coma. Se a lesão mesence-

fálica for pequena, poderá ocorrer hemiparesia  

Achados de exame neurológico 

Distúrbio visual unilateral ou cegueira com ausência de 

reflexo fotomotor direto ou consensual do olho ipsilateral 

Distúrbio visual bilateral ou cegueira com ausência de 

reflexo fotomotor direto ou consensual de ambos os olhos 

Distúrbio visual contralateral com respostas pupilares 

variáveis dependendo da porção envolvida do trato. Ge-

ralmente os reflexos pupilares são normais 

Distúrbio visual contralateral com respostas pupilares 

normais 

Distúrbio visual bilateral com respostas pupilares normais à luz 

 

 

Tabela 10.2 - Distúrbios visuais e alterações de reflexos pupilares nas lesões ao longo da via visual.  
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contralateral e pupila dilatada irresponsiva. Se a 
porção motora somática do nervo oculomotor tam-
bém for afctada, poderá haver estrabismo com des-
vio ventrolateral do globo ocular. Se o único achado 
for uma pupila dilatada e irresponsiva, sem ou-
tras alterações neurológicas, mas acompanhada de 
paresia do globo ocular ou estrabismo, então a lesão 
deve estar localizada no nervo oculomotor após 
sua saída do mesencéfalo. 

Uma série de distúrbios oftálmicos podem 
produzir anisocoria ou distúrbios visuais. Por isso, 
todo paciente deve passar por um exame oftal-
mológico completo, além do exame neurológico. 

Ill Par - Oculomotor, IV Par -

Troclear, VI Par - Abducente 

A posição do globo ocular é dada pelo funcio-
namento harmónico dos vários músculos extra-
oculares. Havendo predomínio de um deles (por 
paresia ou paralisia de seu antagonista), ocorre o 
que se chama estrabismo, isto é, um desvio de 
posicionamento do globo ocular (Fig. 10.23). 

O nervo oculomotor inerva os músculos ex-
tra-oculares, junto com os nervos troclear e abdu-
cente, e a pálpebra superior. Este nervo possui 
ainda um componente parassimpático, responsá-
vel pela acomodação visual à luz. Por esse moti-
vo, lesões no nervo oculomotor podem causar 
estrabismo ventrolateral, ptose palpebral e midríase 
se o componente parassimpático estiver lesado. 
Lesões no nervo troclear causam estrabismo dor-
somedial e lesões no nervo abducente causam es-
trabismo medial. Esses três nervos são testados 
pela observação da posição ocular e da mobilidade 

ocular. Para avaliar a mobilidade do globo ocular 
e verificar a existência de estrabismo, o examina-
dor deve manter inicialmente a cabeça na posi-
ção anatómica normal e, em seguida, movimentá-
la para cima, para baixo e para os lados, sempre 
observando as alterações no posicionamento dos 
globos oculares (Fig. 10.24). 

O estrabismo também pode ser observado em 
doenças do sistema vestibular. Ele é transitório e 
aparece somente com a cabeça em certas posições. 
Existe uma conexão do núcleo destes três nervos 
com o sistema vestibular, justamente para que haja 
uma acomodação visual quando ocorrem mudan-
ças na posição do corpo. Por isso é que em lesões 
do sistema vestibular há o aparecimento do dito 
estrabismo posicionai. Ele é um reflexo do desequi-
líbrio entre o sistema vestibular e sua ação sobre o 
III, IV c VI pares de nervos cranianos. Estrabismo 
causado por alterações de núcleos de nervos cra-
nianos no tronco encefálico geralmente vem acom-
panhado de outros sinais de distúrbios neurológi-
cos, uma vez que poderão ser afetadas estruturas 
anatómicas vizinhas. Deve-se lembrar também que 
animais com massas retrobulbares podem apresentar 
estrabismo se a massa deslocar o globo ocular. 

V Par - Trigêmio 

A porção sensitiva do nervo trigêmio age em 
conjunto com a porção motora do nervo facial. 
Isto significa que, quando provocamos um estí- 

Figura 10.24 - Avaliação da mobilidade do globo ocular, 

movendo-se o focinho na díreção do solo.  

 

Figura 10.23 -Animal com estrabismo ventrolateral. 
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mulo sensitivo na face, a resposta motora que 
ocorre é um ação do nervo facial. A avaliação é 
feita estimulando-se com as unhas ou com uma 
agulha o interior do pavilhão auricular, o canto 
medial do olho, o lábio ou outros locais da face 
(Fig. 10.25). 

Se após o estímulo essas porções se move-
rem, é porque tanto a porção sensitiva do nervo 
trigêmio quanto a motora do nervo facial estão 
normais. Se não houver resposta, é preciso de-
terminar qual dos dois nervos apresenta o pro-
blema. Se o nervo facial estiver lesado, a orelha 
e o lábio podem estar paralisados c caídos, pode 
haver desvio de posição do nariz e não haverá 
reflexo palpebral. Neste caso o animal sente o 
estímulo, mas não contrai a musculatura. No en-
tanto ele pode vocalizar e/ou retirar a cabeça 
para o lado ou para trás. Se o problema for no 
nervo trigêmio, não haverá resposta alguma 
porque o animal não percebe o estímulo. Às vezes 
pode haver hiperestesia, isto é, uma resposta 
exagerada por um aumento da sensibilidade local. 
Uma lesão da porção motora do nervo trigêmio 
leva a uma atrofia dos músculos mastigatórios, 
diminuição do tono mandibular e até incapaci-
dade para fechar a boca e apreender alimentos 
(Fig. 10.26). 

Pode-se observar trismos. É possível testar 
a resistência à abertura e fechamento manual 
da mandíbula. Lesões unilaterais não parecem 
interferir com a função normal da mandíbula, 
mas observa-se atrofia unilateral dos músculos 
mastigatórios. 

 

Figura 10.26 - Animal com paralisia do nervo trigêmio e 

incapacidade para fechar a boca. 

VII Par - Facial 

O nervo facial fornece a função motora para 

os músculos da expressão facial. O nervo é testado 

observando-se a simetria facial, o reflexo palpe-

bral c além disso testando-se junto o nervo trigêmio, 

como já foi comentado. Lesões do nervo facial 

geralmente resultam em paralisia das orelhas. 

Quando a lesão é unilateral, a orelha fica caída, em 

posição mais baixa do que a do lado oposto, em 

decorrência da perda do tono dos músculos afeta-

dos. Em casos de denervação crónica, os músculos 

auriculares podem fibrosar e a orelha do lado afe-

tado fica retraída, assumindo posição mais eleva-

da que a do outro lado. Os animais apresentam ptose 

labial e paralisia do nariz (Fig. 10.27). 

 
Figura 10.27-Animal com paralisia unilateral do nervo facial. 

(Fotografia gentilmente cedida pelo Dr. Wagner Sato Ushikoshi). 

 

 

 Figura 10.25 - Avaliação da sensibilidade da face. Após a 

estimulação do lábio, o animal apresenta contração da musculatura 

facial. 
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O nariz pode desviar-se para o lado contrário 

da lesão. Na denervação crónica e fibrose muscu-

lar, o nariz pode ficar elevado em direção ao lado 

da lesão e o lábio retraído em razão dos músculos 

fibrosados. Pode haver perda da saliva (sialorréia) 

pelo lado afetado. Caso haja lesão da porção pa-

rassimpática do nervo facial, responsável pela 

inervação das glândulas salivares, mandibular e 

sublingual, as mucosas do lado afetado podem se 

tornar ressecadas. Observa-se ainda incapacida-

de para fechar as pálpebras. O olho pode lacri-

mejar excessivamente em razão da exposição cons-

tante. Se a porção parassimpática do nervo facial, 

a qual inerva as glândulas lacrimais, estiver tam-

bém acometida, haverá diminuição da produção 

do filme lacrimal, desenvolvendo-se ceratocon-

juntivitc seca com a presença de úlceras de cór-

nea. Infecções da orelha media e interna podem 

produzir distúrbios combinados dos nervos facial 

e vestibulococlear. 

VIII Par - Vestibulococlear 

A audição pode ser grosseiramente testada se, 

com o animal de olhos vendados, forem lançados 

objetos como chaves, ou se o veterinário bater 

palmas ou assobiar. O animal deve virar a cabeça 

na direção do som. O proprietário pode testar esta 

resposta em casa, tentando acordar o animal com 

sons. Lesões bilaterais resultam em ausência de 

resposta. Entretanto, lesões unilaterais são muitas 

vezes difíceis de determinar. Uma avaliação mais 

objctiva e precisa inclui a utilização de testes 

eletrodiagnósticos (potencial evocado auditivo).  

A porção vestibular é testada através de uma 

reação postural denominada aprumo vestibular e, 

também, pela avaliação da mobilidade extra-ocular 

(presença de estrabismo posicionai ou nistagmo), 

postura da cabeça e locomoção. Uma lesão no nervo 

vestibulococlear pode causar surdez, inclinação 

da cabeça para o lado da lesão (quando for unila-

teral), queda, rolamento para o lado da lesão, andar 

em círculos para o lado da lesão, estrabismo po-

sicionai e nistagmo espontâneo. Doenças do lobo 

floculonodular do cerebelo podem causar os si-

nais vestibulares acima mencionados.  

No caso da presença de nistagmo espontâneo, 

dcvc-sc determinar se este é horizontal, vertical 

ou rotatório. A cabeça e o corpo devem ser coloca-

dos em várias posições como lateral esquerda e 

direita, em decúbito dorsal e esternal, para esta-

belecer-se a presença e a qualidade do nistagmo.  

O nistagmo espontâneo ocorrendo em direção ho-

rizontal ou rotatória é visto frequentemente em 

doenças agudas do canal semicircular ou do nervo 

vestibular, mas também pode ocorrer em lesões ves
L 

tibulares centrais. O nistagmo espontâneo vertical 

é observado cm lesões vestibulares centrais, 

afetando os núcleos vestibulares e o lobo floculo-

nodular do cerebelo. 

Também podemos classificar o nistagmo 

quanto ao fato dele estar presente o tempo todo 

ou não. O nistagmo de descanso é observado 

quando a cabeça do animal está parada em uma 

posição normal. Ele é mais característico de doença 

vestibular periférica. Nistagmo posicionai apare-

ce quando a cabeça está numa posição anormal, 

como para o lado ou para baixo. Ele é observado 

principalmente em disfunções vestibulares cen-

trais, podendo eventualmente aparecer cm lesões 

periféricas. 

Pode-se realizar também testes calóricos, que 

avaliam a integridade do fascículo longitudinal 

medial, do núcleo e do nervo oculomotor. Estes 

testes são realizados irrigando-se o conduto audi-

tivo externo com água gelada ou quente, sendo o 

fluxo endolinfático estimulado pelo efeito de 

resfriamento ou aquecimento. A água fria resulta 

num nistagmo horizontal com componente rápi-

do na direção oposta àquela na qual o ouvido está 

sendo testado. A água quente resulta num nistagmo 

horizontal com o componente rápido em direção 

ao ouvido que está sendo testado. Uma lesão que 

interfira com a função em qualquer ponto da via 

formada entre os receptores vestibulares e os nervos 

abduccntc, troclear e oculomotor resulta numa 

perda da resposta normal à estimulação calórica. 

Os testes térmicos podem falhar num animal acor-

dado, em razão da resistência por ele imposta à 

sua realização. Tal teste pode ser extremamente 

útil no estabelecimento da integridade do tronco 

cerebral num animal comatoso.  

Durante a maioria dos processos patológicos, 

o lado afetado é menos ativo que o lado normal e o 

nistagmo espontâneo resultante tem um compo-

nente rápido na direção oposta à da lesão. Nas lesões 

irritativas, o lado afetado será o mais ativo e a fase 

rápida se dará para o lado da lesão, porém isto é 

raramente observado em medicina veterinária. A 

direção do nistagmo é dada pelo componente rápido. 

Isto é, se o animal apresenta um movimento rápido 

do globo ocular para a direita e lento para a esquerda, 

diz-se que ele encontra-se com nistagmo horizon-

tal à direita. 
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Nos distúrbios vestibulares bilaterais, a ca-
beça pendente e o nistagmo estão frequentemente 
ausentes. O animal pode estar atáxico pela perda 
de equilíbrio e estes sinais podem ser confundi-
dos com aqueles dos distúrbios cerebelares. En-
tretanto, numa observação mais minuciosa, não 
haverá hipermetria, tremor de intenção ou a ca-
racterística oscilação da cabeça, observados nas 
doenças cerebelares. Na doença vestibular bila-
teral, o animal cai para qualquer um dos lados. 

Nos distúrbios vestibulares unilaterais, os 
animais podem andar em círculos fechados para 
o lado da lesão e apresentar relutância para virar 
na direção oposta. O animal se inclina e pode andar 
ao longo de uma parede pelo lado afetado, bus-
cando apoio (Fig. 10.28). 

 

No distúrbio vestibular periférico há uma di-
minuição do tono extensor do lado afetado e um 

aumento do lado oposto, portanto o animal se in-

clina para o lado da lesão. Esta inclinação não deve 

ser confundida com hemiparesia, em que se ob-

serva uma evidente perda da força muscular. O 

animal pode, ainda, esbarrar em objetos pela per-

da de equilíbrio. Um animal com distúrbio vesti-

bular periférico agudo está sempre tão desorienta-

do que pode-se observar um rolar contínuo e uma 

incapacidade de se manter em estação. 

Numa infecção simples da orelha interna a 
locomoção do animal é apenas levemente atáxica, 

podendo tropeçar para o lado da lesão. Ocasio-

nalmente, especialmente em gatos, a infecção po-

derá ascender pelo nervo vestibular e causar um 

abscesso no tronco encefálico ou um quadro de 

meningite. Se ocorrer uma ascensão da infecção, 

pode-se observar uma hipermetria ipsilateral, 

hemiparesia e alterações nas rcações posturais 

(Tabela 10.3). 

IX Par - Glossofaríngeo 

O nervo glossofaríngeo é responsável pelo 
paladar, pela deglutição e está envolvido no re-
flexo do vómito. Ele é testado observando-se o 
reflexo de deglutição, por compressão externa 
da faringe (Fig. 10.29), e de vómito, por estímu-
lo digital direto da faringe. Lesões do nervo glos-
sofaríngeo causam ausência do reflexo de vómi-
to, diminuição do tono faringeano, disfagia e re-
gurgitação. 

Tabela 10.3 - Sinais neurológicos diferenciando doença vestibular periférica de doença vestibular central.  

Doença vestibular periférica 

Cabeça pendente 

Andar em círculos, rolamento, inclinação 

Nistagmo - horizontal ou rotatório Nistagmo 

posicionai - nenhuma alteração 

Estrabismo posicionai 

Lesões do VII par de nervos cranianos 

Síndrome de Horner 

Locomoção: ataxia suave e desorientação 

Doença vestibular central 

Cabeça pendente 

Andar em círculos, rolamento, inclinação Nistagmo 

- horizontal, rotatório ou vertical Nistagmo 

posicionai - variando entre horizontal,  

vertical ou rotatório 

Estrabismo posicionai 

Lesões do V, VI e VII pares de nervos cranianos Não 

ocorre síndrome de Horner Locomoção: ataxia severa 

Hemiparesia ipsilateral ou tetraparesia Distúrbio de 

posicionamento ou de saltitamento Hipermetria 

ipsilateral Distúrbios da propriocepção consciente 

Tremores de cabeça no envolvimento cerebelar 

Figura 10.28 -Animal com distúrbio vestibular unilateral.  
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Figura 10.29 - Avaliação do reflexo de deglutição. Figura 10.30 -Animal com paralisia unilateral do nervo 

hipoglosso. (Fotografia gentilmente cedida pelo Dr. Wagner Sato 

Ushikoshi).   

X Par - Vago  

O nervo vago é testado juntamente com o nervo 

glossofaríngeo. Lesões no nervo vago causam au-

sência do reflexo de vómito, disfagia, vocalização 

alterada e sinais gastrointestinais c cardiopulmo-

nares. Lesões bilaterais podem causar paralisia 

laringcana com respiração estertorosa e dispneia 

inspiratória, além de mcgaesôfago. 

XI Par - Acessório 

Não existe uma maneira de testar este nervo 

a não ser através de eletrodiagnóstico. Lesões 

podem causar atrofia da musculatura do pescoço. 

Após a avaliação da postura, da locomoção e 

dos nervos cranianos, deve-se tentar correlacio-

nar as anormalidades observadas com a localiza-

ção da lesão. Se existem alterações tais como mu-

danças comportamentais (córtex cerebral, siste-

ma límbico, hipotálamo ou mescncéfalo), incoor-

denação da cabeça ou tremor de intenção (cere-

bclo) e disfunções de nervos cranianos (diencéfalo 

ou tronco encefálico), diz-se que o animal apre-

senta "sinais de cabeça". Quando nenhum sinal de 

cabeça é encontrado, a lesão deve estar abaixo do 

forame magno, na medula espinhal, nos nervos 

periféricos ou nos músculos. 

  

 

XII Par - Hipoglosso  

O nervo hipoglosso é responsável pela inerva-

ção motora da língua. Ele pode ser testado indire-

tamente observando-sc o animal usar a língua. Esta 

é examinada induzindo-se o animal a lamber os lábios 

ou o focinho, fazendo-se fricção nas narinas. Lesões 

do nervo hipoglosso causam assimetria e atrofia da 

língua e desvio da mesma. No início da paralisia 

unilateral do hipoglosso o desvio da língua ocorre 

para o lado oposto da lesão (a paralisia flácida dos 

músculos do lado lesado permite que a musculatu-

ra contralateral desvie a língua) (Fig. 10.30). 

Em fases mais crónicas, a atrofia e a conse-

quente contração fibrótica resultam num desvio 

da língua para o lado afetado. 

REAÇÕES POSTURAIS 

As reações posturais são utilizadas principalmen-

te para detectar distúrbios do sistema nervoso que 

não são severos o suficiente para causar uma al-

teração de locomoção. Como os animais se apoiam 

cm quatro membros, uma pequena alteração em 

um ou dois membros pode ser facilmente com-

pensada pelos demais. O que se espera ao reali-

zar as reações posturais é retirar essa compensa-

ção, revelando deficiências assimétricas, sutis, não 

observadas durante a locomoção. O animal é ava-

liado em sua capacidade de corrigir a alteração 

postural. As técnicas envolvidas nestes procedi-

mentos colocam o membro em uma posição anor-

mal para ver se o paciente retorna à posição normal, 

ou fazem o paciente suportar mais peso do que o 
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normal cm um ou dois membros, para ver se ele 
continua utilizando os membros normalmente. 

Desta forma, avalia-sc o sistema proprioceptivo, 

os nervos periféricos, a medula (vias sensitivas, 

motoras e sistema vestibular), o cérebro, o tronco 

encefálico e o cerebelo. Se houver uma lesão 

cerebral o distúrbio é observado geralmente nos 

dois membros contralaterais ao hemisfério afeta-

do. Com lesões de tronco encefálico os sinais 

clínicos são geralmente bilaterais, mas piores do 

mesmo lado da lesão no tronco. Com lesões no 

cerebelo, medula e nervos periféricos, os sinais 

clínicos são do mesmo lado da injúria (ipsilate-
rais). Com lesões cerebelares o animal costuma 

realizar as reações, mas de maneira atáxica. Com 

lesões vestibulares as reações são preservadas mas 

o animal tende a apresentar inclinação, cair e rolar 

para o lado afetado.  

Se não há "sinais de cabeça" mas os mem-

bros anteriores e posteriores apresentam reações 

posturais anormais, a lesão pode estar localizada 

na medula espinhal cervical, pode ser multifocal, 

envolvendo a medula espinhal cervical c toraco-

lombar, ou pode ser difusa, afetando todas as raízes 

nervosas, nervos periféricos, junções neuromus-
culares ou músculos dos membros. Na doença 

difusa de todas as raízes nervosas, nervos perifé-

ricos ou junções neuromusculares, todos os refle-

xos espinhais dos membros anteriores e posteriores 

estão deprimidos ou ausentes.  

Sc não há "sinais de cabeça" nem sinais dos 

membros anteriores e existem alterações somen-

te nos membros posteriores, suspeita-se que a lesão 

esteja localizada abaixo do plexo braquial na 

medula espinhal toracolombar, raízes nervosas ou 

nos nervos do plexo lombossacral.  

Avaliação da Propriocepção 

Consciente 

A propriocepção consciente avalia a habili-

dade do sistema aferente em reconhecer uma 

posição alterada de um membro e a capacidade 

do sistema eferente de retornar o membro à po-

sição normal. Normalmente a extremidade do 

membro é fletida de modo que sua superfície dorsal 

toque a mesa ou o chão (Fig. 10.31, A). 

O animal normal posiciona corretamente o 

membro em um a três segundos. O membro pode 

também ser aduzido ou abduzido em posturas 

anormais, as quais o animal com senso proprio-

ceptivo normal deve corrigir. Outra forma de tes- 

tar a propriocepção consiste em colocar uma fo-

lha de papel ou cartolina abaixo da pata, com o 
animal em estação. O animal deve suportar o peso 

sobre o membro enquanto a prova é realizada. Para 

isso podemos erguê-lo levemente na região torá-

cica quando os membros pélvicos forem testados 

e erguê-lo na região pélvica quando forem ava-

liados os membros anteriores. O papel ou carto-

lina é então lentamente movimentado lateralmen-

te, de modo que o membro também se desloque 

lateralmente. Quando o animal perceber a posi-

ção anormal do membro, deve colocá-lo novamente 

na posição normal (Fig. 10.31, B). 

A via para o posicionamento proprioceptivo 
envolve componentes da maioria do sistema ner-

voso. Quando a pata é colocada sobre seu dorso, ou 

o membro permanece em uma posição anormal, são 

estimulados os receptores sensitivos localizados nas 

articulações da pata ou do membro. Esta informa-

ção caminha através dos nervos periféricos para a 

medula espinhal. O impulso vai pela medula até o 

tronco encefálico, tálamo e finalmente atinge o córtex 

 

Figura 10.31 - (A e B) Avaliação da propriocepção consciente. 
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sensitivo (parietal). O animal então presumivelmente 

reconhece que o membro está em posição anormal. 

Então, um impulso parte do córtex motor, volta 

através do tronco encefálico, medula, nervo perifé-

rico motor e junção neuromuscular, com o objetivo 

de estimular os músculos necessários para a corre-

ção do posicionamento anormal. Essa correção é 

influenciada pelo cerebelo; entretanto, com um 

distúrbio puramente cerebelar, não ocorre retardo 

no início do movimento ou na correção do posicio-

namento do membro. 

Se a propriocepção consciente é anormal nos 

membros pélvicos bilateralmente, denominamos 

isto áeparaparesia. Se a propriocepção é anormal 

em apenas um membro, isto é uma monoparesia. 

Se os quatro membros estão afetados o animal 

apresenta tetraparesia. Se apenas um lado do cor-

po está afetado, o animal apresenta hemiparesia. 

Hemiestação e Hemilocomoção  

Neste teste, os membros de um lado do corpo 

são erguidos do chão e o paciente é forçado a se 

manter parado sobre dois membros (hemiestação) e, 

em seguida, andar sobre os mesmos (hemilocomoção) 

(Eig. 10.32). 

Um animal normal não tem dificuldade para 

se manter em pé nesta posição nem para andar. O 
animal normal anda lateralmente e mantém seus 

membros posicionados adequadamente abaixo do 

corpo, em movimentos simétricos. Animais com 

lesões neurológicas podem apresentar incapacida-

de para suportar o peso do corpo, além de apresen-

tar tropeços (cerebelo), hipermetria (cerebelo), queda 

(sistema vestibular) ou respostas lentas (cerebe-

lo). Muitas vezes animais com lesões unilaterais  

 

no córtex cerebral ou na cápsula interna podem 

apresentar uma locomoção aparentemente normal 

quando os quatro membros são utilizados, mas du-

rante a hemilocomoção frequentemente apresen-

tam anormalidades contralaterais. Se houver lesão 

medular severa, os membros do mesmo lado não 

conseguem sustentar o peso corpóreo. Respostas 

exageradas ou incoordenadas indicam lesão cere-

belar. É importante determinar se a falha está no 
início ou durante o movimento. Falhas no início 

referem-se à inabilidade do animal em perceber a 

mudança de posição do corpo no espaço. Isto é 

julgado por sua tentativa imediata em corrigir a al-

teração postural. Quando a falha ocorre durante o 

movimento, o problema está na resposta motora. 

Saltitamento 

Neste teste, o clínico eleva três membros c 

deixa só um apoiado, fazendo o animal saltar em 

um membro só para frente, para trás c para os lados 

(Fig. 10.33). 

Um animal normal deve saltar na direção do 

deslocamento do corpo e suportar o peso sobre o 

membro. E importante que se repita o teste com 

cada um dos membros e se confronte as respos-

tas. Os membros pélvicos devem ser comparados 

entre si e nunca com os torácicos, pois as respos-

tas não ocorrem de forma semelhante. Essa rea-
ção postural envolve o cérebro, cerebelo, tronco 

 

  

Figura 10.32 - Hemiestação. Figura 10.33 - Saltitamento. 
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encefálico, medula e receptores de tato e pressão 
cm articulações, músculos e tendões. Lesões neu-
rológicas podem causar incapacidade para supor-
tar o peso do corpo, tropeços, hipermetria, que-
das e respostas lentas, da mesma forma que se 
observa na estação e locomoção bipedais. 

Carrinho-de-mão 

No carrinho-de-mão segura-se o animal pelo 
abdome de modo que ele não apoie os membros 
pélvicos no chão, sendo forçado a caminhar com 
os membros torácicos (Fig. 10.34). 

Animais normais apresentam locomoção si-
métrica, alternada e com a cabeça estendida na 
posição normal. No caso de lesões neurológicas, 
os animais podem apresentar movimentos assi-
métricos (cerebelo), queda (sistema vestibular), 
tropeço (cerebelo), flexão da cabeça com a região 
nasal próxima ao solo (lesão cervical severa). Se 
o distúrbio é discreto, pode-se erguer a cabeça 
do animal, o que acentuará a disfunção (Fig. 10.35). 

As respostas ao carrinho-de-mão são mais bem 
avaliadas nos membros torácicos, mas ele também 
pode ser feito nos membros pélvicos. Essa reação 
é útil para diferenciar lesões cervicais c do plexo 
braquial, de lesões na medula toracolombar. No 
último caso o carrinho-de-mão com os membros 
torácicos é normal. 

 

Figura 10.35 -Carrinho-de-mão erguendo-se a cabeça, para 

acentuar possíveis distúrbios de locomoção.  

aumento do tono muscular nos membros toráci-
cos e diminuição nos membros pélvicos. Quando 
a cabeça é girada para um lado, há um aumento 
do tono cxtensor nos membros do lado para o qual 
houve a rotação. Este teste avalia principalmen-
te centros vestibulares, musculatura do pescoço 
e receptores articulares. Lesões do lobo frontal 
podem causar anormalidades contralaterais; lesões 
vestibulares, anormalidades ipsilaterais. Lesões 
medulares cervicais causam alterações nos qua-
tro membros, podendo haver flexão das articula-
ções, de modo que o peso do corpo seja susten-
tado sobre a superfície dorsal das patas. 

  

Tónica do Pescoço 

Na tónica do pescoço a cabeça é erguida com 
o animal em estação. Uma resposta normal é um 

 

Figura 10.34 - Carrinho-de-mão. 

Aprumo Vestibular 

A capacidade de o animal manter-se em uma 
posição normal em relação à gravidade envolve 
três sistemas: o visual, o vestibular e o proprio-
ceptivo. Quando se testa o aprumo vestibular, é 
necessário eliminar um ou dois desses sistemas, 
com o objetivo de avaliar isoladamente o(s) 
outro(s). O animal é suspenso pela pelve, inicial-
mente com as patas dianteiras tocando o solo e o 
corpo formando um ângulo de aproximadamente 
90° com o solo (Fig. 10.36, A). 

Em indivíduos normais a posição da cabeça 
deve ser de 45° em relação à linha horizontal, sem 
haver inclinação da mesma para nenhum dos la-
dos. Em lesões vestibulares unilaterais, há incli-
nação da cabeça para o lado da lesão (Fig. 10.37). 

Em seguida, o animal é erguido de modo que 
os membros anteriores fiquem afastados do solo, 
com o objetivo de eliminar a compensação pro-
prioceptiva c verificar se aparece ou acentua-se 
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Figura 10.36 - Aprumo 

vestibular com as patas 

dianteiras tocando o solo 

(A), e sem as patas 

dianteiras tocarem o 

solo (B). 

grandes e gigantes, é colocá-lo em decúbito late-
ral de cada um dos lados. Ele deve se erguer facil-
mente, sem perder o equilíbrio, e voltar à posição 
normal. 

Colocação Tátil e Colocação Visual 

Através destas provas testa-se o sistema 
proprioceptivo e visual. Na colocação tátil o ani-
mal é vendado e suspenso no ar, sustentado pelo 
abdome e tórax. Em seguida é movido em direção 
à borda de uma superfície horizontal, como uma 
mesa, tocando-se a face dorsal das patas torácicas 
na superfície. O animal deve rapidamente levan-
tar as patas e colocá-las sobre a mesa (Fig. 10.38). 

Figura 10.37 - Aprumo vestibular em um gato com distúrbio vestibular unilateral. 

alguma alteração de posicionamento (Fig. 10.36,B). Finalmente os olhos podem ser vendados, com o 
animal suspenso na mesma posição, para eliminar também a compensação visual. Deste modo, 
animais com pequenos distúrbios podem acentuá-los, apresentando inclinação da cabeça ou rotação da 

 

 

  

 



mesma. É importante salientar que às vezes o animal gira a cabeça para tentar morder o indivíduo que 
está realizando o teste. Um animal com lesão vestibular bilateral, quando suspenso pela pelve, dobrará 
o pescoço ventralmente e, se abaixado vagarosamente ao chão, aterrissará inadequadamente sobre o 
dorso do pescoço, ao invés de usar as patas dianteiras. Uma outra forma de avaliar o sistema vestibular, 
principalmente em cães de raças 



Figura 10.38 - Colocação tátil. 
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Deve-se avaliar os membros individualmente 
e simultaneamente, para verificar possíveis as-
simetrias. Na colocação visual o procedimento é 
o mesmo, mas com os olhos descobertos. Quan-
do o animal vê a superfície da mesa já estica as 
patas. As provas de colocação são as que mais so-
frem alterações dependendo da colaboração do 
animal e do modo como o examinador o segura. 
Respostas inadequadas devem ser testadas no-
vamente segurando-se o animal no lado oposto 
do corpo do examinador. Estas provas são mais 
práticas em pequenos animais que podem ser fa-
cilmente suspensos. 

Propulsão Extensora 

Para a realização desta reação postural o ani-
mal é suspenso pelo tórax e abaixado até os 
membros pélvicos tocarem o solo ou a mesa (Fig. 
10.39, A). 

Deve haver uma contração dos músculos 
extensorcs, isto é, uma extensão dos membros 
pélvicos para suportar o peso (Fig. 10.39, B}, O 
animal pode dar um ou dois passos para trás. 

Outra forma de avaliar esta reação é deslocar 
o animal, suspenso pelo tórax, para frente e para 
trás, verificando-se a simetria, coordenação e re-
sistência dos membros posteriores em extensão, 
para manter o peso corpóreo. Nesta reação pos-
tural, os impulsos aferentes são iniciados por meio 
dos receptores de tato e pressão nos membros pél-
vicos e são enviados ao córtex cerebral. Os im- 

pulsos eferentes originam-se nas regiões corticais 
e subcorticais e são enviados para os músculos 
extensores, para suportarem o peso. Em lesões 
medulares unilaterais somente um dos membros 
reage. Em lesões completas não há extensão em 
nenhum lado. Se a lesão for cerebral, o lado con-
tralatcral deve apresentar anormalidades. Se houver 
lesão vestibular ou cerebelar, o lado anormal será 
o ipsilateral. 

Os resultados das reações posturais devem ser 
semelhantes em um mesmo membro, porque to-
das as reações utilizam a mesma via neuroanatômica. 
Entretanto, é possível que em alguns animais cer-
tas reações posturais, por exemplo, posicionamen-
to proprioceptivo e saltitamento, revelem apenas 
mínimos distúrbios ou resultados inconsistentes e, 
outras, possam evidenciar anormalidades de forma 
mais evidente. Por isso deve-se realizar o maior 
número de reações possíveis quando não se evidencia 
um distúrbio logo que se iniciam estes testes. A 
principal diferença entre as reações é a força neces-
sária para suportar diferentes quantidades de peso 
e realizar cada uma das provas. Algumas vezes os 
animais ainda possuem força suficiente para reali-
zar as reações de posicionamento proprioceptivo, 
mas estão muito fracos para realizar reações tais como 
saltitamento. Dependendo do tamanho do animal 
a realização dos testes se torna extremamente difí-
cil. Um exemplo é a prova do saltitamento em cães 
de raças grandes e gigantes. Doenças do neurônio 
motor inferior causam diminuição do tono e da for-
ça muscular. Distúrbios vestibulares podem causar 

Figura 10.39 - Propulsão extensora. O ani-

mal é suspenso pela pelve (A) e abaixado 

 



até os membros tocarem a superfície (B). 
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uma diminuição no tono muscular ipsilateral e ex-

tensão contralateral dos membros, em razão da 

ausência de impulsos facilitatórios ipsilaterais e 

inibitórios contralaterais para os músculos extenso-

res. O efeito da tensão muscular sobre â performan-

ce das reações posturais torna-se muito evidente em 

cães com paresia severa e generalizada de neurô-

nios motores inferiores. 

Reflexos Medulares 

Os reflexos medulares são testados para de-

terminar se a lesão está localizada no neurônio 

motor inferior (NMI) ou no neurônio motor su-

perior (NMS) e, dessa forma, localizá-la melhor. 

Lesões no NMI causam: perda da atividade 

motora voluntária; perda dos reflexos medulares; 

perda do tono muscular e atrofia muscular por 

denervação. Nestes casos observa-se uma parali-

sia do tipo flácida. Já lesões no NMS causam: perda 

da atividade motora voluntária; reflexos exagera-

dos, hiperativos; aumento do tono muscular; atrofia 
muscular por desuso e aparecimento de reflexos 

espinhais anormais. Neste caso observa-se uma 

paralisia do tipo espástica, que não deve ser con-

fundida com rigidez extensora. 

A resposta aos reflexos espinhais pode ser 

graduada com a seguinte escala: O = arreflexia ou 

reflexo abolido; +1 = presente mas com hiporreflexia; 

+2 = normorreflexia; +3 = hiper-reflexia; +4 = hiper-

reflexia com presença de clono (repetidas flexões 

e extensões das articulações em resposta a um único 

estímulo). Para a pesquisa destes reflexos o ani-

mal deve ser posicionado em decúbito lateral, tes-
tando-se sempre bilateralmente, para que se com-

pare as respostas nos lados direito c esquerdo.  

Um reflexo espinhal deprimido ou ausente é 

produzido por uma lesão do nervo periférico sen-

sitivo, raízes dorsais, segmentos da medula espi-

nhal, raízes ventrais, nervos periféricos motores, 

junções neuromusculares ou músculos do arco 

reflexo específico. Os reflexos espinhais hiperativos 

estão associados com lesões do neurônio motor 

superior em qualquer parte rostral ao arco refle-

xo na medula espinhal, tronco cerebral e córtex 

cerebral do lobo frontal.  

Reflexos Miotáticos nos 

Membros Torácicos 

Os reflexos nos membros torácicos são difí-

ceis de obter em animais normais e, portanto,  

considerados de pouca valia quando da realiza-

ção de um exame neurológico em cães e gatos. 

Os reflexos são: reflexo bicipital, reflexo tricipital 

e reflexo extensor carporradial.  

Reflexo bicipital. O reflexo bicipital é deflagrado 

quando se segura um membro anterior relaxado 

com o cotovelo ligeiramente flexionado, posicio-

nando-se o dedo indicador no tendão de inserção 

do bíceps, na face ântcro-medial do cotovelo, e bate-

se com um martelo (Fig. 10.40). 

Uma resposta normal é uma discreta flexão 

do cotovelo. Embora este reflexo seja algumas 

vezes difícil de ser deflagrado, um pequeno en-

curtamento do tendão geralmente pode ser palpado 

no animal normal. Se o reflexo estiver presente, 

os segmentos da medula espinhal e as raízes dos 

nervos C6 a C8 e o nervo musculocutâneo estão 

intactos. Este reflexo pode se tornar hiperativo 

em lesões acima do C6.  

Reflexo tricipital. O reflexo tricipital é defla-

grado quando se segura um membro anterior re-

laxado com o cotovelo ligeiramente flexionado e 

bate-se com o martelo no tendão de inserção do 

tríceps, próximo ao olécrano, ou quando se posi-

ciona o dedo indicador ou o polegar no tendão, 

batendo-se o dedo ou o polegar com o martelo 

(Fig. 10.41). 

Uma resposta normal é uma discreta exten-

são do cotovelo. Embora a resposta seja frequen-

temente pequena, em animais normais uma li-

geira extensão do cotovelo pode ser visualizada 

ou palpada. Se o reflexo estiver presente, os seg-

mentos da medula espinhal e as raízes dos ner-

vos C7 a Tl e o nervo radial estão intactos. Este 

reflexo pode se tornar hiperativo em lesões aci-

ma do G7. 

Reflexo extensor carporradial. Este reflexo é 

deflagrado quando se segura um membro ante- 

 

Figura 10.40 - Reflexo bicipital. 
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rior relaxado, com o carpo ligeiramente fletido, e 
bate-se com o martelo sobre o músculo extensor 
radial do carpo, logo abaixo do cotovelo (Fig. 10.42). 
Uma resposta normal é uma ligeira extensão do 
carpo. Esta reação torna-se diminuída ou ausente 
em lesões dos segmentos medulares C7 a Tl e 
de raízes do nervo radial. A resposta pode tam-
bém tornar-se hiperativa em lesões acima de C7. 

Reflexos Miotáticos nos 
Membros Pélvicos 

Os reflexos espinhais dos membros posteriores 
são mais facilmente deflagrados quando compa-
rados aos membros torácicos, especialmente o 
reflexo patelar. Entretanto, muitos autores não 
pesquisam os reflexos tibial cranial e gastrocnê-
mio, pela mesma dificuldade na obtenção das 
respostas que a encontrada nos reflexos bicipital 
e tricipital. 

Reflexo patelar. O reflexo patelar é deflagrado 
ao bater-se diretamente com o martelo sobre o 
ligamento patelar, com o membro numa posição 
relaxada e scmifletida (Fig. 10.43). 

Num animal normal o joelho se estenderá. O 
reflexo patelar é o reflexo mais facilmente testa-
do. Em doenças do neurônio motor superior c 
comum a observação de um reflexo hiperativo com 
presença de clono (+4). O joelho se estende em 
resposta à estimulação do reflexo e o membro vibra 
por uns poucos segundos após a resposta inicial. 
É importante salientar que qualquer lesão de 
neurônio motor superior, severa o suficiente para 
causar um reflexo aumentado, quase sempre pro-
voca algum grau de fraque/a. Uma hiper-rcflexia 

Figura 10.42 - Reflexo extensor carporradial.  

Figura 10.43 - Reflexo patelar. 

  

Figura 10.41 - Reflexo tricipital. 

na presença de uma locomoção e de reações pos-

turais normais geralmente indica um erro duran-

te o exame neurológico ou um paciente tenso e 

excitado. Este reflexo fica diminuído ou ausente 

em lesões dos segmentos medulares de L4 a L5 

e acentua-se em lesões acima de L4.  

Reflexo gastrocnêmio. Para deflagrar este reflexo 

bate-se com o martelo sobre o dedo do examina-

dor, colocado em cima do tendão do músculo 

gastrocnêmio, junto ao tubercalcâneo, ou baten-

do-se diretamente sobre o músculo gastrocnêmio 

(Fig. 10.44). 

A resposta normal é uma extensão do tarso 

(jarrete). Alguns autores relatam que cães nor-

mais podem apresentar flexão do tarso. Por esse 

motivo esse reflexo tem sido considerado de difícil 
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Figura 10.44 - Reflexo gastrocnêmio. 

interpretação e pouco utilizado na rotina clíni-
ca. Esta resposta torna-sc deprimida ou ausente 
em doenças afetando os segmentos medulares 
de L6 a S2 e raízes nervosas, ou os nervos ciático 
e tibial, e acentuada em lesões medulares acima 
do L6. 

Reflexo tibialcranial. Para se obter esse refle-
xo bate-se com o martelo diretamente sobre o 
músculo tibial cranial e a resposta normal é uma 
discreta flexão do tarso (Fig. 10.45). 

Alguns autores também não consideram esse 
reflexo viável. Esta resposta torna-se deprimida 
ou ausente em doenças que afetam os segmentos 
medulares de L6 a S2 e raízes nervosas, ou os  

 

nervos ciático e peroneal, e acentua-se em doen-
ças da medula espinhal acima do segmento L6. 

Reflexo Flexor 

O reflexo flexor ou de retirada é iniciado pela 
compressão do espaço interdigital com os dedos 
ou com uma pinça hemostática e a resposta nor-
mal é a retirada do membro em direção ao corpo, 
com flexão de todas as articulações. A presença desse 
reflexo não significa que o animal sente conscien-
temente o beliscão. Indica apenas que a medula e 
as raízes nervosas dos segmentos C6 a T2 (mem-
bros torácicos) e de L6 a SI (membros pélvicos) 
devem estar intactos. O reflexo flexor dos mem-
bros torácicos é o reflexo medular mais facilmente 
testado, mas é composto por várias raízes nervo-
sas. Para que haja depressão ou abolição deste re-
flexo, é necessário que haja uma lesão extensa. 

Quando for testado o reflexo flexor em um 
membro do lado esquerdo, o membro do lado 
direito deve ser observado quanto à extensão. Se 
o membro oposto se estende enquanto o outro se 
flete ao ser testado, isto é chamado de reflexo extensor 
cruzado ou de extensão cruzada, e indica uma le-
são severa da medula espinhal acima do nível 
testado, envolvendo o neurônio motor superior. 
Ele aparece por uma ausência da inibição contra-
lateral. Tal reflexo não é encontrado em animais 
normais, apenas em neonatos. 

Reflexo de Dor Profunda 

Durante o teste do reflexo de retirada, a ava-

liação da integridade da medula espinhal pode 

ser executada aumentando-se a força do estímulo 

c observando-se uma reação comportamental, tal 

como o choro do animal com dor, ou tentativa de 

morder o examinador. Esta resposta à dor pro-

funda é conduzida por pequenos axônios não 

mielinizados, os quais são os mais resistentes aos 

efeitos da compressão. A perda da dor profunda 

e do reflexo de retirada é geralmente causada por 

uma lesão da porção sensitiva dos nervos perifé-

ricos ou dos segmentos medulares correspondentes 

ao plexo braquial e plexo lombossacral. A perda 

da dor profunda com o reflexo flexor intacto in-

dica lesão dos tratos ascendentes da medula es-

pinhal. Já que esses tratos são múltiplos e bilate-

rais em animais, a dor profunda está geralmente 

ausente somente em lesões severas. Um reflexo 

 

Figura 10.45 - Reflexo tibial cranial. 
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de retirada intacto, com extensão cruzada e sem 
dor profunda 72 horas após uma lesão aguda, pode 
indicar lesão extensa da medula espinhal e um 
prognóstico reservado de recuperação do animal. 
Em qualquer lesão aguda da medula, a sensibili-
dade dolorosa profunda pode ser perdida nas 
primeiras 24 a 48 horas, mas a manutenção de sua 
ausência após esse período indica um grave prog-
nóstico. Se o animal está com muita dor ou muito 
ansioso, a resposta ao teste da dor profunda pode 
ser mínima ou ausente, mesmo quando os nervos 
periféricos ou tratos da medula espinhal estive-
rem intactos. 

Em doenças compressivas da medula há pri-
meiro perda da propriocepção consciente, depois 
da função motora voluntária, da dor superficial e, 
finalmente, da dor profunda. Portanto, animais 
com perda da dor profunda apresentam um 
prognóstico reservado. 

Reflexo de Dor Superficial  

Os animais podem apresentar dois tipos de 
distúrbios sensoriais. O primeiro deles é uma 
diminuição da capacidade de perceber a dor. Se 
a diminuição for discreta, ela é denominada hi-
poalgesia ou hipoestesia. Se a perda for total, ela é 
denominada analgesia ou anestesia. O segundo tipo 
de distúrbio sensorial é uma resposta exagerada 
a um estímulo doloroso e é denominada hiperes-
tesia. A sensibilidade superficial pode ser avalia-
da com uma agulha ou com uma pinça hemostá-
tica, em toda a superfície dos membros. O ani-
mal normal contrai a musculatura subcutânea. Uma 
ligeira alfinetada é mais útil para detectar hipe-
restesia, enquanto beliscar a pele é mais útil para 
detectar anestesia. O examinador deve começar 
numa área da pele onde há suspeita de que o animal 
tem sensibilidade normal, para determinar a res-
posta normal à dor, tal como chorar ou tentar 
morder. Então, os dermátomos devem ser belis-
cados, movendo a pinça no sentido craniocaudal 
e dorsoventral. Este teste avalia os nervos perifé-
ricos, a medula e o cérebro. Lesões em nervos 
periféricos geralmente causam perda sensorial fo-
cal, confinada ao território de inervação do nervo 
afetado. Lesões medulares causam perda sensitiva, 
bilateral e simétrica, caudalmente à lesão. Lesões 
cerebrais produzem somente hipoalgesia. O dis-
túrbio é unilateral e contralateral ao hemisfério 
afetado. A sensação superficial traduz uma dor lo-
calizada aguda, transmitida por axônios de gran- 

de diâmetro, os quais são mais suscetíveis à com-
pressão que os axônios da dor profunda. Existe 
mais duplicação da inervação dos dermátomos 
cervicais do que nos dermátomos toracolombares; 
portanto, as lesões não são tão facilmente locali-
zadas na região cervical como na região 
toracolombar. A presença de dor na região cervical, 
ou espasmos musculares com a manipulação do 
pescoço, são indicadores mais precisos de lesão 
cervical do que as alterações da sensibilidade su-
perficial. No membro anterior, abaixo do cotove-
lo, os dermátomos são mais bem definidos para os 
nervos radial, mediano, ninar e musculocutâneo, 
e podem facilmente ser testados quanto à aneste-
sia. A sensibilidade superficial é extremamente útil 
para localizar lesões toracolombares. Uma ligeira 
alfinetada sobre os dermátomos específicos, ou 
massagem e palpação de grupos musculares, po-
dem ajudar a localizar uma área de irritação da 
raiz nervosa e meníngea c uma hiperestesia.  

Reflexo Perineal 

O reflexo perineal é obtido por uma estimu-

lação tátil da região perineal c a resposta normal 

é uma contração do esfíncter anal externo. Este 

reflexo c transmitido através das raízes nervosas 

e dos segmentos da medula espinhal de SI a S3. 

Os músculos da cauda também podem se con-

trair em resposta ao estímulo da região perineal, 

indicando que Cl a C5 estão intactos. Se as raízes 

nervosas ou os segmentos medulares SI a S3 são 

lesados, o ânus torna-se dilatado e irresponsivo. 

Se as raízes nervosas ou os segmentos medulares 

Cl a C5 estão lesados, a cauda fica flácida e irres-

ponsiva. O abano voluntário da cauda em respos-

ta à voz do dono ou do examinador é um sinal de 

integridade da medula espinhal.  

Reflexo Cutâneo do Tronco 

Este reflexo, também conhecido como refle-
xo do panículo, avalia a integridade da inervação 
da musculatura subcutânea do tronco e é iniciado 
pelo estímulo da pele da linha dorsal do tronco com 
uma agulha ou uma pinça hemostática (Fig. 10.46). 

O teste é feito desde a região lombossacral 
até a altura de T2. A via aferente é mediada pelos 
nervos sensitivos e o componente eferente é 
mediado pelos nervos motores entre C8 e Tl, de 
onde partem os neurônios motores inferiores que 
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dão origem ao nervo torácico lateral, o qual inerva 
o músculo cutâneo. A resposta normal é uma con-
tração reflexa da musculatura subcutânea no pon-
to de estimulação e indica que a medula está in-
tacta desde o nível testado até T2. Pode haver 
resposta exagerada no nível da lesão ou um pouco 
acima, por irritação de terminações nervosas. Em 
casos de lesão medular, há ausência de resposta 
caudalmente ao local de estímulo e uma resposta 
normal cranialmente à lesão. Em alguns animais 
este reflexo pode estar ausente.  

Sinal de Babinski 

Este reflexo é observado principalmente nos 
membros pélvicos, sendo de difícil observação nos 
membros torácicos. Ele é obtido ao se provocar um 
estímulo ascendente na face plantar dos metatarsos, 
com uma superfície de metal. Em animais normais 
os dedos não se movem ou sofrem discreta flexão. 
Na presença de lesão de neurônio motor superior 
os dedos se afastam e se elevam (dorsoflexão), o 
que é conhecido como Babinski positivo.  

Avaliação do Tono Muscular 

Por tono muscular entendc-se o estado de 

relativa tensão em que se encontra permanente-

mente um músculo normal, tanto em repouso (tono 

de postura), como em movimento (tono de ação). 

O exame do tono deve ser efetuado com o pa-

ciente em decúbito e, se possível, em completo 

relaxamento muscular. Deve-se obedecer a seguin-

te técnica: inicialmente rcaliza-sc a inspeção das 

massas musculares; em seguida realiza-se a pal-

pação das mesmas, verificando-se o grau de con-

sistência muscular; e, finalmente, realizam-se 

movimentos naturais de flexão e extensão nos 

membros, observando-se a resistência (tono au-

mentado) ou a passividade aquém do normal (tono 

diminuído). As alterções do tono podem ser de 

aumento (hipertoniá), diminuição (hipotonià) ou au-

sência completa (atonia). Músculos normais apre-

sentam uma certa resistência e tensão quando 

palpados (normotonia). Pode-se observar hipoto-

nià ou atonia em lesões de neurônio motor infe-

rior e hipertonia em lesões de neurônio motor 

superior. 

LOCALIZAÇÃO DAS LESÕES 

UTILIZANDO AS SÍNDROMES 

NEUROLÓGICAS 

O conceito de síndromes neurológicas é uma for-
ma didática de fornecer as bases para a localização 

das lesões do sistema nervoso. Uma vez que a lesão 

tenha sido localizada, torna-se mais fácil a deter-

minação de sua possível etiologia. Deve-se lem-

brar, entretanto, que não é necessária a observa- 

 

Figura 10.46 - Esquema ilustrativo das vias envolvidas no 

reflexo cutâneo do tronco. 
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cão de todos os sinais descritos em cada uma das 

síndromes. Muitas vezes apenas alguns sinais es-

tão presentes mas já é possível caracterizar a ocor-

rência de uma determinada síndrome. Existem seis 

síndromes encefálicas e quatro medulares distin-

tas, quais sejam: cerebral, hipotalâmica, mesencefá-

lica, vestibular, cerebelar, pontinobulbar, cervical, 

cervicotorácica, toracolombar e lombossacral. 

Síndrome Cerebral 

Esta síndrome caracteriza-se por movimentos 

anormais ou posturas anormais, tais como andar 

compulsivo, andar em círculos geralmente para o 

mesmo lado da lesão, pressão da cabeça contra uma 

parede c, às vezes, presença de pleurótono (incli-

nação lateral do corpo). Frequentemente observam-

se alterações comportamentais e de consciência, 

tais como demência, incapacidade para o aprendi-

zado, apatia, desorientação, agressividade e hipcrex-

citabilidade. A visão pode estar prejudicada (animal 

bate em objctos e apresenta diminuição da resposta 

à ameaça) no lado oposto da lesão; entretanto, o 

reflexo pupilar à luz está normal. Pode-se observar 

a presença de convulsões motoras, psicomotoras, 

com sinais sensitivos ou com alucionações visuais. 

Embora os animais possam apresentar uma 

locomoção normal, as reações posturais tais como 

saltitamento e hemilocomoção encontram-se 

geralmente deprimidas em membros contralaterais 

à lesão. Em animais comatosos, a respiração pode 

se caracterizar por aumento e diminuição de sua 

profundidade, com períodos regulares de apnéia 

(respiração de Cheyne-Stokes). 

Síndrome Hipotalâmica 

Esta síndrome é pouco frequente e os animais 

podem apresentar comportamento e nível de cons-

ciência anormais, tais como agressividade, deso-

rientação, hiperexcitabilidade ou coma. A visão está 

geralmente prejudicada e as pupilas ficam dilata-

das, com pequena ou nenhuma resposta ao estí-

mulo luminoso. Podem aparecer distúrbios endó-

crinos, tais como diabetes insípido e hiperadreno-

corticismo. Além disso, pode haver uma regulação 

anormal da temperatura corpórea, manifestada por 

hipertermia, hipotermia ou pecilotermia. Também 

podem ser observadas alterações no apetite, levando 

à polifagia e à obesidade, ou à anorexia e caquexia. 

A locomoção é geralmente normal. 

Síndrome Mesencefálica 

Esta síndrome também é relativamente inco-

mum. Os animais podem estar deprimidos ou co-

matosos, podendo haver opistótono (espasmo de 

grupos musculares do pescoço e dos membros, que 

resulta na postura característica de decúbito lateral 

com dorsoflexão do pescoço e rigidez dos membros 

em extensão). Se a lesão for em um dos lados do 

mesencéfalo, os membros do lado contralateral 

apresentarão sinais de paresia espástica (hemi-

paresia). Muitos animais apresentam estrabismo 

ventrolateral, pupilas em midríase e irresponsivas à 

luz e ptose da pálpebra superior. Esses sinais po-

dem ser ipsilaterais ou bilaterais, dependendo da 

localização e extensão da lesão. A visão é normal. 

Alguns animais podem apresentar hiperventilação. 

Síndrome Vestibular 

A síndrome vestibular é de ocorrência frequente 

na prática clínica, particularmente de pequenos 

animais. Os sinais clínicos incluem inclinação da 

cabeça, quedas, rolamento, andar em pequenos 

círculos c nistagmo. O nistagmo está presente na 

fase aguda da maior parte das doenças vestibula-

res. A fase rápida do nistagmo horizontal ou rota-

tório c geralmente na direção oposta ao lado da 

lesão. Algumas vezes, cm animais com doenças 

vestibulares, o nistagmo pode ser iniciado pelo 

movimento da cabeça ou quando se coloca a cabe-

ça em diferentes posições (nistagmo posicionai). 

Em animais com distúrbios vestibulares, o nistagmo 

fisiológico (induzido por rápidos movimentos da 

cabeça nos planos horizontal ou vertical) pode ser 

deprimido ou estar ausente quando a cabeça é 

movida na direção da lesão. Pode-se observar es-

trabismo ventrolateral elevando-se a cabeça do 

animal. Este estrabismo é ipsilateral. Estes sinais 

podem ocorrer com distúrbios vestibulares centrais 

(tronco encefálico) ou periféricos (orelha média ou 

interna). A doença vestibular central é sugerida pela 

presença de nistagmo vertical ou posicionai, nível 

de consciência alterado e evidência de envolvimento 

de outros pares de nervos cranianos (por exemplo, 

V e VI pares). Síndrome de Horner e paralisia fa-

cial são frequentemente observadas em doenças 

vestibulares periféricas associadas à otite média, 

uma vez que tanto a inervaçao simpática quanto o 

nervo facial passam através da orelha média. Doen-

ças vestibulares periféricas são mais comuns que 

as centrais. 
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 Síndrome Cerebelar 

Esta c uma das síndromes mais facilmente 
reconhecíveis na prática veterinária de pequenos 
animais. Os sinais clínicos incluem uma resposta 
exagerada dos membros quando um movimento 
c iniciado (hipermetria), ou durante as reações 
posturais, tais como o saltitamento. Às vezes o 
animal "ultrapassa" a vasilha de alimentos quan-
do tenta se alimentar. Todos os movimentos dos 
membros são espásticos (rígidos) e desajeitados. 
O animal assume uma base ampla de apoio quando 
em repouso (estação com os membros afastados) 
e quando caminha o tronco pode oscilar (ataxia 
do tronco). O início do movimento é retardado e 
geralmente acompanhado por tremores (tremor 
de intenção). Os tremores da cabeça são facilmente 
evidenciados. Também podem estar presentes mo-
vimentos finos, pendulares ou oscilatórios dos 
globos oculares. A resposta à ameaça pode estar 
ausente. Se a lesão envolver apenas um lado do 
cerebelo, a deficiência na resposta à ameaça será 
ispilateral. A visão não está afetada. 

Síndrome Pontinobulbar 

Esta síndrome é caracterizada por múltiplos 
sinais de envolvimento de nervos cranianos cm 

um animal que apresenta hemiparesia, tetraparesia 

ou tetraplegia. Os reflexos nos membros estão 

intactos, apresentando-se normais ou hiperativos. 

Os distúrbios de nervos cranianos podem incluir: 

paralisia de mandíbula, diminuição da sensação 

facial e diminuição do reflexo palpebral (nervo 

trigêmio), estrabismo medial (nervo abducente), 

inabilidade para fechar as pálpebras, paralisia labial 

e ptose do pavilhão auricular (nervo facial), incli-

nação da cabeça, rolamento e nistagmo (nervo ves-

tibular), paralisia de faringe e laringe resultando 

em disfonia, disfagia e diminuição do reflexo de 

vómito (nervos glossofaríngeo e vago) e paralisia 

da língua (nervo hipoglosso). A respiração é ge-

ralmente irregular e apnéica ou rápida e superfi-

cial. Pode-se observar depressão mental. 

Síndrome Cervical 
Uma lesão entre Cl c C5 produz a chamada 

síndrome cervical. Da mesma forma como na sín-
drome toracolombar, os sinais clínicos de doença 
da coluna cervical refletem primariamente uma 

lesão nas vias da substância branca. Por outro lado, 
síndromes ccrvicotorácicas c toracolombarcs re-
fletem primariamente um envolvimento da subs-
tância cinzenta das intumescências medulares, em 
que se originam os nervos para os membros torá-
cicos e pélvicos. Na síndrome cervical os sinais 
clínicos podem variar de paresia a paralisia espástica 
dos quatro membros (tetraparesia ou tetraplegia) 
ou de membros do mesmo lado do corpo (hemi-
paresia ou hemiplegia). Os reflexos e o tono mus-
cular estão intactos ou aumentados nos quatro 
membros. Pode-se observar ataxia em animais que 
conseguem se locomover. As reações posturais 
estão geralmente deprimidas ou ausentes nos 
quatro membros. 

Se ocorre uma leve compressão lateral da 
medula espinhal, os tratos espinocerebclares do 
funículo lateral podem ser afctados, levando à 
ataxia ou incoordenação apendicular. Se somen-
te os tratos da medula espinhal são afetados, e 
não as raízes dos nervos cervicais para o plexo 
braquial, os membros pélvicos podem estar mais 
atáxicos que os anteriores, os quais podem pare-
cer normais comparados aos posteriores. Nos tra-
tos espinocerebelares, as fibras dos membros 
pélvicos são laterais às fibras dos membros torá-
cicos e, portanto, as fibras dos membros posterio-
res são primeiramente afetadas em compressões 
leves. Neste caso, um exame cuidadoso dos mem-
bros anteriores pode ser necessário para que se 
detectem sinais mínimos que localizem a lesão 
na região cervical ao invés de localizá-la na re-
gião toracolombar. Uma lesão localizada mais cen-
tralmente pode produzir sinais mais severos nos 
membros torácicos, porque os tratos motores dos mem-
bros torácicos ficam mais centralmente do que os 
dos membros pélvicos. Se o funículo dorsal da 
medula estiver afetado, há alterações de proprio-
cepção consciente dos quatro membros, e o 
animal se mantém em estação apoiado sobre o 
dorso das patas. 

Em alguns animais com lesão cervical severa 
pode ocorrer um aumento tão grande do tono mus-
cular a ponto de ocorrer rigidez extensora pronun-
ciada. Não existe evidência de atrofia muscular 
em nenhum dos membros, a não ser que a para-
lisia permaneça por muito tempo e desenvolva-
se uma atrofia por desuso. Os animais afetados 
apresentam graus variáveis de perda da percep-
ção dolorosa nos quatro membros e no pescoço, 
caudalmente à lesão. Pode-se observar dor à pal-
pação ou manipulação cervical e alguns animais 
resistem à flexão e extensão do pescoço, perma- 
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necendo com a cabeça em uma posição anormal, 
com o focinho próximo ao solo e as costas arquea-
das. Lesões cervicais severas podem levar a graus 
variáveis de dificuldade respiratória. Pode-se 
observar síndrome de Horner ipsilateral em ani-
mais com destruição severa do segmento medu-
lar cervical. 

Síndrome Cervicotorácica 

Lesões na intumescência cervical, isto é, de 
C6 a T2, causam a chamada síndrome cervicoto-
rácica. Neste ponto temos a emergência do plexo 
braquial, dando origem a vários nervos tais como 
o supra-escapular, musculocutâneo, axilar, radial, 
mediano e ulnar. Uma lesão a este nível causa 
sinais de envolvimento de neurônio motor infe-
rior para os membros torácicos e de neurônio motor 
superior para os membros pélvicos. As principais 
alterações são tetraparesia ou tetraplegia, sendo 
uma paresia ou paralisia flácida nos membros 
torácicos e uma paresia ou paralisia espástica nos 
membros pélvicos. Pode-se observar também uma 
hemiparesia ou hemiplegia (apenas um lado do 
corpo), quando a lesão atinge apenas um lado da 
medula; ou até uma monoparcsia ou monoplegia, 
quando o envolvimento é mais localizado apenas 
sobre a emergência do plexo nervoso de um dos 
membros torácicos. Pode-se observar ataxia em 
animais que conseguem se locomover. Outros si-
nais incluem uma diminuição ou ausência de 
reflexos nos membros torácicos (bicipital, tricipital, 
cxtensor carporradial e de retirada), junto a um 
tono muscular diminuído ou ausente. Uma a duas 
semanas após o aparecimento dos sinais clínicos, 
observa-se uma atrofia muscular por denervação 
nos músculos correspondentes ao segmento me-
dular envolvido. Nos membros pélvicos os refle-
xos ficam normais ou hiperativos. As reações 
posturais podem estar deprimidas ou ausentes em 
todos os membros, especialmente nos torácicos. 
Dependendo da extensão da lesão, o reflexo cu-
tâneo do tronco (panículo) pode estar deprimido 
ou ausente uni ou bilateralmente. Se forem atin-
gidos os segmentos de Tl a T2, pode-se obser-
var síndrome de Horner. 

Lesões compressivas leves na região cervical 
caudal podem não produzir depressão tão detec-
tável dos reflexos espinhais dos membros ante-
riores, como uma lesão compressiva na região 
lombarcaudal deprime os reflexos dos membros 
posteriores. Isto ocorre porque o canal vertebral 

cervical caudal geralmente tem mais espaço quan-
do comparado ao canal vertebral lombar. Além dis-
to, os reflexos tendíneos e as respostas muscula-
res dos membros anteriores são frequentemente 
mais difíceis de se obter em animais normais do 
que aqueles de membros posteriores. Desta for-
ma, a interpretação de uma resposta deprimida 
pode ser difícil. 

Uma condição que mimetiza a síndrome cer-
vicotorácica é a avulsão traumática do plexo 
braquial. As raízes nervosas podem ser removi-
das ou separadas da medula espinhal ou o pró-
prio plexo pode ser estirado ou dilacerado. Os 
nervos mais comumente atingidos são o radial, o 
mediano c o ulnar, mas os nervos supra-escapular, 
axilar e musculocutâneo também são atingidos às 
vezes. Animais com esta desordem podem apre-
sentar arreflexia, atrofia muscular, paresia ou 
paralisia de um membro torácico. Além disso, os 
animais podem apresentar sinais parciais de sín-
drome de Horner, apenas com a observação de 
miose no lado afetado (ipsilateral). Se o nervo 
musculocutâneo for atingido juntamente com os 
nervos radial, mediano e ulnar, o membro se ar-
rasta no chão sem flexionar ou estender ativamente 
o cotovelo, o carpo e os dedos. Se o nervo mus-
culocutâneo não for atingido, o membro pode 
permanecer flexionado no cotovelo, sem esten-
der ativamente o cotovelo nem flexionar ou es-
tender o carpo e os dedos. Nos casos de avulsão 
do plexo braquial as reações posturais e os refle-
xos medulares ficam normais nos outros três 
membros. 

Síndrome Toracolombar 

Uma lesão medular entre as intumescências 
cervical e lombar (T3 a L3) irá produzir a síndro-
me toracolombar. Esta é a localização de lesão mais 
comumente encontrada em cães e gatos. Ela se 
caracteriza por paresia ou paralisia espástica dos 
membros pélvicos (por lesão do neurônio motor 
superior para estes membros), com aumento do 
tono muscular, principalmente dos músculos 
extensores. Pode-se observar ataxia dos membros 
pélvicos, nos casos em que os animais ainda con-
seguem caminhar. Os reflexos nos membros pél-
vicos ficam normais ou hiperativos, inclusive com 
clono; entretanto, as reações posturais ficam depri-
midas. Pode-se observar também a presença do 
reflexo de extensão cruzada. A função dos mem-
bros torácicos é normal. Animais com doença do 
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disco intervertebral toracolombar podem manter 

suas costas levemente arcadas (sifose). Geralmente 

há diminuição da sensibilidade cutânea ao longo 

da medula espinhal dorsal, caudalmente à lesão, 

mas a sensibilidade está aumentada no local ou 

imediatamente acima da lesão. Nestes casos uma 

pressão digital sobre a coluna vertebral no local 

do disco extruído irá causar dor local e tensiona-

mento da musculatura abdominal. Nas lesões me-

dulares agudas acima de SI a S3, particularmente 

ao nível T13 a LI, a bexiga pode estar repleta e 

ser incapaz de esvaziar por aproximadamente 

uma semana. De modo geral a bexiga não pode 

ser esvaziada manualmente por causa da grande 

espasticidade da uretra e dos esfíncteres. É difí-

cil, e pode ser perigoso, realizar compressão ma-

nual da bexiga na tentativa de esvaziá-la em ra-

zão da hipertonia do esfíncter urctral externo. O 

animal deve então ser cateterizado para esvaziar 

a bexiga. O esfíncter anal também pode estar 

espástico, de maneira que pode ser necessário o 

esvaziamento manual das fezes. Após aproxima-

damente uma semana, os esfíncteres anal e ure-

tral relaxam e ocorre micção e defecação refle-

xas. Sem inibição simpática da parede da bexiga, 

a contração reflexa é hiperativa e a bexiga esva-

zia-se quando recebe pequenas quantidades de 

urina. A qualquer pressão abdominal que se faça, 

pequenos jatos de urina saem pela uretra. O re-

flexo de defecação também ocorre. Não há ne-

nhum controle voluntário de micção ou defeca-

ção, e o animal defeca e urina em qualquer lugar. 

Atrofia muscular segmentar, como observa-

da nas síndromes cervicotorácica e lombossacral, 

não é um achado frequente na síndrome tora-

colombar. Entretanto, pode-se observar atrofia por 

desuso em animais com uma paralisia prolonga-

da ou persistente. Tal atrofia é geralmente ge-

neralizada e envolve todos os músculos da colu-

na caudalmente à lesão, bem como os músculos 

dos membros pélvicos. Os movimentos voluntá-

rios e as reações posturais nos membros toráci-

cos são normais. 

Ocasionalmente, uma lesão compressiva e 

aguda da medula toracolombar pode ser acompa-

nhada da síndrome de Sc/iiff-Scherrington, que se 

caracteriza por uma extensão rígida dos membros 

torácicos acompanhando os outros sinais já men-

cionados. Se a lesão for muito grave, o animal pode 

permanecer em decúbito lateral com os membros 

anteriores estendidos. A coluna vertebral deve ser 

manipulada o menos possível, até que seja reali-

zada uma radiografia para descartar a possibilidade 

de uma fratura de vértebra, uma vez que a sín-

drome geralmente se associa a trauma. Uma vez 

afastada a possibilidade de fratura ou instabilida-

de vertebral, o animal deve ser examinado cui-

dadosamente. Quando colocado em posição ade-

quada, ele pode locomover-se apenas com os 

membros anteriores (como um carrinho-de-mão), 

apesar da rigidez extensora poder inibir sua am-

plitude normal de flexão. Os membros posterio-

res ficam paralisados. Se nenhum reflexo espi-

nhal está presente imediatamente após a parali-

sia, deve-se suspeitar de choque medular. O cho-

que medular tem duração média de uma a três 

horas. Após esse tempo os reflexos retornam e 

geralmente estão hiperativos. A ocorrência de cho-

que medular se deve a uma lesão medular gra-

ve; assim, o prognóstico para esses animais é ruim. 

Atribui-se a origem da síndrome de Schiff-

Sherrington à liberação da inibição ascendente, 

atuando sobre os músculos extensores dos mem-

bros anteriores, provenientes da medula lombar. 

Esses impulsos passam através do funículo pró-

prio, um trato que circunda a substância cinzenta 

profundamente na medula espinhal, afetado so-

mente em lesões profundas da medula.  

Síndrome Lombossacral 

Esta síndrome é produzida por lesões envol-

vendo segmentos medulares de L4 a L5 até SI a 

S3 (além dos segmentos coccígeos), ou raízes 

nervosas lombossacrais que formam a cauda equina, 

incluindo os nervos femoral, obturador, glúteo 

cranial, glúteo caudal, ciático (peroneal e tibial) 

e pudendo. A síndrome lombossacral reflete vá-

rios graus de envolvimento dos membros pélvi-

cos, bexiga, esfíncter anal e cauda. Os sinais clí-

nicos variam de uma paresia a uma paralisia flá-

cida dos membros pélvicos e cauda (por lesão do 

neurônio motor inferior para estas regiões). Os 

reflexos patelar, gastrocnêmio, tibial cranial e de 

retirada podem estar deprimidos ou ausentes. O 

reflexo perineal também pode estar deprimido. 

O tono muscular nos membros pélvicos estará 

diminuído ou ausente. Uma a duas semanas após 

o aparecimento dos sinais clínicos, observa-se uma 

atrofia muscular por denervação nos músculos cor-

respondentes ao segmento medular envolvido. A 

sensibilidade nos membros pélvicos, cauda e 

períneo, pode estar reduzida ou ausente. As rea-

ções posturais nos membros pélvicos ficam de-

primidas. A função dos membros torácicos é nor- 
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mal. O esfíncter anal pode estar flácido e dilata-
do, resultando em incontinência fecal. As fezes 
movimentam-se através de contrações muscula-
res intrínsecas do músculo liso da parede do có-
lon e saem pelo reto. Entretanto, ocasionalmente 
a atividade autónoma não é eficiente e as fezes 
têm que ser retiradas do rcto manualmente. A 
bexiga está frequentemente paralisada, o que 
causa retenção e incontinência urinária. A bexiga 
se distende e atinge um tamanho maior, e a urina 
goteja através do esfíncter relaxado, podendo-se 
esvaziá-la manualmente com facilidade. 

Alguns animais com síndrome lombossacral 
podem apresentar paresia ou paralisia dos mem-
bros pélvicos, com diminuição dos reflexos e do 
tono muscular, mas com função do esfíncter anal 
preservada. Em outros animais a disfunção do 
esfíncter anal pode ser o principal sinal clínico, 
apenas com uma leve paresia de membros pélvi-
cos. Os dois grupos de animais possuem síndro-
me lombossacral, mas a lesão ocorre em níveis 
um pouco diferentes da medula espinhal.  

Eventualmente uma lesão entre L6 e SI ou 
no nervo ciático pode produzir um reflexo patelar 
aumentado (pseudo-hiper-reflexia). Isto ocorre 
como resultado de ujna diminuição no tono dos 
músculos que flexionam o joelho e normalmente 
deprimem a extensão do joelho quando se pro-
voca o reflexo patelar. Tais lesões também po-
dem diminuir o reflexo flexor. 

EXAME NEUROLÓGICO 

DO CÃO NEONATO 

O sistema nervoso não está totalmente desen-

volvido ao nascimento, de modo que alguns testes 

de função neurológica não podem ser prontamen-

te aplicados aos neonatos. A maturação do siste-

ma nervoso ocorre por ação de vários fatorcs. Há 

uma diferenciação contínua dos neuroblastos 

durante o período pós-natal imediato. Além dis-

so, a mielinização continua até seis semanas de 

idade em filhotes e o diâmetro dos axônios dos 

nervos periféricos aumenta durante as seis pri-

meiras semanas de vida. Esses processos podem 

apresentar variações dentro das diferentes raças 

de cães. À medida que ocorre o total desenvol-

vimento do sistema nervoso central, algumas res-

postas reflexas vão se alterando até tornarem-se 

como no adulto, por volta de três ou quatro se-

manas de vida. 

Nível de Consciência 

O nível de consciência é determinado pela 
resposta a estímulos externos, resposta de acordar 
subitamente quando o animal é retirado da mãe e 
a qualidade do choro do neonato. Durante as duas 
primeiras semanas de vida, os neonatos permane-
cem a maior parte do seu tempo dormindo ou 
mamando. Eles tendem a ficar amontoados com 
os seus irmãos ou com a mãe. Normalmente não 
dormem sozinhos até cinco ou seis semanas de 
idade. Há uma atividade motora considerável du-
rante o sono na primeira semana de vida, ou mais. 
Esse sono é caracterizado por tremores, movimentos 
corpóreos, movimentos de coçar e, ocasionalmen-
te, vocalização. A partir da segunda semana de vida, 
o padrão do sono já pode se alterar para um sono 
mais "tranquilo". Por volta de duas semanas de 
idade os animais tornam-se mais ativos e come-
çam a brincar. O comportamento dos neonatos c 
muito influenciado por fatores tais como fome e 
frio. Se o neonato estiver saciado e quente, irá per-
manecer quieto mesmo quando colocado em um 
ambiente estranho. Por outro lado, se estiver com 
fome e com frio, irá acordar mesmo se estiver junto 
com o resto da ninhada e começará a realizar movi-
mentos e a vocalizar. Por isso, muitas vezes deve-se 
observá-los em vários momentos do dia, para defi-
nir com precisão seu nível de consciência. 

Postura e Locomoção 

Nos primeiros quatro ou cinco dias de vida 
os neonatos mantêm o seu corpo em uma posição 
fletida, em razão de uma dominância flexora (Fig. 
10.47) quando, então, os músculos extensores 
começam a se tornar mais dominantes. 

 

Figura 10.47 - Dominância flexora em um cão com três 

dias de vida. 

 i 
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figura 10.48 - Dominância extensora em um cão com oito 
dias de vida. 

A dominância extensora (Fig. 10.48) perma-
nece até a 3a semana de vida, quando passa a ocor-
rer uma normotonia. 

Os animais podem elevar sua cabeça ao nas-
cimento, mas hão conseguem manter uma posi-
ção ereta até duas ou três semanas de idade, 
podendo haver variações raciais. A função vesti-
bular está presente no nascimento, mas a coorde-
nação muscular ainda é muito falha. O neonato 
inicialmente arrasta seu abdome e tórax através 
de movimentos "natatórios" pobremente coorde-
nados. Esses movimentos são mais pronunciados 
antes da alimentação, mas geralmente os filhotes 
são auxiliados pela mãe para localizar as glându-
las mamarias. Esse tipo de locomoção persiste por 
duas ou três semanas de vida, quando se inicia 
uma locomoção ereta e incoordenada. Uma loco-
moção mais coordenada começa apenas na 4-
semana de vida. O neonato é capaz de suportar o 
peso nos membros torácicos com sete a 10 dias 
de vida e, nos pélvicos, com 10 a 24 dias. A coor-
denação motora e a postura dos animais são úteis 
para avaliar problemas cerebelares e vestibulares. 

Nervo Olfatório 

(l Par de Nervos Cranianos) 

O olfato está presente no nascimento, mas 

parece não ser totalmente desenvolvido.  

Nervo Óptico 

(II Par de Nervos Cranianos) 

Neonatos são cegos no nascimento porque as 
pálpebras estão fechadas e a retina ainda não está 
totalmente desenvolvida. No entanto, um pequeno 
reflexo de piscar pode ser obtido incidindo-se um 
facho de luz através das pálpebras. A retina não 
está totalmente desenvolvida antes de 28 dias. 
As pálpebras abrem-se normalmente entre 10 e 
15 dias. Há um desenvolvimento concomitante 
do nervo óptico e de toda a via visual. Quando as 
pálpebras se abrem, os neonatos respondem de 
modo discreto à luz e não seguem ativamente o 
movimento de objetos, fazendo-o somente a par-
tir de três a quatro semanas de idade. Os reflexos 
pupilares à luz também são pouco desenvolvidos 
em neonatos. O reflexo à ameaça está presente 
quando as pálpebras se abrem, mas em menor grau 
em relação ao adulto. Em alguns animais, a res-
posta à ameaça não aparece até a terceira ou quarta 
semana de vida. 

Nervos Oculomotor, Troclear 
e Abducente (III, IV e VI 

Pares de Nervos Cranianos) 

Os nervos oculomotor, troclear e abducente 
podem ser testados da mesma forma que no adulto, 
tão logo as pálpebras estejam abertas. Devemos 
lembrar, no entanto, que nem sempre o estrabis-
mo tem como causa uma lesão nesses nervos. 
Animais com hidrocefalia congénita apresentam 
estrabismo com bastante frequência.  

  

 
AVALIAÇÃO DOS 

NERVOS CRANIANOS 

O exame dos nervos cranianos do neonato é se-
melhante ao do adulto, com exceção de que, antes 
da 2- semana, as respostas visuais e auditivas es-
tão ausentes (Tabela 10.4). 

Nervos Trigêmio e Facial 
(V e VII Pares de Nervos Cranianos)  

Os nervos facial e trigêmio estão bastante 

desenvolvidos no nascimento porque são neces-

sários à sobrevivência do animal e são testados 

da mesma forma que no adulto.  

.... 



Tabela 10.4 - Função, idade de aparecimento da resposta, modo de avaliação e anormalidades das respostas à estimulação dos pares de 

nervos cranianos. 

un 
O 
O 

  

Olfalório (I) 

Óptico (II) 

Oculomotor (III) 

Troclear (IV) 

Trigêmio (V) 

Abducente (VI) 

Facial (VII) 

Vestibulococlear (VIII) 

Olfato 

Visão 

Inervação da musculatura ex-

tra-ocular, reflexo pupilar à luz 

(componente parassimpático), 

movimentação da pálpebra 

superior 

Inervação da musculatura ex-

tra-ocular 

Sensibilidade da face, córneas, 

pálpebras, língua, orelhas e vias 

nasais; função motora para os 

músculos mastigatórios, refle-

xo de sucção 

Inervação da musculatura ex-

tra-ocular 

Inervação motora das orelhas, 

pálpebras e musculatura facial 

Equilíbrio (vestibular) e audição 

(coclear) 

Idade do aparecimen 

Ao nascimento 

Início da resposta visual e pupilar 

com 10-15 dias (abertura das pál-

pebras) e maior acuidade visual com 

três a quatro semanas 

Ao nascimento 

Ao nascimento 

Ao nascimento 

Ao nascimento 

Ao nascimento 

Função vestibular presente ao nas-

cimento e função audit iva mais 

desenvolvida a partir do 10
9
 a 14

a 

dia de idade 

Modo de avaliação 

Oferecer alimentos ou colocar 

substâncias não irritantes pró-

ximas do animal 

Verificar se o animal segue ob-

jetos em movimento, reflexo 

pupilará luz e resposta à amea-

ça visual 

Verificar presença de estrabis-

mo, reflexo pupilar à luz 

Estimular face interna do pa-

vilhão auricular, pálpebras, 

narinas e lábios e verificar se 

existe movimentação reflexa 

(testado junto com o nervo 

trigêmio), verificar simetria das 

pálpebras, narinas, pavilhões 

auriculares e lábios. 

Testar a habilidade do neonato 

em voltar ao decúbito esternal, 

quando colocado em decúbito 

lateral; realizar ruídos intensos 

Anormalid 

Hiposmia ou anosmia 

Cegueira parcial ou total, reflexos 

pupilares diminuídos ou ausentes, 

ausência de resposta à ameaça 

visual 

Estrabismo ventrolateral, ptose 

palpebral superior, midríase 

Ausência de sensibilidade da face, 

dif iculdade para apreensão e 

mastigação de alimentos, mandí-

bula caída, ausência do reflexo de 

sucção 

Ausência de movimentação da 

face, mas com presença de sen-

sibilidade (vocalização), ptose 

labial, ptose de pavilhão auricular, 

sialorréia, inabilidade para fechar 

as pálpebras. 

Incapacidade de voltar ao decú-

bito esternal, perda de equilíbrio, 

presença de nistagmo, ausência 

total ou parcial de audição. 

1/1 
n> 
3 

o 
ta 

a 

s 
o. o 

OJ 
ia 
D O- 

ervo craniano 

Verificar presença de estrabismo       Estrabismo dorsomedial 

Estimular face interna do pa-

vilhão auricular, pálpebras, na-

rinas e lábios e verificar se 

existe movimentação reflexa 

(testado junto com o nervo 

facial), oferecer alimentos, 

pesquisar reflexo de sucção 

Verificar presença de estrabismo       Estrabismo medial 
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Tabela 10.4 - (Cont.) Função, idade de aparecimento da resposta, modo de avaliação e anormalidades das respostas à estimulação dos pares de 

nervos cranianos. 
 

      

Glossofaríngeo (IX) Deglutição e vómito Ao nascimento Testar reflexo de deglutição e 

de vómito 

Disfagia                                                                     ;"',•£;; 

Vago (X) 

Acessório (XI) 

Deglutição, vómito e voca-

lização 
Função motora para muscula-

tura do pescoço 

Ao nascimento 

Ao nascimento 

Testar reflexo de deglutição e 

de vómito 
Verificar se existe atrofia - sem 

importância clínica 

Disfagia 
Atrofia da musculatura em casos 

crónicos 

S
e

m
io

lc
 

Hipoglosso (XII) Inervação dos músculos intrín-

secos e extrínsecos da língua, 

relacionado com o reflexo de 

sucção 

Ao nascimento Friccionar o focinho para in-

duzir o animal a lamber, ve-

rificar simetria da língua 

Desvio lateral da língua, atrofia 

unilateral, perda da função mo-

tora 

D. 
O 

  

 O 

.Q 
C 
n> o 

3 
3 
01 
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Nervo Vestibulococlear 

(VIII Par de Nervos Cranianos)  

O sistema auditivo desenvolve-se relativamen-
te tarde no cão e não pode ser totalmente avalia-
do até a 3a semana de vida. Os condutos auditi-
vos começam a se abrir entre 10 e 14 dias de idade, 
mas não estão totalmente abertos antes de cinco 
semanas. Os neonatos respondem discretamente 
a barulhos súbitos e altos logo após o nascimento 
e passam a responder de modo mais efusivo por 
volta de 12 a 14 dias de idade. Esse reflexo não 
estará mais presente após quatro a seis semanas 
em muitos animais, podendo permanecer em al-
guns indivíduos nervosos. A função vestibular deste 
nervo é importante para a sobrevivência dos ani-
mais, por isso ela é desenvolvida ao nascimento, 
sendo necessária para o posicionamento e equilí-
brio durante o aleitamento. 

Nervo Glossofaríngeo 

(IX Par de Nervos Cranianos)  

E o nervo responsável pela deglutição e vó-

mito, estando bem desenvolvido ao nascimento. 

Nervo Vago 

(X Par de Nervos Cranianos)  

O nervo vago está também envolvido na 

deglutição e vómito, sendo requerido ainda para 

a vocalização. Está bem desenvolvido no nasci-

mento. 

Nervo Acessório 

(XI Par de Nervos Cranianos)  

E o nervo motor para os músculos do pescoço. 

As lesões são raras, causando atrofia dessa muscula-

tura, que quase nunca é observada em neonatos. 

Nervo Hipoglosso 

(XII Par de Nervos Cranianos)  

Esse nervo também está relacionado ao re-

flexo de sucção; portanto, já é bastante desenvol-

vido no nascimento. 

Reflexo de Sucção 

Neonatos geralmente sugam qualquer obje-
to pequeno e quente, tal qual um dedo. Esse 
reflexo está presente no nascimento, não sendo 
muito pronunciado nas primeiras 24 a 48 horas. 
O reflexo de sucção é geralmente muito pronun-
ciado entre quatro e cinco semanas de vida, pe-
ríodo cm que a mastigação e o comportamento 
exploratório são bem proeminentes. Esse perío-
do também corresponde ao período de maior 
produção de leite da cadela. Muitas vezes o des-
mame precoce faz com que o neonato sugue 
objetos semelhantes a tetas quando colocados em 
sua boca, ou demonstre uma sucção não nutritiva 
deliberadamente. 

REAÇÕES POSTURAIS 

Nos neonatos, as reações posturais são particu-
larmente úteis na avaliação da simetria das fun-
ções neurológicas. As reações posturais como um 
todo não estão totalmente desenvolvidas até seis 
a oito semanas de vida. No entanto, a idade em 
que certas reações são inicialmente observadas 
difere quanto à opinião de vários pesquisadores, 
sugerindo que elas desenvolvam-se de maneira 
variável. As reações nos membros torácicos ge-
ralmente desenvolvem-se antes das reações dos 
membros pélvicos (Tabela 10.5). 

Carrinho-de-mão 

Este teste pode ser realizado com quatro ou 
cinco dias de idade, apesar do neonato poder virar 
a cabeça para qualquer lado durante as duas pri-
meiras semanas de vida (Fig. 10.49). 

Hemiestação e Hemilocomoção 

Essa reação deve estar presente entre a 3a e 

4- semanas de vida; no entanto, segundo alguns 

autores, ela só aparece nos membros pélvicos após 

seis semanas de idade. 

Saltitamento 

Segundo a maioria dos autores, o saltitamento 
é observado nos membros torácicos por volta de 

dois a quatro dias e, nos membros pélvicos, por 
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Figura 10.49 - Carrinho-de-mão em um neonato com oito 

dias de vida. 

volta de seis a oito dias; no entanto, alguns acre-
ditam que ele só é observado muito mais tarde. 

animal e do modo como o examinador o segura. 
Respostas inadequadas devem ser retestadas 
segurando-se o animal no lado oposto do corpo do 
examinador. Esta prova é difícil de ser avaliada nos 
membros pélvicos. 

Propulsão Extensora 

Este reflexo aparece por volta de 12 a 14 dias. 
Essa reação envolve receptores sensitivos e de 
pressão, cérebro, sistema vestíbulo-cerebelar e 
medula. A extensão dos membros antes do con-
tato com o solo não ocorre até a terceira semana 
de vida. Se houver uma lesão unilateral da me-
dula, só um membro irá reagir. Se a lesão for 
completa, não haverá extensão de nenhum dos 
membros. Se a lesão for cerebral, o lado afetado 
será o contralateral; se a lesão for vestíbulo-cere-
belar, o lado ipsilateral será o afetado. 

Reflexo Magno 
  

Aprumo Vestibular 

Testa-se a habilidade do neonato em voltar 
ao decúbito esternal, quando colocado em decúbito 
lateral, com o objetivo de ficar cm uma posição 
adequada para a amamentação. A resposta deve 
ser testada dos dois lados. Os membros do lado 
que está em decúbito devem ser flexionados e os 
do lado oposto devem ser estendidos para que o 
animal volte à posição normal. Este teste avalia o 
sistema vestibular e o sistema proprioceptivo. Se 
houver lesão vestibular unilateral, a rcação será 
anormal no mesmo lado da lesão. Essa resposta 
está presente quase imediatamente após o nasci-
mento, já que é muito importante para a sobrevi-
vência do neonato. 

Colocação Tátil e Visual 

Enquanto alguns pesquisadores relatam que 
o reflexo de colocação tátil está presente nos mem-
bros torácicos aos dois dias de idade e nos membros 
pélvicos aos quatro dias, outros afirmam que ele 
só aparece alguns dias mais tarde. A colocação visual 
desenvolve-se mais lentamente, observando-se uma 
resposta adequada somente por volta da 4- semana 
de vida, quando desenvolve-se a percepção visual 
profunda. As provas de colocação são as que mais 
sofrem alterações dependendo da colaboração do 

Quando o pescoço é rotacionado para um lado, 
com o neonato em decúbito dorsal, a resposta normal 
deve ser a extensão dos membros torácico e pélvi-
co do lado para o qual a cabeça foi virada e a flexão 
dos membros do lado oposto (Kig. 10.50). 

A resposta é geralmente mais evidente nos 
membros torácicos. Essas respostas são uma 
manifestação de um desenvolvimento incompleto 
do controle cortical dos reflexos motores. Uma 
assimetria ou uma resposta alterada podem suge-
rir uma lesão cerebral. O neonato consciente ini-
be esses reflexos após três semanas de idade. No 

 

Figura 10.50 - Reflexo magno. 
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entanto, eles podem ser ainda observados duran-
te um comportamento exploratório normal.  

Reflexo de Extensão do Pescoço 

O reflexo de extensão do pescoço é obtido 
suspendendo-se o rieonato pela região mastóide. 
Durante o período de dominância flexora (até 
quatro ou cinco dias de idade) o neonato irá fle-
xionar a coluna e os membros (Fig. 10.47). Durante 
o período de dominância extensora (cinco a 21 
dias) a coluna e os membros estarão estendidos 
(Fig. 10.48). 

Reflexo de Landau 

Este reflexo é obtido suportando-se o neonato 
ventralmente ao esterno. Haverá opistótono e 
extensão dos membros pélvicos e da cauda. Fssa 
postura pode estar presente com 18 a 21 dias de 
idade c persistir em alguns adultos. 

tos. Os reflexos miotáticos nos membros toráci-
cos são difíceis de serem obtidos, sendo o reflexo 
tricipital o mais facilmente deflagrado. Nos mem-
bros pélvicos o reflexo mais facilmente avaliado 
c o patelar. 

Reflexo Flexor 

O reflexo flexor e a percepção consciente da 

dor estão presentes no nascimento. Após um es-

tímulo doloroso aplicado no espaço interdigital, 

o animal deve retirar o membro em direção ao 

corpo, com flexão das articulações. Há uma ex-

tensão concomitante do membro oposto até três 

semanas de idade (reflexo de extensão cruzada) 

quando, então, começa a aparecer a inibição do 

reflexo por neurônios motores. A persistência do re-

flexo além desta idade é um indício de lesão me-

dular acima do segmento testado e representa uma 

ausência de inibição contralateral por neurônios 

motores superiores. 

  

Reflexos Medulares 

Os reflexos medulares devem ser testados em 
ambientes tranquilos, quando o animal está cal-
mo e nunca assustado. Devem ser cuidadosamente 
avaliados no neonato, não só porque alguns de-
senvolvem-se mais lentamente que outros, mas 
também em razão do pequeno tamanho dos ani-
mais, o que dificulta a obtenção e avaliação do 
reflexo. Por causa dessas limitações, devemos dar 
ênfase na avaliação de certos reflexos que só 
existem nos neonatos. Como nos adultos, os re-
flexos são avaliados principalmente para estabe-
lecer a integridade funcional dos neurônios mo-
tores superior e inferior e dos segmentos medu-
lares envolvidos. Lesões afetando o neurônio motor 
inferior (NMI) causam uma hiporreflexia ou 
arreflexia, enquanto lesões do neurônio motor 
superior (NMS) causam hiper-reflexia. 

Reflexo Cutâneo do Tronco 

O reflexo cutâneo do tronco está presente ao 
nascimento. 

Reflexo da Arranhadura 

O reflexo da arranhadura é iniciado por re-
petidas espetadas ou arranhões na parede torá-

cica lateral ou no pescoço. Pequenos movimen-

tos de arranhadura são feitos com o membro ip-

silateral aos dois dias de idade e tornam-se cada 

vez mais intensos até três ou quatro semanas, 

quando o neurônio motor superior passa a inibir 

esse reflexo. 

Reflexo Anogenital 
  

Reflexos Miotáticos 

Os reflexos miotáticos estão presentes ao 
nascimento. No entanto, eles são difíceis de se 
avaliar em neonatos porque a dominância extensora 
estará presente até três semanas de vida. Somen-
te uma hiper-reflexia extrema ou uma arreflexia 
são respostas miotáticas significativas em neona- 

Os neonatos não defecam nem urinam espon-

taneamente. A mãe lambe a região genital para 

estimular essas respostas e ingere os excremen-

tos. A estimulação do ânus ou da genitália exter-

na de um neonato com um cotonete úmido pode 

desencadear o reflexo de micção e defccação, ob-

servado até a 3a ou 4§ semanas de vida. Após essa 

idade, passa a haver um controle cortical sobre 

essas funções. 



  

Semiologia do Sistema Nervoso de 
Grandes Animais 

•ALEXANDRE SECORUN BORGES 

Inicialmente poderíamos nos perguntar por que é importante e se é 

realmente possível a realização do exame neurológico em um equino, 

bovino ou outro ruminante. A resposta é bastante clara: sim, é possí-

vel e muito importante. 

Examinar o sistema nervoso de animais de grande porte é essencial para 

a completa avaliação clínica. Esta avaliação deve ser adequadamente 

realizada pois os problemas neurológicos são frequentes em bovinos, 

equinos, caprinos e ovinos. O exame é um passo de fundamental 

importância para localização e diagnóstico de inúmeras enfermidades 

do sistema nervoso. Caso ocorra a suspeita de uma disfunção neuro-

lógica durante a realização do exame físico, deve-se realizar a avalia-

ção neurológica, que possui muitas similaridades com o exame de um cão 

ou gato, respeitadas, logicamente, as limitações de tamanho e outras 

pequenas variações que serão relacionadas a seguir. 

Nesta fase inicial podemos ainda nos desestimular por alguns 

aspectos, porém vamos discuti-los. Por exemplo, será que o prog-

nóstico geralmente reservado ou ruim das enfermidades neurológi-

cas compensa um exame detalhado do animal acometido? A resposta 

é novamente sim, pois devemos lembrar que existem enfermidades 

que apresentam bons resultados quando diagnosticadas e tratadas 

precocemente (polioencefalomalácia dos bovinos, mieloen-

cefalopatia por protozoários dos equinos, etc.), além do fato de que 

um diagnóstico correto permitirá a adoção de medidas que evitem 

que outros animais adoeçam. O diagnóstico de determinadas enfer-

midades deve ser adequadamente realizado pois podem ser impor-

tantes zoonoses que, quando corretamente manejadas, evitam que 

pessoas adoeçam (raiva). O diagnóstico também evita que sejam feitos 

muitos gastos desnecessários com medicamentos. Mesmo assim ain-

da podemos encontrar argumentos contra a realização de um exame 

neurológico: tamanho e temperamento do paciente; no sistema ner-

voso as respostas apresentam maior correlação com o local da lesão 

do que com sua causa; limitadas opções terapêuticas; sequelas resi-

duais são menos toleráveis em grandes do que em pequenos ani-

mais. Porém nenhuma delas é mais verdadeira do que a limitada 

experiência do examinador, e é exatamente este ponto que procura-

remos trabalhar no decorrer deste capítulo, fornecendo subsídios 

anatómicos, fisiológicos e semiológicos que permitam obter muitas 

informações por meio do exame neurológico. 
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O exame neurológico pode ser adequadamente 

realizado de forma direta e rápida, basta que esteja-

mos acostumados a seguir uma rotina. Podemos ainda 

nos perguntar: quando devemos realizar um exa-

me neurológico? Ele deve ser realizado sempre 

que existir a suspeita de que uma anormalidade 

do sistema nervoso esteja presente. Determina-

das alterações, indicativas de anormalidade neu-

rológica, podem nos chamar a atenção durante a 

avaliação rotineira de um paciente. Uma apatia 

muito mais severa que anormalidades digestivas 

ou respiratórias poderiam causar; um padrão loco-

motor diferente do produzido por uma tendinite 

ou anormalidade óssea; uma atonia de cauda as-

sociada a uma diminuição do tono anal quando 

da aferição da temperatura; um posicionamento 

anormal da cabeça; uma assimetria da muscula-

tura; um decúbito permanente, etc. Como foi citado 

acima, inúmeros sinais podem sugerir que um ani-

mal tenha alguma anormalidade neurológica, mas 

vamos simplificar o problema e imaginar que de-

terminados sinais clínicos que não possam ser ex-

plicados por alteração em outros sistemas podem 

ter origem em uma disfunção neurológica. 

O exame é dificultado pelo escasso acesso para 

avaliação direta, quando comparado a outros sis-

temas. Isto é percebido já que nenhuma estrutura 

nervosa pode ser palpada diretamente e, com 

exceção da papila óptica, também não pode ser 

visualizada. O exame neurológico deve ser realizado 

tendo como base a resposta obtida em provas especi-

ficas da avaliação funcional (isto é, estimula-se as 

estruturas do sistema nervoso e observa-se a resposta, 

que deve ser classificada como normal ou anormal). 

O exame neurológico baseia-se na avaliação do 

comportamento, nível de consciência, postura e movi-

mentos (andar, trotar e galopar), pares de nervos 

cranianos, reações posturais e, quando possível, na 

realização de reflexos espinhais. Pode-se incluir 

exames complementares como análise do líqui-

do cefalorraquidiano, radiografias simples ou con-

trastadas (mielografia), eletroencefalografias, 

eletroneuromiografia, tomografia computadorizada 

e ressonância magnética. 

Quando se percebe que o exame neurológi-

co deve ser realizado e interpretado a partir das 

respostas obtidas em provas específicas da avali-

ação funcional e com a familiarização dos proce-

dimentos e testes utilizados, ele passa a ser exe-

cutado rotineiramente e com a mesma facilidade 

do exame dos outros sistemas (respiratório, diges-

tório, locomotor, etc.). Sempre que soubermos rea-

lizar corretamente um teste e conhecermos qual 

a resposta normal do organismo, saberemos iden-

tificar respostas anormais, passo fundamental para 

um exame bem-sucedido. 

Durante o exame neurológico de grandes 

animais, a maior quantidade de informações deve 

ser obtida da anamnese e exame físico, já que são 

poucas as vezes que os exames complementares 

acima citados podem ser utilizados, principalmente 

quando os animais são avaliados em campo. O 

conjunto de informações referentes à neuroana-

tomia, apresentado inicialmente neste capítulo, 

deve ser consultado pois facilitará a realização do 

exame. Devemos nos lembrar que a correta loca-

lização das lesões é passo fundamental para esta-

belecimento dos diagnósticos diferenciais e, para 

isso, o conhecimento da anatomia é fundamen-

tal. O Quadro 10.1 apresenta um breve resumo 

das principais divisões anatómicas e respectivas 

funções do encéfalo. 

Os objetivos de um exame neurológico são: con-

firmar a presença de um problema neurológico, 

localizar o problema, definir uma lista de diagnós-

ticos diferenciais, definir os exames complemen-

tares, estabelecer o diagnóstico mais provável c o 

prognóstico e realizar o tratamento (Quadro 10.2). 

Paralelamente dcve-se tomar as medidas 

preventivas necessárias para que o problema não 

ocorra em outros animais. Deve-se lembrar que 

as informações devem ser inicialmente obtidas e 

posteriormente interpretadas. Uma tentativa pre-

coce de interpretação quando conduzida a um 

caminho errado pode acarretar em uma precipi-

tação na orientação do exame e consequentes 

perdas de informações que poderiam ser impor-

tantes para um diagnóstico preciso. 

É fundamental o uso de luvas durante o exa-

me; este procedimento dará maior segurança ao 

examinador, pois a raiva é uma importante zoonose 

que apresenta diversas formas de manifestação 

clínica, nem sempre fáceis de serem inicialmen-

te identificadas. Além disso, algumas vezes exa-

minamos o animal apenas uma vez, não sendo 

possível retornar para acompanhar a evolução do 

quadro clínico. O uso de luvas representa uma 

grande segurança, evitando aborrecimentos e 

preocupações futuras. 

O uso de uma ficha de exame (protocolo) 

permite a realização de exame completo, já que 

dificilmente esqueceremos alguma etapa, até que 

estejamos complctamente familiarizados com os 

procedimentos de avaliação além de facilitar o 

acompanhamento e os exames subsequentes.  
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Quadro 10.1 - Principais divisões anatómicas e respectivas funções encefálicas. 

Telencéfalo: córtex cerebral (frontal: intelecto, comportamento e atividade motora refinada; parietal: nocicepção e 

propriocepção; occipital: visão; temporal: comportamento e audição) e núcleos basais (conjunto de corpos celulares 

localizados abaixo do encéfalo, exemplo: caudado, putâmen, etc.; com funções relacionadas ao tono muscular e 

iniciação e controle da atividade motora). 

Diencéfalo: hipotálamo (modula o sistema nervoso autónomo, apetite, sede, regulação de temperatura e balanço de 

eletrólitos), tálamo (é um complexo de vários núcleos que, entre outras funções, estão relacionados com nocicepção, 

propriocepção e consciência), subtálamo (sistema reticular ativador relacionado à consciência). O diencéfalo tam-

bém é o local que abriga o núcleo dos nervos olfatório e óptico. 

Mesencéfalo: relacionado à consciência (sistema ativador reticular ascendente, núcleos de nervos cranianos - III, IV), 

apresenta também tratos ascendentes e descendentes com presença de atividade motora e sensorial. Ponte: local 

onde está localizado o núcleo do nervo trigêmio (V), formação reticular (centros vitais de respiração e sono), tratos 

ascendentes e descendentes possuindo atividade sensorial e motora. 

Bulbo: local com maior acúmulo de núcleos de nervos cranianos (VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII), tratos ascendentes e 

descendentes possuindo atividade sensorial e motora. 

Cerebelo: coordenação de movimentos, tono muscular, propriocepção inconsciente e equilíbrio. 

 

Quadro 10.2 - Objetivos do exame 
neurológico. 

• Presença de problema neurológico. Este 
animal apresenta anormalidades neurológicas? 

• Localização da lesão. Em caso afirmativo, qual é o local mais provável? 

• Estabelecer uma lista de diagnósticos diferenciais. Quais são os diagnósticos diferenciais mais prováveis para 

lesões neste local? Associar as informações relativas à identificação do animal (idade, espécie), evolução dos 

sinais clínicos e informações epidemiológicas. 

• Prognóstico, tratamento e prevenção. Qual é o prognóstico? O tratamento é possível e viável economicamente? 

Como prevenir a ocorrência desta enfermidade em outros animais do rebanho? 

EXAME CLÍNICO 

O exame neurológico faz parte do exame clínico, 

portanto segue a mesma ordem (Quadro 10.3).  

A sua primeira etapa é a identificação do ani-

mal (espécie, raça, sexo, idade, utilização, valor e 

local de origem). A correta identificação facilitará 

a seleção dos diagnósticos diferenciais mais 

prováveis. Isso fica fácil de ser percebido quando 

Quadro 10.3 - Etapas do exame neurológico. 

• Identificação e anamnese. 

• Exame físico. 

• Identificação dos sinais. 

• Interpretação das informações. 

• Localização das lesões. 

• Diagnósticos diferenciais. 

• Exames complementares. 

• Diagnóstico. 

• Prognóstico. 

• Tratamento. 

• Recomendações. 

se tem em mente que os diagnósticos diferenciais 

não são os mesmos para dois diferentes animais 

em decúbito: o primeiro, um bezerro de 15 dias e 

o segundo, um bovino com 5 anos de idade.  

A anamnese deve detalhar informações refe-

rentes ao início dos sinais clínicos, evolução, ali-

mentação, vacinação, tratamentos realizados, 

doenças anteriores, número de animais acometi-

dos, ambiente, manejo dos animais e número de 
mortes. Devemos ressaltar que a boa anamnese é 

responsável pela maior parte do correto diagnós-

tico (Quadro 10.4). 

Dentre as informações obtidas deve-se res-

saltar o início dos sinais clínicos e a sua evolução (curso 

da doença). É muito importante sabermos há 

quanto tempo começaram as alterações e como 

eram logo no início do processo, pois algumas vezes 

iremos atender animais com processos neuroló-

gicos severos podendo estar em decúbito, coma-

tosos ou semicomatosos, dificultando a obtenção 

de algumas informações. É comum sermos cha-
mados para atender bovinos em decúbito há vá-

rios dias, muitas vezes sem que água seja ofere-

cida durante este período. A desidratação pode  
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dificultar o exame. Neste caso as informações da 

anamnese são fundamentais (Quadro 10.5).  

A evolução também é importante, pois dife-

rentes enfermidades podem ser agrupadas em ca-

tegorias que possuem, de modo geral, um padrão 

de evolução semelhante. Isto será muito eficaz 

durante a realização do diagnóstico pois, muitas 

vezes, processos localizados no mesmo local do 

SNC produzirão sinais clínicos semelhantes, mas 

poderão ser diferenciados pela sua evolução. Isto pode 

ser exemplificado da seguinte forma: um animal 
com um processo traumático afctando o cerebelo 

ou outro com um abscesso localizado também no 

cerebelo provavelmente apresentam sinais muito 

semelhantes (quando as áreas e a extensão da 

lesão forem parecidas), porém a evolução dos dois 

processos será muito diferente, o primeiro com 

início agudo e estacionário e o segundo com 

evolução lenta. 

Quanto maior for o conhecimento das enfermida-

des que acometem os animais, melhor será a anamnese 

realizada, pois questionamentos específicos podem ser rea-

lizados. Sendo assim, só se pergunta se os animais 
tiveram contato com baterias de carro velhas 

quando se tem o conhecimento que os animais 

podem lamber as placas internas impregnadas por 

chumbo c esta intoxicação pode acarretar danos 

ao sistema nervoso. Ovinos jovens podem apre- 

Quadro 10.4 - Principais informações que 

devem ser obtidas na anamnese.  

• Início dos sinais clínicos. 

• Evolução. 

• Principais anormalidades observadas. 

• Alimentação. 

• Vacinação. 

• Tratamentos realizados. 

• Doenças anteriores. 

• Número de animais acometidos. 

• Ambiente e manejo dos animais. 

• Número de mortes. 

<• Quadro 10.5 - Inicio e 
progressão dos sinais e 
sua correlação com as enfermidades.  

Agudo não progressivo: Enfermidades traumáticas e 

vasculares. 

Agudo progressivo e simétrico: Enfermidades metabó-

licas, nutricionais e tóxicas. 

Agudo progressivo e assimétrico: Enfermidades infla-

matórias (infecções), degenerativas e neoplásicas. 

sentar degeneração de nervo óptico quando re-

cebem doses tóxicas de closantel, um vermífugo 

frequentemente utilizado cm razão de sua eficá-

cia para a Haemonchus spp., porém com baixo ín-

dice de segurança. 

O exame físico de todos os sistemas deve sempre 

preceder um exame neurológico, pois permite diferen-

ciar problemas concomitantes, assim, como descartar 

alterações que possam sugerir anormalidades neuro-

lógicas. Portanto os animais devem ser avaliados 

também quanto ao grau de desidratação, colora-

ção de mucosas, palpação detalhada de todos os 

membros e coluna vertebral. A impotência fun-

cional de um membro pode ter como causas uma 

fratura ou uma paralisia nervosa periférica, um 

animal em decúbito lateral com grande apatia pode 

apresentar uma lesão medular ou uma anemia e 

desidratação severas. Estes aspectos podem pa-

recer grosseiros na maioria das vezes, mas devem 

ser sempre lembrados. Ptialismo ou disfagia po-

dem ser resultado de encefalitcs, botulismo ou 

presença de um corpo estranho na faringe ou 

esôfago. A dificuldade visual pode ser resultado 

de encefalopatias de diferentes origens, de um 

descolamento de retina ou de uma severa catara-

ta. Este exame também permitirá observar pos-

síveis alterações em outros sistemas que podem 

estar relacionadas às anormalidades neurológicas. 

Um exemplo disto é a coloração ictérica das 

mucosas em alguns casos de encefalopatia hepá-

tica dos equinos. 

AVALIAÇÃO DA 

INTEGRIDADE ENCEFÁLICA 

Quando percebemos que existem anormalidades 

encefálicas? Para verificar se existem alterações 

encefálicas, os seguintes aspectos precisam ser 

avaliados, comportamento (estado mental), nível 

de consciência, posição da cabeça e integridade 

nas funções dos nervos cranianos. Geralmente 

quando existem anormalidades encefálicas, ao 

menos dois destes itens devem apresentar alte-

rações (Quadro 10.6). 

A função encefálica é a primeira a ser avalia-

da, sendo o comportamento e o nível de consciência 

os primeiros aspectos a serem observados. Os dois 

estão estritamente relacionados e devem ser pre-

ferencialmente avaliados juntamente a uma pes-

soa familiarizada com o animal, podendo assim 

fornecer dados anteriores ao quadro clínico. Este 
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Quadro 10.6 - Como verificar rapidamente se 

existe comprometimento dos nervos cranianos? 

Os nervos cranianos podem ser rapidamente avalia-

dos quando observamos a simetria facial, integridade 

da função visual, movimentação de orelhas, pálpebras 

e lábios, mastigação, movimentação da língua e de-

glutição. Dificilmente, se estas funções estiverem ín-

tegras, existirão alterações nos nervos cranianos. A 

presença de anormalidades em dois ou mais pares de 

nervos cranianos é indicat iva de anormalidades 

encefálicas, enquanto alterações em apenas um par 

são sugestivas de lesões periféricas. 

acompanhamento permite diferenciar animais 
extremamente dóceis daqueles com apatia. Utili-
zaremos o termo comportamento como a resposta 
observada a estímulos visuais, táteis e auditivos e 
enquadraremos o nível de consciência dentro des-
te item. O comportamento considerado normal é 
extremamente variável entre espécies, raças e in-
divíduos. Entre os comportamentos considerados 
anormais incluem-se: emissão de sons anormais, 
andar compulsivo, andar em círculos, apoio da cabeça 
contra obstáculos, morder animais ou objetos ina-
nimados e adoção de posturas bizarras. As anor-
malidades comportamentais geralmente estão as-
sociadas a alterações cerebrais. O nível de cons-
ciência deve ser avaliado cuidadosamente, pois 
animais com enfermidades em outros sistemas 
poderão estar muito apáticos, sendo estes sinais 
muitas vezes confundidos com uma depressão no 
nível de consciência. Anormalidades cerebrais 
(tálamo, cápsula interna ou região frontal) e 
mesencefálicas podem ser responsáveis por acen-
tuados níveis de depressão, chegando até ao coma. 

Em seguida deve ser avaliada a posição da 
cabeça. A rotação da cabeça (head tilt) é um sinal 
indicativo de lesão vestibular. A pressão da cabe-
ça contra obstáculos (headpressing) pode ser obser-
vada em diversas encefalopatias que afetam a 
função cerebral como, por exemplo, a polioence-
falomalácia de ruminantes, a encefalopatia hepá-
tica dos equinos ou o trauma craniano. O andar em 
círculos pode ser observado geralmente em lesões 
unilaterais ou assimétricas na região frontal. 

Após estas etapas, deve ser realizada a avali-
ação dos nervos cranianos. Os 12 pares de nervos 
cranianos com seus respectivos nomes, funções e 
os testes a serem realizados são apresentados sob 
forma de tabela (Tabela 10.6). 

Observando a tabela podemos notar que os 
12 pares de nervos cranianos podem ser rapida- 

mente avaliados. Devemos lembrar apenas que, 
no conjunto, são responsáveis pela olfação, visão, 
movimentação de orelhas, pálpebras, lábios, si-
metria e tono da musculatura facial, apreensão e 
mastigação de alimentos, movimentação de lín-
gua e deglutição. Se todas estas funções estive-
rem íntegras dificilmente iremos encontrar alte-
ração nestes pares de nervos cranianos. Já se al-
guma delas estiver alterada, poderemos realizar 
provas mais específicas para localizar a anormali-
dade a um ou mais pares de nervos cranianos 
(Tabela 10.6 e 10.7). 

Algumas observações podem ser úteis na 
avaliação da função destes nervos (ver Tabela 10.6). 
O nervo olfatório é difícil de ser avaliado em gran-
des animais, não apresentando importância clíni-
ca, pois disfunções são raras e, quando ocorrem, 
as interpretações são dificultadas por anormali-
dades no comportamento do animal. Mesmo as-
sim, quando se quer testar este par, pode-se ofe-
recer alimento com os olhos vendados e observar 
se o animal se interessa, demonstrando que sen-
tiu o odor. Esta prova só oferece informações 
confiáveis em animais habituados a conviver com 
pessoas e com adequado nível de consciência.  

O segundo par de nervos cranianos (óptico) 
pode ser avaliado por meio da percepção da inte-
gridade visual e também associado com o diâme-
tro pupilar (III par). Dificuldades parciais de visão 
decorrentes de anormalidades no sistema nervoso 
são difíceis de serem observadas e diagnosticadas; 
porém, os casos mais graves podem ser determi-
nados com maior facilidade. Inicialmente, deve-
se deixar o animal locomover-se livremente em um 
ambiente diferente daquele a que está acostuma-
do, cuidando para que o mesmo não se machuque 
em algum obstáculo. Os animais cegos tendem a 
esbarrar ou ir de encontro a obstáculos. 

A alteração visual também pode ser verificada 
utilizando-se a prova de ameaça visual. Esta pro-
va deve ser realizada com um gesto de ameaça 
em direção ao globo ocular do animal que, como 
resposta, deve fechar a pálpebra (mecanismo 
protetor). Durante a realização desta prova evita-
se a produção de deslocamento de ar em direção 
ao globo ocular ou mesmo o toque manual, o que 
acarretaria um reflexo palpebral não relacionado 
ao processo visual e sim à captação sensitiva da 
região ocular e palpebral (nervo trigêmio) e à função 
efetora motora do nervo facial. É importante res-
saltar que animais com severas alterações cere-
belares podem apresentar diminuição ou ausên-
cia da resposta de ameaça visual pois existem vias 



  

  

II óptico 

III oculomotor 

IV troclear 

V trigêmio 

Visão 

Inerva músculos extra-oculares 

e contém fibras parassimpáticas 

para o controle da pupila e da 

acomodação visual. É uma com-

binação de nervo motor e au-

tonômico. Realiza também iner-

vação dos músculos que elevam 

a pálpebra superior 

Inerva músculo ocular oblíquo 

superior responsável pela movi-

mentação dos globos oculares 

Informação sensorial de córnea, 

pálpebras e cabeça; motora dos 

músculos faciais relacionados 

com a mastigação 

Realização do reflexo pupilar, 

avaliação da movimentação da 

pálpebra superior e observação 

do posicionamento e movimen-

tação do globo ocular 

Observar posicionamento dos 

globos oculares e coordenação 

de movimentos dos mesmos 

durante movimentação da ca-

beça do animal 

Oferecimento de alimento para 

os animais e teste de sensibili-

dade na face 

Anormalidade no re-

f lexo pupi lar,  ptose 

palpebral e possível 

estrabismo 

Anormalidades de posi-

cionamento (estrabismo) 

Dificuldade para apreen-

são de alimentos (man-

díbula caída em lesões 

bilaterais), atrofia de 

masseter (atrofia neuro-

gênica) e anormalidades 

sensoriais faciais 

Difícil de ser interpretado, principalmente quando 

examinamos animais não acostumados a serem 

manuseados ou quando anormalidades ence-

fálicas concomitantes estiverem presentes  

Um animal cego não possui necessariamente anor-

malidade no nervo óptico; podem ocorrer ce-

gueiras devido a lesões no córtex occipital ou 

em outras estruturas condutoras das informações 

visuais (quiasma óptico, tratos ópticos, etc.) ou 

mesmo devido a severas alterações oculares 

O reflexo pupilar deve ser interpretado corre-

lacionando com a integridade ocular e das vias 

visuais (incluindo-se aí o II par de nervos crania-

nos). Deve-se ter cuidado com a quantidade de 

luz presente no ambiente, no momento do exa-

me, para correta interpretação do teste. Deve-se 

lembrar que o medo ou a excitação dos animais 

pode interferir na resposta apresentada. Lesões 

no VII par de nervos cranianos são muito mais 

frequentes e podem também causar ptose palpe-

bral, podendo ser diferenciadas pois a ptose 

palpebral decorrente de lesões no nervo facial 

será acompanhada por paralisia e ptose labial 

Raramente é problema em animais de grande 

porte. Deve-se inicialmente ficar de frente para 

o animal e observar a posição dos globos ocu-

lares e depois movimentar o pescoço de um lado 

para o outro, observando a correção do posi-

cionamento dos globos  

E muito mais fácil e prático observar a função 

motora do que a sensitiva. Dificuldades para fe-

char e movimentar a mandíbula em razão de uma 

lesão neste nervo devem ser diferenciadas daquelas 

decorrentes de anormalidades osteomusculares 

(fraturas, etc.). Após duas semanas do início da 

paralisia pode ocorrer atrofia muscular (masseter 

e temporal) 
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Tabela 10.6 - Função, testes de avaliação e sinais de anormalidades dos nervos cranianos.  

l olfatório Olfação Oferecimento de alimentos com       Incapacidade total ou  
odor atrativo com a mão fechada        parcial de sentir odores 

Acuidade visual (acompanha       Cegueira total ou parcial 

objetos em movimento ou desvia de obstáculos), resposta 

de ameaça visual, reflexo pupilar  
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Tabela 10.6 - (Cont.) Função, testes de avaliação e sinais de anormalidades dos nervos cranianos. 

 
IX glossofaríngeo 

Oferecimento de alimentos e 

passagem de sonda nasogástrica para 

observação da deglutição, 

sensibilidade de língua utilizando-

se substâncias irritantes 

X vago 
Slap test 

(reflexo que 

testa a abdução 

da cartilagem 

arite-nóide após a percussão da 

região da escápula durante a 

expiração), oferecimento de 

alimentos, avaliação de sons 

anormais durante a respiração 

Avaliação da simetria da musculatura 

do pescoço e eletro-miografia 

Oferecimento de alimentos, mo-

vimentação da língua, simetria 

Existe uma participação do IX e X pares de ner-

vos cranianos na inervação de faringe e laringe 

sendo que os dois são avaliados de maneira 

conjunta quando relacionados a deglutição e 

movimentação de faringe. Raramente são reali-

zados testes para avaliação da sensibilidade da 

língua. 

A avaliação da sensibilidade da língua é muito 

subjetiva e não é usualmente realizada, o slap 

test pode ser realizado com auxílio do endoscó-

pio ou mesmo com a palpação manual externa. 

A via eferente deste teste envolve o nervo larígeo 

recorrente 

Pouca signíficância 

Lesões unilaterais do nervo ou do núcleo resul-

tam em atrofia unilateral da língua com dificul-

dade de retração, porém a mesma não deverá 

ficar fora da boca. Lesões bilaterais acarretam 

dificuldade de apreensão e deglutição e o ani-

mal não consegue recolher a língua para dentro 

da boca 
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Disfagia e sons inspi-

ratórios anormais (equi-

nos em exercício) em 

razão da flacidez larin-
geana 

Perda de função moto-

ra da língua 

Responsável pela inervação da 

faringe e sensibilidade da por-

ção caudal da língua 

Disfagia 

Função motora e sensorial para 

vísceras torácicas e abdominais, 

e motora, da laringe e faringe 

Motora para músculos do pes-

coço (músculo trapézio) 

Função motora da língua 

XI acessório 

XII hipoglosso 
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Quadro 10.7 - Principais sinais neurológicos observados quando as diferentes áreas encefálicas são 

acometidas. 

Síndrome cerebral: anormalidades locomotoras (podem ser discretas), nível de consciência (depressão) e 

comportamento alterados, respiração irregular, cegueira (reflexo pupilar normal), pressão da cabeça contra 

obstáculos, andar em círculos (geralmente lesões unilaterais). 

Síndrome mesencefálica: Anormalidades locomotoras, depressão mental, midríase não responsiva ou miose (visão 

normal), estrabismo. 

Síndrome pontinobulbar: Anormalidades locomotoras, alteração em diversos nervos cranianos, depressão mental. 

Síndrome vestibular: Central: nistagmo horizontal, rotatório, vertical ou posicionai, anormalidades nos nervos cra-

nianos: V, VI e VII; podem ocorrer sinais cerebelares. Periférica: nistagmo horizontal ou rotatório, possível anorma-

lidade no VII par de nervo craniano. Tanto a síndrome central quanto a periférica podem apresentar perda de equi-

líbrio, quedas, rotação de cabeça e estrabismo. 

Cerebelar: tremores de intenção na cabeça, anormalidades locomotoras (hipermetria), nistagmos, alteração na res-

posta de ameaça visual, aumento da área de sustentação do corpo (ampla base).  

Multifocal: Presença de sinais clínicos que refletem mais de uma síndrome. 

Observação: É importante ressaltar que nem todos os sinais estarão presentes em determinadas situações e que as anor-

malidades caracterizadas por sinais multifocais são as mais frequentemente encontradas em animais de grande porte.  

cerebelares importantes na sua modulação. A via 
aferente (impulsos que chegam ao SNC) da res-
posta de ameaça visual envolve as estruturas ín-
tegras das vias visuais e sua interpretação no cór-
tex occipital. A oclusão da pálpebra depende da 
via eferente (impulsos que deixam o SNC) com-
posta pelo córtex visual contralateral e pelo sis-
tema motor (ipsilateral ao estímulo) do nervo facial. 
O reflexo pupilar também pode ser utilizado 
para avaliação do nervo óptico e do nervo oculo-
motor. Este reflexo é desencadeado em razão da 
integração das informações transmitidas pelo nervo 
óptico e nervo oculomotor acarretando miose ou 
midríase. A retina capta a informação luminosa e 
a transforma em impulsos elétricos, que serão 
conduzidos pelo nervo óptico até o quiasma óp-
tico, onde um grande percentual de fibras sofre 
decussação. A partir do quiasma óptico estas in-
formações trafegam pelo trato óptico passando pelo 
mescncéfalo indo posteriormente ao córtex cere-
bral (formação de imagens). Durante a passagem 
pelo mesencéfalo ocorre o estímulo do núcleo do 
nervo oculomotor (III par de nervo craniano) ali 
localizado. O estímulo do núcleo do nervo oculo-
motor irá gerar informações (transmitidas pelo 
nervo oculomotor) que provocarão diminuição do 
diâmetro pupilar (miose). Quando o ambiente está 
escuro ocorrerá uma dilatação da pupila denomi-
nada midríase. A midríase e miose são importan-
tes para a maior ou menor captação de luz me-
lhorando a acuidade visual em ambientes com 
menor luminosidade ou protegendo as estruturas 
oculares em ambientes com grande quantidade de 
luz, respectivamente. 

Este é um exemplo de um arco reflexo me-

diado por um nervo sensitivo (óptico) e um ner-

vo motor (oculomotor), que permite a avaliação 

da integridade das estruturas envolvidas. Portan-

to, para que ocorra a miose após um estímulo 

luminoso deve haver integridade destas vias até 

a efetuação do reflexo. Um reflexo pupilar ade-

quado não implica necessariamente que o animal 

esteja enxergando, pois para que isto ocorra as 

vias devem estar íntegras até o córtex occipital.  

Ao colocarmos um animal em uma sala escu-
ra e iluminarmos o olho direito com uma lanter-

na, deverá ocorrer a diminuição do diâmetro da 

pupila testada (miose ipsilateral) e também irá 

ocorrer uma miose discreta na pupila esquerda 

(reflexo consensual). O contrário ocorre quando 

iluminamos o outro olho. Este mecanismo de 

fechamento consensual da pupila deve-se ao cru-

zamento das fibras ocorrido no quiasma óptico e 

também às conexões entre o mesencéfalo esquerdo 

e direito. Em razão da posição dos globos ocula-

res (em grandes animais), é complicado para o 

examinador realizar sozinho a avaliação do refle-

xo pupilar consensual e direto, ao mesmo tempo. 

Podemos perceber pela breve descrição das vias 

visuais que lesões encefálicas localizadas na re-

gião de córtex occipital podem acarretar cegueira 

sem anormalidades do reflexo pupilar já que as 

vias que envolvem este reflexo estão localizadas 

mais rostralmente, sendo um exemplo disto a 

polioencefalomalácia dos bovinos. 

Como na maioria das vezes observamos es-

tes animais em ambiente aberto e não em uma  
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sala escura, precisamos fazer uma modificação no 
procedimento do exame. Deve-se fechar os dois 
olhos com a mão e observar o reflexo pupilar de 
cada um de forma individual (mantendo sempre 
um deles fechado) com o posicionamento da ca-
beça do animal em direção ao sol. Não devemos 
fechar apenas um olho e em seguida abri-lo pois 
o reflexo consensual originado no olho deixado 
aberto irá diminuir o reflexo a ser testado. O exame 
de fundo de olho (fundoscopia) permite a avalia-
ção da papila óptica e deve ser realizado quando 
os animais apresentarem-se cegos e com diminui-
ção do reflexo fotomotor. Este exame também é 
realizado quando há suspeita de aumento de pres-
são intracraniana, pois a papila pode refletir esta 
alteração, apresentando alterações como perda da 
definição do seu bordo. 

O diâmetro pupilar também é influenciado 
pelos músculos dilatadores da pupila, inervados 
por fibras simpáticas originadas do gânglio cervi-
cal cranial (em razão deste fato ocorre a dilatação 
pupilar quando os animais estão com medo ou 
excitados). Lesões simpáticas (os locais mais fre-
quentes são bolsa gutural ou lesões cervicais) 
podem acarretar a denominada síndrome de 
Horner, que consiste em discreta ptose da pálpe-
bra superior, miose e discreta protrusão da 3a 

pálpebra. Associada a estes sinais observa-se su-
dorese na base da orelha e pescoço.  

A descrição do exame do IV, V e VI pares de 
nervos cranianos está resumida na Tabela 10.6, já 
apresentada neste capítulo.  

O VII par de nervo craniano é o mais frequen-
temente observado com alterações em animais de 
grande porte. Possui seu corpo celular localizado 
no tronco encefálico, sendo responsável pela função 
motora da orelha, pálpebra e lábios. É importan-
te diferenciarmos as lesões localizadas no corpo 
celular daquelas ocorridas no seu trajeto neuronal. 
Lesões localizadas na região de tronco encefálico 
geralmente são acompanhadas por envolvimento 
de outros pares de nervos cranianos em razão da 
proximidade na localização de seus núcleos. Le-
sões periféricas podem ocorrer em virtude de al-
terações durante o trajeto deste nervo, que é 
bastante superficial. O reflexo palpebral serve para 
avaliar a função motora do nervo facial. A descri-
ção do exame e alterações encontradas nos VIII, 
IX, X, XI e XII pares estão na Tabela 10.6, já apre-
sentada neste capítulo. 

O sistema vestibular tem a função de inte-
gração animal e ambiente no que diz respeito à 
gravidade. Ajuda a manter a posição dos olhos, 

tronco, membros e cabeça durante os movimen-
tos. Contém receptores na orelha, nervo vestibu-
lar, núcleo vestibular, cerebelo e tratos vestibula-
res na medula espinhal. 

A presença de nistagmo é um bom indicati-
vo da ocorrência de lesões vestibulares e deve ser 
avaliado quanto à sua direção de movimento rá-
pido. Sempre em lesões vestibulares periféricas 
e geralmente em enfermidades vestibulares cen-
trais a fase rápida do movimento é contrária ao 
lado da lesão. O nistagmo originado de doenças 
vestibulares periféricas pode ser horizontal ou 
discretamente rotatório, enquanto na doença cen-
tral pode ocorrer em qualquer direção. Apesar de 
ser possível, durante as fases agudas de doenças 
vestibulares, que um nistagmo espontâneo este-
ja presente com a cabeça em posição de descan-
so, pode ser necessário, nestas ocasiões, manter a 
cabeça em postura anormal para a indução do 
mesmo. 

As alterações encefálicas podem acarretar 
distúrbios locomotores variando de uma discreta 
incoordenação motora, andar compulsivo ou até 
o decúbito permanente. Estas alterações estão 
presentes em razão das lesões nos núcleos moto-
res. Sendo assim, um equino com abscesso ou com 
leucoencefalomalácia pode apresentar alterações 
locomotoras variando de uma discreta incoorde-
nação até um decúbito. Quando estão presentes 
alterações locomotoras (de origem neurológica) 
sem outras anormalidades encefálicas, o sítio de 
alteração deve estar localizado na medula espi-
nhal ou nervo periférico. 

As anormalidades observadas dependem prin-
cipalmente do local afetado. Portanto, a identifi-
cação do local é muito importante para a caracte-
rização do processo. O Quadro 10.7 apresenta os 
principais sinais neurológicos observados quan-
do as diferentes áreas encefálicas são acometidas. 
Os processos infecciosos, metabólicos, tóxicos ou 
degenerativos promovem lesões difusas acome-
tendo grandes extensões do encéfalo, sendo os 
processos de ocorrência mais frequente. 

LESÕES MEDULARES -

INCOORDENAÇÃO MOTORA 

Introdução 

Gomo foram referidas anteriormente, anor-
malidades encefálicas podem acarretar alterações 
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Tabela 10.7 - Correlação entre anormalidades observadas no exame neurológico e respectivas estruturas 

envolvidas. 

Visão 

Resposta de ameaça visual 

Tamanho e simetria pupilar  

Reflexo pupilar 

Posição e movimento do globo ocular  

Normalidade e simetria da musculatura facial  

Reflexo palpebral 

Movimentação da orelha, pálpebra e lábio 

Sensibilidade facial 

Tono mandibular normal  

Pálpebras são mantidas abertas em posição normal 

Resposta normal aos sons 

Animal deglute corretamente e move  

adequadamente a língua Tono lingual está normal e a 

musculatura 
da língua está simétrica 

Observação: Os nervos cranianos em itálico possuem função sensitiva para as provas acima citadas. Notar que o V par possui 

função mista, isto é, possui componentes sensitivos e motores. 

locomotoras que variam desde uma discreta in-
coordenação até o decúbito permanente. Isto ocorre 
pois os centros motores, localizados no encéfalo 
e responsáveis pelo início da atividade motora, 
foram afetados. Agora iremos avaliar o paciente 
com anormalidade locomotora sem alteração 
encefálica. É muito importante, nos animais de 
grande porte, a avaliação clínica das anormalida-
des locomotoras em razão das alterações na me-
dula espinhal. Esta avaliação clínica tem como 
objetivo a localização da lesão em uma determi-
nada região da medula espinhal, para que os 
diagnósticos diferenciais possam ser definidos com 
maior segurança. Lesões severas levam a uma in-
capacidade locomotora e consequente decúbito, 
enquanto processos mais brandos acarretam uma 
anormalidade locomotora caracterizada por dimi-
nuição proprioceptiva e motora, para a qual utili-
zaremos aqui o termo de incoordenação motora. 

O Quadro 10.8 apresenta alguns aspectos que, 
quando observados durante o exame físico de 
qualquer animal, podem fornecer indícios suficien-
tes para que um exame neurológico seja realizado. 

Procuramos facilitar o exame físico e seguir 
sempre os objetivos básicos de um exame neuro-
lógico: definição da existência ou não de anorma-
lidade neurológica, confirmar se esta anormalidade 
está localizada na medula espinhal, definir qual a 
região afetada, elaborar os principais diagnósti-
cos diferenciais, realizar os exames complemen- 

tares e, finalmente, instituir o diagnóstico, prognós-

tico e tratamento (Quadro 10.9). 

Considerações Anatómicas e 
Funcionais 

A medula espinhal tem várias funções e uma 
delas é a integração entre o sistema nervoso pe-
riférico (SNP) e o encéfalo. Podemos avaliar a sua 
integridade observando a capacidade motora de 
um determinado animal e também a capacidade 
de percepção de estímulos sensoriais (captados 
nos membros e interpretados no encéfalo). Po-
rém, a medula é muito mais do que apenas um 
carreador de informações motoras do encéfalo para 

Quadro 10.8 - O que observar no exame físico 

que pode ser indicativo de anormalidade 

neurológica? 

Durante o exame físico de qualquer animal, a atenção 

a alguns aspectos pode revelar a necessidade de um 

exame neurológico com a finalidade de detectar anor-

malidades na medula espinhal. Deve-se prestar aten-

ção à simetria da musculatura corporal, simetria de 

pescoço e tronco, tono anal e da cauda, posturas 

adotadas em descanso e padrão de locomoção. Quando 

a medula espinhal apresenta anormalidades, alguns 

dos itens acima podem estar alterados.  

// par, córtex cerebral occipital (ou as vias entre os dois), olhos 

// par, Vil par, cérebro e cerebelo 

// par, III par, sistema nervoso simpático 

// par, III par 

III par, IV par, VI par, VIII par 

V par 

V par, VII par 

VII par 

V par 

V par 

111 par, VII par, sistema nervoso simpático 

VIII 

IX, X, XII 

XII par 
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Quadro 10.9 - Objetivos do exame neurológico. 

O exame neurológico tem como objetivos iniciais confirmar a existência ou não de anormalidades neurológicas e 

verificar a localização anatómica do problema. A localização pode ser focal ou multifocal. A medula pode ser 

funcional e morfologicamente dividida em C1-C5; C6-T2; T3-L3; L4-S2; S3-Ca. As lesões focais acometendo os 

conjuntos de segmento citados anteriormente produzirão sinais semelhantes, isto é, uma lesão acometendo T8 ouT18 

irá produzires mesmos sinais clínicos nos membros posteriores. 

o SNP, ou sensoriais do SNP para o encéfalo. Ela possui importantes centros responsáveis pela 
postura e coordenação de movimentos nas regiões de C6-T2 e L4-S2. Um exemplo da complexidade da 
medula espinhal pode ser observado em lesões medulares cervicais, em que ocorre a síndrome de 
Horner (Quadro 10.10). 

A atividade motora normal depende da iniciação de estímulos originados nos centros motores 
superiores localizados no encéfalo. Estes impulsos serão transmitidos para as estruturas musculares. 
Para isto, c necessária a integridade medular e também do sistema nervoso periférico (nervos 
espinhais). 

Quando a atividade motora apresenta alterações em razão de anormalidades no sistema nervoso, 
devemos pensar que alguma parte da transmissão das informações originadas nos centros motores 
encefálicos e sua passagem para a estrutura efetora, neste caso um músculo, não está adequada. Ao 
contrário, quando algum estímulo sensorial (tátil, térmico, dor e pressão) ou proprio-ceptivo não está 
sendo adequadamente levado ao encéfalo para interpretação, a causa pode estar em uma lesão medular, 
dificultando a transmissão destas informações (Quadro 10.11). Logicamente 

Quadro 10.10 - Algumas informações sobre a síndrome de Horner. 

Determinadas lesões na região cranial da medula espinhal torácica podem provocar a síndrome de Horner (ptose da 

pálpebra superior, miose e protrusão da 3
a 
pálpebra, geralmente acompanhada de sudorese unilateral da região facial). 

Estes sinais ocorrem em razão da lesão dos nervos simpáticos no tronco vagossimpá-tico, que cursa da medula 

espinhal torácica cranial até próximo à órbita. É importante lembrar que esta síndrome também pode ocorrer 

decorrente de lesões na bolsa gutural, avulsão do plexo braquial ou neo-plasias próximas à região orbital. 



Quadro 10.11 - O que é e como avaliar a propriocepção? 

A propriocepção é a capacidade de percepção do posicionamento dos membros, sendo realizada pela integração 

das informações obtidas por receptores periféricos com os núcleos encefálicos. As vias pro-prioceptivas estão 

presentes na medula espinhal, divididas em tratos e fascículos, podendo ser consciente ou inconsciente. 

A maneira mais adequada de avaliar a propriocepção é parando o animal subitamente após a locomoção em linha 

reta, círculos ou após afastá-lo e observar o tempo que os membros demoram para retornar a uma posição 

adequada. Algumas vezes, quando examinamos animais mansos em estação e deslocamos apenas um dos 

membros para o lado, este membro pode permanecer em posição anormal durante período de tempo considerado 

maior que o normal, sem que isso signifique anormalidade. 

anormalidades encefálicas poderão acarretar tanto alterações motoras quanto sensoriais, porém o 
exame neurológico deve ser adequadamente realizado para excluir o encéfalo como sede da lesão. 

Por exemplo, para que um animal tenha um adequado padrão locomotor, a atividade motora é 

iniciada nos centros motores encefálicos e estes estímulos são transportados à medula espinhal. Em 

alguns centros encefálicos esta informação é integrada com informações propriocepti-vas ascendentes 

que fornecem dados da periferia, informando a posição dos membros. Estes dados associados 

permitem a modulação de um estímulo encefálico que possibilite uma adequada iniciação e 

manutenção dos movimentos. Para que estes sejam adequadamente efetuados, a integridade 

medular é essencial, permitindo que as informações produzidas cheguem até os músculos. Qualquer 

alteração significativa neste processo pode deflagrar anormalidades locomotoras que irão variar 

desde anormalidades discretas até as mais severas que irão provocar o decúbito (Quadro 10.12). 

As etiologias das anormalidades medulares são bastante diversificadas e, para uma melhor apre-

sentação do exame, discutiremos inicialmente o exame da incoordenação motora, caracterizada 

inicialmente por uma lesão parcial da medula espinhal e, portanto, em animais que continuam a se 

locomover, porém cuja locomoção não é normal. 

Lesões medulares discretas ou parciais causam anormalidades locomotoras e sensoriais. De 

maneira geral as anormalidades locomotoras de 
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Quadro 10.12 - Do que depende o padrão normal de locomoção? 

De uma forma bem simples podemos afirmar que o padrão locomotor normal depende da integridade de todos os 

componentes que participam do processo de locomoção: encéfalo, medula espinhal, nervos, músculos, ossos, ten dões, ligamentos 

e receptores nervosos localizados em articulações, músculos, tendões e ligamentos. Quando uma destas estruturas estiver 

comprometida, o padrão locomotor poderá estar afetado. Devemos também lembrar que, para que um correto padrão locomotor 

seja elaborado, deve haver integração com as informações obtidas da periferia informando o posicionamento dos membros 

(propriocepção), sendo esta integração realizada no encéfalo (podendo ser uma integração consciente realizada no tronco 

encefálico ou inconsciente realizada no cerebelo). A anormalidade locomotora de origem neurológica decorre de inadequada 

integração, formulação ou encaminhamento dos estímulos motores e proprioceptivos, sendo que isto pode ocorrer em 

diversos locais: 

a) anormalidade em centros motores superiores no encéfalo alterando a formulação dos estímulos responsáveis  

pela iniciação dos movimentos; 

b) anormalidade no troco encefálico dificultando a integração dos estímulos motores com os estímulos propriocep  

tivos conscientes; 

c) anormalidades no cerebelo acarretando anormalidades motoras e proprioceptivas inconscientes;  

d) anormalidade na medula espinhal afetando a transmissão de estímulos motores (eferentes) e de estímulos pro 

prioceptivos (aferentes); 

e) anormalidades nos nervos espinhais periféricos impedindo a chegada dos estímulos até os grupos musculares,  

ou impedindo a transmissão de estímulos proprioceptivos captados na periferia (músculos, tendões, ligamentos 

e articulações) até a medula espinhal.  

A lesão em qualquer um destes locais irá acarretar anormalidades locomotoras de origem neurológica manifestadas por sinais de 

fraqueza, ataxia, hipermetria e espasticidade.  

origem neurológica envolvem sinais de fraque- za muscular (aqui também utilizaremos o ter-



mo paresia, que significa incapacidade parcial 
de realizar movimentos voluntários), sinais de 
ataxia (a ataxia também é um termo frequente-
mente utilizado em português como sinónimo 
de incoordenação motora de um modo geral), 
sinais de espasticidade e sinais de hipermetria. 

Na maioria das vezes estes sinais estarão as-
sociados, sendo difícil a sua identificação indi-
vidual. O importante é que as anormalidades 
locomotoras de origem neurológica serão carac-
terizadas por dois ou mais destes sinais, aco-
metendo um ou mais membros que, como con-
sequência, apresentarão um padrão locomotor 
anormal (Quadro 10.13). 

Quadro 10.13 - O que caracteriza os padrões de locomoção do equino com incoordenação motora? 

De maneira geral os equinos com incoordenação motora apresentam padrões anormais de locomoção em razão de sinais de 

ataxia, paresia, espasticidade e hipermetria. Estes sinais frequentemente estão associados, dificultando a sua identificação, e são 

caracterizados por: 

Paresia: a fraqueza muscular pode ser reconhecida observando-se: diminuição do arco durante a troca do passo, passos mais curtos, 

retardo na troca do passo, pisar sobre o boleto, pivô sobre o membro interno durante a manobra de andar em círculos fechados, 

raspar a pinça no chão, tropeçar em objetos, falta de sustentação corporal (mais evidente quando presente nos quatro membros), falta 

de força para resistir a deslocamentos laterais quando puxado pela cauda ou empurrado na garupa (especialmente durante 

movimento), tremores musculares durante o apoio do membro.  

Ataxia: é caracterizada por aumento dos deslocamentos laterais do tronco e garupa, passo mais largo, abdução do membro 

posterior posicionado externamente durante o movimento em círculos, cruzar os membros abaixo do corpo e pisar no membro 

oposto. 

Espasticidade: diminuição de flexão articular acarretando passos mais curtos, não ocorrendo a elevação adequada durante a troca 

do passo, podendo ser definida como um andar rígido ou espástico. Às vezes é difícil diferenciar dos passos curtos presentes nos 

animais com paresia em razão da diminuição da força muscular. Para tanto, é necessário realizar manobras de deslocamento lateral; 

nesta manobra os animais com paresia serão facilmente deslocados e aqueles apresentando espasticidade não. Este tipo de 

anormalidade é principalmente observado em lesões dos neurônios motores superiores na substância branca da medula espinhal.  

Hipermetria: é caracterizada principalmente por exagerada flexão articular, sendo particularmente observada em lesões do 

trato espinocerebelar na medula espinhal.  
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Incoordenação Motora - 

Conceituação 

 

Inicialmente devemos conceituar o que é a 
incoordenação motora e por que ela ocorre. Uti-
lizaremos aqui o termo incoordenação motora para 
o padrão de locomoção apresentado por animais 
portadores de anormalidades locomotoras de ori-
gem neurológica. Este termo refere-se a um con-
junto de sinais (balanço exagerado da pelve durante 
a locomoção, falta de firmeza nos membros ante-
riores e/ou posteriores, passo mais curto, abdução 
exagerada dos membros quando o animal anda 
em círculos, cruzar os membros sob o corpo, pi-
sar no membro oposto ou anterior, pivô do mem-
bro, movimento de rotação sobre o próprio eixo 
sem tirar o pé do chão localizado internamente 
durante a locomoção em círculos fechados, 
hipermetria, arrastar a pinça durante a troca do 
passo) que ocorrem em virtude da inadequada 
integração, formulação ou transmissão das infor-
mações motoras e proprioceptivas a seu local de 
destino final. Estes sinais podem ser classificados 
em um dos quatro grupos a seguir: paresia, ataxia, 
espasticidade e hipermetria. Para que um animal 
apresente uma anormalidade locomotora de ori-
gem neurológica, ao menos dois dos grupos aci-
ma citados devem estar presentes (Quadro 10.14). 

A incoordenação motora é uma anormalida-
de muito mais comum nos equinos do que em 
outras espécies de grande porte. Portanto, a mai-
or parte das informações fornecidas estará rela-
cionada ao exame desta espécie. O exame nas ou- 

Quadro 10.14 - Por que ocorrem sinais de ataxia, 

paresia, hipermetria e espasticidade em lesões 

localizadas na medula espinhal? 

Estes sinais ocorrem isoladamente ou associados, de-

pendendo do local da medula espinhal lesado. Por exemplo: 

os sinais de paresia são mais frequentes e intensos quando 

ocorrem lesões nos corpos celulares dos neurônios motores 

inferiores localizados na substância cinzenta da medula 

espinhal (H medular). A paresia também pode ser observada 

quando os axônios dos neurônios motores superiores 

localizados na substância branca da medula espinhal 

apresentarem anormalidades, geralmente quando isto ocorre 

são observados sinais de espasticidade concomitantemente. 

A hipermetria é geralmente observada quando ocorrem 

lesão dos tratos espinocerebelares. A ataxia pode ser 

observada tanto em lesões do trato espinocerebelar quanto 

do vestibuloespinhal. 

trás espécies pode ser realizado com pequenas 
modificações e interpretado da mesma forma, 
levando-se em consideração que os diagnósticos 
são diferentes para cada espécie (Quadro 10.15). 

A incoordenação motora equina muitas ve-
zes é denominada de bambeira, ataxia ou síndro-
me de Wobbler. O termo Wobbler ainda é obser-
vado como um sinónimo da incoordenação moto-
ra equina, sendo que alguns autores preferem 
utilizá-lo apenas como uma de suas várias causas 
(malformação vertebral cervical com consequen-
te estenose no canal medular e compressão do 
tecido nervoso). 

A incoordenação motora equina é mais fre-
quentemente observada do que as anormalida-
des encefálicas e sua importância reside no fato 
de incapacitar o animal para suas funções mais 
básicas. Um equino com incoordenação motora, 
mesmo discreta, pode ter dificuldade para obter 
bom desempenho em provas esportivas; em sua 
intensidade moderada impede o animal de ser 
montado em razão dos riscos de queda e, por 
último, nos casos mais graves, sua função como 
reprodutor ou matriz estarão comprometidas (desde 
a colheita de sémen até a sustentação de seu peso 
durante a gestação). Por estes motivos estes pa-
cientes devem ser submetidos a um exame neu-
rológico completo para que o diagnóstico seja 
estabelecido e as melhores condutas terapêuti-
cas adotadas. 

Um dos maiores desafios do exame dos ani-
mais apresentando incoordenação motora é a di-
ficuldade de diferenciação entre determinadas 
posturas e padrões de locomoção presentes nos 
animais com alterações osteomusculares e aque-
les apresentando apenas anormalidades neuroló-
gicas. Para que esta diferenciação seja possível 
deve-se realizar um adequado exame do sistema 
osteomuscular e observar atentamente o padrão 
de locomoção, procurando caracterizar os sinais 
sugestivos de anormalidades neurológicas. 

. 

Quadro 10.15 - Por que ocorre a incoordenação 

motora? 

A incoordenação motora ocorre em razão de anorma-

lidades neurológicas proprioceptivas e motoras que 

provocam alterações no padrão normal de locomoção. 

Pode ser provocada por anormalidades encefálicas, medulares 

ou no sistema nervoso periférico. A identificação da 

presença dos sinais clínicos sugestivos é o primeiro passo 

para confirmação do problema e também para o 

diagnóstico. 
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Algumas vezes discretas anormalidades neu-
rológicas podem estar encobertas por alterações 
osteomusculares e outras vezes existem associa-
ções entre problemas osteomusculares (osteocon-
drose) e neurológicos afetando a medula espinhal 
(mielopatia vertebral cervical estenótica). 

1NCOORDENAÇÃO MOTORA -

EXAME NEUROLÓGICO 

A anamnese deve evidenciar o início do processo 
e sua evolução, já que estes dados são muito 
importantes para o diagnóstico diferencial. Atual-
mente, com o uso intenso dos animais, as quei-
xas dos proprietários ocorrem logo após uma queda 
de performance em animais utilizados em provas 
esportivas. Outras vezes, os sinais são apenas 
relatados quando mais acentuados, chegando in-
clusive a provocar quedas nos animais. Deve-se 
questionar também o manejo, esquema de vaci-
nações e tratamentos já realizados. Uma boa his-
tória clínica é realizada quando existe um ade-
quado conhecimento das enfermidades que fa-
zem parte do diagnóstico diferencial. 

Devemos sempre seguir um protocolo para o 
exame da incoordenação motora, pois isto facili-
tará a colheita de informações, não permitindo o 
esquecimento de parte importante do exame. De 
maneira geral o exame craniocaudal (iniciando na 
região anterior do animal e terminando na poste-
rior) é bastante eficiente e facilita a interpreta-
ção dos resultados obtidos. 

O primeiro passo para um exame detalhado 
é a suspeita de que o problema realmente exista. 
Com esta finalidade, deve-se observar o padrão 
de locomoção do animal, determinar se está apre-
sentando os sinais de incoordenação motora e 
proceder a um adequado exame físico para ex-
cluir-se anormalidades osteomusculares (que 
possam produzir sinais semelhantes aos observa-
dos na incoordenação motora). 

Não existindo anormalidades osteomusculares 
ou caso as mesmas não justifiquem o padrão 
locomotor apresentado, devemos durante o exa-
me do sistema nervoso procurar sinais sugestivos 
de comprometimento neurológico.  

O exame neurológico deve ser iniciado ava-
liando-se a integridade das estruturas encefálicas, 
devendo-se lembrar que os centros motores es-
tão localizados no encéfalo, portanto a incoorde-
nação motora pode ter sede em lesões encefálicas. 
Com relação aos centros motores existentes no 

encéfalo devemos ressaltar uma diferença que 
existe entre os primatas e os equinos. Nos primatas 
o trato cerebrospinal apresenta grande importân-
cia na iniciação e manutenção do padrão locomotor, 
enquanto em equinos esta importância é reduzi-
da, sendo que animais com lesões cerebrocorticais 
apresentarão anormalidades apenas em ativida-
des mais refinadas de locomoção como, por exem-
plo, o salto de obstáculos. 

Inicialmente deve-se observar o padrão de 
locomoção dos animais avaliados. Isto deve ser 
feito com o animal a passo, que é a atividade mais 
simples e, posteriormente, se o grau de incoor-
denação não for muito severo, deve-se colocá-lo 
a trote. A sequência do exame e as manobras a 
serem realizadas estão indicadas no Quadro 10.16. 

Deve-se observar que a dificuldade das pro-
vas aumenta ou diminui dependendo da mano-
bra realizada (por exemplo, descer uma rampa é 
uma atividade que requer uma integridade muito 
maior das vias responsáveis pela condução das 
informações do que andar em uma superfície plana, 
já que existem inúmeras informações sendo cap-
tadas e processadas para que o animal se posicione 
com um membro em plano diferente de outro, o 
mesmo ocorrendo quando o animal está sendo 
colocado para andar para trás ou mesmo andando 

Quadro 10.16 - Principais manobras a serem realizadas 

para avaliação da locomoção e postura. 

• Postura. 

• Simetria de pescoço e tronco.  

• Andar em linha reta. 

• Trotar em linha reta. 

• Afastar. 

• Andar em círculos abertos. 

• Andar em círculos fechados. 

• Descer e subir rampas. 

• Ultrapassar pequenos obstáculos durante a locomoção. 

• Observação do andar com o animal montado.  

• Andar com o pescoço estendido e flexionado.  

• Palpação do pescoço e coluna dorsal. 

• Manipulação do pescoço. 

• Resposta cervical e cervicofacial.  

• Sensibilidade do pescoço. 

• Reflexo musculocutâneo. 

• Slap-test. 

• Deslocamento lateral dos membros anteriores. 

• Observação de atrofias musculares. 

• Deslocamento da garupa com o animal parado e 

também durante a locomoção. 

• Observação do tono anal, movimentação da cauda 

e sensibilidade perineal.  

• Palpação retal. 
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cm círculos). Anormalidades locomotoras discre-
tas durante a locomoção a passo ou trote serão 
acentuadas durante as provas mais complexas. 

Durante estas provas deve-se procurar sinais 
que indiquem a presença de incoordenação mo-
tora. Estes sinais estão presentes em razão da 
ausência ou diminuição de atividade motora e/ou 
proprioceptiva adequadas, produzindo sinais de 
paresia, ataxia, hipermetria ou espasticidade. 

O balanço da pelve, um sinal que chama a 
atenção e é denominado de bambeira, é decor-
rente de um misto de anormalidades motoras e 
proprioceptivas. 

Todos os sinais descritos acima podem estar 
ou não presentes. Muitas vezes apenas alguns deles 
são observados. Em um animal com alteração do 
padrão locomotor decorrente de anormalidades 
neurológicas, dois ou mais dos sinais anteriormente 
citados deverão estar presentes. É importante a 
observação minuciosa do padrão de locomoção para 
que estes sinais possam ser identificados. A pre-
sença de pessoas familiarizadas com a locomoção 
do animal durante o exame é importante para 
informar se aquele padrão de locomoção é o nor-
malmente observado. De maneira geral o trote é 
o padrão de locomoção mais útil na diferenciação 
de lesões osteomusculares e neurológicas. 

O examinador precisa, após a realização dos 
testes, saber identificar a presença de fraqueza 
(paresia), ataxia, hipermetria ou espasticidade em 
cada um dos membros do animal examinado. 

Muitas vezes as anormalidades são eviden-
tes, outras não. Portanto, todas as manobras cita-
das devem ser realizadas para que se possa iden-
tificar os sinais presentes, verificar a intensidade 
e determinar quais os membros acometidos. Deve-
se ressaltar que manobras que coloquem em ris-
co a integridade dos animais e que porventura 
possam ocasionar quedas devem ser evitadas. Da 
mesma forma, nunca se deve colocar em decúbi-
to um animal adulto de grande porte com incoor-
denação motora para realizar os reflexos espinhais 
de membros anteriores e posteriores. Colocar um 
animal de grande porte em decúbito pode trazer 
riscos ao animal e aos examinadores, ao mesmo 
tempo em que as informações obtidas seriam de 
pouca importância, já que espera-se normalida-
de dos reflexos espinhais nos membros dos ani-
mais com incoordenação motora. 

Durante a avaliação dos animais, o padrão de 
anormalidade deve ser graduado para cada mem-
bro segundo a classificação de O a 5 para a inco-
ordenação motora equina (Quadro 10.17). 

Quadro 10.17 - Graduação para análise da locomoção 

e postura de equinos com anormalidades neurológicas. 

Este quadro é adotado pelos autores para avaliação da 

locomoção e postura do equino com incoordenação 

motora, modificado de Mayhew (1 989) e Reed (1 998). 

0 - Padrão normal de locomoção. 

1 - Anormalidades dificilmente observadas durante a 

locomoção em linha reta, mas confirmadas após a 

realização de manobras especiais. 

2 - Anormalidades facilmente observadas durante a 

locomoção em linha reta e exacerbadas após a reali 

zação de manobras especiais (andar em círculos fe 

chados, descer rampa, afastar, etc.). 

3 - O animal pode cair quando manobras especiais 

são realizadas e geralmente apresenta posturas anor 

mais mesmo quando parado. 

4 - Quedas espontâneas durante a locomoção. 

5 - Decúbito permanente. 

Esta graduação é importante pois permite saber 
quais os membros acometidos, qual o grau de aco-
metimento de cada membro e facilita o acompa-
nhamento neurológico do tratamento instituído. 
Esta graduação também ajudará no diagnóstico 
diferencial pois determinadas enfermidades apre-
sentam características de assimetria lateral. 

Anormalidades mais discretas podem ser 
evidenciadas com as manobras especiais apresen-
tadas no Quadro 10.16, sendo que normalmente 
as mais úteis são: a locomoção em trote, a descida 
de rampa e o andar em círculos fechados com uma 
mão na cauda e outra no cabresto.  

Alguns aspectos merecem consideração espe-
cial durante a realização destas manobras. Sendo 
assim apresentamos algumas informações adicio-
nais sobre o slap fest, o reflexo cervicofacial e o reflexo 
cutâneo do tronco, nos Quadros 10.18,10.19 e 10.20. 

A partir do momento em que as anormalida-
des foram evidenciadas e sabemos que o animal 
possui uma incoordenação motora, o próximo passo 
é a localização desta lesão. Como já foi comenta-
do, a medula pode ser dividida em cinco regiões 
(cervical, cervicotorácica, toracolombar, lombos-
sacral e sacrococcígea). Outros padrões de divi-
são podem ser encontrados na literatura; porém, 
esta é a mais útil para localização de sinais de 
incoordenação motora. A Figura 10.51 correla-
ciona a região medular afetada com a anormali-
dade observada. 

Apresentaremos a localização dos casos de 
incoordenação motora sob a forma de algoritmo. 
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Quadro 10.18 - O que é e para que serve a 

realização do slap test ou resposta toracolaríngea? 

O slap teste um método útil para avaliar a integridade 

medular e também a integridade do nervo laríngeo 

recorrente. O teste é realizado com estímulo sobre a 

região anterior do costado, logo após a escápula, 

observando-se a movimentação da cartilagem arite-nóide 

contralateral. Esta observação pode ser realizada tanto 

manualmente (palpação externa), como por visualização 

das estruturas utilizando-se o endoscó-pio. A diminuição 

ou ausência da movimentação da cartilagem pode ser 

encontrada em três situações: 

1. Impossibilidade de chegada de estímulos aferentes 

ao bulbo, decorrente de lesões significativas na 

medula espinhal cervical e cranial torácica.  

2. Anormalidades na transmissão de estímulos eferentes 

até a musculatura em razão da lesão no nervo laríngeo 

recorrente. 

3. O reflexo pode estar abolido em cavalos tensos ou 

assustados em razão da interferência de núcleos 

encefálicos. 

apresentar anormalidades de grau l nos membros 
posteriores, sem apresentar alterações perceptí-
veis nos membros anteriores, e esta lesão pode 
estar localizada na região cervical. 

Com o exame de vários animais com incoor-
denação motora, começa a ficar mais fácil a iden-
tificação dos sinais; porém, uma dificuldade ge-
ralmente permanece com o decorrer do tempo: 
algumas vezes fica difícil determinar o grau de 
anormalidade quando o membro contralateral ou 
mesmo os anteriores apresentam um determina-
do déficit que pode ser compensatório para dar 
equilíbrio ao animal, sendo que este posiciona-
mento pode sugerir uma anormalidade. As ma-
nobras realizadas durante a avaliação e a cuida-
dosa observação das respostas obtidas podem aju-
dar na diferenciação. A manobra de elevação de 
um dos membros anteriores, associada ao deslo-
camento lateral do animal com o ombro e verifi-
cação da resposta de normalidade (deslocar late-
ralmente o membro contralateral apoiado no chão), 
poderá ser útil para verificar se existe ou não corn- 

  

A partir do momento que a lesão foi localizada 
em um ou mais segmentos da medula espinhal, 
devemos verificar se existe uma simetria lateral 
ou não. Observando os sinais apresentados por 
um determinado animal e, em seguida, seguindo 
o caminho sugerido pelo algoritmo apresentado 
na Figura 10.52, poderemos localizar a lesão em 
um determinado segmento espinhal.  

Outro aspecto importante de ser relembrado 
é que a medula cervical possui tratos e fascículos 
em locais separados para os membros anteriores 
e posteriores. As fibras responsáveis pelo enca-
minhamento das informações para os membros 
posteriores caminham mais superficialmente na 
medula espinhal cervical. Por isso, compressões 
externas no tecido medular cervical provocam 
alterações mais evidentes nos membros posteriores 
do que em membros anteriores (no máximo um 
grau de diferença). Algumas vezes o animal pode 

Quadro 10.19 - O que é e para que serve o reflexo 

cervicofacial ? 

O reflexo cervicofacial é realizado após a percussão da 

região ventral das segundas e terceiras vértebras cervicais, 

produzindo uma resposta ipsilateral de con-tração labial. 

Apesar deste reflexo ser citado como um verificador da 

integridade medular, o autor não observou utilidade na 

avaliação clínica dos animais apresentando 

incoordenação motora. 

Quadro 10.20 - Conceitos referentes ao reflexo 

cutâneo do tronco 

O Reflexo músculo cutâneo pode ser realizado como 

auxílio na localização das lesões medulares. Normalmente, 

estímulos (toque) captados por receptores sen-soriais 

periféricos, localizados na pele dos animais, são 

encaminhados à medula espinhal (aproximadamente na mesma 

altura que são captados). Na medula espinhal caminham 

cranialmente até o segmente C8-T1 (lembrando sempre que 

são 7 vértebras e 8 segmentos medulares cervicais). Neste 

local ocorre um arco reflexo onde os novos estímulos 

produzidos serão conduzidos pelo nervo torácico lateral 

em direção ao músculo. Este estímulo irá provocar uma 

movimentação da musculatura (músculo cutâneo do tronco) e 

pele em praticamente todo o costado. Este mecanismo pode 

ser utilizado como auxílio na localização de lesões 

torácicas. Para isto, leves toques com um objeto pontiagudo 

(caneta) poderão ser realizados em sentido caudo-cranial. 

Assim sendo, todos os toques em um animal normal irão 

provocar movimentações da pele. Os animais portadores de 

lesões medulares não apresentarão este reflexo quando o 

estímulo for realizado caudalmente à lesão. Portanto a 

realização dos estímulos de forma caudo-cranial permitirá 

evidenciar que no ponto cranial à lesão o estímulo 

novamente irá realizar o arco reflexo e produzir 

movimentação de pele. Na experiência do autor este tipo de 

reflexo pode ser útil na localização da lesão em animais com 

severas lesões medulares (geralmente em decúbito), já que 

lesões medulares menos severas não são geralmente 

suficientes para provocar anormalidades na resposta 

observada. 



Semiologia do Sistema Nervoso de Grandes Animais    523 

Região Cervical (CI-C5): lesões severas nesta região da medula espinhal 

acometerão os quatro membros. As compressões medulares este local 

provocam sinais mais severos em membros posteriores devido ao 

posicionamento mais superficial dos tratos motores relacionados aos 

membros posteriores quando comparados aos membros anteriores (esta 

diferença geralmente é de apenas 1 grau). Em compressões leves desta 

região apenas os membros posteriores estarão acometidos (lembrando 

apenas que devem estar graduados em no máximo 1). Em casos onde os 

posteriores apresentam grau 3 ou mais, sem sinais de anteriores, a lesão 

deve ser caudal a T3. 

Região Cervico-torácica (C6-T2): Acometimento dos 

quatro membros sendo que lesões nesta região 

geralmente provocam sinais muito evidentes 

principalmente por acometer os NMI dos membros 

anteriores. 

RegiãoToracolombar (T3-L3): Membros 

anteriores normais e membros posteriores 

afetados, podendo a intensidade variar de 1 

a 5, dependendo da severidade da lesão 

medular. 

Região Sacrococcígea: Síndrome da 

cauda equina (diminuição ou ausência 

da movimentação da cauda, diminuição 

ou ausência de sensibilidade na região 

perineal, diminuição do tônus do 

esfíncter anal e incontinência 

Figura 10.51 - Região medular afetada X Anormalidade observada 

prometimento dos membros anteriores ou se as 
posturas adotadas são unicamente compensatóri-

as frente às anormalidades presentes nos mem-

bros posteriores. 

A partir deste momento podemos realizar uma 

lista de diagnósticos diferenciais para os proble-

mas medulares mais comuns e proceder à reali-

zação de exames complementares. Os exames 

complementares mais elucidativos para determi-

nação da causa de anormalidades neurológicas em 

equinos com incoordenação motora são: a colhei-

ta do líquido cefalorraquidiano e a radiografia sim-

ples e contrastada cervical.  

LESÕES MEDULARES -

AVALIAÇÃO 

NEUROLÓGICA DO ANIMAL 

EM DECÚBITO 

Os animais em decúbito devem ser avaliados 
seguindo o mesmo esquema descrito anteriormen-
te. Em primeiro lugar determina-se se existem 
ou não anormalidades encefálicas. Isto é funda- 

mental, pois a lista de diagnósticos diferenciais é 
completamente diferente para os animais em 
decúbito com anormalidades neste local. Excluindo 
problemas encefálicos devemos procurar locali-
zar a anormalidade em um determinado segmen-
to da medula espinhal. Com esta finalidade é muito 
importante verificarmos quais os membros afeta-
dos e qual a intensidade desta lesão.  

Avaliar a presença ou não de paresia ou para-
lisia em um bezerro, ovino, potro ou caprino não 
é uma tarefa difícil, pois é fácil colocá-los em 
posição quadrupedal e avaliar cada membro indi-
vidualmente. Em bovinos e equinos adultos esta 
tarefa é bem mais difícil, pois com paresias in-
tensas em mais de um membro estes animais não 
conseguirão adotar a posição quadrupedal, sendo 
difícil saber quais membros estão afetados e com 
qual intensidade. Nestes casos a informação do 
proprietário ou tratador é fundamental, pois pode 
indicar como era a lesão inicialmente. Para que 
seja possível determinar quais os membros afe-
tados é necessário que o animal seja colocado em 
posição quadrupedal com auxílio de um sistema 
de suporte. Devemos lembrar que animais em  

 

 

Região Lombosacra (L4-S2): Acometimento 

apenas dos membros posteriores, com a 

extensão caudal da lesão pode ocorrer a 

síndrome da cauda equina.  
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O animal apresenta anormalidades locomotoras?  Não 
  

Sim 

l 

Existem sinais de anormalidades osteomusculares? 

l 
Sim 

Não- 
Apresenta anormalidades encefálicas (anormalidades 

de comportamento, posição e movimentação de 

cabeça e nervos cranianos)? 

  

Realizar exame osteomuscular detalhado e verificar se 

os diagnósticos justificam todos os sinais clínicos ou 

se existe a possibilidade de anormalidade neurológica 

concomitante. Suspeitando-se de uma anormalidade 

neurológica concomitante inicie o exame da medula 

espinhal. 

Não l 

Iniciar o exame da 

medula espinhal. 

Sim • 
Realizar exame 

detalhado do 

encéfalo. 

  

Sim •*- Os quatro membros 

apresentam anormalidades? -*• Não 

  

Provável lesão cervical, cervicotorácica ou 2 lesões 

associadas (cervical e toracolombar, cervical e 

lombossacral, cervicotorácica e toracolombar ou 

cervicotorácica e lombossacral). Lembrar que lesões 

compressivas na medula cervical podem provocar 

sinais com 1 grau a mais em posteriores que 

anteriores. 

Lesão em nervos espinhais periféricos. Nesta situação, 

uma lesão medular só poderia ser pensada se acometesse 

apenas a substância cinzenta da região cervicotorácica 

(C6-T2), o que é difícil de ocorrer. Excluindo-se as 

lesões focais da substância cinzenta da medula 

espinhal, toda vez que uma lesão medular afetar 

membros anteriores afetará também os membros 

posteriores. Anormalidades em apenas um membro 

anterior com os posteriores normais indica lesão em 

nervo periférico do membro afetado.  

Provável lesão em nervo periférico 

ou lesão focal unilateral na medula 

espinhal caudal a T3. 
 

Apenas os 2 membros anteriores 

apresentam anormalidades? 

\ 

Não j 

Apenas os 2 membros posteriores 

apresentam anormalidades? 

\ 
Sim 

\ 

O grau de anormalidade é de 

apenas 1 ? 
Não 

  

Além de lesões toracolombares e 

discretas lesões lombossacrais deve-se 

considerar a possibilidade de uma 

lesão cervical compressiva mesmo 

sem sinais em membros anteriores. 

Existe comprometimento de 

movimentação de cauda, diminuição do 

tônus do esfíncter anal, incontinência 

urinária ou analgesia perineal? 

Sim 

Figura 10.52 - Algoritmo para localização da lesão na medula espinhal.  
Síndrome da cauda equina. 

 

Sim 

Apenas um membro 

posterior está acometido? 

Provável lesão toracolombar ou lombossacral. 
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decúbito há mais de 24 horas já apresentam lesão 
muscular, principalmente quando deitados em local 
rígido. Quanto maior o tempo de decúbito, maior 
é a lesão muscular, portanto devemos aguardar 
algum tempo com o animal sustentado em siste-
ma de elevação antes que possamos ter certeza 
de que a paresia presente é decorrente de uma 
lesão neurológica. 

Após este tipo de avaliação, no momento em 
que os animais forem colocados em decúbito 
novamente deve-se testar os reflexos espinhais. 
O teste dos reflexos pode ser feito imediatamen-
te após a avaliação dos outros sistemas e avalia-
ção da integridade encefálica. 

A realização dos reflexos espinhais pode for-
necer muitas informações. Pode-se, através des-
tes, observar se existem ou não lesões em neurô-
nios motores superiores ou neurônios motores 
inferiores e também localizar as lesões em deter-
minados níveis da medula espinhal.  

Os reflexos espinhais expressam respostas 
perante a integridade de músculos, de seus ner-
vos periféricos e dos respectivos segmentos da 
medula. O reflexo espinhal baseia-se na resposta 
involuntária a um estímulo que manteve mínima 
integração com o sistema nervoso central. Para 
evidenciar uma resposta do reflexo espinhal tor-
na-se necessário estimular um ramo nervoso pe-
riférico (aferente ou neurônio sensitivo) que en-
caminhará o impulso até o segmento da medula 
espinhal correspondente. Neste ponto ocorre si-
napse com um interneurônio e deste com o neu-
rônio eferente (neurônio motor) levando a res-
posta ao órgão efetor (geralmente músculo), onde 
se observará flexão ou extensão dos grupos mus-
culares, respostas estas interpretadas em relação 
à sua intensidade e presença.  

A resposta ao reflexo é processada por neu-
rônios motores podendo ser classificados como 
neurônios motores superiores ou inferiores. Os neu-
rônios motores superiores atuam nos sistemas 
motores no encéfalo e controlam os neurônios mo-
tores inferiores. São, portanto, compostos por 
corpos celulares nos núcleos encefálicos. O axônio 
do neurônio motor superior viaja do sistema ner-
voso central, através do tronco cerebral e da medula 
espinhal, em feixes de fibras chamados de tratos. 
São responsáveis pela iniciação dos movimentos 
voluntários, manutenção do tono, suporte do cor-
po e regulação da postura necessária para iniciar 
a atividade voluntária. 

Os neurônios motores inferiores são neurô-
nios eferentes que ligam o sistema nervoso cen- 

tral a um órgão efetor como um músculo ou uma 
glândula. Seus corpos celulares estão localizados 
em núcleos cerebrais (núcleos dos neurônios 
motores inferiores dos nervos cranianos) ou na 
substância cinzenta da medula espinhal. O axônio 
do neurônio motor inferior encontra-sc no nervo 
periférico, onde processa suas respostas. 

Os reflexos espinhais mais utilizados nos 
membros torácicos são o carporradial, o bicipital, 
o tricipital e o flexor; nos membros pélvicos são 
o patelar, o tibial cranial, o gastrocnêmico, o is-
quiático e o flexor. 

O reflexo carporradial avalia os segmentos C6 
a T2 pela estimulação do nervo radial, através da 
porção musculotendínea do músculo carporradial, 
resultando em extensão do carpo. O reflexo 
bicipital é observado pela contração dos músculos 
braquial e bicipital e flexão da articulação umeror-
radioulnar, avaliando assim os segmentos espinhais 
C7 a C8 e a integridade do nervo musculocutâ-
neo. O reflexo tricipital é avaliado pela extensão 
da articulação umerorradioulnar, após estimula-
ção da porção distai da cabeça do tríceps na altu-
ra do olécrano, demonstrando integridade do nervo 
radial e dos segmentos espinhais C7 aTl. O re-
flexo flexor avalia, no membro torácico, em asso-
ciação a respostas nociceptivas, a integridade do 
nervo periférico axilar, musculocutâneo, media-
no e ulnar nos segmentos C6 a T2. A resposta é 
a contração muscular e a retirada do membro ao 
pinçamento da região coronariana. 

Para realização do reflexo patelar é necessá-
ria a integridade das vias aferentes e eferentes 
do nervo femoral e segmentos de L4 a L5 da 
medula espinhal, através da estimulação do liga-
mento patelar resultando na extensão da articu-
lação fêmur-tibial. O reflexo tibial cranial avalia 
os segmentos L6 a SI através da estimulação da 
região do músculo tibial cranial e do ramo do nervo 
fibular conferindo flexão do tarso. O reflexo 
gastrocnêmico produz a contração do músculo gas-
trocnêmico e extensão do tarso através da 
estimulação do nervo ciático e do nervo tibial 
através dos segmentos L5 a S3. O reflexo flexor 
no membro pélvico avalia os segmentos de L5 a 
S3 e o nervo ciático pela resposta de retirada ao 
pinçamento da região coronariana do casco. 

A Tabela 10.8 apresenta os segmentos me-
dulares, nervos envolvidos e a resposta esperada 
para cada reflexo avaliado. Quanto maior o ani-
mal mais difícil será a realização de alguns refle-
xos. Sendo assim, os mais confiáveis nestes casos 
são o reflexo carporradial, o flexor c o patelar. 
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Em grandes animais, os reflexos apresentam 
intensidades variáveis. A quantificação destes é 
de fundamental importância para a interpretação 
dos resultados obtidos. A interpretação fica mais 
difícil quando avaliamos animais pesados e em 
decúbito prolongado, pois os reflexos podem estar 
diminuídos em razão de uma lesão nervosa peri-
férica ou mesmo muscular, comprometendo o 
reflexo e mimetizando uma lesão do tipo NMI. 

Concluímos que um ou mais membros apre-
sentam uma lesão do tipo NMI quando existe 
diminuição do tono muscular, diminuição da in- 

tensidade do reflexo testado e parcsia ou parali-
sia. Para que ocorram lesões deste tipo nos mem-
bros anteriores deve haver uma lesão na intumes-
cência braquial (G6-T2) e, nos membros poste-
riores, deve haver uma lesão nos segmentos de 
L4-S2 (Tabela 10.9). 

Quando avaliamos os animais em decúbito 
devemos nos lembrar de diversas anormalidades 
musculares e neuromusculares que, quando pre-
sentes, podem mimetizar anormalidades medu-
lares, sendo o exame físico fundamental para o 
diagnóstico diferencial. 

Tabela 10.8 - Segmento medular, nervo envolvido e resposta esperada para cada reflexo avaliado.  

 
 

Reflexo carporradial C6-T2 Radial Extensão do carpo 

Reflexo bicipital C7-C8 Musculocutâneo Flexão da articulação umerorradioulnar 
Reflexo tricipital C7-T1 Radial Extensão da articulação umerorradioulnar 
Reflexo flexor torácico C6-T2 Axilar, musculo- Contração e retirada do membro 

  cutâneo, mediano  
  e ulnar  

Reflexo patelar L4-L5 Femoral Extensão da articulação fêmur-tibial 

Reflexo tibiai cranial L6-S1 Fibular Flexão do tarso 
Reflexo gastrocnêmio L5-S3 Ciático e tibiai Contração do músculo gastrocnêmio e extensão do tarso 

Reflexo isquiático L5-S2 Ciático Abdução 
Reflexo flexor pélvico L5-S3 Ciático Retirada do membro 

Tabela 10.9 - Comportamento dos reflexos frente a diferentes locais de lesão medular.  

Segmento medular lesado Ketlexos no membro anterior 

C1 a CS 

C6 aT2 

T3 a L3 

L4 a S2 

Normo ou hiper-retlexia 

Hiporreflexia ou arreflexia 

Normorreflexia 

Normorreflexia 

Normo ou hiper-reflexia 

Normo ou hiper-reflexia 

Normo ou hiper-reflexia 

Hipo ou arreflexia  
 

 



 

 

Exames Complementares 

•MARY MARCONDES FEITOSA 

 

 Junto com a história e os exames físico e neurológico, algumas inves-
tigações diagnosticas auxiliares são feitas no paciente com distúrbio 
neurológico. Os testes considerados necessários para a avaliação apro-
priada do paciente variam de acordo com o clínico, mas geralmente 
incluem alguns procedimentos laboratoriais de rotina, como hemo-
grama completo, urinálise, exame de fezes, determinação da glice-
mia, provas de função renal e dosagem de enzimas séricas. Além dis-
so, podem ser realizados exames específicos, tais como avaliação do 
líquido cefalorraquidiano, exames por imagem (radiografia simples, 
mielografia, epidurografia, tomografia computadorizada e ressonân-
cia nuclear magnética) e testes eletrodiagnósticos (eletroencefalografia 
e eletroneuromiografia). 

  

LÍQUIDO 

CEFALORRAQUIDIANO 

Colheita 

 

  

 A colheita e o exame laboratorial do líquido cefalorraquidiano (LCR) 
devem ser realizados sempre que houver uma indicação clínica suges-
tiva de doença do sistema nervoso central. Ocasionalmente o exame 
do LCR pode ser de valor como um método prognóstico para a evo-
lução da doença e a resposta ao tratamento.  

O LCR pode ser retirado por uma das três vias: cisternal: por punção 
da cisterna magna; lombar: por punção do fundo do saco durai, e 
ventricular: por punção dos ventrículos cerebrais laterais. A punção ven-
tricular constitui uma via de exceção porque os dados obtidos neste 
local são muito pobres em informações, uma vez que as alterações 
que ocorrem no LCR subaracnóide em diversas condições mórbidas, 
em geral, não repercutem sobre o LCR ventricular. No neonato a punção 
ventricular pode ser feita diretamente através da fontanela bregmática, 
de fácil execução quando houver dilatação ventricular, porém torna-
se difícil quando o ventrículo for normal. 

A escolha do nível de punção depende da indicação clínica c da 
espécie animal. Nas síndromes relativas à patologia raquiana, a pun-
ção lombar é obrigatória, e nas síndromes relativas à patologia 
meningoencefálica pode ser feita a punção cisternal ou lombar. A 
indicação de punção lombar nas síndromes relativas à patologia raquiana 
é absoluta pois, procedendo-se de outra forma, prejudica-se o paciente 
por ignorar a situação do LCR lombar, em relação direta com o pró- 
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cesso mórbido. Por exemplo, um paciente com 
um tumor raquiano obstruindo completamente o 
espaço subaracnóide apresenta o LCR lombar 
xantocrômico e rico em proteínas, enquanto o LCR 
cisternal pode ser incolor com a taxa de proteínas 
normal ou discretamente alterada. Nos casos em 
que a sintomatologia clínica sugerir um processo 
intracraniano, a punção mais recomendada é a 
cisternal. Em alguns casos clínicos complexos, há 
indicação para se pioceder simultaneamente à 
punção lombar e à cisternal para o estudo compa-
rativo das duas amostras de LCR, pois as varia-
ções de pressão e a taxa de proteínas podem pro-
porcionar valiosas informações diagnosticas. 

Antes da realização da punção deve-se fazer 
a tricotomia e a antissepsia do local. Se houver 
uma infecção de pele que esteja próxima ou so-
bre o local da punção, ela é totalmente contra-
indicada. 

A punção cisternal é realizada no centro de 
um triângulo imaginário formado pelas duas asas 
do atlas e pela protuberância occipital, com a cabe-
ça do animal flexionada de modo a formar um ân-
gulo reto com o pescoço (Fig. 10.53). A punção 
lombar é realizada na linha média da coluna, no 
nível das últimas vértebras lombares ou na transição 
lombossacral. 

Em cães a punção lombar é difícil por causa 
dos arcos das vértebras lombares e da pequena área 
subaracnóide. Pode-se retirar aproximadamente 
l,OmL de LCR para cada 5kg de peso corpóreo. 

 

Nos gatos a punção recomendada é a cisternal, 
lembrando-se que não deve ser retirado mais do 
que 0,5 a l,OmL de fluido, uma vez que esses ani-
mais são muito suscetíveis a hemorragias menin-
geanas quando muito liquor é retirado. 

O liquor da cisterna magna pode ser colhido 
com uma agulha hipodérmica, preferencialmen-
te longa e de calibre pequeno. Em alguns cães 
de raças grandes e gigantes, é necessária utiliza-
ção de agulhas mais longas para se atingir a cis-
terna magna. Nestes casos, pode-se fazer uso de 
agulhas com mandril, as quais também devem ser 
utilizadas nas punções lombares. 

Nos animais de grande porte o exame do liquor 
é um dos métodos auxiliares de diagnóstico mais 
utilizados na rotina clínica. A colheita na região 
cisternal (espaço atlanto-occipital) é realizada 
quando os animais estão em decúbito ou nos 
portadores de anormalidades encefálicas. Para que 
a colheita seja realizada de maneira segura os 
animais devem ser adequadamente imobilizados, 
evitando-se movimentação da cabeça ou pescoço 
durante o procedimento. Animais com marcante 
diminuição no seu nível de consciência não pre-
cisam ser sedados. A colheita deve ser rapidamente 
realizada evitando-se que animais com anormali-
dades encefálicas permaneçam muito tempo com 
o pescoço flexionado, já que esta posição pode 
acarretar uma parada respiratória. O procedimento 
é bastante seguro e pode ser realizado com uma 
agulha de 6 a 8cm de comprimento, com mandril. 
A presença do mandril é importante, pois previ-
ne o entupimento da agulha durante o trajeto, assim 
como minimiza a contaminação da amostra com 
sangue obtido pela lesão de pequenos vasos. A 
colheita nesta região dispensa o procedimento de 
aspiração com seringa, pois o LCR fluirá assim 
que o espaço seja atingido. A colheita também 
pode ser realizada no espaço lombossacral, com 
os animais em decúbito ou em posição quadru-
pedal. Este local é escolhido quando os animais 
possuem suspeita de lesões medulares. Os equi-
nos adultos com incoordenação motora decorrente 
de lesões medulares são os pacientes nos quais 
esta técnica é mais frequentemente utilizada. 
Nestes animais utiliza-se uma agulha com até 18cm 
de comprimento, com mandril, para que o espa-
ço seja atingido. Nestes casos indica-se a aspira-
ção do liquor com seringa (de no máximo 3mL 
de capacidade), pois a pressão é menor, retardan-
do sua saída. Não são utilizadas seringas com ca-
pacidade muito maior que esta, pois podem, em 
razão da pressão exercida, romper pequenos vá- Figura 10.53 - Colheita de liquor por punção da cisterna 

maena de um cão. 
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sós e contaminar a amostra a ser obtida. Nos bo-

vinos o espaço pode ser atingido utilizando-se uma 

agulha de aproximadamente 6 a 8cm. 

PRESSÃO LIQUÓRICA 

A pressão liquórica normal de cães e gatos é menor 
que 180 e 100mmH2O, respectivamente. Quando 
não for possível a utilização de um manómetro 
para a determinação da pressão liquórica, deve-se 
ter em mente que em um animal com pressão 
intracraniana normal, o liquor goteja quando da 
inserção da agulha na cisterna magna. Em ani-
mais com aumento da pressão craniana o fluxo 
do liquor passa a ser contínuo, às vezes até jor-
rando da agulha, evidenciando o aumento da pres-
são. Nestes casos a colheita deve ser imediata-
mente interrompida. Em tais casos, a remoção do 
LCR da cisterna magna cria ali um lugar de baixa 
pressão: o tronco cerebral desloca-se caudalmen-
tc c o vermis cerebelar pode se herniar através 
do forame magno. A herniação cerebelar compri-
me o bulbo e os centros vitais do tronco encefá-
lico, resultando em morte. 

EXAME FÍSICO DO LIQUOR 

Aspecto 

Um liquor normal deve ser claro e límpido 
quanto ao aspecto. A determinação do aspecto é 

realizada comparando-se um tubo com água des-

tilada frente ao tubo contendo LCR, ambos con-

tra uma superfície branca e uma folha com letras 

impressas. O liquor normal é transparente e as 

letras devem ser facilmente lidas através dele. A 

turbidez no liquor ocorre geralmente em razão de 

um aumento na celularidade e na taxa de proteí-

nas da amostra. 

plesmente um acidente de punção com ruptura 
de um vaso sanguíneo durante a penetração da 
agulha, de que resulta mistura de sangue com 
liquor. A diferenciação destes dois tipos de LCR 
hemorrágico é de grande importância na prática 
diária e pode ser feita de duas maneiras: faz-se 
sempre a colheita em 3 frascos; se a intensidade 
de coloração e de turvação for idêntica nos três, 
trata-se de hemorragia preexistente. Se, entretan-
to, a intensidade variar de um tubo para o outro, a 
mistura do sangue é atual e portanto produzida por 
traumatismo da agulha no ato da punção. Outra 
forma de fazer a diferenciação é realizar a centri-
fugação da amostra. As hemácias serão separadas 
imediatamente após a colheita. Se o líquido so-
brenadante for incolor, será indicativo de punção 
traumática; se, entretanto, estiver avermelhado ou 
amarelo, indicará uma hemorragia preexistente. 

Xantocromia é a palavra habitualmente usa-
da para indicar a cor amarela, que pode ter três 
origens: hemolítica, serogênica e biliar. A xanto-
cromia de origem hemolítica está associada à fase 
inicial do acidente hemorrágico, que diminui 
progressivamente. O líquido xantocrômico de ori-
gem serogênica caracteriza a compressão raquiana 
ou encefálica. Em razão da estase circulatória há 
um processo transudativo e consequente passa-
gem de proteínas do soro sanguíneo para o liquor. 
Frequentemente ambos os mecanismos, hemor-
ragia e transudação, estão agindo ao mesmo tem-
po, um ou outro predominando em um determi-
nado momento. A xantocromia de origem biliar 
ocorre em razão da passagem de bilirrubina do 
sangue para o LCR em pacientes com icterícia  
• 

intensa. 
Pode-se observar xantocromia também quando 

a proteína do LCR estiver acima de 400mg/dL. 
Em condições supurativas o LCR pode estar cin-
za ou verde. 

Coagulação 
  

Cor 

O liquor normal é incolor, lembrando água 
destilada. A determinação da cor é realizada com-
parando-se um tubo com água destilada e um tubo 
de liquor previamente centrifugado contra uma 
superfície de cor branca. A alteração mais comum 
na cor é o vermelho resultante da presença de 
sangue no liquor. Desta forma, o LCR averme-
lhado indica uma hemorragia preexistente ou sim- 

O LCR normal não coagula. Se ocorrer lesão 
da barreira hematoencefálica, é possível a passa-
gem de proteínas de peso molecular elevado do 
sangue, como o fibrinogênio. O fibrinogênio do 
LCR pode ter duas origens, procedendo do san-
gue por passagem da barreira hematoencefálica 
juntamente com outras frações proteicas, ou por 
passagem seletiva em razão de um estímulo in-
feccioso ou irritativo. O retículo fibrinoso é obser-
vado no LCR em casos de processos inflamatórios 
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 tais como meningite, abscesso encefálico e em 

casos de processos compressivos. Em geral a sua 

presença está associada com taxa de proteínas au-

mentada no LCR. O LCR também coagulará se 

estiver contaminado com grandes quantidades de 

sangue. 

Densidade 

A densidade do liquor é determinada por 

refratometria e em cães normais varia de 1003 a 

1012, sendo que a elevação da densidade indica 

basicamente um aumento nos sólidos totais da 

amostra, evidenciada em casos de altos níveis 

proteicos, hiperglicorraquia ou de pleocitose.  

PH 

Os valores de pH podem ser determinados 

através de tira reagente. O liquor normal é alcali-

no, com um pH variando de 7,4 a 7,6 (8 ± 1). Existe 

uma correlação entre o pH encefálico, o pH liquórico 

e o pH sérico. O pH do liquor geralmente reflete 

o pH encefálico e alterações no mesmo ocorrem 

principalmente por mudanças na pCO7, tais como 

as verificadas na alcalose e na acidose respirató-

rias. Na acidose e na alcalose metabólicas ocorrem 

somente pequenas alterações no pH liquórico, em 

razão da baixa permeabilidade da barreira hema-

toencefálica ao bicarbonato. 

Citologia do Liquor 

Há algum tempo admitia-se que as células 

do liquor tinham uma origem no sangue; entre-

tanto, estudos posteriores demonstraram a origem 

histiocitária como a de maior importância. Pare-

cem existir nas leptomeninges células mesenqui-

mais indiferenciadas, com propriedades potenciais 

de dar origem às células linfocitárias, monocitóides 

e plasmocitárias. As células fagocitárias também 

têm a sua origem em células jovens existentes 

normalmente nas leptomeninges. Entretanto, em 

estados patológicos, além da formação de outros 

tipos celulares pelas células indiferenciadas das 
meninges, pode haver também um infiltrado 

celular proveniente do sangue.  

As células presentes no LGR degeneram-se 

rapidamente e, portanto, a contagem total de 

células deve ser realizada o mais rápido possível, 

dentro de 20 a 30 minutos após sua colheita, em 

razão da ocorrência de uma rápida desintegração 

celular por causa do pequeno conteúdo proteico.  

Quando houver mistura acidental de sangue, 

ocorre um falso aumento do número de células 

do LCR. Para fazer a correção é necessário deter-

minar o número de hemácias e de leucócitos no 

sangue circulante. Este método deve ser usado 

somente quando é impossível obter amostras não 

contaminadas. O mais indicado seria colher uma 

nova amostra após 24 horas e comparar os resul-

tados obtidos. A contagem do número total de 

células pode ser realizada em câmara de Fuchs-

Rosenthal, com liquor não diluído.  

Apesar de existirem discordâncias na litera-

tura com relação ao número total de leucócitos 

de um liquor normal, a maioria dos autores con-

corda que este número deve ser menor do que 8 

leucócitos/|J,L. Em geral assinala-se a ausência de 

hemácias, porém o estudo cuidadoso do mesmo 

revela a presença de raros eritrócitos em muitas 

das amostras. 

O conceito de normalidade varia ligeiramen-

te de acordo com o nível de onde é obtida a amostra. 

A contagem do número de células do liquor é de 

grande auxílio no diagnóstico de processos infla-

matórios, irritativos ou infecciosos do sistema 

nervoso central, já que nesses casos pode ocorrer 

uma pleocitose (aumento do número total de 

células). 

Contagem Diferencial de Células  

A contagem diferencial das células é o com-

ponente indispensável no exame quantitativo, pois 

define o tipo de reação celular. Ela deve ser feita 

em todos os casos cm que houver pleocitose e 

também nos casos com contagem global normal, 

quando se quiser fazer um estudo mais aprofundado. 

Duas das maiores dificuldades encontradas 

quando da realização da análise citológica do liquor 

são a baixa concentração de elementos celulares e 

a preservação de suas características morfológicas. 

Por este motivo tem-se utilizado uma dtocentrífuga 

ou a técnica de centrifugação com enriquecimento 

proteico. Apesar da concentração pela centrifuga-

ção exercer um efeito prejudicial sobre as células 

mais frágeis, o método é bastante satisfatório no 

que diz respeito à preservação e fixação celular. 

Para realizar a contagem diferencial de células, uma 

parte da amostra de liquor é centrifugada direta-

mente em uma citocentrífuga e o restante é utili-

zado para a realização das provas bioquímicas. 



 Exames Complementares    531 

  

Quando não dispomos de uma citocentrífuga, o 

liquor é centrifugado em centrífuga comum a 

ISOOrpm durante cinco minutos. Recolhe-se o 

sobrenadante para a execução das provas bioquí-

micas e procede-se da seguinte maneira: 

1) Quando a contagem global de células for baixa, 

até oito células/(j,L, uma gota de sedimento 

é corada com novo azul de metileno e obser 

vada no microscópio. 

2) Nos casos em que a contagem global de cé 

lulas está acima de 8/jlL, realiza-se a técnica 

de enriquecimento proteico. Para a técnica de 

centrifugação com enriquecimento proteico,  

acrescenta-se ao sedimento duas gotas de soro 

do próprio animal, centrifugando-se por mais 

cinco minutos na mesma rotação. Após a se 

gunda centrifugação drena-se o sobrenadan 

te por alguns segundos, enxuga-se a parede 
interna do tubo com papel de filtro e coloca- 

se uma gota do sedimento sobre uma lamínula 

bem limpa e desengordurada, sobre a qual 

se coloca outra lamínula. Esta segunda  

lamínula, pelo seu peso, promove a distensão 

da gota, formando um esfregaço fino em ambas 

as superfícies internas. Separa-se uma lamínula 

da outra, deslizando-as suavemente, agitando- 

as ao ar para secagem. Este preparado será co 

rado pelo corante de Rosenfeld ou Leishman. 

As lamínulas podem ser montadas com óleo 

de imersão sobre uma lâmina. 

Para evitar os efeitos prejudiciais da centrifugação 
e do atrito por ocasião da confecção do esfregaço, 

pode-se utilizar também uma câmara de sedimenta-
ção gravitacional, em que as células de uma coluna 
de LCR descem lentamente sobre uma lâmina, 
acelerando-se a sedimentação dos elementos figu-
rados com o auxílio de um papel de filtro colocado 
sobre a lâmina. Este papel de filtro tem um orifício 
circular central que corresponde à abertura inferior 
da câmara de sedimentação. O LCR difunde-se por 
capilaridade, deixando a maioria das células sobre a 
lâmina. Aproximadamente 50% das células são 
depositadas sobre a lâmina e o tempo necessário 
para a absorção do LGR é de 30 a 40 minutos. A 

desvantagem deste método é a demora e o fato de 
poder haver perda de até 80% das células. 

Citologia Diferencial Normal 

Um liquor normal é muito pobre em células, 

as quais são de dois tipos básicos. A maioria é re- 

presentada por elementos figurados que não di-

ferem fundamentalmente dos linfócitos do san-

gue periférico. O seu tamanho é ligeiramente maior 

que o da hemácia normal. Na sua grande maioria 

as células linfocitárias são do tipo pequeno. O outro 

tipo de célula, por vezes erroneamente denomi-

nado monócito, assemelha-se ao do sangue ape-

nas por motivo de seu tamanho e contextura geral, 

porém não ao exame minucioso. Esta célula pro-

vavelmente representa tipos diversos e não tem 

sido bem compreendida histologicamente, por isso 

deve ser denominada célula mononuclear, célula 

monocitóide ou célula monocitária. Ela é maior 

do que o linfócito.  

Em condições patológicas surgem modifica-

ções quantitativas e qualitativas dos linfócitos e 

das células monocitóides, bem como podem apa-

recer outros tipos celulares, como plasmócitos, 

macrófagos, células gigantes, neutrófilos, eosinó-

filos, basófilos, células ependimárias, células do 

plexo coróide e células neoplásicas.  

Tipos de Reação Celular 

A função das células do liquor pode ser con-

siderada em três itens principais, quais sejam, 

defesa antimicrobiana, que é feita na fase aguda 

pelos neutrófilos; fagocitose, que representa uma 

reação de defesa inespecífica das células do sis-

tema reticuloendotelial, e que é desempenhada 

pelas células monocitóides ativadas que se trans-

formam em macrófagos; e formação de anticor-

pos desempenhada pelas células linfóides e plas-

mocitárias. 

Gomo o hemograma, o liquorcitograma per-

mite observar a evolução da doença e proporcio-

na dados importantes para deduções diagnosti-

cas e prognosticas e para decisões terapêuticas. 

Até certo ponto, pode-se considerar para o liquor 

as mesmas regras gerais da reação citológica de 

defesa estabelecidas em hematologia, como as fases 

de luta, resistência e cura. De um modo geral, 

interpreta-se uma pleocitose neutrofílica como 

sugerindo um processo inflamatório agudo, e 

linfocitária como indicando um processo crónico, 

com exceção de infecções virais, que apresentam 

uma fase neutrofílica muito fugaz. Não se sabe 

ao certo qual o papel dos basófilos no liquor c sua 

relação com as doenças do sistema nervoso cen-

tral, mas acredita-se que eles façam parte das al-

terações citológicas indicadoras de reação imunoa-

lérgica em sua fase aguda.  
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Quando as leptomeninges são atingidas di-
retamente, observam-se reações celulares mais 
intensas e variadas. Quando o processo patológi-
co estiver localizado no tecido nervoso, com re-
percussão sobre as meninges, as reações celula-
res são de pouca expressão quantitativa, porém 
por vezes com grande expressão no estudo dife-
rencial. A reação por células linfocitárias é a mais 
frequente em patologias neurológicas, pois estas 
são as células da fase inflamatória subaguda e 
aparecem também como elementos dominantes 
nos processos crónicos. Isso indica um domínio 
relativo das forças de defesa sobre o processo 
mórbido e a evolução para a cronicidadc ou cura. 
A reação celular linfocitária é observada nas me-
ningitcs virais, crónicas (como a tuberculose) e 
na criptococose. Estes processos leptomeningcanos 
crónicos com reação linfocitária predominante estão 
associados com células linfóides, plasmocitárias 
e monocitóides, inclusive fagócitos. A reação por 
células monocitóides e fagocitárias apresenta um 
significado amplo. Processos irritativos leves já 
determinam o aumento do número de células 
monocitóides. A maior importância dessas célu-
las se verifica nos processos hemorrágicos intra-
cranianos, em que ocorre uma ação irritante do 
sangue sobre as leptomeninges, devido particu-
larmente ao ferro contido no pigmento hemático. 
A reação celular por células linfóide e plasmocitária 
indica uma reação antígeno-anticorpo e é verifi-
cada nas fases subaguda e crónica dos processos 
inflamatórios, como na panencefalite, fase de cura 
da meningite bacteriana e na fase de reparação da 
hemorragia subaracnóidea. A reação celular eosi-
nofílica é considerada uma expressão de um estado 
de hipersensibilidade. Quando em pequena quan-
tidade seu significado é de valor semiológico nulo. 
Os basófilos são observados no LCR de pacien-
tes com processos agudos diversos do sistema 
nervoso central, em porcentagens de 0,1 a 20%. 
Também em quadros de processo inflamatório em 
razão de um corpo estranho (parasita, sangue) e 
em reações alérgicas. A presença do basófilo no 
LCR é de duração efémera durante o curso da 
doença. Parece que eles fazem parte das altera-
ções citológicas indicadoras de reação imunoa-
lérgica em sua fase aguda. 

Dosagem de Proteínas 

Um liquor normal possui uma quantidade 
muito pequena de proteínas (10 a 40mg/dL), 

consistindo basicamente de albumina, uma vez 
que em animais normais somente esta fração 
consegue atravessar a barreira hematoencefálica, 
enquanto as grandes moléculas de globulina são 
excluídas. As globulinas são a fração de maior 
interesse quando da determinação dos níveis 
proteicos do LCR, já que estas estão aumentadas 
em processos patológicos do sistema nervoso 
central. As proteínas estão aumentadas cm pro-
cessos patológicos em razão de uma alteração da 
permeabilidade capilar que permite a passagem 
de todas as proteínas do sangue para o LCR, ou 
como resultado de uma produção local de anti-
corpos. Quando houver grande quantidade de 
sangue na amostra, as globulinas séricas podem 
resultar em falso-positivo. Uma correção correta 
para este aumento de proteínas exigiria que se 
fizesse simultaneamente a contagem global das 
hemácias e a dosagem de proteínas totais no soro 
sanguíneo do paciente. 

Um método simples para a determinação quan-
titativa de proteínas é o método turbidimctrico. A 
proteína total liquórica pode também ser determi-
nada através do uso de kits comerciais, ou através 
de fitas reagentes para urinálise, as quais podem 
ser utilizadas como teste inicial para detectar gros-
seiramente as proteínas liquóricas. 

Determinações repetidas no conteúdo de 
proteínas do LCR podem dar uma informação 
confiável com relação ao progresso de uma con-
dição inflamatória. Se a condição começa a ceder, 
a quantidade de proteínas diminui progressiva-
mente. Nas encefalites bacterianas e virais, nas 
meningites e nas neoplasias, o aumento das pro-
teínas varia de 40 a 500mg/dL. A elevação da con-
centração de proteínas no LCR é mais acentuada 
nos tumores de evolução rápida do que nos de 
crescimento lento. Nas doenças vasculares que 
acometem o sistema nervoso central de modo 
agudo, lesando uma grande área e determinando 
um edema cerebral difuso, observa-se um aumento 
acentuado de proteínas. Nas primeiras 24 horas a 
taxa é muito alta, decrescendo rápida e progres-
sivamente nos casos de evolução favorável, mui-
to mais depressa que o número de hemácias. Por 
vezes há dúvida no diagnóstico diferencial entre 
um processo vascular e um processo tumoral. No 
tumor, a taxa de proteínas persiste elevada ou tende 
a aumentar nas amostras subsequentes, ao con-
trário do acidente vascular cerebral. 

Exames de LCR realizados durante ou logo 
após uma crise convulsiva violenta podem mos-
trar transitoriamente um pequeno aumento da taxa 
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de proteínas. Em pacientes que sofrem crises 
convulsivas frequentes e de longa duração, pe-
quenos aumentos podem ser verificados com 
caráter permanente. Grandes aumentos de pro-
teínas são observados no LCR lombar de pacien-
tes com bloqueio do espaço subaracnóide raquiano 
por tumor, fratura de vértebra, etc., onde há se-
paração entre o LCR lombar e o cisternal, de que 
resulta uma impossibilidade e renovação do LCR 
lombar e subsequente elevação progressiva da taxa 
de proteínas. 

A eletroforese de proteínas pode ser utiliza-
da como um indicador mais preciso dos constitu-
intes de globulinas e albumina.  

Teste de Pandy 

O método mais simples para a determinação 
qualitativa de globulinas do liquor é o teste de 
Pandy. Neste teste l,OmL de reativo de Pandy é 
colocado em um tubo de ensaio, algumas gotas 
de LCR são acrescentadas e a mistura é homoge-
neizada. Se após a mistura desenvolve-se turva-
ção, é sinal de que as globulinas estão presentes. 
Uma leve turvação pode ocorrer cm um liquor 
normal. O aumento das globulinas pode produzir 
uma turbidez branca definida. Os resultados são 
quantificados de uma a quatro cruzes, dependendo 
da intensidade da turbidez. A solução é compa-
rada com um tubo contendo somente água desti-
lada. A reação de Pandy não é propriamente uma 
reação das globulinas, mas sim indicadora do 
aumento da taxa de proteínas totais. Entretanto, 
na maioria das vezes a elevação da taxa de proteí-
nas se deve à elevação das gamaglobulinas. 

Uma diminuição nos níveis de glicose (hipo-
glicorraquia) pode ocorrer em associação com uma 
hipogliccmia sistémica ou como resultado de uma 
infecção piogcnica aguda, resultado de uma ati-
vidade glicolítica dos microorganismos infectan-
tes como, por exemplo, em casos de meningite 
bacteriana. Quando existem bactérias no LCR, 
os leucócitos são estimulados a realizar fagocito-
se, que é uma atividade que consome glicose. Outra 
hipótese para a explicação da hipoglicorraquia é 
a teoria tecidual. O aumento do consumo de gli-
cose seria em razão de uma hiperatividade celu-
lar diante de um estímulo grave tal como uma 
atividade bacteriana, uma neoplasia ou a presen-
ça de sangue no espaço subaracnóide. Outra teo-
ria seria a perturbação da barreira hematoencefá-
lica, que dificulta a passagem de glicose do san-
gue para o LCR. Um aumento nos níveis de gli-
cose (hiperglicorraquia) é visto em associação com 
qualquer doença que cause hiperglicemia. Uma 
discreta hiperglicorraquia pode ser vista em as-
sociação com uma encefalite, compressão medu-
lar, tumores cerebrais ou abscessos cerebrais, por 
alteração da barreira hematoencefálica. 

Ureia 

A ureia do LCR está sob dependência direta 
de sua concentração sérica e a sua dosagem é 
importante particularmente naqueles pacientes 
com problemas neurológicos agudos, para os quais 
o exame do LCR é feito como prova preliminar 
de emergência. Em casos de uremia, o nível de 
ureia no LCR irá aumentar na mesma proporção 
que aumenta no sangue. 

  

Glicose 

Os níveis de glicose no LCR variam de 60 a 
80% dos níveis séricos na maioria das espécies. No 

caso da glicose, o LCR funciona como um 

ultrafiltrado do sangue, mas uma mudança no san-

gue só é observada no liquor uma a três horas após. 

Por causa desse inter-relacionamcnto, uma análi-

se do sangue e do LCR deve ser feita simultanea-

mente. Tanto a glicose do LCR quanto do sangue 

devem ser analisadas pelo mesmo método. A con-

centração de glicose no LCR depende: do nível 

de glicose sanguínea; da permeabilidade seletiva 

da barreira hematoencefálica e da presença ou 

ausência de microorganismos glicolíticos. 

Creatinina Fosfoquinase (CK)  

Apesar das enzimas liquóricas serem impor-

tantes no estabelecimento do diagnóstico de dano 

ao tecido do sistema nervoso central, elas não 

auxiliam no diagnóstico diferencial das várias 

doenças e seus valores normais não eliminam a 

possibilidade de uma lesão tecidual. A CK é uma 

enzima presente nos músculos esqueléticos, car-

díaco e no tecido nervoso, possuindo, portanto, 

três isoenzimas. A isoenzima cerebral está envol-

vida na manutenção dos níveis de ATP necessá-

rios para manter o potencial de membrana do tecido 

nervoso. A isoenzima encontrada no LCR corres-

ponde àquela dita cerebral e seus níveis indepen- 
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dcm da atividade enzimática sérica. A GK plas-
mática não ultrapassa normalmente a barreira 
hematoencefálica e a CK liquórica pode ser de-
rivada exclusivamente do sistema nervoso cen-
tral. Apesar da dosagem de enzimas liquóricas ser 
útil no estabelecimento de lesões do sistema 
nervoso central, os achados de valores normais não 
descartam a possibilidade de uma lesão encefálica. 
Quando o tecido nervoso é destruído, há um 
aumento na concentração de CK no liquor. Os 
níveis de CK liquórica podem estar elevados tam-
bém quando houver uma grande degeneração da 
bainha de mielina. Em pacientes com epilepsia 
há um aumento dos níveis de CK no liquor, obser-
vado principalmente nas primeiras 48 horas após 
o último episódio convulsivo. Em gatos a CK do 
liquor c de auxílio no diagnóstico de toxoplas-
mose e peritonite infecciosa felina, doenças nas 
quais os níveis enzimáticos são elevados. 

de condução nervosa), chamada de eletromurografia, 
e de provas de avaliação muscular, denominada 
eletromiografia. Desta forma, é possível fazer a 
avaliação de mielopatias, radiculopatias, neuro-
patias, distúrbios das junções neuromusculares e 
de miopatias. Além disso, tais avaliações permi-
tem determinar a distribuição e severidade das 
lesões, estipular um prognóstico e determinar a 
necessidade de realizações de outros exames, tais 
como biópsias musculares e de nervos. Na reali-
zação dos testes eletrodiagnósticos utiliza-se um 
eletromiógrafo, aparelho capaz de detectar as trocas 
elétricas que ocorrem em nível celular durante a 
transmissão nervosa e a contração muscular. Es-
tes fenómenos são transformados em sinais elé-
tricos que, após amplificações, são registrados na 
tela de um osciloscópio e transformados em on-
das sonoras, audíveis através de alto-falantes. 

  

Aspartato Aminotransferase (AST)  

A aspartato aminotransferase é uma enzima 
intracelular que pode estar elevada quando de 
processos patológicos do sistema nervoso central, 
como na degeneração da bainha de mielina e em 
estados convulsivos. Doenças que afetam croni-
camente a substância cinzenta e doenças agudas 
c extensas do sistema nervoso central podem causar 
elevação nos níveis de AST. Ela encontra-se ele-
vada, por exemplo, em cães com cinomose, em 
meningites bacterianas e em casos de acidente 
vascular cerebral. 

Desidrogenase Láctica (LDH) 

A desidrogenase láctica pode estar aumenta-
da em doenças que afetam cronicamente a subs-
tância cinzenta e em doenças agudas e extensas 
do sistema nervoso central. Ela aparece aumen-
tada nos casos de meningite bacteriana, neopla-
sias, hemorragia subaracnóide e infarto cerebral. 

ELETRONEUROMIOGRAFIA 

Eletroneuromiografia é o registro da atividade 
elétrica muscular e nervosa. É um tipo de eletro-
diagnóstico que permite pesquisar a existência 
de patologias que comprometem a unidade mo-
tora e os nervos sensitivos. A eletroneuromiografia 
consiste de provas de neurocondução (velocidade 

ELETROMIOGRAFIA 

O objetivo da eletromiografia (EMG) é demonstrar 
alterações qualitativas e quantitativas na atividade 
elétrica de um músculo em repouso, após a estimu-
lação elétrica direta ou indireta ou, ainda, durante 
ativação voluntária ou reflexa. Para tanto, uma agu-
lha é inserida diretamente no músculo a ser exami-
nado e usada como um eletrodo exploratório, a fim 
de avaliar a atividade elétrica muscular intrínseca, 
enviando ao eletromiógrafo sinais elétricos que corres-
pondem a trocas iônicas ocorridas em nível celular. 
Os potenciais de ação detectados pelo eletrodo são 
amplificados e registrados na tela do osciloscópio, 
onde são analisados. Na análise dos potenciais leva-
se em conta o formato, tamanho, duração, som e a 
frequência dos mesmos. 

Dependendo do tipo de eletrodo exploratório 
utilizado, é necessária também a utilização de um 
eletrodo referência e um terra. Os sítios para apli-
cação dos eletrodos exploratórios são os pontos 
dentro dos músculos associados com uma alta 
densidade de terminais motores nervosos (pontos 
motores) ou pontos sobre nervos motores. A dis-
tribuição dos pontos motores da maioria dos mús-
culos em cães já foi mapeada por vários autores. 

Para se obter amostras representativas, a agulha 
deve ser inserida em vários sítios dentro de cada 
músculo, preferencialmente na porção central e, 
se possível, também em seus segmentos proxi-
mal e distai. A atividade elétrica visualizada e 
ouvida durante a eletromiografia possui três ori-
gens: induzida, espontânea e voluntária. 
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1. Atividade elétrica induzida. Durante a intro 
dução da agulha em um determinado mús 
culo, os potenciais elétricos que surgem ra 
pidamente na tela do osciloscópio resultam 
das trocas elétricas que ocorrem em nível intra 
e intercelular, produzidas pela passagem do 
eletrodo. Por esta razão, são conhecidas como 
atividade insersional. A atividade insersional 
é um reflexo da irritabilidade muscular. A in 
serção do eletrodo de agulha em um múscu 
lo é, na verdade, uma forma de estimular as 
membranas de suas fibras. Este estímulo em 
um músculo normal não é capaz de provocar 
a despolarização de suas fibras. No entanto, 
nas enfermidades em que ocorrem distúrbios 
eletrolíticos, metabólicos ou denervações, as 
membranas das fibras musculares entram em 
um estado de hiperexcitabilidade e o poten 
cial de repouso passa a ficar mais próximo do 
limiar de despolarização. Nestes casos, o es 
tímulo provocado pelo eletrodo de agulha, que 
antes era insuficiente para provocar a despo 
larização celular, torna-se capaz de fazê-lo. A 
inserção do eletrodo provoca o desenca 
deamento de potenciais de ação das fibras 
musculares. No músculo normal a atividade 
insersional é um som semelhante a um bre 
ve estouro, que cessa logo que o eletrodo pára 
de se mover. Em músculos denervados, in 
flamados ou degenerados a atividade inser 
sional é prolongada e continua quando o ele 
trodo pára, indicando um estado de hiperex 
citabilidade. Quando as fibras musculares são 
substituídas por tecido conectivo ou gordu 
ra, pode-se observar uma atividade insersional 
diminuída. 

2. Atividade elétrica espontânea. Descargas espon 
tâneas são outra fonte de atividade elétrica 
na eletromiografia. Quando o eletrodo é 
mantido parado em um músculo normal e re 
laxado, a linha de base no osciloscópio fica 
parada e visualiza-se o potencial de repouso da 
membrana, sem que se escute nenhum som. 
Em extrema irritabilidade muscular, em ra 
zão dos músculos denervados ou severamen 
te inflamados, descargas espontâneas, chama 
das potenciais de fibrilação ou potenciais de 
fasciculação, aparecem durante o potencial de 
repouso da membrana. 

3. Atividade elétrica voluntária. A terceira fonte 
de atividade elétrica da eletromiografia é a 
contração reflexa ou voluntária do músculo, 
e é referida como Potencial de Ação da Unida- 

de Motora (PAUM). Ela ocorre com o animal 
acordado. Apesar de não ser possível solici-
tar a um animal que produza uma contração 
muscular mínima ou máxima, uma simples 
manipulação do membro pode ser usada para 
visualizar vários graus de contração. O PAUM 
de um músculo flexor pode ser avaliado quan-
do o animal é posicionado em decúbito late-
ral e estimula-se um reflexo de flexão no 
membro. O PAUM de um músculo extensor 
pode ser avaliado quando o animal é manti-
do cm estação e exerce-se pressão sobre seus 
ombros ou bacia. O PAUM é facilmente exa-
minado na musculatura paravertebral porque 
o animal acordado reage à inserção da agulha 
nesta musculatura. Cada disparo de um PAUM 
promove um som agudo, parecendo um es-
touro de arma de fogo. Muitos fatores influen-
ciam as características dos potenciais da 
unidade motora, incluindo fatores fisiológi-
cos tais como o tipo de músculo, a idade do 
indivíduo, a temperatura muscular, a posição 
do eletrodo dentro do músculo, a força de 
contração do mesmo e fatores não fisiológi-
cos como o tipo de eletrodo e as característi-
cas do amplificador utilizado. A amplitude, 
forma e duração do potencial da unidade 
motora podem ser úteis na diferenciação en-
tre miopatias e neuropatias. 

ELETRONEUROGRAFIA 

A eletroneurografia é o estudo dos potenciais de 
ação dos nervos periféricos e é utilizada quando 
se suspeita de uma doença destes nervos ou da 
junção neuromuscular, após ter sido reali/ada uma 
eletromiografia. A eletromiografia pode determi-
nar que o componente nervoso da unidade moto-
ra está envolvido. A eletroneurografia pode dife-
renciar entre a raiz nervosa, o nervo periférico e 
a junção neuromuscular. Em cães, esses estudos 
são realizados sob anestesia geral. Esse segundo 
tipo de exame implica uma estimulação direta do 
nervo e o traçado de uma resposta evocada no 
músculo (condução nervosa motora], ou a estimula-
ção direta do nervo e captação de um potencial de 
ação no próprio nervo (condução nervosa sensitiva). 

CONDUÇÃO NERVOSA MOTORA 

Para se estimular uma fibra nervosa a fim de de-
terminar sua velocidade de condução, um cátodo 
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(negativo) e um ânodo (positivo), sob a forma de 

eletrodos, são colocados a, pelo menos, 3cm de 

distância um do outro. O cátodo é colocado distal-

mente para assegurar uma condução máxima do 

impulso na direção do músculo. Normalmente 
utiliza-se um eletrodo manual, que possui duas 

barras fixas (um cátodo e um ânodo) separadas por 

uma distância de 3cm. Durante a captação das 

respostas motoras o eletrodo registrador ou ativo 

(negativo), sob a forma de agulha ou eletrodo de 

superfície (jacaré), deve ser colocado sobre o 

músculo, o mais próximo possível de sua placa 

motora, a fim de evitar deformações no formato 

do potencial. Para o registro em músculos dos dedos 

podem ser usados anéis de metais, eletrodos de 

agulha ou eletrodos tipo jacarés. Se o registro for 

feito num músculo maior, pode-se utilizar uma 
agulha de eletromiografia como eletrodo registra-

dor. Utiliza-se também um eletrodo referência 

(positivo), colocado a cerca de 3cm distalmente ao 

eletrodo ativo, preferivelmente fora do músculo, 

sobre uma proeminência óssea ou um tendão. Em 

algum ponto entre o eletrodo registrador e o sítio 

de estimulação coloca-se um eletrodo terra. Tanto 

o eletrodo referência quanto o terra podem ser 

eletrodos de agulha ou de superfície. 

Dependendo do autor e do nervo estimulado, 

existe na literatura a descrição de vários sítios para 

estimulação e captação, quando se trata de velo-

cidade de condução nervosa motora. Os pontos 

mais frequentemente utilizados e mais facilmente 

exequíveis para avaliação do nervo radial são: a 

face cranial da articulação umerorradioulnar e o 
terço médio do rádio, em sua face cranial, próxi-

mo à veia cefálica, como sítios estimuladores, e a 

face dorsal da articulação carporradial, como sí-

tios registradores (Fig. 10.54). 

Para o nervo ulnar utiliza-se a face medial da 

articulação umerorradioulnar e um ponto situado 

no terço distai da ulna, em sua face caudal como 

sítios estimuladores, e os músculos interósseos 

palmares como ponto de captação (Fig. 10.54). Já 

para o nervo tibial, os pontos de estimulação são 

a região do trocanter maior do fémur e a face lateral 

do terço distai da tíbia, próxima à veia safena. O 
registro dos potenciais é feito nos músculos in-

terósseos plantares (Fig. 10.55). Finalmente, para 

o nervo peroneal utiliza-se a região do trocanter 

maior do fémur e a face caudal da articulação fêmur-

tibial como sítios estimuladores, e o músculo ti-

bial cranial como ponto de captação (Fig. 10.55). 

Quando o eletrodo estimulador é ativado, as 

diferenças de potenciais são amplificadas e, si-

multaneamente, apresentadas num osciloscópio 

para uma monitorização visual e processadas por 

um áudio-amplificador para uma monitorização 

  

Nervo Radial Nervo Ulnar 

Figura 10.54 - Pontos de colocação 

de eletrodos para avaliação da 

velocidade de condução nervosa 

motora nos nervos radial e ulnar. 
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Figura 10.55 - Pontos de colocação 

de eletrodos para avaliação da 

velocidade de condução nervosa 

motora nos nervos tibial e peroneal.  

Nervo Tibial 

  

Estimulação 

proximal 

Nervo Peroneal 

  

acústica. Obtém-se, inicialmente no osciloscópio, 

um artefato de choque, depois um período de 

latência e, finalmente, um potencial de ação evo-

cado. Além da latência, analisa-se, durante a rea-

li/ação do exame, a amplitude e a duração das 

respostas (Fig. 10.56). 

Após o primeiro estímulo, este deve ser au-
mentado até que a latência seja mínima e a ampli-

tude da resposta evocada seja máxima. Esta é a 

chamada estimulação supramáxima. Outras varia-

ções na intensidade do estímulo não devem resul-

tar num encurtamento das latências ou num au- 

Figura 10.56 - Tempo de latência, duração e amplitude de 

um potencial de ação. 

mento na amplitude do potencial e essa resposta 
deve ser constante. Desta forma, uma resposta 
supramáxima ocorre quando não houver mais au-
mento na amplitude ou diminuição na latência com 
pequenos aumentos na intensidade do estímulo.  

Estimulando-se repetidamente um músculo 
pode-se obter várias respostas contrateis, cujas ondas 
são identificadas pelas letras M, H e F. Primeiro, 
o músculo responde gerando potenciais de ação 
conduzidos ortodromicamente (condução de um 
impulso ao longo de um axônio na dircção normal, 
em direção à sinapse axônica) através das fibras 
nervosas, com uma onda de mais alta amplitude e 
menor latência, chamada onda M (Fig. 10.57). 

Este potencial evocado representa a somação 
de muitos potenciais de unidade motora que 
aparecem de uma maneira relativamente sin-
crônica. Neste caso, o período de latência repre-
senta o tempo necessário para a condução atra-
vés do axônio, da junção neuromuscular e do 
músculo. A segunda onda, ou onda F, é uma onda 
com uma menor amplitude e uma maior latência, 
vista alguns milissegundos após a onda M. Ela 
corresponde a uma resposta indireta do músculo, 
como resultado de uma condução antidrômica 
(condução ao longo de um axônio no sentido 
oposto, para longe da sinapse axônica) nos nervos 
motores. Essa atividade retrógrada excita o neurô-
nio motor inferior, que gera novos potenciais de 
ação, os quais passam novamente pelas mesmas 
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Figura 10.57 - Potenciais de ação muscular 

(ondas M), por meio de estimulação 

nervosa motora proximal e distai. 

fibras motoras. O terceiro tipo de onda, onda H 

ou reflexo H, é de baixa amplitude, vista alguns 

milissegundos após a onda F, mas somente se o 

estímulo for de baixa voltagem. A onda H parece 

ser produzida por um impulso elétrico que viaja 

através do nervo sensitivo para, reflexamente, 

estimular o nervo motor e promover uma resposta 

muscular. A onda H pode ser usada para avaliar a 

integridade do nervo sensitivo, da raiz dorsal da 

medula e do segmento medular.  

A velocidade de condução nervosa motora não é 

constante ao longo de todo o nervo pois o impul-

so se alentece à medida que atinge a porção dis-

tai, onde existem ramos terminais não mieliniza-

dos e a junção neuromuscular. Para se determi-

nar a velocidade de condução nervosa eliminan-

do-se este retardo (conhecido como latência resi-

dual), o nervo motor pode ser consecutivamente 

estimulado em dois pontos. Após as estimulações, 

obtém-se dois potenciais de ação. O tempo de-

corrido entre o estímulo do nervo e o aparecimento 

do potencial de ação é o tempo de condução ou 

tempo de latência. A diferença entre os dois tempos 

obtidos é o tempo gasto para o impulso percorrer 

a distância entre os dois pontos estimulados. A 

fórmula para determinar a velocidade de condu-

ção nervosa em metros por segundo é: a distância 

em milímetros, dividida pelo tempo em milisse-

gundos. O comprimento deste segmento (mm) 

dividido pela diferença nos tempos (ms) fornece 

a velocidade de condução nervosa em metros por 

segundo (m/s). 

A velocidade de condução nervosa é o maior 

auxílio no diagnóstico c monitorização de neuro-

patias periféricas. Os valores médios da veloci-

dade de condução nervosa motora dos nervos radial, 

ulnar, tibial e peroneal são, respectivamente, 66m/s, 

60m/s, 58m/s e 71 m/s (Tabela 10.4). 

A duração, em milissegundos, é medida do 

início do potencial até o ponto em que sua deflexão 

retorna à linha isoelétrica, e é um parâmetro mais 
utilizado nas respostas motoras. Fibras nervosas 

isoladas variam consideravelmente em diâmetro 

e, portanto, na sua velocidade de condução. Essa 

variação na velocidade de condução resulta em 

diferenças no tempo em que um impulso demora 

para chegar no eletrodo registrador, o que acaba 

resultando numa dispersão temporal do potencial 

de ação, isto é, em sua duração. Em outras 

palavras, a duração da onda M é um reflexo da 

sincronia com que as fibras musculares sofrem 

descargas no tempo. Ela informa sobre a integri-

dade das fibras de condução lenta, enquanto a  

Tabela 10.4 - Velocidade de condução nervosa motora 

e sensitiva (m/s) dos nervos radial, ulnar, tibial e 

peroneal. 
 

Nervo VCN motora VCN sensitiva 

 (m/s) (m/s) 

Radial 66 61 

Ulnar 60 70 

Tibial 58 62 

Peroneal 71 65 
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latência informa sobre a integridade das fibras de 
condução rápida. Assim, retardos de latência po-
dem indicar comprometimentos de fibras rápidas 
e o aumento na duração pode indicar um com-
prometimento de fibras lentas.  

A amplitude do potencial é a medida do seu 
pico negativo ao seu pico positivo ou, conforme 
alguns autores, a medida da linha de base ao pico 
negativo. A amplitude dos potenciais serve para 
determinar se existe ou não uma diminuição do 
número de axônios funcionantes, uma vez que ela 
está relacionada com o número de unidades moto-
ras ativadas. Este é um parâmetro importante e 
deve ser cuidadosamente avaliado, porque permi-
te uma estimativa da porcentagem de fibras moto-
ras sobreviventes quando de lesões. Como a am-
plitude dos potenciais diminui gradativamente por 
cerca de seis a oito dias após uma degeneração 
axonal, numa lesão parcial é possível se estimar 
a porcentagem de fibras motoras sobreviventes 
comparando-se a amplitude logo após a lesão e 
10 dias depois. A amplitude depende também 
do tamanho do músculo escolhido e da posição 
e tipo de eletrodo. Em doenças da junção neuro-
muscular observa-se também uma resposta com 
baixa amplitude. 

Nas neuropatias desmielinizantes a perda da 
mielina afeta diretamente a condução nervosa, 
observando-se um alentecimento ou um bloqueio 
na condução. O alentecimento da condução é 
resultado ou de um atraso na excitação de nódu-
los sucessivos, mesmo quando a condução per-
manece saltatória, ou de uma reversão para uma 
condução contínua. Em um processo de desmie-
linização nem todas as fibras são afetadas com a 
mesma intensidade. Desta forma, as fibras afeta-
das irão conduzir em diferentes velocidades, re-
sultando numa dispersão temporal do potencial 
de ação evocado. Esta redução pode chegar a 70% 
dos valores normais, observando-se até velocida-
des de 5 a lOm/s. Em casos de degeneração axonal, 
a disfunção do neurônio torna-o incapaz de man-
ter seu axônio. Enquanto um dos dois processos 
tende a predominar, os dois estão geralmente pre-
sentes em vários graus, dependendo do estágio 
da doença. Na degeneração axonal há uma perda 
de fibras nervosas e, portanto, uma diminuição 
na amplitude do potencial de ação muscular evo-
cado porque um menor número de fibras muscu-
lares é inervado. Teoricamente, a velocidade de 
condução nervosa pode permanecer normal, no 
limite inferior da normalidade ou um pouco di-
minuída, até que muitas fibras de grande diâme- 

tro sejam afetadas. Se a lesão for severa o sufi-
ciente para causar perda da maioria ou de todas 
as fibras mielinizadas, a condução obviamente não 
ocorrerá. O segmento distai de um nervo secciona-
do conduz a uma velocidade normal por um pe-
ríodo de tempo grosseiramente proporcional à dis-
tância entre a lesão e o músculo. Durante o inter-
valo entre o dano e a parada da função, a duração 
dos potenciais aumenta enquanto a amplitude 
diminui. 

CONDUÇÃO NERVOSA SENSITIVA 

Os fundamentos dos estudos sensoriais são os 
mesmos empregados na avaliação da condução 
motora. O que varia é a calibração do equipamento. 
Gomo as respostas sensoriais são bem menores 
que as motoras, para que possam ser captadas é 
necessário usar uma maior sensibilidade, o que 
também causa uma maior interferência nos tra-
çados. No caso da velocidade de condução ner-
vosa sensitiva, como não existem as junções ncu-
romusculares, o retardo terminal não é importan-
te e a neurocondução pode ser obtida estimulan-
do-se um único ponto e dividindo-se a distância 
pela latência encontrada. A velocidade de con-
dução nervosa sensitiva pode ser determinada 
através das técnicas ortodrômica e antidrômica. 
Na técnica ortodrômica cstimulam-sc, por exem-
plo, os dedos e o potencial de ação é registrado 
na região da articulação carporradial ou na articu-
lação umerorradioulnar. Na técnica antidrômica, 
estimulam-se pontos distais e proximais do ner-
vo, sendo que a colocação dos eletrodos estimu-
ladores é a mesma daquela utilizada para a esti-
mulação nervosa motora. Este método possui a 
vantagem de produzir um potencial de ação mai-
or com menos intensidade de corrente; no entan-
to, em muitos casos existe a possibilidade de se 
registrar potenciais musculares intrínsecos, o que 
torna o uso da técnica desaconselhável. Para evi-
tar a ativação de fibras motoras, o estímulo deve 
ser aplicado numa região que possua uma grande 
densidade de fibras sensitivas e uma pequena den-
sidade de fibras motoras, como por exemplo os 
dedos. A técnica ortodrômica é a mais utilizada, 
pois se obtém um potencial puramente sensorial. 
Para o estudo do nervo radial, a estimulação pode 
ser realizada no músculo extensor comum dos 
dedos, com o cátodo sobre a articulação carpo-
falângica do segundo dedo e o ânodo colocado a 
uma distância de cerca de 3cm do cátodo sobre a 
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falange distai do segundo dedo. A captação é feita 

sobre o terço proximal do rádio, em sua face cra-

nial, próximo à veia cefálica, com o eletrodo refe-

rência em posição proximal em relação ao regis-

trador e o eletrodo terra colocado entre o registra-

dor c o estimulador, na face dorsal da articulação 

carporradial. O nervo ulnar pode ter como sítio de 

estimulação os músculos interósseos palmares (cá-

todo), com o ânodo colocado sobre uma falange do 

segundo dedo. O registro pode ser feito na face 

medial da articulação umerorradioulnar com o ele-

trodo referência em posição proximal em relação 

ao registrador e o eletrodo terra posicionado sobre 

o osso acessório do carpo (Fig. 10.58). 

Na avaliação do nervo tibial o eletrodo esti-

mulador (cátodo) é colocado nos músculos interós-

seos plantares, com o ânodo sobre uma falange 

do 5
a
 dedo. O eletrodo registrador pode perma-

necer sobre a face lateral do terço distai da tíbia, 

próximo à veia safena, com o eletrodo referência 

3cm proximalmente ao registrador e o eletrodo 

terra sobre a tuberosidade calcânea. O nervo 

peroneal pode ter como sítio de estimulação (cá-

todo) o tendão do músculo tibial cranial, com o 

ânodo colocado sobre um osso do tarso. O eletro-

do registrador é colocado caudalmente à articula-

ção fêmur-tibial; referência a 3cm de distância 

do registrador, sobre o fémur, e o eletrodo terra 

entre o registrador e o estimulador, sobre a tíbia  

(Fig. 10.59). Os valores médios da velocidade de 

condução nervosa sensitiva dos nervos radial, ulnar, 

tibial e peroneal são, respectivamente, 61m/s, 70m/s, 

62m/s e 65m/s. 

AVALIAÇÃO DE PACIENTES 

COM MIELOPATIAS 

A eletromiografia possui duas aplicações princi-

pais em doenças da medula espinhal: a localiza-

ção de uma mielopatia através do achado de po-

tenciais de fibrilação indicando fibras muscula-

res denervadas e a diferenciação entre polineu-

ropatias ou polimiopatias e mielopatias. As mielo-

patias causam denervação das fibras musculares 

através de seus efeitos nos corpos celulares da subs-

tância cinzenta da medula espinhal ou na raiz ven-

tral dos nervos espinhais.  

Inicialmente, avaliam-se os vários níveis da 
medula espinhal, colocando-se os eletrodos ex-

ploratórios nos músculos paraspinais. Os músculos 

paraspinais são inervados pela correspondente raiz 

nervosa dentro de um ou dois segmentos medu-

lares. A presença de potenciais anormais nestes 

músculos irá indicar uma doença na área medu-

lar correspondente, no nervo periférico ou no 

músculo. Em seguida, avaliam-se os músculos dos 

membros torácicos e depois dos pélvicos. Deste 

  

Nervo Radial Nervo Ulnar 

Figura 10.58 - Pontos de colocação de eletrodos 

para avaliação da velocidade de condução nervosa 

sensitiva nos nervos radial e ulnar. 
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modo, além da avaliação muscular propriamente 

dita, examinamos também os nervos periféricos 

dos plexos braquial e lombossacral. Os músculos 

esqueléticos inervados por nervos cranianos, tais 

como a língua, laringe, músculos da face e extra-

oculares também podem ser examinados. Se a 

eletromiografia for normal em um animal parali-

sado, é porque a lesão envolve preferencialmen-

te tratos da substância branca e não neurônios 

motores inferiores da substância cinzenta. Desta 

forma, lesões focais são, de um modo geral, facil-

mente localizadas em seu segmento envolvido.  

NEURORRADIOGRAFIA 

O exame radiográfico possui limitações quando 
da exploração do sistema nervoso central. Em 

alguns casos os estudos simples podem ser con-
clusivos para fechar o diagnóstico; em outros, podem 
ser insuficientes, sendo necessária a realização de 
uma técnica radiográfica especial ou de outro 
método diagnóstico por imagem mais complexo. 

RADIOGRAFIAS 

SIMPLES DO CRÂNIO 

Os elementos neurais do crânio não são visíveis em 

radiografias simples. Sem o uso de procedimentos 

especiais, o diagnóstico neurorradiográfíco é basea- 

Nervo Peroneal 

do, na maioria das vezes, indiretamente através do 

reconhecimento de anormalidades ósseas do crânio. 

As radiografias simples do crânio são frequen-

temente utilizadas no plano de diagnóstico quando 

há suspeita de lesão acima do nível do forame 

magno. Entretanto, das diversas alterações cere-

brais, poucas são as que podem ser avaliadas através 

de radiografias de rotina do crânio. O estudo ra-
diográfico do crânio pode variar dependendo da 

localização da lesão. Se existem sinais vestibula-

res e estes são compatíveis com uma doença da 

orelha interna, então deve-se realizar radiografias 

para avaliar a bula timpânica e a porção petrosa 

do osso temporal. Em casos de suspeita de trau-

matismo cranioencefálico, pode-se utilizar a ra-

diografia simples de crânio para diagnosticar pos-

síveis fraturas. Nos casos de neoplasias de siste-

ma nervoso central, apenas os meningiomas po-

dem ser visíveis em estudos simples, apresentando-

se como calcificações dentro da calota craniana.  
Uma anestesia geral é essencial para uma 

perfeita imobilização do animal, permitindo um 

posicionamento correto, imprescindível para a 

realização de um exame radiográfico do crânio.  

RADIOGRAFIAS SIMPLES DA 

COLUNA VERTEBRAL 

As radiografias simples da coluna vertebral são geral-

mente indicadas quando há suspeita de doença focal 
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Figura 10.59 - Pontos de colocação de eletro-dos para avaliação da 

velocidade de condução nervosa sensitiva nos nervos tibial e 
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ou multifocal da medula espinhal e de uma raiz 
nervosa. Entretanto, se o clínico seguir algumas 
regras simples, a qualidade do diagnóstico de 
qualquer radiografia pode ser grandemente me-
lhorada. O animal deve ser anestesiado sempre 
que possível, para que a coluna vertebral possa 
ser estendida e mantida em linha reta. Somente 
pequenos segmentos vertebrais devem ser radio-
grafados por vez. Se a lesão pode ser localizada 
numa região vertebral específica através de exa-
mes neurológicos e pela eletroneuromiografia, 
então essas vértebras devem estar no centro do 
feixe de raio X. As radiografias podem auxiliar 
muito no diagnóstico de inúmeras alterações da 
coluna vertebral que secundariamente afetam a 
medula espinhal. A avaliação radiográfica simples 
é um exame importante para auxiliar no diagnós-
tico de fraturas e luxações de vértebras, protrusões 
de discos intervertebrais, tumores e deformida-
des ósseas. 

MIELOGRAFIA 

Mielografia é um exame radiográfíco realizado após 
a introdução de um meio de contraste no interior 
do espaço subaracnóide medular. A literatura refe-
rente aos meios de contraste utilizados é muito 
extensa e deve ser consultada. A mielografia é 
usada para delimitar o contorno da medula, por-
que ela não é visível em radiografias convencio-
nais. A mielografia é útil na definição da localiza-
ção e da extensão das doenças medulares antes 
de intervenções cirúrgicas e, desta fornia, tam-
bém na determinação do prognóstico do animal. 
Ela tem valor na avaliação de pacientes com 
mielopatias que produzem uma alteração no con-
torno medular, tais como hérnias de disco inter-
vertebral, estenose do canal vertebral, neoplasias 
e hematomas. Para a realização de uma mielogra-
fia é necessária uma anestesia geral. O local da 
punção deve ser cirurgicamente preparado e uma 
análise do LGR deve preceder a mielografia se o 
diagnóstico diferencial incluir meningite, já que 
a mielografia é contra-indicada nestes casos, uma 
vez que o meio de contraste pode disseminar a 
infecção e exacerbar o processo inflamatório. O 
contraste pode ser injetado na região lombar ou 
cervical, com a mesma técnica empregada para a 
colheita de liquor. Se o objetivo for uma mielo-
grafia total ou cervical, o contraste deve ser inje-
tado na cisterna magna. Se o objetivo for uma 
mielografia toracolombar ou lombar, o contraste 

deve ser injetado na região lombar. Para uma 
injeção na região cervical a mesa deve ser incli-
nada em um ângulo de 45° a 60° e a cabeça deve 
ser elevada de modo a promover um fluxo caudal 
do contraste. Tanto durante a aplicação do con-
traste como após o término da injeção, a cabeça 
deve estar elevada acima do plano da mesa, mes-
mo com a mesa inclinada, e entre as exposições 
radiográficas, a cabeça deve permanecer nesta 
posição. No caso de injeção lombar a mesa pode 
ser inclinada em cerca de 10° a 20°, no sentido 
caudocranial, evitando-se que o contraste atinja 
o espaço subaracnóide encefálico. O meio de 
contraste deve ser injetado lentamente. Os efei-
tos colaterais do uso destes contrastes incluem 
convulsões focais ou generalizadas, exacerbação 
dos sinais neurológicos, apnéia transitória duran-
te sua injeção, vómitos e morte. Além disso, exis-
tem riscos inerentes à técnica, como o trauma 
medular com a agulha. 

O meio de contraste é visualizado como uma 
delgada coluna na periferia da medula. Desta 
forma, os espaços subaracnóides dorsal e ventral 
são visualizados na projeção lateral e os espaços 
esquerdo e direito, na projeção ventrodorsal. A 
coluna de contraste deve ser relativamente uni-
forme através de seu curso, podendo haver um 
discreto estreitamento da coluna ventral sobre os 
espaços intervertebrais. A coluna ventral é geral-
mente mais estreita que a coluna dorsal, espe-
cialmente na região toracolombar. 

Através da mielografia é possível evidenciar 
lesões focais da medula tais como uma protrusão 
do disco intervertebral para dentro do canal ver-
tebral, causando um adelgaçamento do espaço 
subaracnóide e um estreitamento da medula es-
pinhal neste ponto. Por outro lado, lesões intra-
medulares, tais como um edema ou uma neopla-
sia, geralmente produzem uma dilatação medu-
lar que causa um desvio para o exterior e uma 
diminuição do espaço subaracnóide. Em casos 
severos pode-se observar uma área com total 
ausência de meio de contraste.  

EPIDUROGRAFIA 

É o estudo radiográfico contrastado do espaço 
epidural, utilizando contraste positivo, para ava-
liar a região da cauda equina. A mielografia tem 
um valor limitado quando realizada no final da 
medula, porque o espaço subaracnóide se afasta 
das margens do canal vertebral. Nestes casos, pode- 
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se realizar a cpidurografia. O local de injeção do 

contraste é entre S3 e Cl, mas qualquer espaço 

intervertebral entre as primeiras vértebras coccígeas 

pode ser usado. Quase não existem efeitos colate-

rais quando o contraste é injetado neste ponto.  

A epidurografia não produz a coluna de con-

traste linear bem definida como é vista na mielo-

grafia. A coluna de contraste pode ser relativamente 

larga e não uniforme em densidade. As anormali-

dades observadas através de uma epidurografia 

lombossacral precisam ser cuidadosamente corre-

lacionadas com os outros achados neurológicos. 

Podem aparecer como recortes focais ou estreita-

mentos abruptos da coluna de contraste. Tais le-

sões podem ocorrer em razão da presença de mas-

sas tais como uma protrusão de disco interverte-

bral, neoplasias ou ligamentos hipertrofiados pro-

jetando-se para dentro do canal vertebral.  

ANGIOGRAFIA CEREBRAL 

A angiografia cerebral é uma sequência radiográ-

fíca rápida do crânio, após a injeção de um meio 

de contraste positivo dentro da circulação arte-

rial craniana. As radiografias são feitas para se-

guir o contraste na circulação arterial, capilar e 

venosa. A angiografia foi uma técnica de escolha 

durante anos para demonstrar lesões em forma 

de massa e anormalidades vasculares cerebrais. 

A angiografia requer a utilização de equipamen-

tos especializados, tais como cateteres especiais, 

filmes de rápida exposição e fluoroscopia.  

O encéfalo é irrigado pelas artérias carótidas 

internas c artérias vertebrais que, na base do crâ-

nio, formam o polígono de Willis, de onde saem 

as principais artérias para a vascularização cere-

bral. As duas principais técnicas para realizar a 

angiografia cerebral em cães são a cateterização 

das artérias carótida interna direita ou esquerda, 

ou de uma artéria vertebral. Os principais com-

ponentes do angiograma cerebral são as fases 

arterial, capilar e venosa. A fase arterial irá per-

sistir durante a injeção do contraste, no entanto 

o fluxo é tão rápido que as artérias ficam sem 

contraste 0,5 segundo após o término da injeção. 

Durante a primeira fase deve-se tirar de duas a 

três radiografias por segundo. Essa velocidade 

rápida não precisa ser mantida durante todo o 

exame, e uma exposição a cada um ou dois se-

gundos é geralmente adequada após os dois pri-

meiros segundos de exame. A fase venosa é ge-

ralmente melhor visualizada vários segundos após 

a injeção. O principal objetivo dessas radiogra-

fias tardias não é só a avaliação das veias por si só, 

mas identificar a persistência de contraste em 

alguma lesão focal após o resto do cérebro não 

conter mais contraste. A angiografia cerebral pode 

causar convulsões severas, parada respiratória, 

danos ao tecido cerebral e morte.  

Quando a neoplasia cerebral é a principal na 
lista dos diagnósticos diferenciais, um angiograma 

cerebral pode ajudar no delineamento da área 

envolvida. As lesões que ocupam espaço podem 

deslocar os vasos sanguíneos de suas posições 

normais ou serem altamente vasculares por si 

mesmas. Depois do advento da tomografia com-

putadorizada, a necessidade da realização de uma 

angiografia cerebral diminuiu muito.  

CINTILOGRAFIA 

Cintilografia, ou imagem nuclear, é um método de 
diagnóstico por imagem no qual pequena quanti-

dade de radionuclídeo emissor de radiação gama é 

administrada no paciente, geralmente através da via 

intravenosa. O equipamento é composto por câma-

ras de cintilação gama que detectam a radiação 

emitida pelo corpo do paciente, proporcionando uma 

imagem da distribuição do radionuclídeo nas estru-

turas avaliadas. O radionuclídeo pode ser adminis-

trado sozinho ou associado a outra substância que 

tenha tropismo por algum órgão específico. Por ne-

cessitar de baixas doses de substância radioativa, a 

cintilografia não é prejudicial ao paciente e, apesar 
de não proporcionar imagens detalhadas como ou-

tros métodos de imagem, tem a vantagem de for-

necer informações funcionais baseadas na distribuição 

fisiológica do fármaco. Pode ter como indicações em 

neurologia a detecção de massas intracranianas, tais 

como neoplasias, abscessos e hematomas, além da 

detecção de lesões focais ou difusas no sistema 

nervoso central, tais como processos inflamatórios. 

A tireóide é a glândula mais frequentemente exa-

minada através de cintilografia. Na cintilografia de 

um cérebro normal não há radioatividade residual 

dentro da calota. Quando de lesões, há extravasa-
mento do material radioativo para o tecido, o que 

determina a imagem da lesão. 

TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA 

Tomografia computadorizada (TC) é uma técnica 

que emprega raios X para a obtenção da imagem. 



544    Semiologia Veterinária: A Arte do Diagnóstico  

O advento da tomografia computadorizada revo-
lucionou o diagnóstico de muitos distúrbios neu-
rológicos. O procedimento é seguro, não invasivo 
e permite obter imagens em distintos planos ana-
tómicos, visualizando estruturas tissulares de vá-
rios tipos, tais como ossos e cartilagens, além de 
tecidos menos densos como o parênquima ence-
fálico. Desta forma, possui melhor capacidade de 
diagnóstico que as outras técnicas radiográficas 
empregadas para avaliação do cérebro e da medu-
la espinhal. 

O aparelho é composto por ampolas de raios X, 
as quais emitem raios em feixes estreitos, permi-
tindo uma sequência de exposições. O paciente 
é colocado sobre uma mesa que é introduzida em 
um túnel que compõe o aparelho e, à medida que 
a mesa vai se deslocando, o paciente vai passan-
do pelo feixe de raios proporcionando uma se-
quência de imagens em "fatias" das estruturas. 
A fonte de radiação é movida em forma de rota-
ção em torno do paciente, produzindo projeções 
multiangulares de cada porção analisada. Estas 
diversas projeções são montadas por um compu-
tador em uma única imagem de cada corte. Dife-
rente do raio X convencional, cada corte tomo-
gráfico possui profundidade, ou seja, uma espessura 
que pode ser determinada. Os tecidos de menor 
densidade possuem uma imagem mais escura, 
enquanto os de maior densidade aparecem mais 
claros na imagem tomográfica, como ocorre no 
raio X convencional. A utilização de meios de 
contraste por via intravenosa permite, muitas vezes, 
uma melhor diferenciação entre as estruturas 
normais das alteradas. Através de um estudo to-
mográfico é possível visualizar lesões como neo-
plasias primárias ou metastáticas do cérebro e 
cerebelo, além de neoplasias de estruturas adja-
centes como a calota craniana, os seios paranasais 
e as cavidades nasais. Podemos observar também 
lesões próprias do encéfalo, como a dilatação 
ventricular nos casos de hidrocefalia, uma hipo-
plasia cerebelar, lesões produzidas por acidentes 
vasculares cerebrais isquêmicos ou hemorrágicos. 
Considerando-se que muitas doenças, como as 
neoplasias e os processos inflamatórios, possuem 
uma vascularização mais abundante que os teci-
dos normais, sua identificação pode ser facilitada 
com o uso de contrastes. Da mesma forma, em 
casos de um infarto isquêmico, sua identificação 
será facilitada com o uso de meios de contraste 
porque haverá um maior destaque do tecido nor-
mal, que circunda a lesão, enquanto a mesma não 
será realçada porque se trata de um tecido  

com pouca ou nenhuma vascularização. Lesões 
granulomatosas e abscessos podem ser visualiza-
dos com ou sem o uso de contrastes intraveno-
sos. Pode-se evidenciar também um edema cere-
bral e fraturas de estruturas ósseas. Na medula 
espinhal, é possível a visualização de estcnoses 
do canal medular, principalmente as produzidas 
por protrusão e extrusão de disco intervertebral. 
Também é possível visualizar cm detalhes as 
estruturas ósseas da coluna vertebral, visualizando-
se uma espondilite (inflamação do corpo vertebral) 
ou uma espondilose (formação de osteófitos que 
se originam das margens ventrais ou laterais das 
faces articulares vertebrais e que se projetam 
através dos espaços intervertebrais), fraturas c neo-
plasias de corpos vertebrais. 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

Ressonância magnética é um método de diagnós-
tico por imagem que não utiliza radiação ionizan-
te. Proporcionando imagens em cortes, semelhante 
à tomografia computadorizada, determina infor-
mações diferentes desta técnica, sendo de alto valor 
em estudo de desordens neurológicas. O equipa-
mento é composto por um magneto, um conjunto 
de anéis transmissores, receptores de radiofre-
qúência, e um computador. Este sistema é man-
tido em uma sala blindada contra interferência 
de radiofreqúência. O magneto determina um 
intenso e uniforme campo magnético em torno 
do paciente, que fica sobre uma mesa no interior 
de um túnel. Os anéis de radiofreqúência emi-
tem energia, que é detectada pelos anéis recep-
tores e convertida em sinais elctricos digitaliza-
dos. Este padrão específico de energia produz a 
imagem da ressonância magnética. A força do sinal 
e, consequentementc, o padrão da imagem é de-
terminado pela quantidade de água livre nos di-
ferentes tecidos e pela liberação de prótons de 
hidrogénio contidos nos lipídeos e proteína, cm 
resposta ao sinal de radiofreqúência. 

Com o uso da ressonância magnética é pos-
sível diagnosticar, em pequenos animais, anorma-
lidades congénitas tais como hipoplasia cerebe-
lar, hidrocefalia e anormalidades vasculares. A res-
sonância magnética substituiu a mielografia em 
medicina humana, uma vez que possui uma maior 
sensibilidade e poder de resolução, colocando em 
evidência protrusões de disco que através de uma 
mielografia nem sempre são visualizadas. Além 
disso, como é possível observar o parênquima  
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 medular, pode-se determinar, por exemplo, se uma 
enfermidade compressiva já causou uma lesão 
isquêmica irreversível, facilitando a definição do 
prognóstico do animal. Também é possível diag-
nosticar doenças desmielinizantes ou metabóli-
cas de depósito lisossômico. Como pontos nega-
tivos da ressonância magnética temos a baixa de-
finição que se obtém de tecidos ósseos (pois o 
tecido ósseo é pobre em hidrogénio, que é o ele-
mento utilizado para gerar as imagens), e o alto 
custo do exame. 
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INTRODUÇÃO 
 

  

 As informações contidas neste capítulo têm a intenção de servir como 

um guia preliminar no exame do aparelho locomotor de bovinos. A bus-

ca incessante pelo incremento da eficiência produtiva, observada nas 

últimas décadas, na bovinocultura de corte e leiteira, tem resultado no 

aumento da produtividade. Esse manejo cada vez mais intensivo dos 

bovinos tem por consequência um aumento na variedade e na frequên-

cia com que as enfermidades do aparelho locomotor ocorrem. A impor-

tância do reconhecimento e adequado tratamento dessas afecções ob-

tém grande importância ao considerarmos estudos em países da Europa 

e América do Norte que revelam prejuízos significativos, cm decorrên-

cia de enfermidades podais em bovinos, sendo estes superados somente 

pelas doenças ligadas ao sistema reprodutivo. Assim, este estudo torna-se 

extremamente pertinente e importante para estudantes e veterinários 

que atuam ou pretendam atuar na buiatria. 

Preliminarmente, as claudicações na espécie bovina devem ser 
definidas como uma desordem do padrão biomecânico de locomoção 

em um ou mais membros, causada frequentemente pela presença de 

dor. Com frequência, a presença de processos dolorosos em um mem-

bro induz movimentos compensatórios discretos nos outros membros 

e cabeça, durante o andamento, manifestada durante a progressão ou 

quando o animal permanece em posição quadrupedal c esses movi-

mentos compensatórios podem auxiliar na localização da lesão. 

ANATOMIA FUNCIONAL DO 

APARELHO LOCOMOTOR BOVINO 

O conhecimento das diversas estruturas que compõem o membro do 

bovino é fundamental para o desenvolvimento de estudos envolven-

do biomecânica, bem como para a compreensão das enfermidades que 

resultam em claudicações nessa espécie. Assim, qualquer estudo do 

aparelho locomotor dos bovinos baseia-se em um perfeito conheci-

mento anatomofisiológico e na etiopatogenia dessas enfermidades.  



550    Semiologia Veterinária: A Arte do Diagnóstico 

A familiaridade com as estruturas do dígito, 
incluindo-sc a nomenclatura das regiões do cas-

co, com as características morfológicas e bioquí-

micas dos tecidos que constituem essas regiões, 

reveste-se de grande importância, pois o dígito é 

a região do membro em que ocorre a maioria das 

afecções na espécie bovina que resultam em clau-

dicação. 

A muralha, a sola e os talões dos cascos são 

compostos de uma camada epidermal de queratina 

não-sensitiva (Fig. 11.1). A queratina, também 

chamada de tecido corneificado, é composta pri-

mariamente pelos aminoácidos histidina, lisina, 

arginina e, em especial, por metionina, sendo este 

último sulfurado. Sua composição apresenta ain-

da 30% de água, aproximadamente 1% de mine-

rais e uma pequena quantidade de ácidos graxos. 

A constituição bioquímica das regiões que com-

põem o casco refletc diretamente seu estado de 

saúde. Alterações dessa composição, como por 

exemplo dessecação, podem predispor a fissuras 

verticais ou horizontais. 

A formação de queratina e subsequente cres-

cimento do casco são processados a partir do có-

rio coronário presente na coroa do casco. A mura-

lha abaxial cresce mais rapidamente do que a 

muralha axial, sendo esse crescimento maior na 

região dos talões. Dessa maneira, a tendência 

natural durante o crescimento do casco é o des-

locamento do centro de gravidade da região abaxial 

da muralha e talão em direção aos bulbos do casco. 

Esse deslocamento do centro de gravidade, asso- 

Axial 

ciado ao maior crescimento natural na região dos 
talões, pode agravar o desequilíbrio das forças de 
sustentação de peso, resultando em indesejável 
apoio nos bulbos dos cascos. 

Os cascos crescem aproximadamente 5mm por 
mês, quando submetidos a condições normais de 
temperatura e umidade. Essa taxa de crescimen-
to pode sofrer variações para mais ou para me-
nos, dependendo da estação do ano e das condi-
ções ambientais. Assim, a maior e a menor taxas 
de crescimento são observadas no verão e inver-
no, respectivamente. Outro ponto a ser observa-
do são as taxas de crescimento naturalmente 
maiores para os membros pélvicos. 

A sola basicamente apresenta a mesma com-
posição da muralha, contudo possui uma tex-
tura mais macia, consequente a sua maior por-
centagem de água. Em razão da espessura re-
duzida da sola, cerca de lem, frequentemente 
são observadas perfurações desta. Essas perfu-
rações são normalmente decorrentes de corpos 
estranhos ou instrumentos utilizados indevida-
mente no casqueamento dos animais. A perfu-
ração da sola, seja qual for a sua origem, resulta 
em exposição do cório solear sensitivo, hemor-
ragia e claudicação. 

Entre a muralha e a sola do casco existe uma 
estrutura delimitada, denominada linha branca. 
A linha branca apresenta aproximadamente 2cm 
de largura e representa a união do epitélio lami-
nar da muralha com a sola do casco. Por causa de 
sua constituição mais macia em relação às demais 
estruturas que compõem o casco, frequentemen-
te é acometida pelo acúmulo de sujidades, cor-
pos estranhos e rachaduras, que podem desenca-
dear processos sépticos como, por exemplo, os 
abscessos subsoleares. 

Ao examinar-se os cascos dos bovinos de di-
ferentes faixas etárias, deve-se considerar que 
estes, fisiologicamente, são submetidos a varia-
ções nas forças de sustentação do peso do ani-
mal. Em razão dessas variações, ocorre uma mai-
or deposição de queratina na muralha, sola e ta-
lões do casco mais exigido. Assim, observa-se que 
não existem variações entre os cascos medial c 
lateral de animais jovens. Contudo, os cascos la-
terais dos membros pélvicos exibem maior depo-
sição de queratina, sendo o inverso verificado nos 
membros torácicos de animais adultos. 

Similarmente, a sustentação do peso do ani-
mal não é distribuída de forma igual pelas dife-
rentes regiões da superfície da sola do casco, sendo 
o terço médio abaxial da muralha e o talão as prin- 

 

Abaxial 

Apical 

Subapical 

Pré-bulbar 

Bulbar 

Figura 11.1 - Regiões da sola. 
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cipais regiões de sustentação do peso. Ao exami-

nar-se bovinos com cascos demasiadamente lon-

gos, deve-se considerar que essas forças de sus-

tentação são deslocadas em direção aos bulbos. 

Dessa maneira, o animal mantido em piso abra-

sivo pode sofrer desgaste excessivo dos bulbos e 

consequente claudicação. 

O dígito também c composto pelas falanges, 

ligamentos, articulações, tendões e bainhas ten-

díneas (Figs. 11.2 e 11.3). As falanges proximal e 

média possuem formas semelhantes, mas a pro-

ximal é cerca de duas vezes mais longa que a média. 

A falange distai apresenta em sua totalidade pro-

ximal um sulco articular, responsável pela aco- 

modação e articulação da falange média. Sua borda 

dorsal é formada por pronunciada eminência, 

denominada processo extensor, na qual se insere 

o tendão extensor digital comum. 

Na articulação intcrfalângica distai se loca-
liza o osso sesamóide distai (navicular). Esse osso 

está firmemente fixado à superfície flexora da 

falange distai pelo ligamento interósseo. O osso 

navicular e o tendão flexor digital profundo pro-

tegem a articulação interfalângica distai contra 

a penetração de corpos estranhos através da sola. 

A região solear da falange distai é levemente côn-

cava, apresentando proeminência que correspon-

de à tuberosidade flexora, na qual se insere o 

  

 

Figura 11.2 - Secção sagital distai do membro. Estruturas 

ósseas: a = metatarso; b = falange proximal; c = falange 

média; d = falange distai; e = sesamóide proximal; f = 

sesamóide distai. Estruturas sinoviais: l = articulação meta-

tarsofalângica; II = bainha do tendão flexor digital profun-

do; III = articulação interfalângica proximal; IV = bursa do 

navicular. Estruturas tendíneas: 1 = tendão extensor digital 

comum; 2 = tendão flexor digital superficial; 3 = tendão 

extensor digital profundo. (Cortesia de Desrochers e Anderson.) 

 

Figura 11.3 - (A) Secção sagital do dígito: A = Cápsula 

articular interfalângica distai; B = cório perióplico; C 

= coxim coronário; D = banda coronária (epiderme 

perióplica); E = lâminas; F = artéria marginal; G = l i -

nha branca; H = processo flexor da falange distai; l = 

inserção do tendão flexor digital profundo; J = sesamóide 

distai (navicular); K = coxim digital; L = tendão flexor 

digital profundo; M = bainha tendínea; N = bursa 

podotroclear; O = ligamento suspensor do sesamóide 

distai; P = recesso retroarticular; Q = bainha tendínea 

do flexor digital profundo parcialmente formada pelo 

flexor digital superficial; R = bursa flexora da articula-

ção interfalângica distai. (B) Fotografia de uma secção 

sagital do dígito. (Cortesia de Creenough.) 
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tendão flexor digital profundo e que correspon-

de ao local na sola em que normalmente se ob-

serva a úlcera de sola. 

Dentre os vários ligamentos contidos no dí-

gito, destaca-se o interdigital distai (cruzado). 

Esse ligamento, localizado na face palmar ou 

plantar dos dígitos, une as faces axiais das falan-

ges médias e distais, incluindo os sesamóides 

distais (Fig. 11.4). Os ligamentos interdigitais 

distai e proximal e a pele do espaço interdigital 

são as principais estruturas responsáveis pela 

união dos dígitos e devem ser considerados 

quando da decisão do nível de amputação digi-

tal (Figs. 11.5 e 11.6). 

As bainhas tendíneas estão normalmente 

localizadas sobre as articulações, pois desem-

penham papel fundamental na facilitação do 

deslizamento, suporte c lubrificação dos ten-

dões nessas regiões. As articulações metacarpo 

e metatarsofalângicas possuem em suas faces 

dorsal, palmar e plantar, bainhas tendíneas. Na 

face dorsal, localizam-se as bainhas dos ten-

dões extensor digital comum e extensor digi-

tal longo, referentes aos membros torácicos e 

pélvicos, respectivamente. Trata-se de uma 

 

Figura 11.4-Vista plantar do membro pélvico. 1 = ligamen-

to interdigital distai; 2 = tendão flexor digital profundo; 3 = 

ligamentos suspensórios dos dígitos acessórios; 4 = ligamen-

to anular digital; 5 = ligamento anular plantar; 6 = tendão 

flexor digital superficial. (Cortesia de Desrochers e Anderson.) 

  

Figura 11.5 - Ligamentos da superfície axial do dígito. (Corte-

sia de Creenough.) 

Figura 11.6 - Ligamentos da superfície abaxial do dígito. 

(Cortesia de Greenough.) 

única bainha na porção proximal que se divi-

de distalmente ao longo dos dígitos lateral e 

medial. As bainhas tendíneas dos flexores di-

gitais superficiais e profundos estendem-se da 

face palmar ou plantar do metacarpo ou meta-

tarso, terminando em duas porções distintas 

no aspecto distai da falange média, podendo 

haver comunicação entre as bainhas axial e 

abaxial em suas regiões proximais. As bainhas 

tendíneas devem merecer atenção especial du-

rante o exame clínico, quando da ocorrência 

de processos sépticos podais, em decorrência 

da sua íntima correlação com as estruturas nor-

malmente envolvidas (Fig. 11.7). 
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Figura 11.7 - (A) Vista lateral distai do membro torácico. 1 = 

falange proximal; 2 = falange média; 3 = falange distai; 4 = 

sesamóide distai; 5 = ligamento colateral lateral da articulação 

interfalângica distai; 6 = ligamento elástico dorsal; 7 = tendão 

extensor digital comum; 8 = tendão extensor digital lateral; 9 

= tendão flexor digital superficial; 10 = tendão flexor digital 

profundo; 11 = ligamento colateral lateral da articulação 

interfalângica proximal; 12 e 13 = ligamentos colateral e distai 

abaxiais do sesamóide distai. (B) Vista lateral distai do mem-

bro pélvico. 1 = tendão extensor digital lateral; 2 = metatarso; 

3 = ligamento suspensor do boleto; 4 = ligamento acessório 

do tendão flexor digital profundo; 5 = tendão flexor digital 

profundo; 6 = tendão flexor digital superficial; 7 = ligamento 

colateral lateral do boleto; 8 = ligamento anular plantar do 

boleto; 9 = ligamento acessório do ligamento suspensor do 

boleto; 10 = ligamento anular digital; 11 = ligamento suspen-

sor dos dígitos acessórios. (Cortesia de DesrocherseAnderson.) 

A flexão e a extensão das articulações que com-
põem os membros são determinadas pela contra-
ção e relaxamento das unidades musculotendíneas 
flexoras e extensoras. O músculo tríceps e sua iner-
vação exercida pelo radial desempenham papel 
crucial na habilidade para sustentação do peso do 
animal, pois esse músculo c requerido para exten-
são da articulação umerorradioulnar. Função simi-
lar é realizada pelo músculo quadríceps e sua iner-
vação pelo femoral, que determinam a extensão 
da articulação femorotibiopatelar e pelo músculo 
gastrocnêmio e nervo tibial responsáveis pela ex-
tensão da articulação do tarso. 

IDENTIFICAÇÃO DO ANIMAL 

Os animais a serem examinados devem ser iden-
tificados individualmente (Tabela 11.1). Essa iden-
tificação deve conter o nome ou número no reba-
nho. A numeração pode ser obtida de várias ma-
neiras, dentre as quais podem ser citadas: brin-
cos, tatuagens, marcas a ferro quente ou mais re-
centemente por microchips, implantados no sub-
cutâneo. Esses últimos são capazes de fornecer 
inúmeras informações pela sua leitura óptica. A 
raça do animal é outra informação importante, pois 
algumas afecções podem apresentar maior pre-
valência em determinadas raças, em razão de fa-
tores hereditários ou características raciais que 
atuam predispondo determinadas doenças. Algu-
mas enfermidades ocorrem mais frequentemente 
em machos ou fêmeas. Nos touros as enfermi-
dades ocorrem com maior frequência nos mem-
bros pélvicos, sendo exemplo clássico a gonite em 
consequência do esforço para realização da mon-
ta, resultando em sobrecarga na articulação 
femorotibiopatelar e desencadeamento de processo 
degenerativo. Nas vacas leiteiras, em decorrên-
cia das adversidades dos pisos contidos nos di-
versos sistemas de produção utilizados nas pro-
priedades, as enfermidades localizadas nos dígi-
tos apresentam prevalência mais elevada. O pro-
tocolo de exame deve conter, além de informa-
ções referentes ao sexo do animal, dados relati-
vos à idade aproximada ou à data de nascimento, 
uma vez que bovinos jovens em crescimento e 
supernutridos, apresentam maior predisposição às 
doenças ortopédicas do desenvolvimento como, 
por exemplo, a osteocondrose. Vacas de peso ele-
vado e alta produção, alimentadas com altos ní-
veis de carboidratos e fibra de baixa digestibilidade, 
podem apresentar alterações estruturais nas di- 

 B 
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Tabela 11.1 - Sequência de exame clínico do aparelho locomotor de bovinos.  

  

Identificação do animal Raça, idade, sexo, procedência 
  

  

Anamnese 

Exame físico •  

Geral 

Específico 

Exames complementares 

Sistema de produção utilizado na propriedade 
Produção diária de leite da vaca 
Quantidade e qualidade da alimentação fornecida 
Tipo de manejo 
Ocorrência de doenças infecciosas 
Duração da claudicação 
Tipo e intensidade da claudicação 
Tratamentos realizados 
Resultados obtidos com os tratamentos 

Frequência cardíaca 

Frequência respiratória 
Coloração das membranas mucosas 
Turgor da pele 
Ausculta pulmonar, cardíaca e do trato digestório 
Palpação de linfonodos 

Inspeção em posição quadrupedal 
Inspeção em movimento 
Contenção física e/ou medicamentosa 
Limpeza dos dígitos 
Inspeção e palpação do espaço interdigital 
Pinçamento dos cascos 
Palpação dos ossos, articulações, tendões e músculos 
Bloqueios anestésicos 

Hemograma, líquido sinovial, raio X e ultra-sonografia 

  

versas camadas que constituem o casco, ocasio-

nando deformações no crescimento, enfraqueci-

mento e formação de anéis longitudinais na 

muralha desses cascos sem, contudo, caracterizar 

um quadro de laminite. O peso e o escore corpo-

ral também devem fazer parte de um protocolo 

de exame, uma vez que refletem diretamente a 

gravidade da enfermidade, bem como a efetividade 

do tratamento instituído.  

Como mencionado, torna-se extremamente 

desejável que todos os dados colhidos, relativos ao 
animal que apresente algum tipo de claudicação, 

sejam anotados. Assim, sugere-se a adoção do pro-

tocolo proposto por Greenough e cols. (Quadro 11.1), 

no qual se observa a possibilidade de uma comple-

ta tomada de dados, que vai desde a identificação 

do animal até o tratamento utilizado e resultados 

obtidos. A utilização desse protocolo propicia ainda 

a exportação dos dados para sofíwares, permitindo, 

dessa maneira, rápido e preciso diagnóstico da si-

tuação, bem como a elaboração de levantamentos 

cpidemiológicos. Outros protocolos, que se adap-

tem a condições particulares, podem ser adotados. 
Estes conteriam dados como, por exemplo, inter-

valo entre partos, produção diária de leite, número 

de inseminações ou montas naturais, ganho de peso 

durante o tratamento e custo da terapia. 

Instruções para Preenchimento do 

Protocolo de Obtenção de Dados 

sobre Claudicação 

Inicialmente, anote a identificação do animal 
e rebanho (a identificação do rebanho deverá con-
sistir em um identificador de três letras para a pessoa 
que administra a investigação, mais um número) e 

data de exame. Então, complete a forma de cam-
po para campo, seguindo a ordem numérica.  

1. ESCORE DE CLAUDICAÇÃO (MANSON 
E LÊ AVE R, 1988) 

1.0. Abdução/adução mínima, nenhuma desigual-
dade de andamento e nenhuma sensibilidade. 

1.5. Abdução/adução leve, nenhuma desigualda-

de ou sensibilidade.  

2.0. Abdução/adução presente, andamento desi-

gual e possível sensibilidade.  

2.5. Abdução/adução presente, andamento desi-

gual, sensibilidade podai.  

3.0. Claudicação leve, não afetando comportamento. 

3.5. Claudicação óbvia, dificuldade em virar não 

afetando comportamento.  

4.0. Claudicação óbvia, dificuldade em virar, afe-

tando comportamento.  
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Quadro 11.1 - Protocolo para obtenção de dados sobre claudicação. 

_ Tatuagem 

Data de nascimento     /     /         Sexo: j Macho j Fêmea | Novilho [ Data de descarte  

Razão do descarte: Claudicação | Produção | Infertiíidade | Mastite | Morte j Outro ___  

[ESCORE DA CLAUDICAÇÃO 

T. NORMAL 

2. ANORMALIDADE LEVE 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. CLAUDICAÇÃO LEVE 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. CLAUDICAÇÃO ÓBVIA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
5. CLAUDICAÇÃO CRAVE 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

MEMBR O/DIGITO AF ETAD O  

 

1. Escápula ou pelve 

2. Úmero ou fémur 

3. Rádio ou tíbia 

4. Carpo ou tarso 

5. Metacarpo ou metatarso 

6. Falange proximal 

7. Falange intermédia 

8. Falange distai 

9. Sesamóide distai      f^\ 

10. Interdigital ^ - '  

TORÁCICO 
ESQUERDO 

12 

Sola do casco 
Muralha do casco 
Talão do casco 
Osso 
Músculo 
Articulação 

TECIDO 

REGIÃO DO CORPO 

PÉLVICO 
ESQUERDO 

56 

FOTOGRAFIA 

NÃ

O 

MARCA 

NUMERO DA LESÃO 

  

Lesões da sola 
1. Hemorragia de sola 

2. Úlcera de sola 

3. Doença da linha branca 

4. Erosão de talão 

5. Desgaste/Abrasão de soía 

6. Sola dupla 

7. Trauma de sola 

8. Abscesso de sola 

Lesões interdigitais 

9. Foot rof/necrose 

10. Dermatite interdigital 

11. Hiperplasia interdigital 

12. Corpo estranho 

Lesões digitais 
 

20. Dermatite digital 

21. Artrite séptica 

22. Abscesso retroarticular 

Fissuras na muralha do casco 
 

30. Fissura vertical Tipo l 

31. Fissura vertical Tipo II 

32. Fissura vertical Tipo III 

33. Fissura vertical Tipo IV 

34. Sulco horizontal (gravidade = cm) 
 

38. Fissura horizontal/dedal 

39. Fissura horizontal fratura apical 

Anormalidades da muralha 

40. Crescimento acima do normal 

41. Casco achinelado 

42. Casco em forma de saca-rolha 

43. Casco em forma de tesoura 

44. Casco em forma de gancho 

45. Superfície reativa irregular (gravi 

dade = cm) 

46. Alterações na banda coronária 

Lesões proximais no membro 
 

50. Fratura/ruptura 

51. Hematoma 

Tratamento: 

Substância usada: 

Substância 

usada: 

Identificação do animal   Brinco __  
Data de exame ___ / __ / __ Escore corporal 

 __ Identificação da fazenda. 
Peso ________ kc 

7. Pele 

8. Nervo 

9. Tendão 

10. Ligamento 

TORÁCICO 
DIREITO 

34 

PÉLVICO 
DIREITO 

78 

SIM 

LAT. 

3 
LAT. 

5 
LAT. 

1 
MED. 

4 
MED. 

6 
LAT. 

7 

TRATAMENTO 

Tópico 
Penicilina G Procaína 
Penicilina G benzatina 
Lincomicina 
Tetraciclina 
Oxitetraciclina 
Eritromicina 
Tilosina 
Sulfadimctoxina 
Suífaclorpiridazina 
Sultadiazina 
Analgésico 
Fenilbutazona 
Dexameíasona 
Predinisolona 
Bandagem/bota 
Amputação 
Ressecção 
Artrodcse 
Casqueamento 
Elevação/taco 
Veterinário 
Tratador 
Técnico/estudante 
 



  

M

E

D. 2 
1. Moderada, traços       ^^ 

2. Sinais diagnósticos distintos 

3. Lesão clínica marcante 

4. Complicada, séria ou infectada 

Data da recuperação ____________________ /     / 

Dosagem ______________________________ Frequência de 

aplicação: _____________________________ N- dias 

Dosagem  ______________________ Frequência de aplicação:  _________ N- dias 

  

 Outros tratamentos. 

Cortesia de GREENOUGH P.R.; WEAVER, A.D.; BROOM, D.M.; ESSLEMONT, R.J.; GALINDO, F.A. Basic conceptsof bovine lameness. In: GREENOUGH, 

P.R.; WEAVER, A.D. Lameness in Cattie, 3rd ed., Philadelphia: W.B. Saunders, 1997. Chapter 1, p.3-13. 

MED. 

GRAVIDADE DA LESÃO 
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4.5. Alguma dificuldade em aclives c ao caminhar, 
comportamento afetado. 

5.0. Dificuldade extrema em aclives e ao cami-
nhar, comportamento afetado. 

O examinador pode usar o escore completo 
ou uma modificação simplificada. No Protocolo 
de Obtenção de Dados sobre Claudicação a abre-
viação, a seguir, é usada: 

1. Normal - não claudica. 
2. Anormalidade leve - andamento desigual, 

rígido e presença de sensibilidade. 
3. Claudicação leve — claudicação moderada e 

consistente. 
4. Claudicação óbvia - claudicação óbvia afetan- 

do comportamento. 
5. Claudicação grave - claudicação muito mar 

cante. 

2. MEMBRO/DÍGITO AFETADO 

Os dígitos são numerados em sentido horário, 
começando pela lateral do membro torácico esquer-
do. Os números destinados aos dois dígitos são 
usados para designar o membro afetado, por exem-
plo, torácico esquerdo =12; torácico direito = 34; 
pélvico direito = 78 e pélvico esquerdo = 56. 

3. CLASSIFICAÇÃO DA LESÃO 

Caso o escore de claudicação seja preenchido, 
o número da lesão causal deve aparecer na primeira 
coluna (número da primeira lesão). Lesões (fissuras 
horizontais, crescimento excessivo, borda coronária 
anormal e reação cdematosa) que estão presentes 
em vários dígitos necessitam ser ranqueadas como 
comprometendo somente um deles. O protocolo é 
provido de espaço para até quatro lesões, que de-
vem ser listadas em ordem de importância. Uma 
lesão nova é registrada se ocorrer no mesmo dígito 
ou em um outro diferente, depois de 28 dias. 

4. GRAVIDADE DA LESÃO 

A maioria dos graus de gravidade é ranqueada 
de l a 4 ou 5. No caso de uma fissura horizontal 
c reação edematosa, a anotação da figura deve 
compreender a distância em centímetros da jun-
ção de pele-casco. O campo no banco de dados 
pode ser formulado para calcular a data automa-
ticamente do procedimento, isto é, data do exa-
me (medida em cm + 2,5). 

5. ZONA DO DIGITO  

A delimitação das zonas do dígito usadas neste 
protocolo é concordante à estabelecida pelo 6q 

Simpósio Internacional em Doenças Digitais do 
Ruminante, Liverpool, Reino Unido, 1990. 

6. TRATAMENTO 

Este campo permite flexibilidade, anotando 
em tratamentos, alguns dos quais são designados 
na região apropriada do texto. Data de recupera-
ção é útil quando se lida com flegmão, porque se 
este não apresentar melhora em 3 dias, o diagnós-
tico pode ser questionável. 

7. REGIÃO DO CORPO (Normalmente Opcional) 

Este campo em combinação com o campo de 
membro, designa a região anatómica. Usado prin-
cipalmente para condições que afetam o mem-
bro proximalmente. Note que o "espaço inter-
digital" está incluído aqui. 

8. TECIDO DO CORPO (Normalmente Opcional) 

Este campo é principalmente usado em com-
binação com região de corpo. Uma articulação ou 
ligamento é identificado como mais próximo a um 
osso, ao passo que um músculo ou tendão para 
sua inserção. 

Nota: Se a lesão é fotografada, faça a anota-
ção apropriada na caixa no topo direito do proto-
colo. Na mesma caixa, medidas para crescimento 
do casco podem ser feitas criando uma marca 3cm 
a partir da junção pele-casco na superfície dorsal 
do dígito e, a partir de registros subsequentes, 
uma fórmula pode automaticamente calcular a taxa 
de crescimento. Esta é uma estratégia útil para 
conferir a taxa de crescimento do casco. 

IDENTIFICAÇÃO DO 

PROPRIETÁRIO E PROPRIEDADE 

O protocolo de exame clínico deve conter infor-
mações relativas ao nome, endereço e telefone 
do proprietário, favorecendo contatos rápidos e 
produtivos quando da elaboração de uma estra-
tégia de tratamento ou para o intercâmbio de 
informações durante a execução deste. Dados 
relativos à propriedade de origem do animal faci-
litam a elaboração de estudos epidemiológicos nos 
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rebanhos, possibilitam a pronta identificação de 

surtos de enfermidades infecciosas, instituição 

precoce de tratamentos e tomada de medidas 

profiláticas para os animais e rebanhos não aco-

metidos. A localização geográfica da proprieda-

de, em algumas situações, pode apresentar im-

portante papel na etiologia da enfermidade.  

Anamnese 

Um amplo e detalhado quesdonamento, con-

templando os diversos sistemas, mas enfatizando 

o aparelho locomotor, deve ser elaborado e exe-

cutado, sendo este preferencialmente realizado 

antes do exame clínico geral e específico. As mes-

mas questões devem ser formuladas de diferen-

tes maneiras, visando confrontar informações ou 

mesmo facilitar sua compreensão. A linguagem 

utilizada na formulação das questões deve ser 

condizente com o nível cultural da pessoa que 

fornece as informações. As anotações poderão ser 

realizadas utilizando-se vocabulário técnico, sem 

que sejam promovidas distorções ou direcio-

namento das informações fornecidas. Ao adotar-

se esse procedimento pode-se obter algumas di-

retrizes referentes à etiologia do problema, condu-

tas a serem tomadas c até mesmo prováveis diag-

nósticos. Entretanto, conclusões precipitadas de-

vem ser evitadas, pois podem acarretar diagnós-

ticos imprecisos ou incompletos. O fato de se deixar 

sugestionar por informações distorcidas e até 

mesmo um diagnóstico previamente estabeleci-

do pela pessoa que fornece as informações é outro 

ponto importante que frequentemente resulta em 

diagnósticos erróneos. 

Dentre os diversos aspectos que devem ser 

abordados durante a formulação das questões, 

destacam-se: 

Sistema de produção utilizado na propriedade. 

Deve-se dar atenção especial ao sistema de pro-

dução adotado em cada propriedade, por exem-

plo, "freestal", "tiestall", pois sabidamente sis-

temas de criação como estes, que mantêm os 

animais confinados e submetidos a pisos úmidos 

e abrasivos, resultam em maior incidência de 

enfermidades podais. Caso o piso utilizado seja 

concreto, deve-se atentar para a abrasividade deste, 

que quando associado à umidadc elevada favore-

cerá o desgaste irregular dos cascos. Outro ponto 

importante a ser conferido é o poder anti-sépti-

co, bem corno a capacidade irritativa aos tecidos, 

dos produtos empregados na higienização das ins- 

talações, especialmente do piso. Um exemplo in-

teressante a ser mencionado são as soluções con-

tendo formol. Essas soluções, apesar de apresen-

tarem custo reduzido e boa ação anti-séptica, são 

extremamente lesivas para as feridas podais, além 

de promoverem irritação no trato respiratório e olhos 

das pessoas envolvidas no manejo dos animais. 

Quando os bovinos são mantidos em regime 

de semiconfinamento ou em piquetes, deve-se 

dar atenção para o tipo de piso ao redor dos cochos. 

O acúmulo de lama e água neste local servirá como 

fonte de infecção, favorecendo a disseminação de 

microorganismos patogênicos, além de produzir 

enfraquecimento do casco em consequência da 

umidade elevada. 

Produção diária de leite do animal (exclusiva para 

vacas leiteiras em lactação). Vacas de produção lei-

teira elevada estão sujeitas a maior número de 

enfermidades, pois necessitam e recebem maior 

quantidade de concentrado; normalmente são 

animais pesados e apresentam úbere volumoso. 

A somatória das características, peso elevado, 

supernutrição e estresse causado pelo manejo 

intensivo, é tida como um dos fatorcs predispo-

nentes para as enfermidades podais. O número 

de ordenhas diárias também precisa ser conheci-

do, pois refletirá diretamente a intensidade com 

que a vaca é manejada. 

Quantidade e qualidade da alimentação forneci-

da. O questionamento não deve se limitar às in-

formações referentes à qualidade e à quantidade 

de concentrado e volumoso fornecido ao bovino, 

mas também sua procedência, forma de armaze-

namento, alterações recentemente promovidas. 

Esses quesitos apresentam ênfase especial quando 

se suspeita de laminite, que ocorre em consequên-

cia de ingestão excessiva de carboidratos solúveis 

e volumosos de baixa digestibilidade. 

Tipo de manejo. Alterações que podem pas-

sar desapercebidas como tratador, tempo de per-

manência em piquetes c qualidade destes, piso 

dos currais, piso ao redor dos cochos c frequên-

cia de utilização do pedilúvio, podem resultar 

no aumento do número de animais acometidos, 

bem como na diversidade de enfermidades podais 

na propriedade. 

O pessoal envolvido no manejo direto com 

os bovinos não deve sofrer mudanças frequentes, 

pois o contato diário com os animais aguça a sen-

sibilidade do tratador ou ordenhador e, assim, sinais 

sutis de algumas enfermidades podem ser obser-

vados precocemente. 
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A utilização de pedilúvios contendo, separa-

damente, soluções de sulfato de cobre 5 a 10%, 

formalina 3 a 10% ou sulfato de zinco 10 a 20% 

acrescidos ou não de um surfactante (lauril sulfato 

de sódio) merece atenção especial, uma vez que 

reconhecidamente propriedades que fazem uso 

correto desse sistema apresentam menor incidên-

cia de enfermidades podais. A utilização de solu-

ções contendo formalina tem sido desaconselhada 

cm razão de sua ação irritativa indesejável, às fe-

ridas, aos olhos e ao trato respiratório dos animais 

e das pessoas que manejam os bovinos.  

Ocorrência de doenças infecciosas. Caso a inci-

dência de doenças infecciosas como mamites, 

pneumonias, diarreias e conjuntivites seja eleva-

da em determinada propriedade, existem sérios 

indícios de que esta apresente condições de hi-

giene e sanidade precárias. 

Duração da claudicação. Claudicações de iní-

cio repentino podem indicar inflamação aguda 

como flegmão interdigital, abscesso subsolear e 

penetração de corpos estranhos na sola ou espaço 

interdigital. O lento e gradual agravamento da 

sintomatologia referente ao sistema locomotor pode 

sugerir a ocorrência de doença degenerativa, ci-

tando como exemplo a osteocondrose. O curso da 

sintomatologia, apesar de menos frequente, pode 

apresentar-se de forma intermitente. Entretan-

to, deve-se procurar diferenciar enfermidade in-

termitente de processo reicidivante, sendo este 

último comumente caracterizado pela ineficácia 

do tratamento utilizado.  

Tipo e intensidade da claudicação. Estas infor-

mações têm como proposição localizar regional-

mente a origem da claudicação e sugerir a esta 

graus de gravidade, baseados nas manifestações 

clínicas e na intensidade de acometimento dos 

diversos tecidos que compõem o membro do 

animal e que são observadas pelas pessoas envol-

vidas no manejo diário dos animais. 

Tratamentos realizados. Deve-se indagar sobre 

o tipo de antimicrobiano administrado, dose, via, 

intervalo de administração e duração da terapia 

utilizada. O questionamento necessita abranger 

também a utilização de tratamentos locais, bem 

como a utilização de outras substâncias, especial-

mente antiinflamatórios.  

Resultados obtidos com os tratamentos. Questões 

devem ser formuladas objetivando mensurar a 

eficiência dos tratamentos utilizados e, principal-

mente, determinar se estes resultaram em algu-

ma melhora do quadro. A resposta positiva ou 

negativa em relação a tratamentos instituídos pode 

nortear a localização da lesão e servir como guia 

para condutas terapêuticas.  

Exame Físico Geral 

A elaboração de um histórico e anamnese 

abrangentes e de um criterioso exame clínico ge-

ral deve sempre preceder o exame específico do 

aparelho locomotor, pois alguns distúrbios sisté-

micos podem resultar em comprometimentos 

locais, culminando em claudicação como ocorre 

com a laminite. 

Exame Físico Específico 

Deve constar do exame do aparelho locomotor 

a colheita e anotação de todos os dados referen-

tes ao animal, seguindo assim uma conduta siste-

mática e minuciosa na qual o objetivo principal é 

o diagnóstico da afecção. 

Dentre os tipos de claudicações podem ser 

destacados aqueles que são observados quando o 

animal está em posição quadrupedal e imóvel, sendo 

esta manifestada por alterações posturais ou mes-

mo comportamcntais. A atribuição de valores à 

intensidade de claudicação deve ser preferivelmente 

realizada com o bovino em movimento. Ao consi-

derar-se a intensidade da claudicação deve-se pre-

ferencialmente orientar-se por métodos simplifi-

cados, como o apresentado no protocolo proposto, 

em que a claudicação é graduada em níveis de l 

(ausência de claudicação) a 5 (grave e marcante). 

Entretanto, podem ser utilizados outros métodos 

que atribuem ao grau de claudicação níveis que 

variam de O (ausente) a 4 (imobilidade e decúbito), 

como pode ser observado no Quadro 11.2. 

O exame clínico específico do aparelho loco-

motor deve ser realizado de maneira objetiva, 

otimizando-se as condições disponíveis para obser-

vação e contenção do animal, utilizando racionalmente 

o tempo de exame despendido para cada animal. 

Inspeção do Bovino em 
Posição Quadrupedal  

Ao inspecionar-se um animal com suspeita de 

claudicação deve-se, inicialmente, observar o seu 
porte físico, estado corpóreo e conformação. A con-

formação geral do animal deve ser analisada, com 

ênfase especial aos membros e cascos. Deve-se 
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Quadro 

Escore 

11.2 - 
Classificação 
Anormalidade de 

andamento 

do grau de claudicação segundo Desrochers e cols., 2001. 

Descrição 

0 Ausente Anormalidade de andamento não visível ao caminhar; animal não relutante 

  em caminhar. 
1 Leve Variação leve no andamento ao caminhar; incluindo andamento assimétrico inter- 

  mitente leve e pequena restrição bilateral ou quadrilateral em movimentos livres. 

2 Moderado Assimetria moderada no andamento e consistente ou andamento simétrico 
  mas anormal, porém hábil para caminhar. 

3 Grave Andamento variando de assimetria marcante a grave anormalidade simétrica. 
4 Imobilidade Decúbito. 

atentar para desvios nos eixos ósseos dos membros, 

alterações das angulações articulares, deformações 

nos cascos decorrentes de crescimento exagerado 
da região apical ou bulhar, lesões no espaço inter-

digital, edemas, feridas, fístulas e atrofias muscula-

res, especialmente dos músculos glúteos. Qualquer 

alteração postural deve ser observada, sendo impor-

tante observar o animal de frente, de trás e de ambos 

os lados, enfatizando a simetria anatómica. 

Inspeção do Bovino em Movimento 

Importante ressalva deve ser feita antes de 

qualquer tentativa de extrapolar os métodos de 

inspeção em movimento, utilizados no exame de 

equinos para o exame dos bovinos. Aptidões, tem-

peramento, peso e manejo dos equinos possibili-

tam ampla maneabilidade do animal, durante o exame 

clínico, conforme pode ser observado no Capítulo 

10. Dentre estas são destacadas as possibilidades 

de fazer o equino caminhar, trotar, galopar, em li-

nha reta ou em círculos. Ainda pode-se executar essas 

variáveis com o animal sendo puxado ou montado. 

Ao inspecionar-se um bovino em movimen-

to, deve-se obedecer ao pré-requisito básico de 

respeitar o temperamento do animal, evitando, 

dessa maneira, qualquer tipo de acidente. As 

possibilidades de um bom exame serão maiores, 

quanto mais manejado e dócil for o animal. Em 

algumas situações, especialmente ao examinar-

se bovinos criados extensivamente de tempera-

mento indócil, recomenda-se observá-lo em um 

curral ou em seu ambiente natural, sem que seja 

realizado qualquer tipo de contenção, podendo 

essa observação ser realizada preliminarmente em 

qualquer animal que apresente claudicação. Sem-

pre que possível, deve-se fazer com que o animal 

caminhe em pisos que promovam maior e menor 

concussão, concreto e gramado, respectivamen-

te, pois essa alternância de dureza de superfícies 

ao andamento pode evidenciar melhor certos ti-

pos de claudicações. 

O objetivo do exame durante o movimento é 

tentar localizar a origem da lesão c determinar a 

intensidade da claudicação. Sempre que possível, 

a inspeção deve ser realizada com o bovino cami-

nhando sobre um piso áspero, impossibilitando 

que os cascos deslizem ao tocarem o solo. O exa-

minador deve estar atento c apto a individualizar 

os componentes do passo, incluindo: posição do 

dígito ao tocar ou deixar o solo; trajetória e o tempo 

despendido em cada fase do andamento.  

As afecções que acometem a sola dos cascos, 

como úlcera de sola e abscessos subsoleares, po-

dem causar encurtamento da fase de sustentação 

do peso durante o passo e prolongamento da fase 

de não sustentação do peso no membro acometi-

do. Assim, o animal relutará em apoiar os cascos 

desse membro no solo e, contrariamente, tenderá 

em remover a pressão exercida sobre a sola, pro-

movendo sua elevação o maior tempo possível. 

Simultaneamente, o bovino também busca remo-

ver o apoio do dígito e da região solear lesada, trans-

ferindo esse apoio para o dígito sadio, bem como 

para a região íntegra do dígito acometido. Ao ana-

lisar-se esses aspectos, pode-se facilmente com-

preender que ocorrerá maior desgaste do dígito sadio 

e o dígito sede da lesão apresentará os cascos de-

masiadamente compridos ou até mesmo deforma-

dos, em decorrência do menor desgaste.  

Contenção 

Antes de proceder-se ao exame dos dígitos, 

ossos, articulações, tendões e músculos, deve-se 
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Figura 11.8 - Elevação manual do membro torácico de um 

bovino contido em um brete convencional. 

certificar de que o bovino está adequadamente 
contido. Essa contenção pode ser realizada de várias 

maneiras, sempre considerando o temperamento 

do animal a ser examinado. 

Os métodos de contenção variam na depen-

dência do temperamento do animal a ser exami-

nado. Ao examinar-se animais dóceis pode-se 

realizar simples elevação manual do membro  

comprometido, sendo essa restrita aos membros 
torácicos (Fig. 11.8) ou a elevação e amarração com 
o auxílio de cordas com o animal contido em um 
brete (Fig. 11.9). Fsses métodos, realizados com 
o animal em posição quadrupedal, além de limi-
tados ao temperamento do bovino, são indicados 
para procedimentos rápidos e simples. 

A utilização de bretes e de troncos para o 
exame do aparelho locomotor aprescnta-se como 
uma ótima opção de contenção, pois permite a 
inspeção e a palpação sem a necessidade imedi-
ata de sedação ou anestesia. Existem vários mo-
delos de bretes e troncos; entretanto, recomen-
dam-se os modelos destinados ao casqueamento 
de bovinos em posição quadrupedal (Figs. 11.10 
e 11.11) ou em decúbito lateral (Fig. 11.12). Es-
ses bretes normalmente apresentam melhores con-
dições de contenção segura para o examinador e 
o animal. Além disso, possibilitam o exame de 
animais dos mais variados temperamentos e pe-
sos, podendo, inclusive, ser móveis e adaptados 
em carretas, possibilitando seu deslocamento até 
locais onde seu uso se faça necessário. Outra 
possibilidade de contenção, quando da ausência 
desses bretes, seria o posicionamento em decúbito 
lateral, sobre o solo, por meio de cordas (Fig. 11.13). 

Em todos os métodos de contenção descri-
tos, deve-se salientar a necessidade de proteger 
os locais nos membros, onde serão posicionadas 
as cordas. Com essa finalidade, prefere-se a uti-
lização de tiras de ráfia torcida (Fig. 11.14), obti-
das facilmente a partir de sacos utilizados para 
embalar grãos e rações. Esse material, em decor- 

Figura 11.9 - Elevação e amarração do mem-

bro pélvico de bovino. Note que o procedi-

mento é realizado com o auxílio de cordas 

com o animal contido em brete.  
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Figura 11.10 - Bovino contido em brete especificamente 

destinado ao casqueamento em posição quadrupedal. Note 

a elevação parcial do bovino, por meio de correias e rolda-

nas. Essa elevação objetiva a remoção de apoio, facilitando 

o manejo do animal. 

rência de sua estrutura física e sua confecção, 
impede que ocorra o garroteamento da extremi-
dade do membro, frequentemente causado pela 
utilização de cordas convencionais. 

Ao executar-se qualquer um dos métodos de 
contenção física, objetivando o exame do aparelho 

 

Figura 11.11 - Detalhe da contenção do membro pélvico 

realizada por meio de travessa de madeira, na qual o membro 

é amarrado com o auxílio de "corda" torcida de ráfia.  

locomotor, deve-se a princípio, evitar a utilização de 

sedativos e analgésicos que possam influenciar no 

resultado dos testes de sensibilidade a serem utiliza-

dos. Entretanto, determinadas situações exigem a ad-

ministração de sedativos e anestésicos em razão da 

agressividade do animal e/ou necessidade de derru-

bamento para contenção em decúbito lateral sobre o 

solo. Nessas situações, os resultados dos testes de sen-

sibilidade realizados devem ser criteriosamente ana-

lisados, uma vez que as manifestações dolorosas po-

dem ser abolidas ou minimizadas. 

A manutenção dos bovinos em decúbito la-

teral, especialmente quando da administração de 

tranquilizantes c anestésicos, deve ser o mais breve 

possível e restringir-se ao menor tempo necessá-

rio para que o procedimento seja realizado, redu- 

Figura 11.12 - Bovino em 

decúbito lateral contido 

em tronco móvel, adapta-

do a carreta (fotografia 

gentilmente cedida pelo 

Prof. Dr. José Luiz de Mello 

Nicoletti).  
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Figura 11.13 - Touro 

sedado com xilazina e 

contido no solo em de-

cúbito lateral, com auxí-

lio de cordas. 

 

Figura 11.15 - Materiais utilizados na limpeza, exame e 

casqueamento de bovinos. Na porção superior podem-se 

observar diferentes tipos de rinetas e abaixo, da esquerda para 

direita, observam-se: grosa, turquês, pinça de casco, lixadeira 

elétrica. 

Figura 11.14- Detalhe da utilização de tiras de ráfia torcida, 

evitando o garroteamento das extremidades dos membros. 

zindo, dessa maneira, os riscos de miopatias, 
neuropatias, regurgitação e pneumonias por falsa 
via. Animais muito pesados ou demasiadamente 
magros devem receber cuidados redobrados. 

Exame do Dígito 

Exame adequado do dígito deve ser prece-

dido por ampla limpeza de toda a região com água 

e sabão, auxiliada por uma escova. Assim, pro-
move-se a remoção de fezes e lama que se acu-
mulam especialmente no espaço interdigital, sola 
e região axial do casco. Um limpador de cascos 
pode ser bastante útil nessa tarefa, em consequên-
cia de ressecamento do material acumulado nes-
sas regiões. 

Objetivando a localização de determinada le-
são, especialmente na região solear, pode-se reali-
zar o pinçamento dos cascos. Esse procedimento, 
baseado na exacerbação da sensibilidade, deve ser 
realizado aplicando-se pressão compressiva cons-
tante, por meio de pinça de casco. O pinçamento 
deve inicialmente contemplar, de forma seqiien- 
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Figura 11.16- Exame da região solear através da remoção 

de delgada camada, com o auxílio de uma rineta. 

Figura 11.18 - Estágio inicial de uma úlcera de sola, evi-

denciada após a remoção de camada de sola, por rineta. 

Localização típica da lesão, acometendo o dígito lateral 

do membro pélvico direito.  
  

 

Figura 11.17 - Utilização de uma lixadeira elétrica para 

desbaste de delgada camada da sola. 

 

 

Figura 11.19 - Exame do espaço interdigital, revelando tiloma. 

  

ciai, toda a superfície solear, na qual uma haste da 

pinça é pressionada contra a região abaxial da 

muralha e a outra contra a sola. O próximo passo 

é a compressão entre as regiões axial e abaxial da 

muralha. A pressão exercida em cada ponto deve 

ser constante, pois caso seja excessiva em um ponto, 

pode determinar uma falsa interpretação de 

sensibilidade. 

Posteriormente, realiza-se um casqueamento 

corretivo ou simplesmente a remoção de uma fina 

camada da sola (Figs. 11.16 e 11.17). Esse proce-

dimento objetiva a detalhada inspeção solear, es- 
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pccialmente da linha branca, região apical e pré-
bulbar. Qualquer ponto enegrecido nessas regiões 
precisa ser explorado, unia vez que pode revelar a 
ocorrência de abscessos, úlceras e hematomas (Fig. 
11.18). A presença de pequenas ou amplas cavida-
des, preenchidas por fezes e lama, associadas a 
material necrótico, também necessita de limpeza 
e exploração adequada, objetivando seu dimensio-
namento. O exame da região bulbar pode revelar, 
entre outras enfermidades, a ocorrência de erosões, 
separações pele tecido córneo e dermatite digital. 
As lesões associadas a fístulas devem ser explora-
das com o auxílio de uma sonda flexível ou cânula 
mamaria, visando o dimensionamento das regiões 
acometidas. 

O exame do dígito deve abranger o espaço 
interdigital, sendo este realizado por meio de ins-
peção e palpação. Durante esse exame deve-se 
atentar para a presença de hiperplasia e flegmão 
interdigitais, feridas ou corpos estranhos, vesícu-
las e dermatite digital (Fig. 11.19). 

A articulação interfalângica distai de cada 
um dos dígitos pode ser examinada por movi-
mentos individualizados de extensão, flexão e 
rotação. O mesmo procedimento deve ser exe-
cutado no dígito contralateral. Posteriormente, 
deve-se forçar a separação dos dígitos, obje-
tivando testar a sensibilidade do ligamento 
interdigital distai. Durante a realização desse 
exame, qualquer sinal doloroso deve ser corre-
tamente interpretado.  

Exame dos Ossos, Articulações, 
Tendões e Músculos 

Este exame consiste primordialmente na pal-
pação do membro acometido pela claudicação. 
O examinador deve estar atento a qualquer rea-
ção do animal que demonstre dor. Dentre essas 
reações podem ser citadas: contração muscular, 
retração do membro, mugidos e coices. A deter-
minação de edemas, crepitações, calor e a pre-
sença de feridas são aspectos a serem explora-
dos e podem, inclusive, dar noções das dimen-
sões da lesão. O exame do membro acometido 
de claudicação deve, preferencialmente, ser re-
alizado com o animal em posição quadrupedal, 
contido em um brete convencional ou de casquea-
mento, conforme mencionado anteriormente. A 
utilização de sedativos ou anestésicos deve ser 
evitada, visto acarretar prejuízo nas respostas aos 
estímulos dolorosos. 

A palpação do membro acometido deve obe-
decer uma sequência lógica das regiões a serem 

examinadas, podendo ser preferencialmente ini-

ciada pela quartela do bovino. Após inspeção 

minuciosa da região deve-se começar pela palpa-

ção dos talões e bulbos dos cascos; posteriormen-

te, é avaliada a superfície palmar ou plantar da 

quartela, enfatizando especialmente os tendões 

e as bainhas dos flexores digitais superficial c 

profundo. A mensuração da gravidade de uma en-

fermidade podai pode ser preliminarmente reali-

zada pela análise da integridade da pele, presen-

ça e intensidade de sinais inflamatórios e sensi-

bilidade à compressão digital. 

As articulações que compõem o membro 
devem ser palpadas preferencialmente com o 

animal em posição quadrupedal. A essas articula-

ções individualmente impõem-se movimentos de 

flexão, extensão, adução e abdução simultanea-

mente à palpação. Esses procedimentos objeti-

vam, dentre outros, o diagnóstico de luxações e 

subluxações, bem como a presença de dor decor-

rente de osteoartrites ou fraturas articulares.  

Os diversos ossos que compõem o membro 
são palpados por meio de uma firme pressão so-

bre sua extensão, especialmente nas regiões com 

pequena cobertura de tecidos moles, por exem-

plo, metacarpo, metatarso, face medial da tíbia e 

do rádio. A palpação realizada dessa maneira pode 

levar à suspeita de fraturas incompletas, cm ra-

zão de respostas que mimetizam dor. 

Durante o exame das articulações e ossos, 

qualquer resposta que mimetiza dor deve ser 

cautelosamente interpretada, pois pode tratar-sc 

de um instinto de autodefesa. Assim, caso hou-

ver dúvida na interpretação da resposta dolorosa, 

deve-se repetir o procedimento no membro con-

tralateral sadio e comparar as respostas. 

A ausculta, com o auxílio de um estetoscópio, 

pode tornar-se um artifício extremamente útil no 

diagnóstico de lesões ósseas e articulares, espe-

cialmente nos casos de fraturas. Esse procedimento 

simples deve ser realizado simultaneamente à 

movimentação da região a ser examinada. Nos casos 

em que as suspeitas recaem sobre as articulações 

com ampla cobertura muscular, como as articula-

ções femorotibiopatelar e coxofemoral, essa aus-

culta pode ser realizada durante o lento caminhar 

do animal. Quando passível de ser realizada, essa 

técnica evita o derrubamento, contenção ou se-

dação de um animal que apresenta um déficit de 

locomoção. 
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Exames Complementares 

Análise do Líquido Sinovial 

A inspeção visual do líquido sinovial no mo-
mento da colheita pode ser extremamente útil no 
diagnóstico preliminar das enfermidades articula-
res. O líquido sinovial normal apresenta-se com colo-
ração amarelo-pálida, claro e desprovido de flocos 
ou debris. A presença de sangue no líquido aspira-
do está frequentemente correlacionada à hemartrose 
produzida pela artrocentese com agulhas. 

A análise do líquido sinovial objetiva princi-
palmente a diferenciação entre artrites sépticas e 
assépticas ou degenerativas. A caracterização do 
processo, propiciada pelo exame do líquido 
sinovial, apresentará implicação direta na condu-
ção do tratamento. Assim, recomenda-se que 
bovinos apresentando contagens totais de célu-
las nuclcadas > 20.000 células/mL, polimorfonu-
cleares > 18.000 células/mL ou > 85% e valores 
de proteína total > 4,5g/dL, sejam considerados 
acometidos de artrite séptica.  

O isolamento dos microorganismos causado-
res de artrite séptica pode ser realizado pela cul-
tura do líquido sinovial. Contudo, estudos em 
equinos evidenciaram 70% de resultados positi-
vos na combinação da cultura do líquido e mem-
brana sinovial nas articulações avaliadas. A colheita 
de amostras da membrana sinovial pode ser ob-
tida simultaneamente com a do líquido sinovial, 
por meio de raspagem da ponta de uma agulha 
hipodérmica 40x10 na superfície da membrana 
sinovial, realizada simultaneamente a aspiração 
pela seringa. Após o isolamento do agente, pode-
se proceder a um antibiograma, visando o ade-
quado tratamento da artrite.  

Inicialmente, as artrites causam alteração nas 
propriedades do líquido sinovial. Dentre essas pro-
priedades destaca-se a viscosidade, que pode ser 
analisada por teste do precipitado de mucina. Esse 
teste consiste na adição de 0,5mL de líquido sinovial 
a 3mL de solução de ácido acético a 2%. O resul-
tado do líquido normal será representado pela 
formação de coágulo firme e denso, ao passo que 
fragmentação do coágulo e partículas flutuando na 
solução refletirão um líquido sinovial anormal. 

fxame Radiográfico 

A radiografia é o mais comum e importante 
método de diagnóstico por imagem na medicina 

veterinária. Dentre os vários aspectos que depõem 

favoravelmente para esse exame destacam-se: uso 

de aparelhos portáteis; custo relativamente bai-

xo do equipamento; ensino e treinamento técni-

co ministrado nos cursos de medicina veteriná-

ria. Além disso, a radiografia oferece excelente 

contraste osso-tccidos moles, possibilitando a fácil 

identificação da origem da claudicação. 

Os exames radiográficos de regiões acima do 

carpo e tarso apresentam sérias limitações, espe-

cialmente se os animais forem adultos. Essas li-

mitações devem-se a potência do equipamento, 

normalmente portátil; dimensões corpóreas do 

animal e técnicas de posicionamento que deman-

dam anestesia geral ou sedação. 

Por meio da radiografia, as infecções podais 
são as mais frequentemente diagnosticadas na 

ortopedia bovina. Contudo, a utilização desse 

exame deve ser analisada criteriosamente na fase 

inicial da afecção, em razão da inexistência de 

comprometimento ósseo preliminarmente na maior 

parte das doenças ortopédicas. O exame radio-

gráfico apresenta-se extremamente útil nas fases 

mais evoluídas do processo, favorecendo inclusive 

a elaboração de um prognóstico. 

Exame Ultra-sonográfico 

Este exame destina-se especialmente à ava-
liação de tecidos moles, sendo altamente van-

tajoso em consequência da análise da lesão e 

obtenção de seu resultado em tempo real. Suas 

limitações incluem a inacessibilidade a regiões 

profundas recobertas ou não por estruturas ós-

seas c locais onde exista a presença de gás. En-

tretanto, esse exame possibilita avaliação de-

talhada dos tecidos moles nas adjacências dos 

ossos, como tendões e ligamentos, bem como 

análise detalhada de efusões articulares e acú-

mulos de coleçõcs líquidas. As estruturas ósse-

as são mais bem observadas pelo exame radio-

gráfico. Entretanto, o ultra-som pode ser utili-

zado objetivando à visualização de alterações 

periosteais que evidenciam inflamação, corpos 

estranhos, trauma ou fraturas por avulsão. Dentre 

as várias aplicações do exame ultra-sonográfico, 

destaca-se, recentemente, a possibilidade de 

confirmar-se o diagnóstico de ruptura de liga-

mento cruzado, na articulação femorotibiopa-

telar, com sedação c posicionamento do animal 

em decúbito lateral. 
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Tabela 1 1 .2 - Características físicas e citológicas do líquido sinovial de bovinos normais e acometidos de artrites.  Q. 
O 

 ^^^B*      
Leucócitos/ml^H^H 

 

pmBB 

BB*-™         "^"M^H^^^M 

O 
Z' 
10 

      3 
 Aparência Grumos             Total Polimorfunucleares           % Mononucleares (%)      Proteína (g/dl) Preciptado de Mucina 

l: Normal Claro < 250 *                         < 10 ausentes                       < 1,8 Firme, denso n 
O 

Artrite séptica Turbidez marcante +                  85.049 79.622 ± 7.854           89,16 9,41 ± 1,29              5,58 ± 0,163 flocos  
  ± 8.127 ± 1,63    
Artrite asséptica Turbidez marcante + ou -              5.254 3.624 ± 1.720            31,91 68,55 ± 4,49             3,.32 ± 0,21 Normal ou levemente  

     anormal  
  ± 2.288 ± 4,63    
Artrite degenerativa Claro ou levemente < 250 * 

ausentes                          < 2 Normal ou levemente  

 túrbido    anormal  

* Valores demasiadamente baixos, normalmente observados após centrifugação. 
Modificado de WEAVER, A.D. Joint conditions. In: CREENOUGH, P.R., WEAVER, A.D. Lameness in Cattle, 3

a
 ed., Philadelphia: W.B. Saunders, 1997. 
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Semiologia do Sistema 
Locomotor de Equinos 

•ANA Liz GARCIA ALVES 

INTRODUÇÃO 

A incorporação de tecnologias produzidas em crescimento geométri-
co fez com que a ortopedia equina experimentasse uma das mais rá-

pidas transformações dentre as especialidades referentes a essa espé-

cie. Exames complementares de última geração foram incorporados à 

rotina diagnostica em um curto espaço de tempo. A necessidade de 

obtenção de provas objetivas, que justifiquem os diferentes procedi-

mentos, foi estimulada para permitir maior precisão terapêutica cm 

um mercado que se caracteriza pela exigência de atendimento com 

resultado positivo. 

A Medicina Veterinária da última década vem se afastando de um 
dos pilares da arte de curar - o exame físico. Desenvolvido através dos 

séculos e fruto do pensamento lógico de homens e mulheres com apurada 

sensibilidade, o exame físico gozou de grande prestígio no passado, 

mas vem sendo lentamente substituído pela impessoal e dispendiosa 

solicitação de exames complementares, muitas vezes inconclusivos e 

desnecessários. A maioria dos aparelhos utilizados nos exames com-

plementares obedece a esquemas rígidos e lógicos, enquanto os ani-

mais têm individualidade, sendo muitas vezes indóceis e não-coope-

rativos; isso exige do veterinário, durante o exame físico, certa flexi-

bilidade na conduta e capacidade de adaptação.  

O exame físico, sob diversos aspectos, tem de ser resgatado, pois 

por meio dele se conduz o raciocínio ao diagnóstico, permitindo então 

a indicação do exame auxiliar mais indicado.  

O exame do aparelho locomotor equino deve ser realizado de forma 
ordenada para minimizar os riscos de um erro diagnóstico. Aumento 

de volume significativo em um membro equino pode não ter signifi-

cado clínico relacionado com a claudicação e interferir na interpreta-

ção do exame. O profissional especialista em equinos pode ter difi-

culdade em realizar exame físico minucioso em função da pressão 

exercida do resultado imediato pelo proprietário ou treinador, o que 

resulta em optar-se por tratamento imediato, antes mesmo de se che-

gar a um diagnóstico. 

Apresenta-se neste capítulo uma sequência de eventos que po-

dem ser utilizados na rotina do exame do aparelho locomotor dos equinos; 

cabe ao examinador, baseado em sua experiência e do caso a ser exa-

minado, escolher a melhor conduta a seguir. 
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ANATOMIA FUNCIONAL DO 

APARELHO LOCOMOTOR EQUINO 

Os membros dos equinos formam um conjunto 
perfeitamente harmónico, com participação ati-
va de cada componente. O esqueleto se constitui 
no arcabouço de todo o organismo do cavalo, sendo 
o alicerce para o sistema de alavanca que as arti-
culações exercem. Os músculos atuam como trans-
missores da cinética do movimento aos tendões, 
possibilitando a movimentação de todas as estru-
turas que formam e mantêm a estabilidade da 
articulação. 

Osso 

O osso tem duas principais funções corporais. 
Primeiro, forma o esqueleto, que atua como su-
porte mecânico, protegendo os órgãos vitais, atri-
buindo forma aos tecidos moles, possibilitando 
movimento dos músculos e permitindo a locomo-
ção dos equinos. A segunda função dos ossos no 
organismo se relaciona à importância na homeos-
tase do cálcio. 

O osso tem dois constituintes principais: 
células e matriz. Apesar da aparência não-vital, o 
osso é uma estrutura viva com células cercadas 
por suprimento sanguíneo. As três principais cé-
lulas são osteoblasto, osteócito e o osteoclasto. Os 
osteoblastos são células arredondadas com abun-
dante retículo endoplasmático, sendo responsá-
veis pelo depósito de minerais na matriz. Elas são 
encontradas na superfície da região de formação 
óssea, no periósteo, no endósteo e dentro do sis-
tema de Harvers, que é circundado por vasos 
sanguíneos no interior da matriz óssea. Após a 
calcificação os osteoblastos tornam-se osteócitos, 
que são células maduras que se comunicam umas 
com as outras e com os osteoblastos por meio de 
canalículos. A função dos osteócitos não está bem 
definida, porém estes estão relacionados com a 
manutenção da homeostase de cálcio, juntamen-
te com os osteoclastos. Estes são células grandes, 
multinucleadas e diretamente responsáveis pela 
remoção de minerais e da matriz. 

A matriz óssea consiste em componentes 
orgânicos (35% da matriz), que é 95% de colá-
geno e 5% de uma substância não-estrutural da 
matriz. O restante da matriz (65%) é inorgânico e 
representado por cálcio, fósforo, magnésio, sódio 
e flúor. Estes se encontram em forma de sais fosfato 
tricálcico e carbonato. 

A estrutura óssea é mais bem descrita pela 
utilização de um osso longo como exemplo. O osso 
longo apresenta três porções: epífise, metáfise e 
diáfise. Cada extremidade do osso é denominada 
de epífise tanto proximal como distai. A epífise é 
uma área de expansão coberta por cartilagem 
articular que faz parte de sua articulação comuni-
cante. A diáfise do osso é composta de osso com-
pacto (cortical) e a epífise de osso esponjoso 
(medular). 

Periósteo é o tecido conjuntivo fibroso que 
reveste o osso, com exceção das superfícies articu-
lares. Nos ossos longos, o periósteo prende-se à 
metáfise justafiseal, não alcançando, portanto, a 
epífise. Tem duas camadas: uma fibrosa, que lhe 
confere resistência, e outra celular, com capacida-
de osteogênica, que fica em contato com a corti-
cal. O periósteo é responsável pelo crescimento 
do osso em diâmetro e desempenha importante 
papel na consolidação das fraturas. Em condições 
normais raramente é visto nas radiografias. 

A cortical é formada de osso compacto, en-
volve o canal medular na diáfise, prolonga-se con-
tornando a metáfise e segue envolvendo a epífi-
se abaixo da cartilagem articular, sendo por isso 
conhecida como osso subcondral. 

A esponjosa é observada em corte ao nível 
da metáfise e da epífise. O osso esponjoso é for-
mado por uma rede tridimensional de finas 
trabéculas que se anastomosam entre si, deixan-
do espaços que são preenchidos pela medula óssea. 

A medula óssea ocupa o canal medular da 
diáfise e os espaços intratrabeculares dos ossos 
de estrutura esponjosa. Tem por principal fun-
ção a hematopoiese e a produção de elementos 
de defesa. Há dois tipos de medula: a amarela, 
com alto conteúdo de gordura, que não tem fun-
ção hematopoiética, a não ser por estímulos pa-
tológicos, e a medula vermelha, que é a medula 
ativa, localizando-se principalmente na extremi-
dade superior do fémur e do úmero.  

A vascularização óssea é formada pela artéria 
nutridora do osso, que penetra nele através da 
cortical. No osso longo, isso ocorre na diáfise e 
logo ao atingir o canal medular, a artéria divide-
se em dois ramos: um que vascularizará a medula 
e o outro a parte interna da cortical. A região externa 
da cortical é nutrida pelos vasos periosteais. A 
metáfise, os vasos não atravessam a cartilagem de 
conjugação, terminando sob a forma de sinusói-
des. A epífise tem vascularização própria; fecha-
da a linha fisária, esses vasos se anastomosam. Os 
vasos sanguíneos, paralelamente aos filetes ner- 
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vosos, percorrem os espaços intertrabeculares, mas 
não penetram na trabécula óssea. As trabéculas 
ósseas não são vascularizadas e sua nutrição faz-
se à custa dos canalículos dos osteócitos que se 
abrem na superfície da trabécula.  

A fise, também chamada de cartilagem de 
conjugação ou crescimento, é responsável pelo 
crescimento do osso em comprimento. 

Articulações 

As articulações realizam a união de um ou mais 
ossos. Os músculos esqueléticos se inserem por 
meio de seus tendões nos ossos, os quais atuam 
como alavancas em movimento. Essa união pode 
ser móvel, pouco móvel ou imóvel.  

Nas articulações móveis pode-se distinguir 
as com grande mobilidade, permitindo o deslo-
camento do osso em três dimensões: plano sagi-
tal com flexão e extensão, plano frontal com adu-
ção e abdução, bem como giro ao redor de seu 
próprio eixo, para dentro e para fora, provocando 
movimentos de rotação. As articulações que pos-
suem essas condições são denominadas diartrodiais; 
têm cavidade articular e grande quantidade de 
líquido sinovial, já que suas necessidades fisioló-
gicas são exigentes. Um exemplo dessas articula-
ções é a articulação escapuloumeral. Articulações 
pouco móveis são as anfiartroses, as quais não têm 
cavidade articular. Finalmente, as sinartroses são 
articulações imóveis, cujas superfícies ósseas só 
têm entre elas tecido fibroso ou cartilagíneo. Em 
algumas articulações há, entre as cartilagens, 
meniscos fibrocartilagíneos; por exemplo, no jo-
elho também há ligamentos cruzados que estabi-
lizam a articulação. 

A forma das superfícies articulares determina 
a direção dos movimentos. Entre as articulações 
móveis estão aquelas que podem efetuar movimen-
tos em um único ou vários planos. Os ligamentos 
e a cápsula articular atuam como estruturas limi-
tantes, reduzindo o grau de liberdade dos movi-
mentos. As estruturas anatómicas geralmente se 
adaptam a essa mecânica funcional, criando uma 
amplitude fisiológica articular ótima. 

A enfermidade articular gera disfunções 
mecânicas provocando claudicações. A casuística 
de artropatias é mais frequente nas articulações 
móveis, o que é esperado já que possuem um mo-
vimento mais intenso. 

Todos os componentes de uma articulação são 
formados por tecido conjuntivo, constituído de  

fibras colágenas, elásticas e reticulares, sendo, 
portanto, de origem mesenquimal. Os componen-
tes de uma articulação sinovial típica são cartila-
gem articular, epífises ósseas, cápsula articular e 
membrana sinovial. 

A cartilagem articular é constituída principal-
mente de colágeno e proteoglicanos. Os proteo-
glicanos são poliânions que se ligam a vários cá-
tions por eletrovalência. São muito hidrófilos e 
cada molécula liga-sc a um grande número de 
moléculas de água, tendo, assim, importante função 
no transporte de água e eletrólitos. Ligam-se tam-
bém a moléculas de tropocolágeno, participando 
da produção de fibras colágenas. 

A superfície lisa da cartilagem permite o desli-
zamento das extremidades articuladas com o 
mínimo de atrito. Suportam pressões elevadas como 
ocorre na articulação femorotibiopatelar. Sua es-
trutura consiste em células, denominadas con-
drócitos, que são dispostas em zonas de abundante 
substância fundamental e de poucas fibras colá-
genas. As células sintetizam os componentes da 
matriz, tais como colágeno, proteoglicanos, gli-
coproteínas, condronectinas e enzimas (colagcnase 
e proteinascs). 

A substância fundamental da cartilagem é rica 
em proteoglicanos com funções específicas. É um 
gel, condromucóide, constituído de proteínas e 
ácido hialurônico, de sulfato de condroitina A e 
B, de lactatos, sais minerais, cálcio e água, que 
forma 70% de seu tecido. 

As fibras colágenas formam um firme esque-
leto e são responsáveis pela elasticidade. A nutri-
ção da cartilagem ocorre principalmente pelo lí-
quido sinovial, já que a vascularização é precária. 

As epífises ósseas revestidas de cartilagem 
constituem os pontos de apoio das alavancas que 
geram o movimento das articulações. Têm estru-
tura de tecido ósseo esponjoso. A transição entre 
o osso e a cartilagem é uma lâmina calcificada de 
tecido cartilagíneo. A medula óssea nessa região 
é muito vascularizada e inervada. Quando o flu-
xo sanguíneo aumenta, em decorrência de infla-
mação, há rarefação óssea; quando o fluxo dimi-
nui ou há isquemia, o osso se condensa. 

A camada mais externa da articulação é fi-
brosa, densa e contínua com a membrana perios-
teal do osso. A camada mais interna da cápsula 
articular é vascular e possui um tecido conjunti-
vo frouxo, chamado membrana sinovial. Essa 
membrana reveste toda a área articular com cx-
ceção das áreas cobertas por cartilagem articular. 
A sinóvia permite um limite entre a cavidade  
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articular ou sinovial. Essa cavidade é preenchida 
com um fluido espesso, amarelado e lubrificante 
que é produzido por células da membrana sinovial, 
os sinoviócitos, e é denominado de líquido sinovial. 
Este é considerado o único tecido fluido do orga-
nismo. A distribuição de eletrólitos e a maioria 
dos elementos não-eletrólitps entre o plasma e o 
líquido sinovial estão de acordo com o equilíbrio 
denominado Gibbs-Donnan, o qual indica que o 
líquido sinovial é um dialisado do plasma, com 
adição de ácido hialurônico. O espaço intercelu-
lar entre os sinoviócitos na membrana sinovial atua 
como uma barreira permeável no processo de fil-
tração. Os sinoviócitos assemelham-se a macró-
fagos e têm receptores de membrana para com-
ponentes do complemento, participando assim do 
mecanismo inflamatório sinovial. As funções da 
membrana sinovial são manutenção da estabili-
dade articular, sede de receptores de sensibilida-
de, fagocitose e depuração, diálise de líquido 
sinovial, produção de nutrientes, barreira de fil-
tração e de trocas entre a cavidade articular c os 
tecidos e regeneração tecidual. Por ser intensamente 
vascularizada, a membrana sinovial tem grande 
poder de dialisar o plasma, transformando-o em 
líquido sinovial, cujo principal componente é o ácido 
hialurônico, substância de fundamental importância 
para a lubrificação de cartilagem. A viscosidade é 
uma propriedade do líquido sinovial que depende 
do teor de ácido hialurônico. 

Algumas articulações sinoviais também con-
têm pequenas bolsas periarticulares, fechadas com 
conteúdo fluido, as quais são denominadas de 
bursas. 

Estas facilitam a movimentação, tornando os 
movimentos suaves e quase sem atrito.  

Tendões e Ligamentos 

Os tendões e os ligamentos localizados na 
região distai dos membros dos equinos têm notó-
ria importância anatómica, funcional, clínica e 
patológica. 

Durante a filogênese, os membros dos equi-
nos desenvolveram uma adaptação especial para 
se locomoverem em altas velocidades, incluindo a 
simplificação da extremidade distai para um úni-
co c forte dígito, a redução dos componentes mus-
culares no membro distai c o desenvolvimento dos 
ligamentos acessórios para reforçar o comportamento 
passivo e automático dos membros. Os tendões c 
os ligamentos dos equinos tornaram-se estruturas 

anatómicas extremamente resistentes que susten-
tam cargas e tensões elevadas. Essa seleção para 
aumentar a velocidade deve ter ocorrido inicial-
mente objetivando a própria sobrevivência do animal 
e posteriormente, com sua domcsticação, o trans-
porte e o lazer. 

O tendão é composto de tecido conjuntivo 
denso, regularmente modelado com baixa celula-
ridade, cuja unidade básica são as fibras coláge-
nas, direcionadas longitudinalmente ao eixo tendí-
neo. Apesar de apresentarem particularidades 
funcionais e estruturais, os diversos tipos de co-
lágeno têm estrutura química e organizacional 
semelhantes. Além do colágeno, os tendões apre-
sentam em sua composição proteínas estruturais 
como a elastina e os glicosaminoglicanos, que fazem 
parte da matriz extracelular. 

O tendão é uma estrutura de transmissão de 
forças que une o tecido muscular ao esqueleto. 

Na parte distai do ramo muscular na propor-
ção em que as fibras musculares tornam-se pro-
gressivamente menores, com uma área transver-
sal reduzida, o endo, peri e epimísio se unem dando 
origem à estrutura tendínea. A continuação da rede 
colágena do músculo forma o tendão que se inse-
re no osso na parte distai do esqueleto.  

Os tendões são extremamente complexos em 
termos de estrutura e características mecânicas 
funcionais. Da estrutura tendínea completa até 
as moléculas de colágeno há um complexo hie-
rárquico estrutural compreendendo uma série de 
subunidades progressivamente menores. 

A análise da superfície tendínea em corte 
transversal revela a presença de fascículos, os quais 
são feixes de fibras colágenas que variam em ta-
manho e forma e são separados por um tecido 
conjuntivo frouxo formando um septo interfasci-
cular. A facilidade com a qual os fascículos são 
visualizados varia de acordo com o tendão espe-
cífico. Por exemplo, o ligamento carpal inferior 
possui um fascículo bem definido, em decorrên-
cia do tecido interfascicular ser mais abundante, 
quando comparado com o tendão flexor digital 
superficial. 

Quando a superfície do tendão é iluminada 
com baixo ângulo de incidência, observa-se uma 
banda escura c outra clara, indicando certa irre-
gularidade da superfície, sendo isto por causa da 
ondulação característica das fibras colágenas. 

O tendão é composto de células e matriz 
extracelular. A unidade básica de força funcional 
é a fibrila colágena que é componente da matriz 
extracelular. 
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 Os fibroblastos ou tenócitos secrctam as fi-
bras colágcnas, controlando a produção e a ma-
nutenção da matriz extracelular. Capilares san-
guíneos e tecido conjuntivo frouxo estão presentes 
entre os fascículos de fibras colágenas. 

A população de tenócitos compreende três tipos 
de células: células com núcleos alongados, planos 
e densos, células localizadas em agrupamentos li-
neares com núcleos mais arredondados e densos e 
células imaturas com núcleos menos densos. A 
caracterização dessas células e suas respectivas 
funções no metabolismo tendíneo não apresentam 
conhecimento e esclarecimento adequados, poden-
do, no entanto, representar diferentes estágios de 
maturação dos tenócitos. A distribuição e a densi-
dade dos diferentes tipos de células em relação à 
matriz podem estar relacionadas à estrutura tendí-
nea, à função dessa estrutura, à força mecânica ou 
aos diferentes níveis de reposição tecidual. Em-
bora a reposição de colágeno seja bem determina-
da em pequenos animais, não há dados sobre equi-
nos na literatura. 

A orientação celular influencia a organização 
e o alinhamento das macromoléculas da matriz 
extracelular. Sabe-se que há relação entre a força 
mecânica predominante e a orientação da matriz 
e das células. O eixo principal das células, junta-
mente com o alinhamento de fibras colágenas, 
coincide com a orientação da força de tensão ao 
longo do eixo tendíneo. 

Há pouca informação sobre os receptores 
celulares e transmissores de sinais para o interior 
das células. Ê possível que a deformação mecâ-
nica da membrana celular conduza à ativação dos 
canais de íons. Além disso há evidências de que 
a forma das células e a pressão possam mediar o 
controle mecânico da composição da matriz ex-
tracelular, particularmente em regiões de com-
pressão, nas quais se observa aumento da quan-
tidade de cartilagem na matriz extracelular sob 
forma de fibrocartilagem. 

A unidade estrutural das fibras colágenas 
apresenta-se de forma ondulada, quando está 
relaxada. As características do plano ondulado, em 
termos de comprimento e ângulo de onda, po-
dem se diferenciar dentro de um fascículo e tam-
bém em toda região transversal do tendão. A 
medida dessas ondulações pode ser realizada pelo 
exame microscópico com luz polarizada. 

A idade e a atividadc física da estrutura ten-
dínea podem ter influência nas configurações das 
ondulações. Ondulações menores podem ser vis-
tas em tecidos lesados ou imaturos. Estudos re- 

centes em equinos mostraram que a idade inter-
fere nos perfis das ondulações entre as regiões 
centrais e periféricas das fibrilas do tendão flexor 
digital superficial. Essa configuração faz com que 
as fibras centrais de cavalos mais velhos esgarcem 
antes do que as periféricas, podendo romper-se 
primeiramente, com características similares às 
observadas nas tendinites. 

Sabendo-se que o exercício influencia dire-
ta ou indiretamente a configuração das ondula-
ções das fibras colágenas, é difícil elucidar os me-
canismos precisos envolvidos nas mudanças re-
gionais do perfil das ondas dentro das estrutu-
ras flexoras de equinos idosos que foram atletas 
quando jovens. O ambiente mecânico dentro dos 
tendões e ligamentos é heterogéneo. Assim, 
fibrilas com ondulações de intensidades distin-
tas serão deformadas diferentemente pelo mes-
mo nível de estresse. Esses fatores podem ser 
importantes para o conhecimento dos mecanis-
mos de lesão. 

Os fascículos das bandas tendíneas são envol-
tos por fina camada de tecido conjuntivo frouxo, 
denominado endotendão. Este contém vasos san-
guíneos e linfáticos de pequeno calibre, além de 
plexos nervosos. Inicia-se na superfície interna 
do epitendão, que c uma camada mais espessa de 
tecido conjuntivo frouxo que envolve toda a superfície 
tendínea, continuando com o epimísio do mús-
culo correspondente. Além do epitendão, a es-
trutura tendínea pode ser envolta por uma bai-
nha tendínea ou um tecido conjuntivo vascular, 
o paratendão. Ambos permitem a mobilidade e a 
nutrição do tendão. 

No local em que o tendão muda de dircção 
abruptamente, ou onde ocorre um aumento da 
fricção, o epitendão é encoberto por uma bainha. 
Esta é contínua com a membrana sinovial e con-
siste em uma camada tendínea firmemente an-
corada ao epitendão. Essas duas camadas são 
separadas por uma cavidade, revestida interna-
mente com membrana sinovial, contendo líqui-
do sinovial. O mesotendão conecta as camadas 
tendíneas e parietais da bainha tendínea c con-
tém vasos sanguíneos que suprem o segmento do 
tendão que passa através da bainha.  

Na região do terço médio do metacarpo, na 
qual o tendão c mais reto, o epitendão é circun-
dado por um tecido conjuntivo altamente espe-
cializado, o paratendão, constituído de tecido con-
juntivo frouxo, adiposo e elástico que permite a 
movimentação do tendão abaixo do subcutâneo, 
e seus vasos suprem a porção basal do tendão.  
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Os tendões normais de animais adultos têm 

baixa necessidade nutricional, principalmente 

porque os tenócitos maduros são células relativa-

mente inativas. 

O leito capilar longitudinal no endotendão de 

tendões longos é relativamente escasso. Peque-

nos vasos sanguíneos são encontrados entre os 

fascículos de fibras colágenas, porém alguns 

segmentos de tendões longos parecem ser avas-

culares. O tendão recebe um suprimento vascu-

lar de pequenas arteríolas de músculos adjacen-

tes, que se ramificam longitudinalmente entre os 

fascículos, sendo acompanhadas por veias e va-

sos linfáticos. A segunda fonte de suprimento vas-

cular vem do local da inserção óssea com vasos 

originados do osso e do periósteo. 

O músculo e o osso contribuem com apenas 

25% do aporte de sangue para o tendão, nas re-

giões proximais e distais, portanto, a maior parte do 

tendão recebe suprimento sanguíneo regional ou 

segmentar de vasos provenientes do mesotendão 

ou do paratendão, se não houver bainha na região. 

O fluxo sanguíneo em um tendão normal 

apresenta valores similares àqueles da muscula-

tura em repouso. No tendão flexor digital super-

ficial, o valor aferido foi 1,08 ± 0,42mL/100g/min, 

sem nenhum aumento significativo durante o exer-

cício físico, demonstrando que o exercício pro-

duz pouco aumento no suprimento intratendíneo, 

ao passo que o aumento na demanda metabólica 

pode levar a um comprometimento do suprimento 

sanguíneo. Além disso, o requerimento metabó-

lico de um tendão diminui com a idade. 

Experimentos recentes sugerem que, durante 

o repouso, o nível de tensão de oxigénio nos ten-

dões e ligamentos é equivalente ao da muscula-

tura; no entanto, os efeitos do exercício ou lesão 

na tensão tissular de oxigénio são pouco estuda-

dos. O aumento na demanda metabólica nesse 

quadro pode levar a um consequente comprome-

timento no suprimento sanguíneo.  

Pela angiografia, muitos experimentos elu-

cidam o suprimento sanguíneo dos tendões fle-

xores digitais. Todos os autores relataram que o 

tendão flexor digital superficial é menos vascula-

rizado na região do terço médio do metacarpo, na 

qual o tendão não é recoberto por bainha, do que 

nas regiões mais proximais ou distais, que pas-

sam, respectivamente, pelo canal cárpico e pela 

bainha digital. De acordo com esses autores, a 

relativa falta de vascularização poderia ser a cau-

sa de lesões tendíneas. Essa vascularização escassa 

e o pequeno número de células por unidade de 

massa de tecido também poderiam explicar por 

que a cicatrização tendínea pode ser demorada e 

incompleta nas estruturas tendíneas.  

O suprimento nervoso dos tendões é funda-

mentalmente sensitivo, não havendo evidências 

de controle vasomotor. As terminações sensitivas 

neurotendíneas permanecem próximas às junções 

musculotendíneas. 

Músculo 

Os músculos atuam ativamente na locomo-

ção, no movimento dos membros, na postura e 

na estabilidade articular. 

O sistema muscular é constituído por aproxi-

madamente 500 músculos que correspondem a 

40 a 45% do peso corporal, sendo importante no 

sistema de sustentação da espécie equina. 

Os músculos são formados por uma série de 

células alongadas mais conhecidas como fibras 

musculares. Um grupo de fibras imerso em teci-

do conjuntivo (endomísio) e limitado pelo mesmo 

tecido com estrutura mais densa (perimísio) cons-

titui um fascículo. Vários fascículos são envolvi-

dos pela mesma camada de tecido conjuntivo 

(epimísio), formando um músculo. Vasos sanguí-

neos, linfáticos e nervos, que suprem o músculo, 

correm nessas faixas de tecido conjuntivo e vão 

se ramificando sucessivamente até envolver cada 

fibra muscular isolada. 

Três tipos de fibras musculares podem ser 

identificados, com base nas suas características 

metabólicas demonstráveis por técnicas histoquí-

micas: SÓ (Slow Oxií/aríve), representando as 

células musculares de contração lenta e metabo-

lismo oxidativo; FOG (Fast Oxidaíive Glycolytic), 

de contração rápida e metabolismo oxidativo e 

glicolítico; e, finalmente, F G (Fast Gfyco/y fie), rápida 

e glicolítica. As diferentes fibras musculares pos-

suem características que promovem sua indivi-

dualidade. 

A adaptação da capacidade metabólica des-

sas fibras musculares ao treinamento, com con-

sequente alteração da forma de obtenção ener-

gética, dá-se o nome de modulação. Muitas con-

tradições são encontradas na literatura em rela-

ção à modulação de fibras musculares e expres-

são das isoformas de miosina. 

Muitos autores relataram que o treinamento 

de resistência aumenta a capacidade oxidativa de 

todas as unidades motoras envolvidas. Referem 

também que esses regimes de treinamento não  
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são suficientes para alterar o tipo de fibra ou a 

expressão das isoformas de miosina, ao passo que, 

segundo, o exercício pode induzir uma modifica-

ção nas características de contração, promovendo 

modulação das fibras musculares ou até mesmo 

um aumento na massa muscular pela considerá-

vel plasticidade fenotípica exibida pela muscula-

tura esquelética.  

Uma propriedade desse tecido que permite 

adaptações a uma enorme variedade de padrões 

de contração é a grande capacidade de acomoda-
ção de algumas unidades motoras a certos tipos 

de atividade quando comparada com outras. Por 

exemplo, o grande potencial oxidativo das unida-

des SÓ e FOG em relação às unidades FG faz delas 

mais adaptáveis a atividades prolongadas, quando 

a reserva energética pode ser usada com maior 

vantagem. Por outro lado, as fibras FG são mais 

bem adaptadas a curto e intenso padrão de con-

tratilidade, no qual a produção de lactato, assim 

como a sua tolerância, é exigida. Como resultado 

dessas diferentes propriedades não é surpreendente 

que em cavalos de enduro seja encontrada alta pro-
porção de fibras SÓ e FOG, enquanto animais que 

realizam exercícios de alta velocidade tendem a 

ter altas proporções de fibras FOG e FG. Diversos 

estudos vêm sendo realizados nas últimas déca-

das na tentativa de esclarecer se as composições 

das fibras são resultado de herança genética ou 

podem ser alteradas por programas de treinamen-

to específico. 

EXAME PARA DIAGNÓSTICO DE 

CLAUDICAÇÃO 

Claudicação é o sinal clínico de um distúrbio es-

trutural ou funcional que se manifesta em um ou 

mais membros, geralmente durante a locomoção. 

A claudicação na espécie equina é um assun-

to de grande importância, tanto do ponto de vista 

médico como financeiro. Em equinos atletas, as 

enfermidades osteomusculares são a principal causa 

de diminuição de desempenho e de interrupção 

precoce da carreira, resultando em perdas econó-

micas significativas na criação. 

O examinador, ao realizar diagnóstico de clau-

dicação, necessita de um conhecimento específi-

co de anatomia, fisiologia, biomecânica, além de 

clínica das enfermidades locomotoras dos equi-

nos. É necessário diferenciar também se a clau-

dicação é resultante de alteração locomotora re-

lacionada à dor ou de uma disfunção mecânica  

com restrição de movimentos ou ainda uma dis-

função neurológica. 

As principais causas de enfermidades ortopé-

dicas que levam à claudicação são trauma, excesso 

de exercício, anomalia congénita ou adquirida, 

infecção, distúrbio metabólico, alteração circula-

tória ou nervosa ou ainda a combinação destas.  

O exame clínico quase sempre fornece a prin-

cipal contribuição para o diagnóstico das afecções 

do aparelho locomotor. Seguir à risca a técnica 

semiológica c ser tolerante às dificuldades que o 

animal possa apresentar são condições indispen-

sáveis para se obter um diagnóstico preciso. De 

um modo geral, a sequência adotada é inicialmente 

a identificação do animal c a anamnese, realizada 

com o acompanhante do equino que pode ser o 

proprietário, o tratador ou o treinador. O equino 

é observado em repouso e em exercício para de-

terminar-se o membro claudicante. A seguir, o exa-

minador realiza a palpação e manipula o membro 

do equino para determinar a região fonte de dor. 

O veterinário deve realizar a palpação no sentido 

distoproximal do membro, utilizando também a 

palpação indireta por meio da pinça de casco. Os 

bloqueios anestésicos perineurais e o diagnósti-

co por imagens são métodos utilizados no auxílio 

da determinação do local da lesão e também da 

extensão desta. 

Identificação e Anamnese 

A identificação do animal é realizada verifi-

cando as características ou aparência externa, 

utilizando-se aspectos como raça, idade, sexo, nome 

do proprietário e procedência. Um exemplo da 

importância do conhecimento da idade no racio-

cínio do examinador é que uma claudicação mo-

derada bilateral dos membros posteriores em um 

equino de 1,5 a 2 anos provavelmente estará re-

lacionada com osteocondrose nas articulações do 

tarso ou femurotibiopatelar; ao contrário, se for 

um equino adulto, c mais provável que o diag-

nóstico seja uma doença articular degenerativa aco-

metendo as articulações do tarso.  

A anamnese detalhada deve reunir informações 

a fim de auxiliar no diagnóstico (Quadro 11.3). A 

obtenção de uma história completa e verídica depende 

de um bom ouvinte, do interpretador, da realização 

de perguntas claras, de entender as peculiaridades 

das raças e da atividade atlética do animal. 

Infelizmente, os proprietários ou o acompa-

nhante do animal nem sempre reconhecem o signi- 
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• • H  
 .........  

Quadro 11.3 - Resumo de perguntas importantes 

na anamnese. 

• Início da claudicação. 

• Duração dos sinais clínicos. 

• Se a claudicação teve aparecimento súbito ou 

gradativo. 

• Se sabe a causa da claudicação ou tem relato de 

trauma. 

• A evolução da claudicação. 

• Se o grau de claudicação se altera durante o perío 

do de trabalho. 

• Se o proprietário notou aumento de volume ou al 

teração na postura do animal. 

• Se o animal foi casqueado ou ferrado recente 

mente. 

ficado de cada informação e podem, às vezes, 

mesmo não intencionalmente, fornecer informa-

ções falsas ou enganosas, atrapalhando até a con-

dução do exame. 

A obtenção de informações pode ser rea-

lizada por perguntas diretas ou sugestões su-

tis a fim de obter fatos essenciais para o diag-

nóstico. 

Inicialmente, deve-se, em poucas palavras, 

registrar a queixa principal que levou o proprie-

tário a procurar o hospital ou o veterinário. Em 

casos que o proprietário já vem com o suposto 

diagnóstico feito, o cuidado na interpretação deve 

ser reforçado, pois muitas vezes como consequência 

de tal procedimento pode haver erros na condução 

do exame. Por exemplo, o proprietário refere que 

o animal apresenta uma miosite por esforço, após 

uma longa caminhada e este poderia estar com 

tétano, que se não for detectado a tempo poderá 

perder a oportunidade de receber um tratamento 

imediato. 

A sequência do interrogatório deve ser reali-

zada a fim de proporcionar ao examinador levan-

tar possibilidades e descartar enfermidades que 

não tenham relação com o quadro de sinais clíni-

cos apresentados. 

O tempo decorrido, do início dos sinais clíni-

cos, permite considerar se a condição é aguda ou 

crónica, se já houve alguma alteração estrutural 

permanente e também a decisão sobre a conduta 

terapêutica adequada. 

A evolução da claudicação indica muitas ve-

zes o seu prognóstico, pois o animal que vem 

apresentando uma melhora provavelmente terá 

um prognóstico melhor do que o equino que se 

mantém estável ou tem piorado. 

Dentre as perguntas mais importantes estão: 

• Qual foi a causa da claudicação? O proprietá 
rio pode ter visto o que ocorreu ou ainda as 
circunstâncias que podem ter levado à clau 
dicação. 

Sobre a modalidade esportiva que o equino 
desenvolve, é importante conhecer o grau de 
dificuldade e a sua frequência, bem como as ca-
racterísticas específicas da modalidade que po-
dem gerar qualquer tipo de lesão no aparelho 
locomotor. Alguns exemplos estão descritos na 
Tabela 11.2. 

• O animal tropeça frequentemente? O trope 
ço pode resultar de alguma interferência na 
ação sinérgica dos músculos e tendões flexo 
res ou extensores, bem como a presença de 
dor na região do talão, enfermidade neuroló 
gica, ou ainda por possuir uma pinça do cas 
co muito longa. 

• Quando o cavalo foi ferrado e/ou casqueado 
pela última vez? Algumas vezes, com a turquês 
ou grosa retira-se uma porção exacerbada do 
casco atingindo até a região sensitiva. Ocorre 
também a possibilidade de se inserir um cra 
vo próximo ou na região sensitiva, o que ge 
ralmente é revelado pelo teste da pinça do casco. 

• Qual o tratamento realizado e o efeito pro 
duzido? É importante registrar dose e frequên 
cia de administração de fármacos. Se o ani 
mal recebeu uma terapia apropriada, sem ter 
gerado um efeito benéfico, provavelmente o 
prognóstico será reservado. É necessário sa 
ber também se o animal está sob efeito de 
analgésico por aplicação de algum antiinfla- 
matório não-cstcróide ou esteróidc que pos 
sa mascarar os sinais clínicos. 

EXAME FlSICO 

O exame físico do paciente compreende inspe-
ção, palpação e manipulação dos membros cm 
repouso e em movimento, e ainda a utilização de 
alguns instrumentos que facilitem o exame. Tais 
procedimentos necessitam de um conhecimento 
anatómico e do desenvolvimento de sensibilida-
de do examinador no sentido de perceber todos 
os sinais e respostas do paciente no decorrer do 
exame. Sendo assim, c importante o treinamento 
prático do examinador para se familiarizar com 
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Tabela 11.2 - Influência da atividade esportiva na claudicação. 

Corrida (Fig. 11.204) Animais jovens 

Alta velocidade 

Estresse Fadiga 

Fraturas por estresse Tendinite do flexor 

digital superficial Desmite do suspensor 

do boleto Fraturas de carpo e sesamóides 

proximais 
  

Salto (Fig. 11.20B) Alto impacto após o salto 

Obstáculo 
Síndrome do navicular  
Tendinites 
Fraturas de carpo 

 

Pólo (Fig. 11.20C) •   Ferraduras com rampão •   

Rápidos movimentos de giro 

• Fraturas de sesamóide proximal e l falange 

Enduro (Fig. 11.20D) •   Percursos de longa distância •   

Pisos duros ou com pedregulhos •   

Fadiga 

• • 

• • 

• 

Miosites Osteíte 

podai Lesões no 

casco Laminites 

Fraturas por estresse 

 

Apartação (Fig. 11.20E) •   Balanço e giro sobre os membros 

posteriores com força e torque •   

Batidas intermitentes com os 

membros anteriores 

•  Contusão de sola nos membros anteriores •   

Fraturas em l e II falanges •  Artrite e 

esparavão no tarso •   Gonites 

Tambor e laço •  Velocidade e giro •  

Torque e twist 
• • 

• • 

• 

Artrite boleto (sinovite, capsulite) 

Fratura de III falange Síndrome 

do navicular Exostoses nas 

falanges Desmites 

 

Ré</eas(Fig. 11.20f) Influência do treinador e 

treinamento sobre o tipo de 

problema apresentado 

Esbarro 

Tendinites 

Tendossinovites 

Miopatia fibrótica 

Osteoartrite tarsal 

  

os aspectos normais e ter condições de reconhe-

cer uma enfermidade. 

Os principais objetivos do exame do aparelho 

locomotor são: determinar qual o membro 

claudicante, a localização da lesão no membro e 

diagnosticar a enfermidade. 

Inicialmente é realizada uma inspeção pano-

râmica do equino em estação, seguida de inspe-

ção localizada dos segmentos corporais, fixando-

se a atenção em áreas restritas. Nessa fase, po-

dem ser observados assimetrias de conformação 

e aprumos, deformações, aumentos de volume, 

atrofias musculares, presença de soluções de con-

tinuidade, cicatrizes ou posturas anormais, visua-

lizadas de frente, de ambos os lados e de trás (Fig. 

11.21,4, B e C). 

As anormalidades encontradas durante o exa-

me físico devem ser observadas, relacionadas à 

provável enfermidade e registradas para serem 

confirmadas por outros procedimentos semiológicos. 

O membro deve ser inspecionado e comparado ao 

contralateral para verificação de simetria. 

Nos membros anteriores, o membro com menor 
casco, talão alto e atrofia da musculatura externa 
é geralmente o membro claudicante. O casco é 
menor em virtude da alteração crónica no aprumo 
e a atrofia muscular em razão da diminuição fun-
cional do membro. Nos membros posteriores, a 
atrofia do glúteo médio e/ou músculo grácil indica 
o desuso do membro. 

A região distai do membro, envolvendo o pé 
do equino (casco), deve ser examinada detalha-
damente, pois 70% das afecções que causam clau-
dicações em equinos têm origem nessa região.  

Na sequência, o equino será examinado em 
movimento, uma vez que algumas enfermidades 
exibem seus sinais clínicos apenas nesse estado. 
O examinador deve ser capaz de observar todos 
os membros cm conjunto, inicialmente, c então 
cada um individualmente para facilitar o diagnós-
tico de claudicação (Fig. 11.22). 

O principal objetivo durante o exercício é 
identificar o membro ou membros envolvidos e 
o grau de claudicação, além de uma possível in-
coordenação do animal em movimento.  
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Figura 11.20 - Atividade esportiva (Tabela 11.2). (A) corrida; (B) salto; (C) pólo; (D) enduro; (E) apartação; (F) rédeas. 
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Figura 11.21 -(A, B e C) Ins-

peção em repouso. 
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Figura 11.22 - Inspeção em movimento. 

Na maioria dos exames, o movimento inicial 
será em linha reta, em superfície plana c terreno 
duro, seguido de observação em outros tipos de 
terreno e em movimentação circular. 

Inicia-se com andamento a passo para que a 
sequência lenta do movimento do pé permita ao 
examinador inspecionar cuidadosamente o seu 
trajeto durante a progressão do membro e o modo 
de apoio do pé ao solo. Posteriormente, o animal 
será conduzido ao trote lento e rápido. 

Os equinos devem ser conduzidos com suas 
cabeças centradas em relação a seu corpo e se 
exercitar a uma velocidade constante em linha reta. 
O condutor não deve olhar para o equino; este 
deve acompanhar lateralmente o animal para não 
obstruir a visão do examinador. 

A movimentação da cabeça do animal duran-
te o exercício é um meio auxiliar no diagnóstico 
da claudicação e em função disso o condutor tem 
uma grande importância no exame de claudicação. 
Geralmente, nas claudicações de apoio do mem-
bro anterior, o animal eleva a cabeça quando apoia 

o membro lesado no solo, visando aliviar o peso 
aplicado sobre ele na fase de apoio e, cm seguida, 
abaixa a cabeça quando apoia o membro normal. Já 
nas claudicações do membro posterior, a garupa do 
lado afetado se eleva ao apoio do membro lesado e 
desce ao apoio do membro são. Em casos de clau-
dicação bilateral, quando a movimentação da cabe-
ça é mínima, o equino compensa a dor reduzindo a 
fase de sustentação para ambos os membros, pro-
duzindo assim um andar geralmente arrastando a 
pinça do casco. 

A condução do equino em círculos acentua 
claudicações de grau leve com sede normalmente 
no membro interno ao círculo. O equino deve 
ser mantido ao trote, iniciando com um círculo 
longo, fechando-o com diminuição gradual. 

Animais com claudicação bilateral dos mem-
bros anteriores não observados em linha reta ao 
trote frequentemente apresentarão claudicação no 
membro anterior interno. Se a claudicação persis-
tir quando o membro estiver externo ao círculo, 
deve ser considerada bilateral, geralmente envol-
vendo o ligamento suspensor do boleto, lesão no 
ligamento colateral, alterações nos ossos do carpo 
radial e enfermidades do II metacarpal. O círculo 
também pode acentuar claudicações nos membros 
posteriores, principalmente quando o membro le-
sado está no lado interno do círculo. O equino pode 
demonstrar a claudicação por meio de um avanço 
lento do membro, fase cranial do passo menor em 
maior tempo com o membro sem apoio, arrastan-
do a pinça com maior frequência. 

A avaliação da claudicação é, na maioria das 
vezes, mais fidedigna em superfícies duras, pois 
estas fornecem maior concussão do que superfí-
cies moles e permitem ao examinador a oportu-
nidade de escutar tão bem como visualizar o 
deslocamento do pé. O membro lesado faz me-
nos ruído porque menos peso é colocado sobre 
esse apoio; ao contrário, o membro são recebe maior 
peso e, consequcntemente, faz o maior ruído 
(cascalho). 

Em virtude de a superfície dura não pressio-
nar a sola ou ranilha, equinos com suspeita de 
apresentar enfermidade no pé devem ser subme-
tidos ao exercício em superfície irregular como 
em cascalho. 

As claudicações dos membros posteriores são 
geralmente caracterizadas por aumento de movi-
mentação da garupa em virtude do aumento da 
amplitude de elevação e depressão desta. O an-
dar com o membro rígido é típico da maioria das 
claudicações dos membros posteriores, inclcpen- 
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dente do local da dor, em função da reciprocidade 
dos movimentos articulares do membro posterior. 
A altura da elevação e o arco do pé são frequente-
mente reduzidos, o que pode resultar no arrasto 
da pinça do casco. Alguns equinos não-condicio-
nados costumam arrastar a pinça do casco, mesmo 
sem apresentar nenhuma claudicação. 

Em alguns casos, a claudicação, especialmente 
queda de desempenho, relacionada aos membros 
posteriores só se torna evidente com o equino 
montado. Cuidados devem ser tomados com ca-
valeiros inexperientes, pois podem forçar movi-
mentos irregulares no animal ou até movimentar 
exageradamente suas mãos sobre a rédea, atrapa-
lhando a interpretação do exame.  

 

Figura 11.23 - Teste de flexão do membro anterior.  

  

GRADUAÇÃO DA CLAUDICAÇÃO 

O grau de claudicação deve ser registrado. Em-
bora seja suficiente a classificação em leve, mo-
derada ou grave, é interessante especificar essa 
graduação. Um padrão de avaliação mais objeti-
vo e que auxilie uma reavaliação posterior por 
qualquer outro examinador é o seguinte: 

• Grau 0: claudicação não perceptível em ne 

nhuma circunstância. 

• Grau 1: a claudicação é vista quando o cavalo 
está ao trote, mas não ao passo. 

• Grau 2: a claudicação é percebida ao passo, 
mas não há movimentação de cabeça associ 
ada a esta. 

• Grau 3: a claudicação é óbvia ao passo, com 
movimentação característica de cabeça. 

• Grau 4: impotência funcional do membro. 

As claudicações de Graus 3 e 4 geralmente 
estão associadas a fraturas, luxações, abscessos 
subsolares, tendinites e artrites graves. 

TESTES DE FLEXÃO 

Os testes de flexão podem auxiliar na identifica-

ção do membro e/ou do local afetado, porém em 

alguns casos a interpretação pode ser confusa, 

principalmente se houver um resultado falso-

positivo (Fig. 11.23). 

Nessa fase do exame devem ser realizados 

movimentos passivos de flexão a fim de exacer-

bar um foco de dor, principalmente em tecidos 

moles ou regiões subcondrais quase sempre as- 

sociados a processos articulares, tendíneos ou li-
gamentares. 

A dor pode ser exacerbada por flexão pas-
siva de uma articulação com sinovite e efusão. 
Sob flexão, a capacidade do volume intra-
sinovial é reduzida e o fluido sinovial exerce 
uma pressão na membrana sinovial c cápsula 
sensitiva gerando dor pela ativação de recep-
tores de dor. 

Após a flexão das articulações, o cavalo é sub-
metido ao trote ou até mesmo ao passo. Na maio-
ria dos testes, a flexão é feita por 30 a 60 segundos, 
à exceção do teste da articulação társica. A flexão 
deve ser realizada inicialmente no membro são, 
seguido pelo membro suspeito, sempre no sen-
tido distoproximal. A força (pressão) e o tempo 
da flexão devem ser os mesmos em todas as ar-
ticulações, para não distorcer a interpretação dos 
resultados. 

As articulações devem ser flexionadas lenta-
mente para permitir a acomodação dos mecanor-
receptores à tensão. Esse procedimento faz com 
que o animal aceite melhor a manipulação reali-
zada. Após a flexão, o condutor deve estar prepa-
rado para sair imediatamente ao trote com o ani-
mal, deixando a cabeça deste com a guia de con-
dução livre. Uma resposta positiva é obtida quando 
o animal apresenta uma exacerbação da claudica-
ção nos primeiros 3 a 4 passos após liberar a fle-
xão do membro. Deve ser lembrado também que 
uma resposta positiva não significa, necessaria-
mente, que o local submetido ao teste de flexão 
é a fonte primária de dor.  

A flexão de determinadas articulações pode 
proporcionar uma sobreposição de pressão em 
outras articulações, por exemplo, ao flexionar a 
articulação metacarpo ou mctatarsofalângica, a  
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manobra de flexão pode envolver também as arti-
culações interfalângicas proximal e distai. 

Nos membros posteriores, os testes de flexão 
são realizados de forma semelhante, iniciando-se 
sempre nas articulações distais do membro. Para 
flexionar as articulações interfalângicas e a meta-
tarsofalângica, o examinador apoia o membro dis-
tai em sua perna, deixando as mãos livres para 
flexionar as articulações (Fig. 11.24). A flexão da 
articulação do tarso, conhecida como "teste do 
esparavão", é realizada segurando-se o metatarso 
paralelo ao solo, sem flexão ativa sob a articulação 
metatarsofalângica. Essa posição deve ser manti-
da por l a 2 minutos e então rapidamente o cavalo 
inicia o trote. Qualquer exacerbação de claudica-
ção é um resultado positivo para o teste. Em fun-
ção da flexão conjunta das articulações femoroti-
biopatelar e tibiotarsal, lesões nas articulações 
femoropatelares, femurotibiais, tibiotarsais e 
intertarsais devem ser consideradas em uma res-
posta positiva do teste do esparavão. 

Os movimentos de extensão, adução e abdução 
também são utilizados, principalmente na suspei-
ta de lesões nas regiões proximais como umerorra-
dioulnar e escapuloumeral nos membros anterio-
res e femorotibiopatelar nos membros posteriores. 

EXAME POR INSPEÇÃO E 

PALPAÇÃO ESPECÍFICAS 

O examinador, após realizar a inspeção do ani-
mal, pode optar por examiná-lo em exercício e 
submetê-lo à palpação, ou o inverso. O impor-
tante é ter uma metodologia sistemática, espe-
cífica e lógica para realizar a palpação, iniciando 
geralmente pela região distai do membro. O exa-
minador deve desenvolver o hábito de utilizar uma 
sequência rígida no exame clínico, para ser o mais 
eficiente possível, evitando a omissão inadverti-
da de informações. 

Para realizar esses procedimentos, o exami-
nador deve possuir amplo conhecimento em ana-
tomia, biomecânica e das diversas enfermidades 
que podem sediar cada região. 

Pé 

As enfermidades podais são as causas mais 

comuns de claudicação. As principais queixas 

podais são as alterações na forma, no suporte da 

carga corporal e o excessivo contato da sola com 

 

Figura 11.24 - Teste de flexão do membro posterior. 

o terreno, além da região da linha branca, resul-
tando em uma pressão demasiada em área não 
designada para suporte de peso. 

O tamanho e a forma do casco podem estar re-
lacionados à variação racial, ao modo de casqueamento 
e ferrageamento, bem como ao crescimento anormal, 
em virtude de lesões dolorosas crónicas. 

O desnivelamento mesolateral (diferença de 
altura entre a face e o casco) observado com o ani-
mal de frente e de trás, pode estar associado a al-
terações crónicas de casqueamento e defeito de 
conformação dos membros. 

De um modo geral, o casco deve ser inspecio-
nado para assimetria, conformação, altura do ta-
lão, espaço entre os talões, anéis de crescimento, 
rachaduras do estojo córneo, drenagem de exsu-
dato da região coronária. 

O pé é um dos órgãos que apresenta maior 
complexidade de estrutura e função. O pé, sen-
do a base da sustentação do corpo, está natural-
mente exposto, por sua função e situação, à ação 
mecânica de diversos agentes distribuídos na 
superfície do próprio solo com o qual está em 
contato permanente. 

O pé do equino é formado pelo casco e as 
estruturas presentes no seu interior: cório, coxim 
digital, articulação interfalângica distai, inserção 
dos tendões flexor digital profundo e extensor 
digital, bursa podotroclear, cartilagem da falange 
distai, vasos e nervos. 

A estrutura do casco é parcialmente relacio-
nada à variação individual, ao modo de casquea-
mento e ferrageamento e também ao crescimen-
to anormal resultante de lesões crónicas. 
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A inspeção deve ser baseada na conformação, 
tamanho, desgastes anormais, presença de solu-
ção de continuidade, linhas ou anéis de crescimento 
irregulares, posição da saída dos cravos da ferra-
dura, comprimento da pinça, altura dos talões, eixo 
podofalângico e contração dos talões. 

O exame detalhado do pé do animal deve ser 
realizado após a remoção das ferraduras, porém, 
na maioria das vezes, deve-se retardar esse pro-
cedimento para o animal ser examinado inicial-
mente em movimento. 

Prossegue-se com o exame físico, realizan-
do-se a pressão e a percussão aplicadas na sola e 
na parede do casco pela pinça de casco. A percus-
são é realizada normalmente com um martelo 
apropriado ou com a própria pinça de casco. Uma 
reação localizada pode representar um cravo in-
serido em região sensitiva, lâminas inflamadas ou 
um abscesso submural. Sensibilidade difusa na 
sola pode representar uma fratura da III falange, 
osteíte podai ou ainda laminite. A presença de 
uma área de maior sensibilidade no sulco da ranilha 
pode representar um quadro de sesamoidite dis-
tai (enfermidade do navicular). 

O modo mais eficaz de sentir a resposta à 
pressão, realizada com a pinça de casco, é quan-
do o examinador posiciona o membro do equino 
a ser examinado por entre as pernas, como se fosse 
casqueá-lo. A pinça de casco é então segurada com 
as duas mãos, iniciando o exame de um dos lados 
e percorrendo por todo o casco do animal, apli-
cando pressão entre a parede e a sola (Fig. 11.25, 
A, B e C). Inicialmente, faz-se uma leve pressão 
com a pinça, intensificando conforme a resposta 
do animal. A dor do animal pode ser manifestada 
desde uma simples puxada do membro até um 
murchar de orelha com tentativa de morder o 
examinador. É importante mapear a área de maior 
sensibilidade, bem como graduar a resposta do-
lorosa. Esse teste da pinça deve ser repetido vá-
rias vezes, no sentido de distinguir a dor real-
mente presente de apenas uma reação de des-
conforto do animal. 

Quartela 

Figura 11.25 - (A, B e C) Teste de pressão com a pinça de casco. 

  

A amplitude do pulso das artérias digitais 
palmares e plantares laterais c mediais na quar-
tela pode ser palpada principalmente em infla-
mações podais, como laminite, sesamoidites, in-
fecções ou fraturas da III falange. A pressão muito 
forte obliterará o pulso arterial, portanto deve-se 

realizar uma pressão leve, adequada, comparando-

se sempre com o pulso contralatcral. 

Â inspeção e à palpação podem ser observados 

aumentos de volume, seguidos de aumentos dis-

cretos de temperatura e sensibilidade nas superfí-

cies dorsais, medial e lateral da articulação interfa- 
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lângica proximal, indicando osteoartrite ou exosto-

se. Distensão da cápsula articular da articulação 

interfalângica proximal raramente é observada; com 

maior frequência, observa-sc distensão da cápsula 

articular interfalângica distai, observada pelo aumento 

de volume na linha média dorsal, imediatamente 

proximal à região coronária. A presença de cicatri-

zes é frequentemente associada a ncurectomias an-

tigas, podendo também estar presentes neuromas 

dolorosos nos nervos digitais. 
Uma palpação profunda da quartela pode 

revelar presença de dor nos ligamentos sesa-

móideos retos ou oblíquos, bem como dos ramos 

do tendão flexor digital superficial em sua inser-

ção e do tendão flexor digital profundo. Desmites 

e tendinites dessas estruturas ou tendossinovites 

do tendão flexor digital profundo (TFDP) podem 

ser identificadas por aumento de volume e sen-

sibilidade dessa região. Essa palpação pode reve-

lar também a presença de fratura das asas lateral 

e medial da II falange (Fig. 11.26).  

Outro procedimento importante a ser realizado 
é a rotação dessas articulações para promover a exa-

cerbação de sensibilidade dolorosa, principalmente 

nos ligamentos colaterais e sesamoídeos da região. 

Boleto/Articulação 

Metacarpofalângica 

A inspeção do boleto deve ser realizada visando 

à detecção de aumento de volume nas regiões dorsal 

e palmar dessa estrutura. As "bolsas" palmares estão 

localizadas entre os ramos do ligamento suspensor 

do boleto e o aspecto palmar dos ossos terceiro  

metacarpal. Na presença de um processo inflamató-

rio pode ocorrer uma distensão sinovial da bolsa 

palmar, sendo de forma idiopática, com frequência, 

em animais idosos ou após trabalho forçado. 

Caudal a essa região, proximal ou distai à arti-

culação, o espessamento e a distensão da bainha do 

tendão flexor digital profundo podem indicar uma 

tenossinovite (Fig. 11.27). Essas distensões sino-

viais são conhecidas também como "ovas". 

O aumento de volume generalizado da arti-

culação, com espessamento da cápsula articular, 

geralmente ocorre em processos crónicos causa-

dos por fibrose (artrite, capsulite) que podem 

evoluir a partir de lesões intra ou periarticulares 

como as osteoperiostites (Fig. 11.28).  

Um aumento de volume específico na região 

dorsal da articulação pode indicar também uma 

sinovite vilonodular. 
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Figura 11.26 - Palpação da região da quartela. Figura 11.28 - Aumento de volume na articulação meta-

carpofalângica. 

Figura 11.27 - Tendossinovite. 
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A palpação dessa articulação auxilia na avali-
ação do grau de dor, da existência de líquidos, 
fibroses ou tecidos calcificados no interior das 
cavidades sinoviais, do grau de espessamento da 
cápsula articular e da bainha do tendão. Os ossos 
sesamóides devem ser palpados em suas regiões 
de ápice e base, para verificação de dor, podendo 
estar associados a uma fratura de sesamóide, sesa-
moidite proximal ou ainda a desmite do suspen-
sor do boleto ou sesamóideos distais (Fig. 11.29). 

A articulação do boleto deve ser flexionada 
para testar a amplitude de movimento (normal-
mente 90°) e avaliar qualquer aumento de sensi-
bilidade que possa estar presente.  

O boleto é flexionado por l minuto e então 
o animal é submetido ao trote, com resultado 
positivo caso o animal claudique. É importante 
considerar na interpretação desse teste que a fle-
xão do boleto envolve também a flexão das arti-
culações interfalângicas proximal e distai. 

Região do III Metacarpo 

Esta região está limitada proximalmente pela 
articulação do carpo e distalmente pela articula-
ção metacarpofalângica. Tem direção vertical, é 
levemente cilíndrica, com uma configuração mais 
achatada cm sua extremidade proximal. A base 
óssea é integrada pelo terceiro metacarpal circun-
dado lateralmente pelo quarto metacarpal e me-
dialmente pelo segundo metacarpal. Na face 
palmar, corre próximo ao terceiro metacarpal, o 
ligamento suspensor do boleto, seguido pelo li-
gamento carpal inferior (terço proximal - mem-
bros anteriores), tendão do músculo flexor digi-
tal profundo e tendão do músculo flexor digital 
superficial. Na face dorsal têm-se os tendões 

 

extensores, que são os tendões extensores digi-
tais comum e lateral. 

Por sua superficialidade, a inspeção e a palpa-
ção dos planos anatómicos que integram essa re-
gião são de fácil exploração visual e sensitiva. 

As lesões visíveis nessa região incluem aumento 
de volume envolvendo a região dorsal do terceiro 
metacarpal e região proximal dos segundo e quar-
to metacarpais ou ainda na face palmar envolven-
do os tendões flexores ou bainhas sinoviais da região 
(Fig. 11.30). 

A palpação c realizada inicialmente com o 
membro em apoio e posteriormente com o mem-
bro semiflexionado e elevado, quando os tendões 
e ligamentos se apresentam sem tensão e são mais 
facilmente palpáveis (Fig. 11.31). Qualquer aumen-
to de volume, presença de dor ou aderência de-
vem ser registrados, pois podem indicar um processo 
inflamatório. É importante identificar, com movi-
mentos de flexão do membro, o deslizamento entre 
os tendões flexores superficial e profundo. 

A continuidade dos tendões e ligamentos deve 
ser palpada para verificação de uma eventual rup-
tura ou presença de fibrose. Aumentos de volume 
de consistência dura na face cranial devem ser 
palpados firmemente para verificar se são doloro-
sos. Uma resposta à dor indica que inflamação ativa 
(periostite) ou fratura (II ou IV metacarpal) está 
provavelmente presente. 

 

Figura 11.29 - Palpação de ossos sesamóides proximais. 

Figura 11.30 - Aumento de volume localizado na face palmar 

do metacarpo. 
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Figura 11.31 - Palpação da face palmar de metacarpo.  

Região da Articulação do Carpo 

A palpação da articulação do carpo e estruturas 

ósseas relacionadas é realizada mais facilmente com 

a flexão do carpo. Com o membro flexionado pode-

se sentir mais facilmente as duas fileiras ósseas (Fig. 

11.32), bem como as superfícies articulares entre 

elas (radiocarpal e intcrcarpal), facilitando a detecção 

de depressões acentuadas, crepitações, espessamen-

tos de ligamentos, presença de líquido intra-arti-

cular em excesso e exostoses. 

Aumento de volume na face dorsal ou pal-

mar da articulação cárpica deve ser visualizado. 

Distensões localizadas associadas com as articula-

ções radiocarpais c intercarpais que ocorrem na 

 

região medial ao tendão extensor corpo radial podem 
indicar a presença de pequenas fraturas (chips). 
Aumento no volume difuso dessa articulação ocorre 
em casos de sinovites/capsulites, fraturas com 
fragmentos maiores, doença articular degenerati-
va ou exostose proliferativa. As bainhas dos ten-
dões extensores sobre o carpo podem estar 
distendidas em função de sinovite, tendosinovite 
e/ou principalmente ruptura do tendão extensor 
digital comum em potros. O aumento de volume 
flutuante e difuso sobre a superfície dorsal do carpo 
(região de subcutâneo) é compatível com hema-
toma/seroma ou higroma (bursite pré-cárpica). 
Muitas vezes, é difícil fazer o diagnóstico dife-
rencial entre uma lesão intra-articular e extra-ar-
ticular, necessitando do auxílio de um exame ultra-
sonográfico ou radiográfico contrastado. 

O aumento de volume na região palmar pode 
indicar fratura do osso acessório do carpo ou 
tendossinovite (síndrome do canal carpal). 

O teste de flexão do carpo é realizado, com 
frequência, na avaliação do grau da flexão e em 
um eventual agravamento da claudicação após a 
realização de flexão por aproximadamente 50s e 
condução do animal ao trote. 

Região das Articulações 
Umerorradioulnar e Escapuloumeral 

Alguns animais possuem massa muscular densa 
nesta região, o que pode dificultar a detecção de 
uma lesão em local específico. Atrofias nos mús-
culos supra e infra-espinhosos devem ser conse-
quências de paralisia no nervo supra-escapular ou 
de claudicação crónica do membro. A musculatu-
ra sensível à palpação deve ser avaliada para uma 
possível contribuição na claudicação. À palpação 
do olecrano, pode-se detectar dor ou mobilidade 
óssea em casos de fratura. 

O teste de extensão deve ser realizado com 
o examinador posicionado à frente do animal, 
realizando a extensão e a elevação do membro, 
forçando o local de inserção do músculo tríceps 
no olecrano e também a articulação escapulou-
meral. O teste de flexão, tracionando-se o mem-
bro caudalmente, semiflexionado, geralmente 
revela sensibilidade aumentada por enfermida-
des como osteoartrite escapuloumeral, fratura da 
tuberosidade do úmero ou da escápula e bursite 
do bicipital. Os movimentos de abdução ou adu-
ção com o carpo flexionado forçam as estruturas 
intra e periarticulares, como cartilagem, cápsula  
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Figura 11.32 - Palpação dos ossos do carpo. 
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articular e ligamentos colaterais. Uma observação 
importante é que todos esses testes devem ser 
realizados de forma cuidadosa se houver suspeita 
de fratura. 

No caso de fraturas completas de ulna, epí-
fise do olccrano e de úmero, ocorre claudicação 
aguda e grave ou impotência funcional do mem-
bro, que se apresenta semiflexionado, com gran-
de sensibilidade à manipulação. A crepitação óssea 
pode ser de difícil percepção em animais adultos 
de musculatura muito desenvolvida.  

Postura semelhante é encontrada em casos 
de paralisia de nervo radial, nos quais o animal 
não consegue avançar o membro, mesmo não apre-
sentando sensibilidade dolorosa, porém o apoia ao 
ser afastado (Fig. 11.33). 

Região do Tarso (Jarrete)  

As lesões no tarso são decorrentes principal-
mente de traumas nas estruturas ósseas da região 
plantar, em função da escassez de tecidos moles 
protegendo esse local. Essa região é importante 
sede de enfermidades locomotoras nos membros 
posteriores. A articulação tarsotibial, pela ampli-
tude de movimentos de flexão e extensão que 
realiza, é mais vulnerável a lesões do que as arti-
culações intertarsal e tarsometatarsal por serem 
planas e realizarem menor movimento. 

O exame dessa região deve objetivar a visuali-
zação de distensão da cápsula articular tarsotibial 
dorsomedial ou plantar, medial e lateral, que carac-
teriza as artrites serosas, hidroartroses társicas ou 
"esparavão mole"; espessamentos ósseos locali-
zados sobre a face dorsomedial, decorrentes de 
processos ósseos degenerativos que evoluem para 
lesões ósseas proliferativas, nas osteoartrites 
társicas ou esparavão duro e, muitas vezes, ante-
cedem uma fusão dos ossos (anquiloses). Outro 
ponto de observação importante é a face plantar 
proximal de metatarso que pode apresentar au-
mento de volume na bainha do tendão flexor di-
gital profundo, resultante de uma sinovite ou 
tendossinovite ou ainda um aumento de volume 
por desmite do ligamento plantar.  

O teste de flexão forçada do tarso, também 
conhecido como teste do esparavão, resulta em 
flexão de outras articulações como o boleto, a 
femorotibiopatelar e a coxofemoral, em função 
da integridade do aparelho recíproco que coor-
dena a flexão e a extensão do membro poste-
rior, assegurando que todas as articulações flexio-
nem e estendam juntas. Esse teste, portanto, 
não pode ser considerado específico para essa 
articulação, porém em virtude da alta incidên-
cia de osteoartrite társica, um teste de flexão 
positivo no tarso é frequentemente indicativo 
dessa enfermidade. 

 
Figura 11.33- Paralisia de nervo radial. 
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A perda da integridade desses movimentos 

pode ser diagnosticada como a ruptura dos com-

ponentes: dorsal - músculo peroneiro terceiro ou 

caudal - tendão do músculo gastrocnêmio, elimi-

nando o movimento de flexão e extensão recípro-

ca das articulações femorotibiopatelar e társica. Na 

ruptura do músculo peroneiro terceiro (enfermi-

dade pouco frequente) torna-se possível a exten-

são do tarso quando a femorotibiopatelar é flexio-

nada e na ruptura do músculo gastrocnêmio o mem-

bro encontra-se com o tarso hiperflexionado e sem 

nenhuma condição de sustentar o apoio do corpo 

sobre ele (Fig. 11.34). 

Região da Articulação 
Femorotibiopatelar  

A articulação femorotibiopatelar é constituí-

da pelas articulações femorotibial e femoropatelar. 

Essa região é acessada facilmente pela locali-

zação cranial da crista da tíbia e proximal a esta 

pela identificação dos ligamentos patelares medial, 

médio e lateral, o tendão do músculo extensor digital 

longo e os ligamentos colaterais medial e lateral 
da articulação femorotibial. 

Inicialmente, nessa articulação deve ser ob-

servado o aumento de volume ou atrofia da mus-

culatura. A distensão da articulação femoropatelar 

é mais bem visualizada na face lateral. Já a dis-

tensão da articulação femorotibial medial é mais 

bem observada cranialmente (Fig. 11.35).  

 

 

Figura 11.35 - Aumento de volume da articulação femoro-

tibiopatelar. 

Os três ligamentos patelares são palpados 

profundamente para o diagnóstico de desmite e 

no ligamento patelar medial deve ser checada a 

presença de irregularidade ou descontinuidade no 

caso desse animal ter sido submetido a uma des-

motomia prévia. Os resultados do exame devem 

sempre ser comparados com o membro contrala-

teral. Em geral, quanto maior a distensão fluida e 

quando mais espessa está a cápsula articular, mais 

grave deve ser a enfermidade. A presença de dis-

tensão leve e capsulites é normal em equinos em 

treinamento atlético ativo. Distensão significativa 

com consistência flutuante da articulação femoro-

patelar sugere desmite ou ruptura do ligamento 

cruzado, lesão do menisco ou do ligamento colate-

ral medial, fratura intra-articular, doença articular 

degenerativa e osteocondrite dissecante da tróclea. 

Uma patcla fora da posição pode apresentar 

dor, crepitação e mobilidade. Deslocamento la-

teral da patela pode ocorrer em potros e estão 

relacionados à claudicação grave. O teste de des-

locamento patelar em casos de fixação superior da 

Figura 11.34 - Ruptura bilateral do tendão do músculo 

gastrocnêmio. 
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patela, classicamente denominada "luxação de 

patela", o membro exibe posição característica de 

hiperextensão, distendido para trás e à locomoção 

arrasta a pinça por incapacidade de flexionar es-

pontaneamente o membro ou o faz de maneira 

espástica e intermitente. Quando essa enfermi-

dade é intermitente, muitas vezes é possível pro-

duzir manualmente a fixação c para isto o mem-

bro deve estar em extensão e o teste consiste em 

segurar a patela entre o polegar e os outros de-

dos, puxando-a lateralmente, concomitante com 

a condução do animal para andar a passo. No 

resultado positivo, a capacidade de flexionar o 

membro é perdida momentânea ou totalmente.  

Casos de claudicação grave de origem súbi-

ta, relacionados a essa articulação, devem ser in-

vestigados para ruptura de ligamento cruzado. O 

teste de ruptura dos ligamentos cruzados é reali-

zado com a seguinte manobra: posicionando-se o 

animal com apoio sobre o membro suspeito, o 

examinador coloca-se à frente do animal e, com 

ambas as mãos colocadas na crista da tíbia, tenta 

bruscamente deslocar esse osso na dircção cau-

dal. O membro é liberado após cada movimento, 

permitindo-sc o reencaixe voluntário do osso. O 

teste é repetido de 10 a 20 vezes, observando-se 

crepitação, aumento de sensibilidade ou mobili-

dade anormal; não é realizado de rotina, mas apenas 

em equinos com claudicação grave e dor localiza-

da nessa articulação com a possibilidade de ter a 

ruptura do ligamento cruzado cranial.  

Embora de rara ocorrência ou de raro diagnós-

tico, a lesão em menisco medial associada com 

ruptura de ligamento cruzado cranial e ruptura do 

ligamento colateral medial pode causar claudica-

ção grave de Grau 4. O teste para avaliar a integri-

dade do ligamento colateral medial é realizado com 

o examinador segurando o metatarso e pressionando 

seu ombro contra a face lateral da articulação fe-

morotibial e abduzindo o membro distai. Em ca-

sos positivos, o teste gera muita dor c também pela 

palpação associada pode-se detectar uma separa-

ção entre o fémur e a tíbia na face medial. Em casos 

de lesões leves no ligamento, o membro é abduzido 

de 5 a 10 vezes e então o animal, ao ser submetido 

ao trote, aumenta o grau de claudicação.  

A musculatura ao redor do fémur deve ser exa-

minada para aumentos de volume e atrofia. Fratu-

ras completas de fémur geram sinais como edema 

local associado com impotência funcional do mem-

bro que parece estar mais curto que o contralateral. 

A crepitação óssea é muitas vezes imperceptível, 

mesmo com a ajuda de um estetoscópio. 

Na região da coxa, os músculos scmimcm-

branáceo e semitendíneo devem ser palpados para 

verificação de aumentos de volume de consistên-

cia flutuante que pode indicar abscessos, ou fir-

me em áreas de fibrose muscular como ocorre na 

miopatia fibrótica. 

Regiões Coxal e Lombar 

O exame externo da pelve inicialmente deve 

contemplar a observação da simetria das tuberosi-

dades coxal, isquiática c sacral em cada lado do 

animal. A assimetria das tuberosidades coxal e 

isquiática pode indicar uma fratura em suas proe-

minências (Fig. 11.36). A assimetria da tuberosida-

de sacral sinaliza uma provável luxação sacroilíaca. 

A disparidade das distâncias entre as tuberosidades 

isquiática e sacral e o trocanter maior pode indicar 

uma luxação coxofemoral. Em virtude da cabeça do 

fémur luxar cranial e dorsal ao acetábulo, a distân-

cia entre a tuberosidadc isquiática e o trocanter maior 

aumenta e a distância entre a tuberosidadc sacral 

e trocanter maior diminui comparando ao membro 

contralateral. Quando o animal se desloca a passo é 

característico o andar com a articulação femorotibio- 

 

Figura 11.36 - Atrofia muscular da região coxal. 
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patelar para fora, tarso para dentro e pinça do casco 
para fora. À observação lateral, o membro afetado 
aparecerá mais reto que o contralateral. A manipu-
lação, não se consegue rotacionar o membro no 
sentido craniomedial. 

Em casos de ruptura do ligamento redondo 
sem luxação coxofemoral, o cavalo ainda andará 
com características semelhantes de quando apre-
senta a luxação, porém as medidas originárias do 
trocanter maior não serão afetadas e o comprimento 
do membro permanecerá normal.  

Os movimentos de flexão, extensão e abdução 
associados à ausculta com estetoscópio podem 
auxiliar na detecção de crepitação. Se esta estiver 
presente, o examinador deve suspeitar de fratura 
de colo de fémur ou fratura acetabular, quando o 
animal estiver com impotência funcional do mem-
bro, ou ainda uma doença articular degenerativa 
associada à claudicação moderada. Nas enfermi-
dades degenerativas dessa articulação a abdução 
do membro é dolorida e provavelmente exacerba-
rá a claudicação. 

As fraturas de íleo e acetábulo podem ser diag-
nosticadas por palpação retal. Essa palpação deve 
ser realizada com o animal parado e em movimento, 
o que facilita a verificação de mobilidades ósseas 
anormais. 

A identificação de pulso fraco ou ausente das 
artérias ilíacas, palpado via retal, pode auxiliar no 
diagnóstico de trombose. 

A investigação de enfermidades da região 
lombar é muitas vezes exaustiva e frustrante, pois 
por mais que tenha havido evolução nas técnicas 
de exame, o diagnóstico é frequentemente incon-
clusivo e realizado por eliminação de outras ra-
zões que levam a um desempenho insatisfatório. 

Os sinais clínicos apresentados por equinos com 
alterações no dorso incluem: baixo desempenho, 
relutância à presença de carga, sela ou do cavalei-
ro, atrofia muscular, assimetria da musculatura dorsal 
e desigualdade das tuberosidades sacrais. 

A avaliação da região lombar é realizada ini-
cialmente com a observação da conformação la-
teral e do alinhamento dorsal axial do animal.  

Escaras e marcas de sela na região lombar ou 
qualquer curvatura excessiva da espinha devem 
ser notadas, uma vez que podem estar relaciona-
das com a enfermidade. 

A reação dos cavalos à discreta palpação com 
os dedos sobre o dorso, desde a cernelha até a cauda 
deve ser observada (Fig. 11.37). Equinos com a 
pele fina ou hipersensível reagirão ao teste de pal-
pação mas, se o equino não responder, a reação 

 

Figura 11.37 - Palpação da região lombar. 

não deve ser considerada clinicamente significante. 
Qualquer edema, assimetria ou atrofia é registra-
do. As extremidades dos processos espinhosos 
dorsais são palpadas para verificação de alinhamento, 
protrusão, depressão e distância interespinhosa. 
O desalinhamento desses processos pode revelar 
fratura, luxação, subluxação ou protrusão dos pro-
cessos espinhosos dorsais. 

Após esse procedimento, uma pressão firme 
é aplicada nos músculos dorsais do mesmo modo 
realizado anteriormente. A resposta a essa pres-
são é com ventroflexão do dorso na maioria dos 
animais, e a uma pressão semelhante na altura 
da garupa, com dorsoflexão. Outro método para 
produzir resposta semelhante é pressionar uma 
caneta, ao longo do dorso, em qualquer dos la-
dos da linha média. Movimento livre, bem rela-
xado é indicativo de ausência de dor. Resposta 
excessiva, chegando mesmo a ponto do cavalo cair 
no chão, pode indicar dor ou algum tipo de hi-
persensibilidade. 

EXAMES COMPLEMENTARES 

Anestesia Perineural e Intra-
articular no Diagnóstico de 
Claudicação 

Anestesia local diagnostica através de bloqueio 
anestésico perineural (infiltração perineural de 
nervos sensitivos nos membros) ou anestesia in-
tra-articular é utilizada para localizar o local da 
dor, pois uma vez que a lesão dolorosa seja dessensi-
bilizada, provavelmente a claudicação desapare-
cerá ou diminuirá de intensidade e assim pode-
se continuar com os procedimentos de exame fí- 
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sico e auxiliares como radiografia e ultra-sonogra-

fia, finalizando o diagnóstico. 

O bloqueio anestésico perineural deve ter iní-

cio na porção distai do membro, com progressão pro-

ximal até determinar a região sede da dor. Esse 

sentido distoproximal é realizado porque uma anes-

tesia perineural em uma região proximal do mem-

bro deve mascarar o efeito de injeções distais, pois 

todas as estruturas distais ao local da(s) primeira(s) 

injeção(ões) estará(ão) já dessensibilizadas. Outra 

razão também é que estatisticamente a maioria das 

lesões ocorre nas porções distais do membro e, caso 

o diagnóstico do local da dor seja realizado já nos 

primeiros bloqueios, haverá considerável ganho de 

tempo no exame. Exceções a esses procedimentos 

ocorrem nas anestesias intra-articulares ou infiltra-

ções locais, pois estas dessensibilizam apenas al-

guns locais específicos. 

Os bloqueios referentes às regiões distais do 

membro são semelhantes nos membros anterio-

res e posteriores, apenas há maior distinção no 

bloqueio da região proximal e nas anestesias in-

tra-articulares. 

A melhor escolha anestésica para a realiza-

ção dos bloqueios é a mepivacaína, pois tem efeito 

duradouro de 120 a 180 minutos e é menos irri-

tante aos tecidos. No Brasil, a lidocaína nas con-

centrações de l a 2%, com aproximadamente 60 

e 120 minutos de duração, respectivamente, é o 

anestésico mais utilizado. O início da ação ocorre 

geralmente em 5 minutos, embora a anestesia com-

pleta necessite de 10 a 15 minutos. Outro agente 

anestésico utilizado é a bupivacaína, que é um 

potente anestésico local, com pico de ação de 

aproximadamente 10 minutos e efeito analgési-

co com duração de 3 a 8 horas. Este último agen-

te é mais utilizado no pós-operatório de cirurgias 

ortopédicas em função de seu efeito prolongado 

e por não interferir na função motora. A utiliza-

ção de adrenalina pode prolongar a ação anesté-

sica, porém deve haver cautela na utilização de 

anestésicos locais associados a vasoconstritores em 

extremidades dos membros, em razão do risco de 

isquemia local e necrose tissular. 

O procedimento deve ser iniciado após a reali-

zação de tricotomia e anti-sepsia, associando-se a 

utilização de luvas estéreis, principalmente nas 

anestesias intra-articulares, para evitar o risco de uma 

artrite iatrogênica. Deve-se utilizar uma agulha 

adequada, geralmente a 30 x 7, porém o tamanho 

desta depende do local a ser anestesiado. A seringa 

deve ser de plástico e não estar previamente acoplada 

à agulha, pois é usual inserir-se a agulha c soltá-la 

por causa da movimentação do animal. Os acopla-

mentos tipo rosca, em seringas, devem ser evitados, 

porque impedem a separação rápida entre seringa e 

agulha, caso haja movimentação do animal. 

O equino deve ser adequadamente contido de 

modo a preservar o examinador de qualquer rea-

ção do animal. 

O resultado positivo do teste deve ser avalia-

do, pressionando-se um objeto rombo à pele do 

membro do animal até que seja evidente que a 

dessensibilização foi obtida. Ê importante tam-

bém realizar esse teste com o examinador posi-

cionado no lado contralateral ao membro bloqueado 

para que o cavalo não movimente o membro só 

pela aproximação do examinador.  

Razões para não se conseguir um resultado 

positivo na anestesia: 

• Localização errónea do nervo. 

• Volume inadequado de anestésico.  

• Fibras nervosas aberrantes. 

• Tecido fibroso. 

• Lesão dolorosa não associada com a região 

injetada. 

Complicações da anestesia local: 

• Inflamação/infecção tecidual. 

• Quebra de agulhas. 

• Necrose da pele, quando se utilizam soluções 

anestésicas com adrenalina. 

Bloqueio do Nervo Digital Palmar  

Os nervos digitais palmares medial e lateral 

são responsáveis pela inervação distai do mem-

bro. Esses nervos se dividem, na altura dos ossos 
sesamóides proximais, em nervos digitais dorsal 

e palmar. 

Os nervos digitais dorsais são responsáveis pela 

inervação sensorial de dois terços craniais do pé. 

Esses ramos podem exibir variação anatómica de 

cavalo para cavalo. A anestesia desses nervos é rea-

lizada pela infiltração da circunferência dorsal da 

quartela em conjunto com a anestesia dos nervos 

digitais palmares, dessensibilizando o pé e a região 

das articulações interfalângicas distai e proximal. 

Nos membros posteriores existe uma inervação dorsal 
adicional originária dos nervos metatarsianos dor-

sais lateral e medial com origem no nervo peroneiro 

profundo. A anestesia circular é necessária se o 

examinador necessitar dessensibilizar todo o pé 

posterior. 
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Já os ramos medial e lateral palmar emitem 
fibras sensoriais para o terço caudal do pé do 
equino. Esses nervos seguem distalmente para o 
pé paralelos às veias e às artérias digitais. O ner-
vo digital é a estrutura mais caudal dentro do plexo 
neurovascular. As estruturas dessensibilizadas pela 
anestesia desses nervos são: osso navicular e bursa, 
a sola, a ranilha e a região caudal do pé (talão). 

O plexo neurovascular pode ser palpado em 
ambas as faces medial e lateral da quartela distai, 
sendo o local da injeção proximal às cartilagens 
colaterais (Fig. 11.38). Com uma agulha 25 x 7, 
3mL de anestésico é injetado em cada lado. Uma 
pressão digital sobre o local ajuda a distribuir o 
anestésico. 

Bloqueio Perineural do Sesamóide Abaxial 

Trata-se de um bloqueio do nervo digital 

palmar ou plantar medial e lateral, localizado nas 

superfícies abaxiais ventrais (basilar) medial e 

lateral da borda proximal dos sesamóides proxi-

mais, acompanhado por artéria e veia. A aneste-

sia nesse nervo dessensibiliza grande área do 

membro distai; porém, claudicações resultantes 

de lesões na articulação do boleto podem inad-

vertidamente melhorar com esse bloqueio. Veias, 

artérias e nervos são palpados ao longo da su-

perfície abaxial dos ossos sesamóides proximais. 

A anestesia é realizada com uma agulha 25 x 15 

inserida nas superfícies abaxiais ventrais medial 

e lateral e 3mL de anestésico são injetados em 

cada face do membro (Fig. 11.39). 

 

 

Figura 11.39 - Bloqueio perineural do sesamóide abaxial. 

Bloqueio Baixo de Quatro Pontos Aneste-

siando Nervos Palmares Medial e Lateral e 

Nervos Metacarpais Palmares 

Os bloqueios dos nervos palmares medial e 
lateral, localizados entre o tendão flexor digital 

profundo e o ligamento suspensor do boleto e dos 

nervos metacarpais medial e lateral, localizado entre 

o ligamento suspensor do boleto e o II e o IV ossos 

metacarpais anestesiam todas as estruturas distais 

à articulação do boleto, incluindo esta. Uma agulha 

30 x 8 deve ser inserida entre o ligamento suspen-

sor do boleto e o tendão flexor digital profundo a 

Icm proximal ao término do II e do IV metacarpais, 

respectivamente. Três mililitros de anestésico são 

administrados no local. A mesma quantia deve ser 

injctada para anestesiar os nervos metacarpais pal-

mares logo após o término de cada um dos 

metacarpais acessórios (II e IV). 

Bloqueio Alto de Quatro Pontos  

A analgesia regional do metacarpo é obtida com 
o bloqueio dos nervos metacarpais palmar c pal-
mar proximal. Essa anestesia dessensibiliza os nervos 
palmar e mctacarpal palmar, os quais inervam as 
estruturas profundas da região do metacarpo. Os 
bloqueios são efetuados acima do ramo palmar 
comunicante dos nervos palmares e abaixo do carpo. 
Os nervos se localizam adjacentes às superfícies 

 

Figura 11.38 - Bloqueio perineural do digital palmar.  
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dorsolateral c dorsomedial do tendão flexor digi-
tal profundo, porém estão sob uma espessa faseia 
subcarpal. A injeção pode ser feita nas faces late-
ral e medial ou apenas na face medial com agulha 
40 x 8, depositando 5mL por local.  

Os nervos metacarpais palmares correm pa-
ralela e axialmente ao segundo e ao quarto ossos 
metacarpais. A agulha é inserida imediatamente 
axial ao osso metacarpal acessório e então é dire-
cionada no sentido dorso-axial entre o osso e o 
ligamento suspensório. A solução de 5mL é inje-
tada com agulha 40 x 8 adjacente ao terceiro 
metacarpal (Fig. 11.40). 

Bloqueio dos Nervos Mediano, Ulnar e 

Musculocutâneo 

Estes bloqueios não são muito utilizados na 
rotina diagnostica de exame do sistema locomotor, 
apenas o são quando há suspeita de lesões origi-
nárias distais ou proximais ao carpo. É geralmen-
te preferível realizar-se uma anestesia intra-arti-
cular carpal, pois neste local a frequência de le-
sões é bem maior. 

O nervo ulnar está localizado na face poste-
rior, na transição entre a face lateral e medial do 
membro, no terço caudal do rádio, lOcm acima do 
osso acessório do carpo. A injeção de aproximada- 

 

mente lOmL de anestésico é realizada com uma 
agulha 40 x 10 a uma profundidade de 0,5 a l cm, 
entre os músculos flexor carpo ulnar e ulnar late-
ral e pode efetivamente dessensibilizar a área 
metacarpal proximal (Fig. 11.41). Esse bloqueio 
é utilizado para diagnosticar claudicações com sede 
na origem do ligamento suspensor do boleto.  

O nervo mediano localiza-se próximo à veia e 
artéria medianas no terço proximal e médio do rádio 
e ulna, na borda posterior do rádio em uma pro-
fundidade até 4cm. O bloqueio dos nervos ulnar e 
mediano juntos dcsscnsibiliza as estruturas do carpo 
e distai a este. Sensação cutânea pode persistir em 
função da inervação do músculo cutâneo; porém, 
para a avaliação de claudicação, geralmente não é 
necessária a anestesia desse nervo. 

Bloqueio dos Nervos Tibial e Fibulares Su-

perficial e Profundo 

Estes dois nervos geralmente são anestesia-
dos ao mesmo tempo porque eles são responsá-
veis pela maioria das inervações na região abaixo 
do tarso. O nervo fibular se origina do ciático e é 
responsável pela função extcnsora do membro 
posterior. O nervo tibial também se origina do 
ciático e é responsável pela inervação da face 
plantar do tarso, incluindo o calcâneo.  

Os nervos fibulares superficial e profundo são 
anestesiados no mesmo local, porém em profun-
didades diferentes. O local para a injeção é sobre 
a face lateral do membro, cerca de lOcm acima 

  

 

  

Figura 11.40 - Bloqueio perineural alto de quatro pontos. Figura 11.41 - Bloqueio perineural dos nervos tibial e 

fibulares. 
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do jarrete, no sulco entre os músculos extensores 
digitais longo c lateral. O ramo superficial é anes-
tesiado primeiro, depositando-se no subcutâneo 
15mL de solução anestésica (Fig. 11.42). Essa 
injcção também facilita a inserção de uma agulha 
maior para a anestesia do ramo profundo, que fica 
próximo à tíbia, na qual se deve introduzir 15mL 
do anestésico. 

O nervo tibial é geralmente bloqueado pró-
ximo aos nervos fibulares, injetando-se inicial-
mente 2mL de anestésico no subcutâneo e pos-
teriormente 20mL do anestésico na face medial 
do membro, lOcm proximal ao ápice do jarrete, 
imediatamente caudal ao tendão flexor digital 
profundo. 

Anestesia Intra-articular 

Os bloqueios anestésicos intra-articulares 
podem ser indicados durante a avaliação de clau-
dicação a fim de isolar-se uma fonte de dor em 
determinada articulação do membro do animal. 

As indicações para uma anestesia intra-arti-

cular são: 

• Localização regional da dor após anestesias 
perineurais. 

• Efusão articular. 

• Dor à mobilização passiva da articulação. 

 

 

• Mobilização limitada da articulação. 

• Exacerbação da claudicação à flexão da arti 

culação. 

• Em articulações proximais, onde a anestesia 

perineural é impraticável. 

É importante que o profissional faça um trei-
namento em artrocentese e técnicas de injeção 

articular antes de empregá-las na rotina diagnos-

tica, tomando as seguintes precauções: 

• Boa contenção do paciente. 

• Tricotomia da área a ser injetada. 

• Técnicas de anti-sepsia. 
• Utilização de material estéril. 

• Utilização de frasco novo do anestésico. 

Essas precauções são pré-requisitos básicos para 
o sucesso da técnica, pois há sempre o risco de se 

causar artrite séptica iatrogênica. 

A lidocaína e a bupivacaína são anestésicos 

locais frequentemente utilizados nas anestesias 

intra-articulares. Os anestésicos com vasocons-

tritores associados podem ser utilizados, porém eles 

prolongam o acúmulo local do anestésico, poden-

do exacerbar reação inflamatória adversa. 

A seguir, é feita uma revisão de algumas téc-

nicas de artrocentese e injeção articular dos mem-

bros dos equinos, destacando-se sugestões práti-

cas para algumas dificuldades que possam ser 

encontradas. 

Articulação Interfalângica Distai 

Existem duas técnicas viáveis para a realiza-
ção da anestesia da articulação intcrfalângica dis-
tai. A convencional a ser descrita aqui é a abor-
dagem dorsal, com o membro em apoio. Palpa-
se o tendão cxtensor digital comum na linha média 
dorsal da quartela até a banda coronária. Uma 
agulha 40 x 8 deve ser direcionada de forma oblí-
qua, com um ângulo de 120° em relação à pare-
de dorsal do casco, aproximadamente Icm aci-
ma da borda coronária e l a  2cm lateral ou me-
dial à linha média dorsal a fim de evitar o pro-
cesso extensor da falange distai (Fig. 11.43). Na 
profundidade de 2cm, já é comum observar-se 
uma gota de líquido sinovial na ponta da agulha, 
a qual deve ser drenada, seguida da aplicação de 
6 a 8mL de anestésico.  

A articulação interfalângica distai pode ter 
comunicação com a bursa do navicular, portanto o 

 

Figura 11.42 - Bloqueio intra-articular. 
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 examinador deve ficar atento para uma possível 
anestesia também da bursa do navicular, através 
dessa via de acesso. 

Bursa do Navicular 

Técnica. Uma agulha 40 x 7 é direcionada no sen-

tido caudocranial entre os bulbos do talão, próxi-

mo à região coronária. A agulha deve penetrar 

inicialmente o coxim digital e então seguir ao longo 

da linha mediana até tocar no osso; esta deve ser 

discretamente retraída do osso, aspirando-se nor-

malmente pouco fluido do local (Fig. 11.44). 

Articulações Metacarpo/Metatarsofalângica 

(Articulação do Boleto) 

São articulações frequentemente anestesiadas em 
animais atletas. 

Há basicamente três locais para se realizar a 
artrocentese da articulação do boleto. O mais 
utilizado é pela depressão palmar ou plantar da 
cápsula articular na face lateral logo abaixo do IV 
metacarpal/ metatarsal, que pode ser palpado com 
o membro parcialmente flexionado ou em apoio 
ao solo, ou na face dorsolateral da articulação (Fig. 
11.45). Uma agulha 40 x 8 em um ângulo de 45° 
pode ser utilizada. A penetração da articulação ocor-
rerá na metade do comprimento da agulha quan-
do poderá vir líquido sinovial. A quantidade a ser 

 

Figura 11.44 - Bloqueio da bursa do navicular.  

injetada c 8 a lOmL e o tempo para observação 
deve ser de 10 a 30 minutos. 

A desvantagem dessa técnica é a possibilidade 
de contaminação do líquido sinovial com sangue 
em virtude da intensa vascularização da membra-
na sinovial. 

Articulação Carpa/ 

Carporradial e Intercarpal 

A abordagem convencional é realizada com 
o carpo flexionado. O local da inserção da agu- 

  

 

  

Figura 11.43 - Bloqueio da articulação interfalângica distai. 
Figura 11.45 - (A e B) Bloqueio da articulação metacarpo- 
falângica. 
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lha c medial ao tendão extensor carporradial, 
pois lateral a este está o tendão extensor digi-
tal comum. Deve-se localizar a borda distai do 
rádio e proximal do osso carpo radial, 
posicionando a agulha no centro dessas duas 
estruturas. Uma agulha 30 x 7 deve ser intro-
duzida em sua metade e então direcionada no 
sentido proximal para eVitar o contato com a 
cartilagem articular do osso carporradial (Fig. 
11.46). O líquido sinovial é facilmente aspira-
do com essa técnica e podem ser injetados apro-
ximadamente lOmL de anestésico, esperando-
se 10 a 30 minutos para observação. 

A abordagem da articulação intercarpal é se-
melhante. A agulha deve ser introduzida me-
dial ao tendão extensor carporradial na depres-
são palpável entre o aspecto distai do osso carpor-
radial e o III carpal. 

Articulação Umerorradioulnar 

Após a palpação do côndilo lateral do úmero e da 
tuberosidade lateral do rádio, uma agulha (cate-
ter) 60 x 15 é inserida, aproximadamente 4cm 
proximal e 3cm cranial à tuberosidade lateral do 
rádio, direcionada medial e levemente caudal até 
a profundidade de 5cm. 

Articulação 

Escapuloumeral 

Apesar da articulação escapuloumeral ser protegi-
da por uma grande massa muscular, seu acesso pode 
ser facilitado pela palpação de marcos facilmente 
identificáveis. Em alguns equinos existe comuni-
cação entre a articulação umerorradioulnar e a bursa 
do bicipital, o que possibilita melhora de uma clau-
dicação associada a bursa do bicipital após uma 
anestesia da articulação umerorradioulnar. 

O local de inserção da agulha na articula-
ção escapuloumeral é na sinuosidade localizada 
entre as projeções cranial e caudal do tubércu-
lo maior do úmero proximal. O tubérculo maior 
do úmero é a proeminência óssea existente na 
altura dessa articulação. O tendão do músculo 
infra-espinal pode ser palpado como uma ban-
da tensa entre a escápula e a região do úmero. 
Uma agulha de punção medular ou de cateter 
75 x 15 é direcionada em plano horizontal, cra-
nial ao tendão e proximal ao trocanter maior do 
úmero. A penetração da cavidade articular pode 
ocorrer após a introdução de 8cm da agulha (Fig. 
11.47). A aspiração de líquido sinovial nem sem- 

 

Figura 11.46 - (A e B) Bloqueio da articulação carpal. 

pré é produtiva. Um volume de 20 a 35mL de 
solução anestésica pode ser administrado nes-
sa articulação. 

Articulação do Tarso 

O tarso equino é composto de quatro articulações: 
tarsotibial, intertarsal proximal, intertarsal distai 
e tarsometatarsal. As articulações intertarsal dis-
tai e tarsometatarsal são frequentemente acome-
tidas por lesões que provocam claudicação. Essas 
articulações podem ter comunicação cm alguns 
animais. As articulações tarsotibial e intertarsal 
proximal comunicam-se e são injetadas por uma 
única via. Já as intcrtarsais proximal e distai não 
se comunicam (Fig. 11.48). 
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Figura 11.47 - Bloqueio da articulação escapuloumeral. 

Tibiotersal 

Esta é talvez uma das articulações mais fáceis 
de serem injetadas. Essa articulação se comunica 
livremente com a articulação intertarsal proximal 
(Fig. 11.49). A face lateral ou medial pode ser 
utilizada, porém deve-se ter cuidado com o ramo 
medial da veia safcna que cruza na face dorsome-
dial do "curvilhão". Introduz-se uma agulha 30 x 
8 medial ou lateral à veia safena, 2cm distai ao 
proeminente maléolo medial da tíbia. A profundi-
dade de meia agulha é o suficiente para penetrar 
a articulação. O líquido sinovial é facilmente ob-
tido por esta via. 

Tarsometatarsal 

A articulação tarsometatarsal é uma das arti-
culações mais injetadas em equinos. Essa articu-
lação é facilmente abordada pela face plantaro-
medial do membro. Uma agulha 40 x 8 deve ser 
inserida na posição craniomedial em um ângulo 
de 60° em uma pequena depressão localizada entre 
a margem proximal do IV metatarsal e a margem 
distai do IV tarsal. Após a drenagem do líquido 

 

 

Figura 11.49 - Bloqueio da articulação femorotibiopatelar. 

sinovial, de um modo geral 4 a 6mL podem ser 
injetados sem encontrar resistência. 

Articulação Femorotibiopatelar 

Esta é a maior articulação dos equinos e é compos-
ta por três compartimentos (bolsas) separados. A 
articulação femoropatelar é de localização central 
c c a maior delas. É circundada pela femorotibial, 
que é dividida em compartimentos medial e late-
ral. Na maioria dos animais, as articulações femo-
ropatelar medial e femorotibial se comunicam. 

Figura 11.48 - Bloqueio da articulação do tarso. 
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Os espaços podem ser injetados com uma agu-

lha 60 x 15 entre os ligamentos patelares medial 

e médio a uma profundidade de 2 a 6cm (femo-

ropatelar) ou medial a estes, proximal ao côndilo 

da tíbia. Já a "bolsa" lateral que pode ser injetada 

caudal e abaixo da inserção do ligamento patelar 

lateral não se comunica com as outras duas. 

Articulação Coxofemoral 

É uma das articulações mais difíceis de serem 

injetadas em equinos adultos. A massa muscular 

sobre as articulações dificulta a identificação do 

local exato da inserção da agulha. Para essa abor-

dagem é imprescindível uma contenção adequa-

da, porque há o risco de se deformar ou quebrar a 

agulha com o movimento do animal. O animal deve 

estar em posição quadrupedal e, se necessário, ser 

submetido à sedação leve.  

O marco palpável é o trocanter maior do fé-

mur proximal, localizado cranial à tuberosidade 

isquiática. 

Uma agulha 120 x 15 é inserida de forma 

oblíqua, direcionada craniomedial entre as faces 

dorsal ou caudal e ventral ou cranial do trocanter 

maior (Fig. 11.50). 

RADIOLOGIA EQUINA 

A radiologia equina é um método auxiliar diag-

nóstico que está em pleno desenvolvimento. O 

exame radiográfico das alterações ósseas e arti-

culares é necessário para o complemento do diag-

nóstico. Para que seja obtido um diagnóstico con-

fiável é necessário conhecimento da técnica e dos 

equipamentos utilizados, bem como ter capaci-

dade de interpretação radiográfica.  

Os aparelhos de raio X mais utilizados no meio 

veterinário são os portáteis, de pequeno tamanho 

e pouca potência (lOOkV X 35mA), os quais po-

dem ser deslocados com facilidade até o animal a 

ser radiografado. Porém, dependendo da região a 

ser radiografada, é necessária a utilização de apa-

relhos fixos com alta potência (lOOkV x 200mA), 

os quais permitem radiografar ossos envolvidos por 

grandes musculaturas. Os aparelhos de raio X são 

compostos por um painel de comando, por um 

cabeçote, o qual protege a ampola em que são 

formados os raios e por um colimador ou cone, que 

direciona e delimita a incidência dos raios X.  

A nomenclatura utilizada para o posicionamento 

radiográfico é dada a partir da incidência (de onde 

 

Figura 11.50 - Bloqueio da articulação coxofemoral. 

entra e por onde sai) dos raios X (por exemplo, 

dorsopalmar — DPa); a nomenclatura das posições 

oblíquas é dada da mesma forma, acrescentando-

se a angulação da incidência (por exemplo, dorso-

lateral-palmaromedial oblíqua a 45"- D45L-PaMO). 

As posições necessárias para um exame radio-

gráfico de qualidade devem permitir a visualiza-

ção de todas as dimensões da estrutura radiogra-

fada. As posições radiográficas mais convencionais 

são: dorsopalmar (DPa) ou dorsoplantar (DPI), 

látero-medial (LM) (Fig. 11.51) e oblíquas 

(DLPaMO, DMPaLO, DMP1MO e DLP1LO). 

Além destas, há radiografias realizadas com o 

membro flexionado em várias angulações, para uma 

melhor visualização do local acometido (por exem-

plo, látero-medial flexionada - LM flexionada). 

Todas essas posições citadas são realizadas com o 

animal em estação.  

Além dos exames radiográficos convencionais, 

podem ser realizados ainda alguns exames radio-

gráficos especiais, para os quais é necessária a 

utilização de contrastes radiopacos. Esses contrastes 

são injetados no local a ser analisado e se difun-

dem dentro de aberturas e lúmen de tecidos moles, 

devendo-se tomar cuidado com a anti-sepsia do 

local de aplicação. Os vários métodos de radiogra- 
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fia contrastada são: artrografia, na qual o contras-
te radiopaco é injetado na articulação para uma 
melhor visualização do espaço intra-articular; mie-
lografia, em que o animal é submetido à anestesia 
geral e o contraste é injetado no espaço subaracnói-
deo para visualização dos limites do canal medu-
lar, permitindo verificar se há ou não sua compressão; 
tenografia, em que o contraste permite delimitar 
a bainha tendínea; fistulografia, técnica na qual o 
contraste é injetado no lúmen das fístulas para pos-
sibilitar a visualização do seu trajeto; e a tendografia, 
realizada para delinear ligamentos e tendões. 

ULTRA-SONOGRAFIA 

A ultra-sonografia tem contribuído significativa-

mente para o diagnóstico das lesões dos tecidos 

moles dos membros dos equinos. Essa técnica 

diagnostica permite ao veterinário determinar a 

localização exata da lesão, quantificar sua exten-

são, a gravidade das lesões e também monitorar 

o processo de reparação. A ultra-sonografia tam-

bém pode proporcionar a visualização de peque-

nas lesões agudas que, muitas vezes, ainda não 

apresentaram expressão clínica para serem diagnos-

ticadas nos exames de rotina. 

 

Essa técnica auxiliar, assim como as outras, 

deve ser uma complementação dos exames clíni-

cos tradicionais como inspeção e palpação e não 

uma substituição destes, pois a interpretação 

conjunta aumenta a qualidade do diagnóstico.  

A principal aplicação da ultra-sonografia 

diagnostica no sistema locomotor equino é nas 

enfermidades dos tendões e ligamentos das re-

giões metacarpal e metatarsal, seguida de avalia-

ções de regiões articulares e ósseas. 

Equipamento e Técnica 

O exame ultra-sonográfico do aparelho loco-
motor pode ser realizado com transdutores entre 
3 e 7,5MHz. Normalmente, frequências de 7,5MHz 
têm melhor resolução e são utilizadas para avaliar 
tendões e ligamentos em equinos, enquanto as 
de 5 ou 3MHz, com maior poder de penetração e 
pior resolução, são utilizadas em tecidos muscu-
lares ou ósseos. Na prática, os transdutores line-
ares de 5MHz utilizados em ginecologia podem 
prestar serviços apreciáveis em patologia tendí-
nea se associados a um anteparo de silicone, co-
nhecido como standoff. 

Os transdutores podem ainda ser lineares ou 
setoriais. O desenvolvimento desse equipamen-
to, com esses dois tipos de transdutores, propor-
cionou maior variabilidade focal, melhorou signi-
ficativamente a resolução da imagem e conscqiien-
temente a acurácia dos diagnósticos. O transdu-
tor linear possui os cristais dispostos de forma pa-
ralela, o que promove a geração de uma imagem 
retangular. Esse tipo de transdutor é indicado para 
o exame da maioria dos tendões e ligamentos da 
região metacarpal, pois produz uma imagem com 
grande área, próxima à superfície da pele. O trans-
dutor setorial é indicado principalmente para o 
exame de estruturas mais profundas, nas quais o 
raio sonoro diverge a partir de uma pequena área 
no transdutor para atingir a estrutura-alvo. No 
aparelho locomotor dos equinos, esse transdutor 
é utilizado principalmente nos exames do ligamen-
to suspensor do boleto, ligamentos sesamoídeos 
e articulações. 

Os raios sonoros devem ser direcionados sob 
um ângulo perpendicular às fibras a serem exami-
nadas a fim de que se obtenha uma boa imagem. 
A ecogenicidade das fibras diminui à medida que 
o ângulo de incidência difere de 90°. 

As fibras dos tendões e ligamentos da região 
palmar abaixo das articulações metacarpal e  

 

Figura 11.51 - Radiografia evidenciando fratura do osso 

acessório do carpo. 
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metatarsofângica, bem como as fibras dos ligamen-

tos da maioria das articulações, não são paralelas. 

Gomo resultado, a posição do transdutor deve variar 

durante o exame, permitindo que essas estrutu-

ras sejam visualizadas corretamente, evitando-se, 

assim, a ocorrência de artefatos que possam ser 

confundidos com lesões. . 

A observação do apoio do animal também é 

importante, pois artefatos hipoecóicos podem ser 

obtidos quando a estrutura examinada não está 

sob tensão. O relaxamento de um tendão ou liga-

mento induz ao enrugamento das fibras no local 

de inserção, permitindo que os feixes das fibras 

colágenas expressem ondulações sob outras par-

tes intermediárias, interpretadas como um típico 

artefato hipoecóico, que impede a interpretação 

correta da imagem. 

PROTOCOLO E INTERPRETAÇÃO 

DE EXAME 

O procedimento necessário ao exame ultra-sono-
gráfíco tem início com a realização de tricotomia na 
região a ser examinada, pois a presença de pêlos 
interfere na transmissão das ondas sonoras; seguido 
pela aplicação de gel, com o objetivo de eliminar o 
ar presente entre o transdutor e a superfície da pele. 

O examinador segura, então, o transdutor contra 
o membro do animal e a imagem aparecerá na tela. 
Uma vez que se observe alguma anormalidade, a 
imagem deverá ser congelada e fotografada. Caso 
a região a ser examinada seja uma estrutura super-
ficial ou de superfície irregular, deve-se utilizar um 
anteparo de silicone staaéoffentie o transdutor e 
a pele, para melhorar a qualidade da imagem. 

A habilidade para obter imagens apropriadas 
c interpretá-las de uma forma confiável depende 
de um bom conhecimento anatómico, dos artefa-
tos de técnica, das enfermidades que atingem o 
sistema locomotor e dos aspectos das imagens. 

Cada estrutura tem sua própria densidade 
baseada, em parte, em sua composição celular, 
alinhamento das fibras e suprimento sanguíneo. 
Quanto mais densa for a estrutura, mais ecos 
retornarão ao transdutor e mais ecóica será a ima-
gem projetada na tela. 

A aparência dessas estruturas é constante em 
uma determinada faixa etária; portanto, ao iniciar 
o exame de um animal, já se tem a expectativa 
da ecogenicidade que será encontrada, e se hou-
ver alguma alteração é porque deve haver enfer- 

midade no local. Essa alteração pode estar repre-
sentada por uma hipo ou hiperecogenicidadc que 
pode ser graduada de l a 4.  

É importante lembrar que a interpretação das 
imagens deve ser sempre correlacionada com os 
dados obtidos no exame clínico do animal.  

Para facilitar a interpretação das imagens da 
região metacarpal dos equinos, divide-se essa área 
em seis zonas a seguir: IA, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B (Fig. 
11.52). No sonograma realizado na zona IA obscr-
va-se da extremidade superior da tela até a inferior: 
derme, tendão flexor digital superficial, tendão flexor 
digital profundo, bainha carpal, ligamento carpal 
inferior, uma parte do ligamento suspensor do bo-
leto e finalmente o contorno do aspecto palmar do 
terceiro metacarpal (Fig. 11.53). 

Nas diferentes zonas que prosseguem dis-
talmente, na região metacarpal, existem parti-
cularidades anatómicas das estruturas a serem 
consideradas. 

O exame deve ser feito por meio de imagens 
tranversais e longitudinais. Quando se faz uma 
exploração longitudinal, deve-se mover o trans-
dutor no sentido látero-medial, de modo que todas 
as estruturas e principalmente o alinhamento das 
fibras sejam visualizados. As estruturas tendíneas 
e ligamentares são compostas de fibras colágenas, 
que são alinhadas em uma configuração paralela 
bem definida, denominada alinhamento axial. A 
ecogenicidade normal e o alinhamento axial indi- 

 

Figura 11.52 - Divisão da região metacarpal de equinos 

em seis zonas: 1A, 1 B, 2A, 2B, 3A, 3B. 
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cam que as estruturas estão normais ou totalmente recuperadas. O grau de alinhamento axial é um 
critério importante para o acompanhamento do processo de cicatrização. 

As lesões nos tendões, ligamentos e músculos são reconhecidas ultra-sonograficamente por 
alterações nos planos teciduais, com mudanças no tamanho, forma, ecogenicidade e modificações 
também em estruturas vizinhas ou associadas. 

A avaliação ultra-sonográfica do tamanho das estruturas anatómicas deve ser realizada comparando-
se com a mesma estrutura no membro con-tralateral, uma vez que existe uma variação individual muito 
grande. Um aumento da área transversal dos tendões ou ligamentos indica inflamação aguda ou crónica 
que, persistindo, provoca formação de um tecido cicatricial que preenche todo o local da lesão. O 
tamanho dos tendões e ligamentos pode eventualmente diminuir, indicando uma atrofia em função do 
desuso, ou uma redução de tamanho aparente, em razão de lesão periférica. 

As lesões dos tendões e ligamentos acompanhadas de hemorragias e edema formam áreas 
hipoecóicas entre as fibras. Durante o processo  

 

Figura 11.53 - Sonograma transversal realizado na região 1 A, da extremidade superior da tela até a inferior: derme, 

tendão flexor digital superficial (TFDS), tendão flexor digital profundo (TFDP), ligamento carpal inferior (LCI), uma parte 

do ligamento suspensor do boleto (LSB) e o contorno do aspecto palmar do osso do III metacarpo.  



cicatricial, a fibroplasia e o desarranjo entre as fibras reduzem a ecogenicidade. Já a presença de tecido 
fibroso, calcificação e metaplasia óssea ou cartilagínea produzem imagens hiperecóicas. 

Qualquer lesão observada em determinada estrutura deve ser documentada pela sua exata 
localização e extensão. A quantificação da extensão da lesão, bem como o cálculo de sua área em 
relação à área total da estrutura envolvida, devem ser estimados. 

A ecogenicidade de uma determinada lesão pode ser correlacionada com a porcentagem de área 
afetada, calculando-se o grau de intensidade, que é o produto do percentual da área total do tendão 
lesado e o grau de ecogenicidade. Utilizando esse parâmetro, o diagnóstico ultra-sonográfico permite 
avaliar a gravidade das lesões, facilitando a monitoração destas durante o processo de reparação, além 
de possibilitar a detecção de eventual recidiva. 

A regeneração tecidual dos tendões e ligamentos deve ser avaliada periodicamente enfocando: a 
ecogenicidade da lesão, o grau de alinhamento axial das fibras colágenas, o tamanho da estrutura e a 
presença ou não de aderências das estruturas relacionadas. 

A ultra-sonografía tem favorecido alguns diagnósticos de lesões articulares como efusão articular, 
espessamento da membrana sinovial, proliferação de vilosidades e aderências, irregularidades na su-
perfície da cápsula articular, fragmento ósseo no interior da cápsula articular e rupturas dos ligamentos 
articulares. 

Dentre as articulações mais examinadas estão a femorotibiopatelar, a umcrorradioulnar, a tibiotarsal, a 
carpal e a metacarpo e metatarsofalângica, com o objetivo de diagnosticar lesões articulares. 

Os principais benefícios da ultra-sonografia perante a radiografia são: a visualização de anor-
malidades de tecidos moles c sinoviais, como patologias na membrana sinovial, tão bem como es-
pessamentos capsular e periarticular c a eficiência no diagnóstico de efusão. A ultra-sonografia rcvc-la-
se sensível na identificação inicial da remodelação periarticular c osteofitose. 

Na rotina diagnostica, utiliza-se o exame ultra-sonográfico articular em duas principais situações: 
quando o exame clínico indicou que o foco de dor é articular, porém o exame radiográfico não demonstrou 
alterações, e quando o exame radiográfico revela irregularidades, porém a avaliação dos tecidos moles locais 
necessita ser realizada para a complcmen-tação do diagnóstico. 
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O exame ultra-sonográfico também auxilia o 

diagnóstico de fraturas, principalmente da região 

pélvica. Essa técnica tem proporcionado o diagnós-

tico de fraturas da asa e corpo do íleo e tuberosida-

de coxal. Em muitos casos, a extensão da fratura 

pode ser determinada, permitindo o prognóstico e 

a prescrição de um possível tratamento a ser ado-

tado. A monitoração do processo cicatricial também 

é possível por meio de exames seriados. 

Existem algumas limitações para a utilização 

desse método no diagnóstico de fraturas da região 

pélvica. Entre as principais estão as dificuldades 

de se conseguir imagens adequadas: da asa do sacro, 

da articulação sacroilíaca e cabeça do fémur; de 

fraturas com deslocamento mínimo ou com desen-

volvimento inicial de calo ósseo; de cavalos obe-

sos, nos quais o acúmulo de gordura no subcutâ-

neo atenua as ondas sonoras. Sombras acústicas 

decorrentes de vários vasos sanguíneos calibrosos 

presentes na musculatura da região podem ser 

confundidas com uma descontinuidade da super-

fície óssea. Deve ser realizada uma comparação entre 

os lados direito e esquerdo da pelve para auxiliar 

a interpretação das imagens.  

O exame ultra-sonográfico, acompanhado por um 

minucioso exame clínico, pode proporcionar diagnós-

tico seguro de uma eventual fratura na região pélvica. 

A realização de aproximadamente 2.000 exa-

mes ultra-sonográficos para avaliações de enfer-

midades oriundas do aparelho locomotor equino 

proporcionou maior conhecimento das imagens 

anatómicas e patológicas do sistema locomotor 

equino, gerando maior confiabilidade na interpre-

tação das imagens. 

A possibilidade de visualização de uma lesão 

precisa, da estimativa do grau de intensidade, do 

acompanhamento do processo de regeneração e da 

avaliação da eficácia de diferentes regimes terapêu-

ticos melhora, de forma significativa, o diagnóstico e 

o prognóstico das enfermidades locomotoras. 

Artrocentese 

A coleta e a análise de líquido sinovial são 

indicadas no auxílio diagnóstico de enfermidades 

articulares. A análise convencional de rotina não 

revelará um diagnóstico específico; no entanto, 

fornece informações sobre o grau de sinovite e as 

alterações metabólicas da articulação, das bainhas 

tendíneas e das bursas dos equinos. Algumas in-

formações básicas sobre o líquido sinovial, que 

auxiliarão na interpretação dos resultados, foram 

descritas no início deste capítulo em Anatomia e 

Fisiologia da Articulação. 

Os valores dos constituintes do líquido sinovial, 

considerados normais ou patológicos, podem va-

riar significativamente dentre as várias articula-

ções do equino e nos diferentes laboratórios, que 

têm seus próprios valores de referência de acordo 

com a metodologia empregada para análise.  

A coleta seriada de amostras de líquido sinovial 

beneficia a monitoração da resposta a um trata-
mento instituído.  

A coleta deve ser realizada de forma estéril, 

com seringa e agulha esterilizadas para se evitar 

infecção iatrogênica ou contaminação da amostra 

conduzindo a uma interpretação errónea dos re-

sultados (Fig. 11.54). O procedimento é realizado 

com o animal em estação, com exceção para os 

animais indóceis que, às vezes, necessitam de tran-

qúilização prévia ou até mesmo de anestesia ge-

ral. As amostras devem ser colocadas em frascos 

estéreis com EDTA para avaliações química e 

citológica (Fig. 11.55). 
A análise e a interpretação do líquido sinovial 

baseiam-se em valores de referência, os quais es-

tão descritos a seguir. Cada parâmetro fornece sub-

sídios para uma avaliação do grau de inflamação 

presente. O examinador não deve definir limites 

exatos para os valores de líquido sinovial em cada 

enfermidade pois, nos casos de osteocondrites e 

sinovites idiopáticas, apresentam valores semelhan-

tes; já nas artrites traumáticas e infecciosas há 

variação muito grande. 

As características observadas no líquido sino-

vial em um exame de rotina deverão incluir: aspec-
to, volume, formação de coágulo, precipitado de 

mucina, proteína, atividade da fosfatase alcalina (FA), 

da desidrogenase láctica e da aspartato aminotrans-

ferase (AST), viscosidade, hialuronato, citologia e 

cultura bacteriana. Alguns valores de referência estão 

listados a seguir. 

Aspecto 

O aspecto do líquido sinovial é avaliado pela 

inspeção visual na hora da coleta. O líquido sinovial 

é claro, ligeiramente amarelado e sem floculações 

(Fig. 11.56). 

Debris sanguíneos encontrados no sangue 

aspirado indicam hemorragia em função da agu-

lha de punção. A hemorragia difusa uniforme re-

presenta uma situação traumática aguda. A colo-

ração amarelo-escura (xantocromia) é encontrada 

geralmente nas artrites traumáticas crónicas. O  
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Figura 11.54 - Delimitação da extensão da lesão do tendão 

flexor digital superficial em corte transversal.  

fluido opaco ou turvo, floculento é encontrado nas 
artrites sépticas. 

Volume 

O volume do líquido sinovial, em condições 
fisiológicas, está relacionado com o tamanho e a 
função da articulação. 

O volume do líquido sinovial está aumentado 
na maioria dos casos de sinovites e artrite infec-
ciosa, dependendo ainda do grau de evolução e 
diminuído em casos de doença articular degene-
rativa, muitas vezes associado até a um quadro de 
fibrose da membrana sinovial. 

  

Figura 11.55 - Técnica de artrocentese. 

Figura 11.56 - Líquido sinovial. 

Formação de Coágulo 

O fluido sinovial normal não coagula em vir-
tude da ausência de fibrinogênio e outros fatores 
de coagulação. Na presença de um processo in-
flamatório, o líquido sinovial coagula e o tama-
nho do coágulo está diretamente relacionado ao 
grau de sinovite. 

Proteína 

A concentração proteica do fluido sinovial é 
de aproximadamente 25 a 35% da concentração 
de proteína plasmática do mesmo animal. O va-
lor normal para equinos é de 1,81 ±0,26g/dL, o 
que se aproxima de 2g/dL. A proteína total au-
menta em casos de inflamação aproximando-se 
aos valores do plasma, acima de 2,5g/dL. Acima 
de 4g/dL indica grave inflamação ou até infec-
ção. No exame de rotina a dosagem de proteína 
total já é suficiente, mas para uma exploração mais 
específica é necessária a dosagem das diferentes 
frações proteicas realizadas pela eletroforese. 

Viscosidade 

A viscosidade do fluido sinovial c diretamente 
proporcional à quantidade de hialuronan, que é a 
medida da quantidade e da qualidade ou grau de 
polimerização do hialuronan. A medida da viscosi-
dade pode ser realizada por um viscosímetro, no 
qual a viscosidade do líquido sinovial é comparada 
à da água destilada. Na avaliação de rotina pode-se 
simplesmente observar uma gota de líquido sinovial 
saindo de uma seringa. No fluido sinovial fisiológi- 
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co a gota chega a esticar 5 a 7cm antes de se sepa-
rar. Se o fluido sai da seringa como uma gota de 
água é sinal de que este está diluído, com viscosi-
dade baixa. Esse método é subjetivo, mas pode 
auxiliar em uma análise geral. 

Viscosidade baixa pode indicar processo in-
flamatório, embora a correlação entre a viscosi-
dade e a inflamação não seja absoluta. Esse parâ-

metro não fornece avaliação completa do compor-
tamento reológico do fluido sinovial, não poden-
do ser realizada uma estimativa direta qualitativa 
ou quantitativa do conteúdo de hialuronan. Al-
gumas amostras de líquido sinovial de articula-
ções com lesões de grau leve apresentam dimi-
nuição significativa da viscosidade do fluido.  

Qualidade de Precipitação 

de Mucina 

Este teste reflete a qualidade da polimerização 

do ácido hialurônico e, consequentemente, a qua-

lidade do líquido sinovial. O fluido sinovial é mis-

turado a 2mL de ácido acético a 2% com um bas-

tão de vidro. A precipitação formada (coágulo de 

mucina) com líquido límpido ao redor é denomi-

nada convencionalmente por boa mucina. Uma 

precipitação fraca com fragmentos misturados à 

solução é tida como um resultado fraco ou ruim e 
geralmente ocorre em artrites traumáticas. Um 

resultado péssimo, em que há pequenos traços de 

mucina em suspensão, pode ser encontrado em 

artrites sépticas.  

Enzimas 

A correlação entre o aumento das atividades 

da fosfatase alcalina, aspartato aminotransferase, 
desidrogenase láctica e a gravidade clínica das doen-

ças articulares, de um modo geral é boa. Alguns 

experimentos realizados na articulação do carpo 

demonstraram o aumento proporcional entre a ati-

\ idade enzimática e a gravidade da sinovite. Um 

aumento de enzimas no fluido sinovial inflamado 

se dá em função de sua liberação pelos leucócitos, 

pelo tecido sinovial inflamado ou necrótico. 

Citologia e Cultura Bacteriana 

Quando houver suspeita de infecção articu-

lar, a avaliação citológica e a cultura bacteriana 

devem ser realizadas. 

As células são mais bem preservadas quando 

coletadas com EDTA. A contagem total de leucó-

citos pode ser realizada com hemocitômetros.  

A presença de hemáceas não c considerada 

normal nos constituintes do fluido sinovial. Em 

pequeno número pode estar relacionada à conta-

minação no ato de coleta. 

O conteúdo fisiológico de leucócitos no líqui-

do sinovial varia de 87cel/mm
3
 até 167cel/mm

3
. Al-

terações qualitativas ou quantitativas nos leucó-

citos podem indicar a magnitude da inflamação do 

líquido sinovial. Sinovitcs idiopáticas e osteo-

condroses geralmente têm um conteúdo de leu-

cócitos inferior a l.OOOcel/mm
3
. 

Casos de artrite séptica têm uma grande quan-

tidade de leucócitos, sendo, em geral, superior a 

50.000cel./mm
3
, enquanto valores acima de 

100.000cel./mm
3
 são patognomônimos. Os neutró-

filos são quase sempre a célula predominante e na 

maioria dos exames não é observada a presença de 

bactérias. 

A amostra com suspeita de estar infectada deve 

ser enviada para a realização de cultura e antibio-

grama para bactérias aeróbicas e anaeróbicas; po-

rém, na maioria das vezes, mesmo em casos de 

artrite séptica, o resultado é negativo. Os fatores 

responsáveis por esse resultado falso-negativo são: 

presença de antibióticos, sequestro de bactérias 

pela membrana sinovial e a qualidade bactericida 

normal do líquido sinovial.  

BIÓPSIA DA 

MEMBRANA SINOVIAL 

Na maioria das vezes não se consegue isolar bactérias 

do líquido sinovial, o que leva a um resultado fal-

so-negativo. Recorre-se assim a biópsia sinovial para 

aumentar a probabilidade de identificação de bacté-

rias. Esse procedimento é indicado principalmen-

te quando o tratamento de uma artrite séptica não 

está tendo resultado c necessita-se realizar um 

antibiograma para alterar a antibioticoterapia. Essa 

biópsia pode ser realizada com uma agulha, ou então 

um artroscópio associado a uma pinça de biópsia, 

sendo esse um procedimento mais seguro. A amos-

tra de tecido sinovial deve ser submetida à cultura 

ou ainda a uma avaliação histopatológica. As altera-

ções histológicas agudas consistem em edema, 

acúmulo de fibrina e infiltrado neutrofílico. As 

alterações crónicas revelam infiltrado neutrofílico 

e linfocítico, hipertrofia de vilosidade e formação 
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de tecido de granulação. Essa avaliação histológica 

não permite diferenciar uma artrite séptica de uma 

não-séptica. 

ARTROSCOPIA 

O diagnóstico artroscópico é um procedimento 

invasivo para a avaliação de estruturas intra-arti-

culares quando a articulação é proposta como o 

local sede da lesão, porém não se conseguiu rea-

lizar um diagnóstico específico. A indicação mais 

precisa para o diagnóstico por meio de artroscópio 

é quando o examinador acredita que simultanea-

mente ao diagnóstico poderá ser realizado também 

o tratamento do processo.  

As características morfológicas da membrana 

sinovial e as vilosidades são prontamente exami-

nadas durante a artroscopia. As sinovites podem 

se manifestar por diversas alterações da membra-

na sinovial: hiperemia, edema, deposição de fibri-

na, petéquias, espessamento e aumento da densi-

dade das vilosidades atrofias de vilosidades e for-

mação de aderências. 

A artroscopia também é utilizada para o exa-

me da cartilagem articular e de alterações ósseas 

nas superfícies articulares. A caracterização de 

defeitos da cartilagem e defeitos subcondrais pode 

ser realizada para auxiliar na interpretação da evo-

lução e extensão das lesões. 

O registro das imagens por meio de impres-

sões, fotos ou filmes possibilita até a realização de 

estudo ou apresentações posteriores (Fig. 11.57). 

TERMOGRAFIA 

Termografia é a representação gráfica da tempera-

tura de superfície de um objeto. Esse método con-

siste em registrar a temperatura cutânea com a ajuda 

de uma câmera sensível aos raios infravermelhos 

e estabelecer a cartografia das áreas corporais, nas 

quais eventuais processos patológicos modificam 

a temperatura superficial. Trata-se de uma técnica 

não-invasiva que mede o calor emitido. A radiação 

pode ser detectada por contato ou não. A termo-

grafia por contato utiliza cristal líquido incluído em 

uma base deformável que é aplicada à superfície 

do corpo. Os cristais mudam de forma e cor con-

forme a temperatura incidente. A termografia por 

não-contato utiliza termómetro ou infravermelho 

para registrar a radiação. O termómetro mede a 

temperatura em um ponto específico ou, com  

 

Figura 11.57 - Foto de artroscopia. 

determinado equipamento, a diferença de tempe-

ratura entre dois pontos. A câmara de infravermelho 

é um aparelho mais complicado e utiliza um tubo 

de raio catódico para revelar uma imagem cm pre-

to-e-branco ou, com um circuito apropriado, uma 

imagem em cores. A câmara infravermelha é uma 

tecnologia versátil, pois o contato entre a pele e o 

instrumento é desnecessário, além de retratar as 

regiões examinadas como um termograma. 

O calor é gerado pelo corpo e é dissipado através 

da pele por radiação, convecção, condução e eva-

poração. Em função disto a temperatura da pele é 

geralmente 5°C mais fria que a temperatura cor-

poral. A pele retira seu calor da circulação local e 

do metabolismo tissular. Este geralmente é cons-

tante, porém a temperatura da pele é quase sem-

pre alterada em função de mudanças na perfusão 

tecidual local, metabolismo tecidual, comprimento 

da cobertura de pêlos, temperatura ambiente, 

drogas que agem no sistema cardiovascular e energia 

radiante externa. As veias são mais quentes que 

as artérias, uma vez que drenam áreas metaboli-

camente ativas. As veias superficiais aquecem mais 

a pele do que as artérias superficiais, e a drena-

gem de tecidos ou órgãos com alta taxa metabóli-

ca possui temperatura mais alta do que a drena-

gem de tecidos normais. Para controlar esses fato-

res cutâneos, a obtenção da imagem deve ser rea-

lizada em ambientes cobertos e longe da luz solar 

ou correntes de ar. 

O padrão circulatório c o fluxo sanguíneo rela-

tivo ditam a expressão térmica, que c a base para 

a interpretação da termografia. O padrão térmico 

normal de qualquer área pode ser pressuposto com 
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base na sua vascularização e no contorno de su-
perfície. A pele que é cercada por músculo está 
sujeita a um aumento de temperatura durante a 
atividade muscular. Baseado nesses fatos, algu-
mas generalizações podem ser realizadas a respei-
to do modelo térmico do equino. 

Um dos sinais inflamatórios do tecido lesado 
é o calor, que é resultado do aumento da intensi-
dade circulatória. Termograficamente, os pontos 
quentes associados com a inflamação são vistos na 
pele diretamente sobre a lesão. Pode haver tam-
bém uma lesão com expressão térmica diminuí-
da em função de edema, trombose ou infarto 
tecidual. O objetivo da termografia é detectar essas 
variações de temperatura. A interpretação é ba-
seada na diferenciação entre alterações resultan-
tes de enfermidades tissulares e a temperatura 
básica de referência (Fig. 11.58 e 11.59). 

O cavalo deve ser contido, em estação, sem 
contenção química adicional, e ser aclimatado por 
cerca de 20 minutos. Os pêlos longos podem re-
duzir a perda de calor e a temperatura aparente 
da pele. Portanto, as regiões recentemente sub-
metidas à tricotomia apresentam temperatura 
maior. As imagens termográficas devem ser rea-
lizadas em diferentes posições, assegurando a 
identificação fidedigna das regiões da pele com 
diferentes variações de temperatura. 

CINTILOGRAFIA 

A cintilografia nuclear tem imagem produzida por 
raios gama, emitidos por um radiofármaco admi-
nistrado ao animal por via intravenosa. A substân-
cia radiofarmacêutica mais utilizada é o tecnécio, 
um radionuclídeo ligado a um rastreador tecidual 
(metildifosfonato - MDP). O tecnécio tem uma 
meia-vida de 6 horas e, através do portador em que 
está ligado, é trocado por fosfato no osso. Isto ocorre 
basicamente em três fases: 

1. Primeiros 30 segundos após a injeção, quando 
o agente ainda está nos grandes vasos. 

2. O material deixa os vasos para entrar no com 
partimento extracelular, tecidos moles e pos 
teriormente no osso. 

3. Eliminação dos tecidos moles e penetração no osso. 

Geralmente, a fase 3 é interessante no diagnós-
tico de enfermidades ortopédicas. A extensão da 
emissão de raios gama depende do fluxo sanguí-
neo e da atividade metabólica do osso. Como o 

 

 

Figura 11.59 - Termografia da região lombar inflamada 

(Gentilmente cedida pela Dra. Solange Mikail). 

tecido ósseo sofre remodelamento, cada osso es-
pecífico tem uma atividade básica que varia com 
a idade e a atividade física. Essa modalidade de 
diagnóstico necessita de um técnico treinado e 
experiente para a interpretação dos exames. 

A cintilografia nuclear, embora não utilizada 
ainda no Brasil, tem indicações específicas no exa-
me do aparelho locomotor. A indicação desse exa-
me inclui principalmente situações em que há di-
ficuldade em se encontrar o local da lesão, mesmo 
após a utilização de bloqueios anestésicos, ani-
mais com claudicação aguda sem alteração radio-
gráfica, avaliação de áreas difíceis de serem radi-
ografadas, cavalos com resposta positiva ao blo-
queio intra-articular, mas que não apresentam 
alteração radiográfica visível e cavalos com sus-
peita de claudicações multifocais. 

A cintilografia permite a obtenção de imagens 
não apenas morfológicas como funcionais: ape-
nas as áreas fisiologicamente (ou metabolicamente) 
ativas captam a molécula marcada. A intensidade 

Figura 11.58 - Termografia normal da região lombar 

(Gentilmente cedida pela Dra. Solange Mikail). 
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da captação está ligada à atividade metabólica que 

se acentuou com a inflamação.  

A técnica exige local adaptado conforme as 

normas estritas de radioproteção, em que as restri-

ções e as normas de manipulação de radioelementos 

e dos animais examinados devem ser seguidas rigo-

rosamente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A indicação ou a escolha de um método diagnós-

tico depende de uma série de considerações. O 

método ideal não existe, mas sem dúvida seria 

aquele que tivesse as seguintes características:  

• Não-invasivo. 

• Simples na execução e na mobilização de 

pessoal para realizá-lo. 

• Rápido para não trazer desconforto aos ani 

mais em condições adversas. 

• Baixo custo operacional. 

• Preciso, cujo poder de resolução diagnostica 

fosse bastante confiável. 

• Capacidade de alcance a todas as regiões do 

equino, principalmente as áreas proximais. 
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Semiologia do Sistema 
Locomotor de Cães e Gatos 

1 FLÁVIA DE REZENDE EUGÊNIO 

 Este capítulo tem como proposição orientar o clínico veterinário a efetuar 
o exame semiológico do aparelho locomotor de cães e gatos da manei-
ra mais completa e direcionada possível. 

As afecções do sistema locomotor representam uma parcela im-
portante na rotina de atendimento ambulatorial, principalmente para 
a espécie canina, e os casos de fraturas ósseas compõem a primeira 
linha de frequência. Embora os ambulatórios, clínicas, hospitais e 
estabelecimentos veterinários sejam providos de equipamentos auxi-
liares para o diagnóstico de problemas osteoarticulares e musculares, 
como aparelho de raio X e de ultra-som, seguramente um exame 
semiológico executado com critério é, muitas vezes, superior aos da-
dos obtidos por meio desses exames auxiliares, tendo-se ainda como 
vantagem um menor custo financeiro e menor tempo despendido para 
o alcance de uma suspeita clínica bem direcionada.  

A investigação clínica por meio de anamnese completa e bem 
executada, inspeção visual criteriosa, palpação detalhada e o conheci-
mento teórico para a realização de alguns testes locomotores especí-
ficos são a chave para um exame completo do aparelho locomotor. 
Assim, o médico veterinário tem "em suas mãos" e "em seus olhos" 
os instrumentos básicos na investigação do problema locomotor.  

Para melhor compreensão dos planos, posições e direções relati-
vas ao corpo do animal ou de suas regiões, o clínico deve ter em mente 
as definições de termos importantes que, frequentemente, utiliza durante 
o exame ortopédico (Fig. 11.60). Os principais termos e suas defini-
ções estão descritos ao final deste capítulo.  

Neste capítulo não serão explorados os exames neurológicos que, 
mesmo estando intimamente ligados aos problemas locomotores, já são 
objetos de análise no capítulo sobre semiologia do sistema nervoso. 

  

 SISTEMA LOCOMOTOR 

Entende-se como constituintes deste sistema os músculos, juntamente 
com sua inervação, tendões e ligamentos, ossos e a associação entre 
essas estruturas, caracterizadas pelas articulações, limitadas por cáp-
sula articular e banhadas por líquido sinovial (sinóvia). 

Embora esses componentes desempenhem a função de sustenta-
ção e de movimentação do corpo, o seu papel como órgão hematopoético 
(medula óssea), homeostase de alguns minerais contidos nos ossos, como 
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Figura 11.60 - Esquema de planos, po-

sições e direções relativas ao corpo de 

um animal. 

cálcio, fósforo, magnésio, 

entre outros, não deve, 

jamais, ser desconsiderado. 

Existem diferenças, 

entre felinos e cães, quanto à 

função de determinados 

grupos musculares e seus 

movimentos, devendo o 

clínico estar atento a essas 

sutilezas durante o exame 

semiológico. Sabe-se que 

os movimentos de 

supinação e pronação, 

realizados pelos membros 

torácicos de felinos, são 

muito mais desenvolvidos e 

completos do que em 

cães e a massa muscular presente nos membros 

pélvicos de cães é infinitamente mais desenvolvi-

da do que em felinos. 

Porém, basicamente, cães e gatos, sob con-

dições normais, quando se locomovem, podem 

realizar os movimentos de marcha, trote, galope, 

além do salto e, quando em inércia, seu sistema 

locomotor os mantém em posição quadrupedal 

(Fig. 11.61). 
 

Figura 11.61- Posição quadrupedal de um 

cão em estação. 

 

Plano transversal  
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CONSIDERAÇÕES 

ANATOMOFISIOLÓGICAS 

Osso 

O osso é um tecido conjuntivo especializado, 

formado por células (osteoblastos, osteoclastos e 

osteócitos) incluídas cm uma substância gelatino-

sa que se torna mineralizada. Os componentes da 

matriz óssea constituem a maior parte da massa 

tecidual. A matriz extracelular ocupa entre 92 e 

95% do volume tecidual e é formada por coláge-

no, açúcares, glicoproteínas, proteoglicanas, glicosa-

minoglicanas, peptídeos, lipídeos, íons orgânicos 

e inorgânicos e água. A matriz orgânica (osteóide) 

constitui cerca de 22% do peso ósseo e é formada 

por estróina fibroso (90% de colágeno) e pela subs-

tância fundamental amorfa. O componente mineral 

da matriz inorgânica é constituído, predominantemen-

te, por cristais de hidroxiapatita. O crescimento apo-

sicional é o único mecanismo de crescimento ós-

seo. O osso satisfaz, alguns requerimentos meta-

bólicos importantes em virtude de sua natureza lábil. 

Uma vez formada, a porção mineral do osso não 

permanece irreversivelmente imobilizada; ela pode 

ser mobilizada por diversos mecanismos. O osso 

atua, portanto, como importante reserva dinâmica 

(depósito) de cálcio e fosfato, além de outras subs-

tâncias que se depositam. É uma estrutura meta-

bolicamente ativa, estando em constante mudança 

e sofrendo a interação com diversos hormônios. 

A intensa irrigação vascular fornece condições para 

sua viabilidade e sua atividade metabólica. As for-

ças mecânicas que atuam, influenciam a quanti-

dade de osso no esqueleto, assim como em sua 

distribuição tridimensional. O osso pode ser pri-

mário (imaturo, fibroso) ou secundário (maduro, 

lamelar). Ambas as formas podem estar organiza-

das como osso esponjoso (trabecular) e osso com-

pacto, e são visíveis anatómica, radiográfica e mi-

croscopicamente. 

As propriedades tensoras do osso estão dire-

tamente relacionadas às propriedades tensoras das 

fibras colágenas que o constituem. A capacidade 

de um osso resistir ao estiramento corresponde à 

metade de sua capacidade de resistir à compres-

são. As propriedades compressivas estão relacio-

nadas ao conteúdo mineral.  

Propriedades piezelétricas do osso. O osso tem a 

capacidade de reagir à energia mecânica, conver-

tendo (transduzindo) a energia em um sinal (estí-

mulo) utilizável. A propriedade transdutora do osso 

é uma função da natureza dos cristais altamente 

ordenados de hidroxiapatita e do arranjo ordenado 

do colágeno. A informação transduzicla está na forma 

de energia elétrica, que afeta o ambiente elétrico 

das células e controla o seu comportamento. Pos-

sivelmente, a geração de um potencial elétrico 

resulta da separação de cargas pelo movimento de 

íons. Essa geração de potencial elétrico em res-

posta ao estímulo mecânico é denominada de 

piezoeletricidade. Isto explica a previsibilidade da 

resposta do osso à sobrecarga mecânica. 

Propriedades biomecânicas do osso. Tensão e 

deformação: magnitude, direção, duração e taxa 

de uma força (tensão) aplicada ao osso influen-

ciam a sua resposta. A força pode ser suficiente 

para fraturar a estrutura ou pode alterar as suas 

relações tridimensionais com o resto da massa es-

quelética. O osso responde à força aplicada de-

formando-se de acordo com ela. A deformação é 

uma medida de distorção que ocorre na estrutu-

ra. Se a força deformadora resulta no alongamen-

to da estrutura, ela é denominada de tensora. Se 

resultar no encurtamento, ela é compressiva. A 

flexão, a tração e a força de torção também são 

tensões que atuam sobre o osso. As fibras colágenas 

do osso lhe configuram resistência à tração, en-

quanto os cristais de hidroxiapatita lhe cedem re-

sistência quanto à compressão. Uma vez que as 

propriedades compressivas do osso são maiores 

que as propriedades tensoras, a fratura óssea ge-

ralmente ocorre na tração.  

A aplicação ao osso de uma força flexionadora 

de magnitude suficiente pode causar a curvatura 

da estrutura. Quando isto ocorre, a deformação 

compressiva se desenvolve ao longo da superfí-

cie côncava, enquanto a deformação tensora se 

desenvolve na superfície convexa.  

Propriedades biológicas do osso. Ossificação 

endocondral, remodelação, modelação, reparação 

e metabolismo de cálcio são as propriedades bio-

lógicas mais importantes desenvolvidas pelo te-

cido ósseo. 

Cartilagem 

A cartilagem é constituída por células (condro-

blastos, condrócitos e condroclastos) imersas cm 

uma substância amorfa e gelatinosa. Os produtos 

de secreção dos condrócitos formam uma matriz 

firme, porém elástica. Essas qualidades tornam a 

cartilagem adequada para o seu papel funcional na 

sustentação de pesos, movimentação e na estrutu- 
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rã de órgãos. A maioria das cartilagens utiliza tanto 

o crescimento aposicional quanto intersticial. A car-

tilagem é um tecido avascular e os metabólitos 

devem se difundir da periferia. Os condrócitos 

conseguem sobreviver em um ambiente com bai-

xas tensões de oxigénio. O destino natural da car-

tilagem é tornar-se mineralizada. Grande parte da 

massa cartilaginosa do feto e do organismo recém-

nascido está envolvida intimamente com o siste-

ma musculoesquclético. Algumas estruturas como 

os discos cartilagíneos intervertebrais e as inser-

ções fibrocartilaginosas dos ligamentos e tendões 

ao osso continuam a se desenvolver e se tornam 

parte integral das estruturas da locomoção e sus-

tentação do sistema musculoesquclético. Os condro-

blastos secretam colágeno e glicosaminoglicanas. 

Sob circunstâncias variáveis, tecido conjuntivo fi-

broso, cartilagem e osso podem ocorrer em regiões 

incomuns. Essa transformação anormal de um te-

cido adulto específico completamente diferencia-

do em outro tipo de tecido é chamada de metapla-

sia. Cartilagem e osso neoformados podem ocor-

rer no tecido conjuntivo; o osso e o tecido conjun-

tivo fibroso podem se formar nos locais ocupados 

pelo osso. As células-tronco associadas a esses te-

cidos são sensíveis a alterações sutis, mas signi-

ficantes nos seus microambientes. Existem três tipos 

de cartilagem identificados com base na quanti-

dade de matriz amorfa e nos tipos de fibras imersas 

no material amorfo: cartilagens hialina, elástica e 

fibrocartilagem. Dependendo do tipo de cartila-

gem, sua matriz poderá conter quantidades variá-

veis de fibras colágenas e elásticas. Os constituin-

tes primários da substância fundamental são as 

glicosaminoglicanas (sulfato de condroitina 4 e 6), 

além de ácido hialurônico e queratossulfato. As 

glisoaminoglicanas formam complexos com núcleos 

proteicos para formar as proteoglicanas. Estas, por 

sua vez, têm a capacidade de formar grandes agre-

gados, que dependem da quantidade de ácido 

hialurônico. Os agregados de proteoglicanas pos-

suem três funções significantes na cartilagem: es-

tabilização da matriz, definição do volume da matriz 

e geração das forças compressivas da matriz. A 

estabilidade da matriz é realizada pela ligação 

química das proteoglicanas ao ácido hialurônico e 

às fibras colágenas. 

. 

Líquido Sinovial 

O líquido sinovial se forma como um transudato 

do sangue, modificado pela atividade secretora das 

células sinoviais de revestimento. As glicosaminas, 

principalmente o ácido hialurônico, são adiciona-

das ao líquido sinovial por essas células. A visco-

sidade do líquido sinovial se deve, principalmen-

te, ao ácido hialurônico. As proteínas de baixo peso 

molecular, que possuem ação imunológica, tam-

bém estão presentes em baixa concentração nesse 

líquido, assim como enzimas lisossomais. 

A renovação e a absorção do líquido sinovial 

não são totalmente compreendidas. As substân-

cias podem passar entre ou através das células para 

retornarem ao leito vascular ou acompanharem os 

vasos linfáticos de maneira semelhante ao meca-

nismo responsável pela renovação do líquido ex-

tracelular. São atribuídas três funções ao líquido 

sinovial: lubrificação das superfícies articulares, 

nutrição da cartilagem articular e proteção das 

superfícies articulares. 

Correlações Funcionais 

Os tecidos sinoviais são bem vascularizados. 

Grandes capilares garantem uma troca rápida do 

líquido tissular. A cápsula fibrosa e os ligamentos 

associados são bem inervados. A dor e a proprio-

cepção são importantes modalidades sensoriais 

transmitidas pelos prolongamentos nervosos. As 

fibras pós-ganglionares do sistema nervoso sim-

pático, desempenhando função vasomotora, tam-

bém estão presentes. A caracterização do líquido 

sinovial traz uma ajuda inestimável para o diagnós-

tico de várias anormalidades articulares.  

Articulações 

A maneira pela qual dois ou 

mais ossos se juntam é chamada de articulação. 

Essa estrutura modifica-se morfologicamente 

para desempenhar várias funções, todas elas 

relacionadas, direta ou indiretamente, com a 

sustentação de peso, locomoção e estabilidade.  

Algumas articulações podem ser formadas por 

um único tipo de tecido conjuntivo, enquanto outras 

podem ser formadas por mais de um tipo. Contri-

buem para a formação das articulações: cartilagem 

hialina, fibrocartilagem, tecido conjuntivo denso, 
tecido conjuntivo frouxo, osso e tecido adiposo. 

Assim, as articulações são classificadas como fibrosas, 

cartilaginosas, ósseas e sinoviais. 

As articulações, de modo geral, desempenham 

as funções de estabilizar e unir dois ou mais os-

sos sem movimento, estabilizar e unir dois ou mais 

• 
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ossos com algum movimento, facilitar o movimento 
entre dois ou mais ossos, facilitar o crescimento 
ósseo e resistir à tensão predominante, exercida 
sobre a superfície articular. Tipos de 
aticulações: 

• Sindesmose: é a união das superfícies ósseas pelo 

tecido conjuntivo denso. A união entre os ossos 

do crânio compõe um importante exemplo. 

• Sincondrose: é a união de dois ossos pela car 
tilagem hialina. O exemplo mais comum é o 
disco epifisário dos ossos longos. 

• Sínfise: o tecido predominante na sínfise é a 
fibrocartilagem e os locais de maior ocorrên 
cia são mandíbula, púbis e articulações 
intervertebrais. 

• Sinostose: é a fusão de osso com osso. 
• Díartrose: é a forma mais comum de articula 

ção, permitindo movimentos de maior ampli 
tude. Seus componentes básicos são a carti 
lagem articular e a cápsula articular. Esta úl 
tima é formada por uma cápsula fibrosa e pela 
membrana sinovial. 

Ligamentos 

Ligamentos são bandas flexíveis e resistentes 
de tecido fibroso que unem os ossos. São classifi-
cados como tecido conjuntivo denso, orientados 
regularmente, sendo compostos por fibras coláge-
nas (70%), fibroblastos e substância fundamental 
(proteínas-polissacarídicas, glicoproteínas e água). 

O colágeno é responsável pela força de ten-
são, sendo do Tipo I, e que também é encontra-
do nos ossos, tendões e pele. 

As proteoglicanas fornecem a lubrificação 
dentro da arquitetura ligamentosa e conferem 
propriedade viscoelástica do ligamento. 

Os ligamentos se inserem aos ossos por 
interdigitações das fibras colágenas. A mudança 
abrupta do tecido ligamentoso flexível para o osso 
rígido ocorre pela mediação de uma zona 
transicional de fibrocartilagem e de fibrocartilagem 
mineralizada. Essa mudança gradual de configu-
ração tecidual previne a concentração de estresse 
e dureza. 

O suprimento sanguíneo dos ligamentos é 
oriundo do plexo arterial periarticular e a inerva-
ção, da ramificação nervosa proveniente da mus-
culatura próxima. 

As fibras colágenas são arranjadas em um 
padrão ondulado, no estado relaxado (repouso). 

Quando a tensão é aplicada sobre o ligamento, 
ocorre um alinhamento progressivo em suas fi-
bras. A maioria das fibras torna-se unida (alinha-
da). Assim, o ligamento é capaz de conferir elas-
ticidade com resistência aumentada para pressão 
de tensão, tornando-se ideal para sua função como 
modulador do movimento articular. 

Músculos 

Os constituintes dos músculos, vistos como 
órgãos, incluem o músculo esquelético, os teci-
dos conjuntivos frouxo e denso, os vasos linfáti-
cos e os nervos. As fibras musculares individuais 
são as unidades estruturais das massas muscula-
res anatómicas. Elas são separadas pelo tecido 
conjuntivo denso chamado de faseia. Os elemen-
tos estruturais são a célula muscular ou a fibra 
muscular que contém miofilamentos de actina e 
miosina. As fibras musculares estão envolvidas pelo 
sarcolema e por finas fibras reticulares. O sarco-
plasma (citoplasma) contém organelas típicas, bem 
como elementos contrateis. Esses miofilamentos 
são compostos por proteínas - actina e miosina -
que, quando agrupadas, formam as miofibrilas. 

A contratilidade do músculo é o meio pelo 
qual o trabalho é realizado. A musculatura que 
compõe o sistema locomotor é estriada e possui 
caráter voluntário. 

A contração do músculo esquelético inicia-
se na placa motora. O potencial de ação chega à 
região pré-sináptica, na qual é liberada a acetil-
colina, um neurotransmissor colinérgico. A ati-
vação dos receptores colinérgicos culmina na ge-
ração de potenciais na placa motora, que resul-
tam na transmissão do potencial de ação a partir 
desse local, ao longo da membrana celular e para 
o interior da célula, pelo sistema sarcotubular trans-
verso. Essa interiorização da onda de dcspolari/ação 
provoca a liberação de cálcio do retículo sarco-
plasmático, iniciando a contração. Esses eventos 
compreendem o acoplamento entre a excitação e 
a contração. O cálcio é sequestrado no interior do 
retículo sarcoplasmático ligado a uma proteína e 
depois liberado para o sarcoplasma. Isto desen-
cadeia uma série de interações entre troponina, 
tropomiosina, ATP e ADR, provocando o desliza-
mento entre as fibras de actina e miosina, carac-
terizando, assim, a contração muscular. 

As fibras musculares esqueléticas estão mor-
fologicamente adaptadas às demandas funcionais 
que lhe são requeridas. O uso elevado resulta no 
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 aumento do tamanho anatómico do músculo, re-

sultando em hipertrofia das fibras musculares 

individuais. 

A doença de um músculo ou de um grupo de 

músculos resulta na atrofia, com consequente 

diminuição do tamanho das fibras individuais e a 

perda de proteínas contrateis. A atrofia pelo de-

suso pode resultar do confinamento, da imobili-

zação associada à localização de uma fratura ou 

da perda da inervação motora. 

Em razão da contração muscular ser essencial 

para a manutenção da integridade dos elementos 

esqueléticos, com os quais os músculos se asso-

ciam, a atrofia muscular resultante da imobiliza-

ção de uma fratura resulta na perda de massa 

esquelética na área local. Assim, a estimulação 

nervosa e o exercício são essenciais para a manu-

tenção da massa muscular. 

Tendões 

O tendão, composto por tecido conjuntivo 

denso modelado, liga os músculos aos seus pontos 

de inserção. A força tensora de um tendão é cerca 

de 225 vezes maior que a de um músculo. A capa-

cidade de realizar trabalho depende do movimen-

to ou do deslizamento dos tendões por longas dis-

tâncias entre os tecidos moles associados. 

Os tendões são formados por feixes de fibras 

colágenas unidas por tecido conjuntivo. Os vasos 

sanguíneos e os nervos também estão presentes. 

O tendão está completamente envolvido por uma 

bainha de tecido conjuntivo e tem como tecidos 

vizinhos tecido adiposo, bainhas sinoviais e teci-

do conjuntivo frouxo. As bainhas sinoviais (bai-

nhas tendíneas), que envolvem os tendões nas 

regiões de fricção ao longo de suas passagens, 

possuem duas camadas que são preenchidas por 

um líquido lubrificante semelhante ao líquido 

sinovial. 

A fibrocartilagem, geralmente o tecido de tran-

sição entre o tendão e a sua inserção no osso ou na 

cartilagem, ajuda a fortalecer o ponto de origem 

ou de inserção. 

Unidade Motora 

Fibras nervosas grandes entram no tecido 

conjuntivo, ramificam-se por entre as fibras mus-

culares e emitem suas terminações. As altas ta-

xas de inervação caracterizam os músculos antigra- 

vitacionais ou os responsáveis pelos movimentos 

amplos do corpo. As baixas taxas de inervação 

caracterizam os músculos responsáveis pelos 

movimentos delicados. O nervo e as fibras mus-

culares por ele inervadas são chamados de unida-

de motora. Uma unidade motora inclui: o corpo 

celular localizado na coluna ventral cinzenta da 

medula espinal, o axônio (enquanto ele passa pela 

substância branca da medula espinal), a continui-

dade do axônio na raiz ventral, o axônio no tron-

co encefálico e os ramos dorsal e vcntral dos nervos 

espinais, a placa motora e as fibras musculares.  

Placa motora. A junção entre a terminação ner-

vosa e a fibra muscular é chamada de placa mo-

tora ou junção neuromuscular. Quando o axônio 

de um neurônio aproxima-se da fibra muscular, a 

bainha de mielina desaparece. Todavia, a célula 

de Schwann continua e reveste o ponto de con-

tato com a fibra muscular. A arborização terminal 

do axônio continua-se para o interior dos reces-

sos musculares, que são denominados de depres-

sões sinápticas. 

A junção neuromuscular é uma sinapse quí-

mica altamente direcionada. As vesículas sinápticas 

contêm a substância neurotransmissora, a acetil-

colina, que é liberada para a fenda sináptica quan-

do o nervo é estimulado. Uma vez que o neuro-

transmissor é liberado, a vesícula é reciclada para 

ser usada pelo neurônio. A acetilcolina liga-se aos 

receptores no ápice das dobras juncionais do apa-

relho subneural. A interação entre o neurotrans-

missor e o receptor abre canais de sódio, quimica-

mente controlados, que permitem a corrida de sódio 

para o interior da célula muscular. A rápida entra-

da de sódio provoca elevação do potencial de mem-

brana da placa motora (potencial de placa moto-

ra). Quando o potencial da placa motora elevou o 

potencial de membrana local até o limite, resulta 

em um potencial de ação. A despolarização poste-

rior se espalha a partir desse ponto como um po-

tencial de ação e ativa a célula muscular. A placa 

motora ou junção mioneural é uma sinapse.  

Relações neurotendíneas. As terminações ten-

díneas proprioceptoras estão localizadas nos ten-

dões, próximas às suas inserções na massa mus-

cular. Elas são formadas por fibras colágenas que 

estão contidas no interior de uma cápsula de te-

cido conjuntivo. Numerosas células e terminações 

aferentes também estão presentes. Elas transmi-

tem informações sobre a intensidade de estira-

mento ou da tensão dos tendões e, portanto, in-

dicam a intensidade de contração de uma massa 

muscular. 
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As terminações nervosas livres estão imersas 
no tecido conjuntivo das cápsulas articulares e 
sujeitas à compressão e à tensão, associadas ao 
movimento articular. Elas desempenham a função 
de informação cinestésica, ou seja, informação 
referente às posições relativas às várias partes 
do corpo. 

EXAME ORTOPÉDICO 

DO PACIENTE 

Identificação do Paciente  

Assim como ocorre em afecções de alguns sis-
temas, as informações sobre raça, idade e sexo são 

extremamente relevantes para o início da inves-

tigação do problema ortopédico, uma vez que de-

terminadas enfermidades possuem predileção ou 

maior incidência para uma das três informações 

(Tabelas 11.3 e 11.4). E, estando o clínico previ-

amente ciente desses dados, comparando-as com 

a queixa principal, será possível, já em um pri-
meiro momento, descartar algumas possibilida-
des diagnosticas, conseguindo, assim, concentrar 
as suas suspeitas clínicas. 

História Clínica 

A obtenção de informações, por parte do clíni-
co, sobre as alterações locomotoras ocorridas, mui-
tas vezes torna-se frustrante, principalmente por-
que a grande maioria dos proprietários encontra-se 
ausente de sua residência a maior parte do dia. 

Habitat 

Quando a suspeita da causa concentra-se em 
traumatismos, a investigação sobre os hábitos 
desse cão ou gato ter acesso à rua pode revelar 
a possibilidade de atropelamentos ou brigas. Lem-
brando que animais que estão no cio e que têm 
acesso livre certamente estarão mais propensos 
aos traumatismos por mordeduras. Por outro lado, 

Tabela 11.3 - Enfermidades ortopédicas mais freqiientes em cães, de acordo com a faixa etária.  

Doença ortopédica 

Jovem 

Adulto 

Idoso 

Luxação congénita medial de patela.  
Necrose asséptica da cabeça do fémur. 
Não-união do processo ancôneo. 
Osteocondrite dissecante da cabeça do úmero.  
Displasia coxofemoral. 
Hiperparatireoidismo secundário nutricional.  
Osteodistrofia hipertrófica.  
Displasia coxofemoral. 
Ruptura do ligamento cruzado cranial.  
Neoplasias ósseas (osteossarcoma). 
Doenças do disco intervertebral (protrusão ou extrusão).  
Osteoartropatia hipertrófica pulmonar. 

Tabela 11.4 - Enfermidades ortopédicas mais frequentes em cães, de acordo com a raça e sexo.  

Raça 
 ------ J^H^HHMIHB^H 

• Poodle, Yorkshire, 

Lhasa Apso, Pinscher 

• Pastor alemão, 

Rottweiler, Labrador 

• Fila brasileiro 

Golden retriever 
 

• Dachshund 

Sexo 

• Macho 

Doença ortopédica 

Luxação congénita medial de patela. Necrose 

asséptica da cabeça do fémur. 

Displasia coxofemoral. 
Osteocondrite dissecante da cabeça do úmero.  

Displasia coxofemoral. Osteodistrofia 

hipertrófica. Não-união do processo 

ancôneo. 

Doenças do disco intervertebral (protrusão ou extrusão). 

Osteocondrite dissecante da cabeça do úmero.  



Semiologia do Sistema Locomotor de Cães e Gatos    617 

aqueles que estão restritos ao domicílio pode-
rão se contundir quando há degraus de escadas 
ou obstáculos que tenham de vencer, ou ainda 
pela presença de materiais de construção ou outros 
tipos de entulhos que podem cair próximo ao 
animal. 

Em grandes centros urbanos c comum que 
cães e gatos sejam mantidos, a maior parte do 
dia, confinados em apartamentos, tendo pouco 
acesso ao sol. Não obstante, cães, geralmente de 
grande porte, são mantidos, para a função de 
guarda, nos fundos de fábricas ou depósitos, sem 
incidência da luz solar. Assim, doenças metabó-
licas, como a hipovitaminose D (raquitismo), 
podem afetar esses animais em sua fase de cres-
cimento, acarretando sérias alterações de 
mineralização e crescimento ósseo. 

Frequência de Exercícios 

No tocante à espécie canina, o adestramento 
com finalidade de ataque e guarda, quando ini-
ciado de maneira precoce, é uma das principais 
causas de problemas articulares coxofemorais e 
umerorradioulnares, podendo também acelerar a 
manifestação clínica de doenças congénitas, como 
osteocondrite dissecante da cabeça do úmero, 
displasia coxofemoral, fragmentação do processo 
coronóide medial e não-união do processo ancôneo, 
em animais predispostos. Proprietários de cães de 
raça grande ou gigante, no anseio de que seu animal 
logo adquira hábitos de guarda e ataque, com com-
portamento mais agressivo, têm a tendência de 
iniciar o adestramento com 5 ou 6 meses de ida-
de, fase em que, estruturalmente, os componen-
tes articulares como ligamentos, superfícies ós-
seas e tendões ainda estão em fase de formação. 

>A//meníação 

O fornecimento de alimentos caseiros à base 
de carne bovina ou de aves e vísceras, como moela 

  

e fígado, para cães e gatos em fase crescimento 
ósseo, c a principal causa de distúrbios nutricio-
nais que podem afetar o sistema locomotor. Os 
altos teores de fósforo, juntamente com a baixa 
taxa de cálcio em sua constituição, desencadea-
rão o hiperparatireoidismo nutricional secundá-
rio, caracterizando desvios de eixos ósseos 
(ortostáticos), fraturas espontâneas (patológicas 
ou "em galho-verde") e estreitamento de pelve 
(em felinos), com distúrbios de defecação. Felinos 
com dieta restrita a fígado bovino ou de galinha 
poderão desenvolver hipervitaminose A, com im-
portantes alterações da córtex óssea e das arti-
culações de vértebras cervicais. Cães adultos e 
idosos superalimentados com dietas predominan-
temente compostas por carboidratos desenvol-
vem obesidade e estarão sujeitos a manifestar 
doenças do disco intervertebral, com ocorrência 
de herniações e calcificações. Nesse particular, 
raças condrodistróficas como o dachshund segu-
ramente compõem a primeira linha de frequên-
cia. Em cães, a superalimentação com cálcio, em 
raças gigantes, pode acarretar calcificação pre-
coce da linha fisária distai da ulna, com desvios 
ósseos importantes. 

Doenças Sistémicas 

No cão, alterações 
posturais e de marcha podem ser causadas tão 
somente por algumas enfermidades sistémicas 
(Tabela 11.5) que, a princípio, podem ser 
manifestadas por meio de outros sinais clínicos 
que não os locomotores. O clínico deve, então, 
investigar sobre atualização da imunização, 
presença de cctoparasitas como carrapatos, de 
contactantes que tenham apresentado sin-
tomatologia semelhante, além de verificar a pos-
sibilidade de ingestão de alimentos em decom-
posição. Ainda, alterações sistémicas que culmi-
nem em processos toxêmicos de origem hepática 
ou renal muitas vezes determinam a instalação 
de encefalopatias. 

Tabela 11.5     Doenças sistémicas em cães que podem afetar o sistema locomotor. 
.    ..        i ........... • ^ ~ ~ ~  — ^ " ~ * • *  •*^~~"*' ^ B  

Local de alteração do sistema locomotor 

Enceíalite e neuropatia periférica Meningite por vasculite 
i_i IlUVlfV/31  ̂ l V ICI l l l l t: I l_C    1JVJI      VCtO^UlILC 
Borreliose (doença de Lyme)        Artrites sépticas 

(principalmente em articulações femorotibiais e 

carporradiais) 
Meningite bacteriana 
Botulismo 
Leishmaniose 

 

Doença 

Cinomose 

Erliquiose 
i ~i         i 

Alterações supurativas em SNC e medula 

Placa neuromotora Artrites e osteoperiostites 
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Queixa Principal - 

Alterações de Postura e Marcha  

Em geral, a maioria dos proprietários apre-

senta certa dificuldade em revelar ao clínico se o 

seu animal claudica ou apresenta impotência fun-

cional de um ou mais membros. Por outro lado, a 

apresentação em decúbito', seja estcrna ou late-

ral, c muito mais fácil de ser observada. 

• Claudicação: é a queixa mais frequente e se 

caracteriza pelo apoio parcial e cuidadoso do 

membro, devendo sua ocorrência ser inves-

tigada quanto ao surgimento, relação com a 

realização de exercícios, periodicidade de 

apresentação e sua evolução. Ela é definida 

como uma interferência na locomoção normal, 

resultando em alteração estrutural e/ou fun-

cional, frequentemente envolvendo o meca-

nismo de propulsão de um ou mais membros, 

alterando, assim, a qualidade de progressão 

e de atitude de posicionamento. Assim, clau-

dicações de surgimento agudo e intenso e que 

apresentem evolução benigna podem suge-

rir contusões musculares, processos inflama-

tórios tendíneos ou ligamentosos. Quando está 

relacionada ao início de exercícios, sendo 

inicialmente insidiosa, de caráter intermitente 

e de evolução crónica e progressiva, o clínico 

deverá suspeitar de problemas articulares, 

como em algumas doenças de desenvolvimento 

e em algumas alterações articulares adquiri- 

das. Se a claudicação é migratória e, portan-

to, alternando sua manifestação em membros 

diferentes, existe compatibilidade com doen-

ças auto-imuncs, nutricionais e infecciosas 

(Tabela 11.6). As claudicações que evoluem 

para impotência funcional são indicativas de 

agravamento do processo doloroso e podem 

ser decorrentes de instalação de doença arti-

cular degenerativa ou de neoplasias ósseas. 

Impotência funcional: como descrito no item 

anterior, é indicativa de processo doloroso 

intenso e se caracteriza pela incapacidade de 
apoio de um ou mais membros ao solo. É a 

apresentação mais comum nos casos de fra-

tura, luxação, entorse, neoplasia óssea em es-

tágio avançado e instalação de doença articu-

lar degenerativa. Quando a impotência fun-

cional possui caráter aditivo, ou seja, mani-

festa-se em outros membros, o clínico deve-

rá suspeitar de doenças do disco interverte-

bral, processos tóxico-infecciosos, como 

botulismo, e doenças auto-imunes, como mias-

tenia grave. A apresentação de impotência fun-

cional dos membros pélvicos, de surgimento 
agudo, deve suscitar a suspeita de polifratura 

de pelve ou compressão neurológica da cau-

da equina. 

Decúbito: a manutenção do decúbito esternal, 

por parte do animal, pode ser indicativa de 

compressões medulares por fraturas, luxações 

ou deslocamentos do disco intervertebral que, 

geralmente, possuem surgimento agudo. Já 

o decúbito lateral pode advir de doenças neu- 

Tabela 11.6 - Enfermidades ortopédicas mais frequentes em cães que caracterizam claudicação.  

Intermitente e crónica 

Migratória 

Luxação congénita medial ou lateral de patela. 

Luxação adquirida medial ou lateral de patela. 

Ruptura de ligamento cruzado cranial. Necrose 

asséptica da cabeça do fémur. Osteocondrite 

dissecante da cabeça do úmero. Displasia 

coxofemoral. 
Fragmentação do processo coronóide medial. Não-

união do processo ancôneo. 

Infecciosas 

Osteoartrite e osteoperiostite por leishmaniose. 

Artrite por borreliose.  

Nutricionais 

Hiperparatireodismo nutricional secundário. 

Osteodistrofia hipertrófica.  

Imunológicas 

Panosteíte eosinofílica. 
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rológicas sistémicas como cinomose, caquexia 
acentuada por diversas causas e alterações is-
quêmicas do SNG, como trauma cranioence-
fálico. O carátcr crónico e progressivo da 
manutenção do decúbito, seja esternal ou 
lateral, pode estar relacionado a doenças auto-
imuncs, como miastcnia grave ou a proces-
sos tóxico-infecciosos, como botulismo. 

Tratamentos Prévios 

Talvez as doenças que afetem o aparelho 
locomotor de cães e gatos compreendam as situ-
ações em que, mais frequentemente, o proprie-
tário lança mão de seu "arsenal" de medicamen-
tos que possui em casa com o intuito de minimi-
zar o principal problema apresentado por esses 
animais, a dor. Assim, a administração errónea e 
inadvertida de analgésicos e antiinflamatórios pode, 
de maneira colateral e direta, afetar o estado ge-
ral do paciente, com modificações posturais, al-
terações de comportamento (principalmente apa-
tia), hipotensão arterial e hipotermia. Todas es-
sas alterações, certamente, dificultarão ou até 
mesmo modificarão sinais clínicos importantes em 
que o clínico poderia se basear para direcionar de 
maneira mais precisa sua suspeita diagnostica. 

Inspeção Visual 

A simples observação, por parte do clínico, 
da atividade locomotora ou da postura adotada pelo 
animal, pode, de início, determinar a possível 
localização da lesão. A percepção de soluções de 
continuidade ou de hematomas na pele, mesmo 
que negadas pelo proprietário, revela a ocorrên-
cia de traumatismos por mordeduras ou por atro-
pelamento. Cães e gatos de pêlos longos devem ser 
avaliados com critério c o local suspeito deve 
ser submetido à tricotomia. Essa conduta também 
auxilia na observação de atrofia muscular de um 
determinado membro e, invariavelmente, sua 
massa muscular deve ser comparada à do mem-
bro contralateral, para dirimir quaisquer dúvidas. 

O encontro de onicogrifose (crescimento exa-
gerado das unhas) em um ou mais membros pode 
indicar o desuso, muitas vezes decorrente de pro-
cessos dolorosos crónicos, enquanto o membro sadio 
pode apresentar desgaste acentuado das unhas. 
Porém, o clínico deve estar atento a doenças sisté-
micas, como leishmaniose, que comumente se 
caracterizam por onicogrifose generalizada. 

A manutenção de afastamento dos espaços 
interdigitais cm um membro, quando cm apoio, 
pode caracterizar o deslocamento do peso para o 
membro sadio, em decorrência de processos do-
lorosos do membro contra ou ipsolateral. 

Assimetria 

Anormalidades na simetria de volume entre dois 
membros (torácicos ou pélvicos) podem indicar tanto 
alterações inflamatórias/infecciosas como ocorrên-
cia de flegmão ou quadros severos de neoplasias. A 
atrofia muscular, característica dos processos articu-
lares crónicos, também compõe um tipo de assime-
tria. Outrossim, desvios ortostáticos estão relacio-
nados a fraturas ósseas, consolidações erróneas de 
fraturas, luxações ou alterações de mineralização óssea 
decorrentes de problemas nutricionais. 

Desvios Ortostáticos 

. O desvio varo é comumente observado em 
membros torácicos de cães e gatos, em fase de cres-
cimento, que apresentem distúrbios metabólicos 
caracterizados por deficiência na mineralização ós-
sea. É caracterizado pelo desvio lateral com "arquea-
mento" da região média de rádio e ulna. Esse tipo 
de desvio é mais bem observado quando o clínico 
se posiciona diante do animal. Também nesses dis-
túrbios metabólicos, o desvio valgo ocorre nos mem-
bros pélvicos, caracterizando uma aproximação medial 
das regiões tarsais, sendo essa alteração melhor vi-
sualizada pelo aspecto posterior do animal. 

O desvio cranial de ossos longos pode ser 
observado em cães de raças gigantes supcra-
limentados com cálcio em sua fase de crescimen-
to, em decorrência do fechamento precoce da linha 
fisária distai da ulna, provocando desvio anterior 
do rádio; essa condição pode ser uni ou bilateral. 

Embora não caracterize, propriamente, o des-
vio de conformação de corpos vertebrais, mas sim 
alteração no alinhamento entre as vértebras, a lor-
dose (desvio ventral), a escoliose (desvio lateral 
direito e/ou esquerdo) e a cifose (desvio dorsal) 
estão comumente presentes em felinos e cães cm 
fase de crescimento, que apresentem desmine-
ralização óssea consequente de distúrbios nutri-
cionais. A observação desses desvios é facilmen-
te conseguida quando o clínico posiciona seu olhar 
sobre o aspecto dorsal da região lombar tomando, 
posteriormente, como referência a base da cau-
da, observando a linha plana do dorso. 
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Deve ser levado em conta, sempre, que há 

diferenças normais de alinhamento de coluna em 

determinadas raças de cães e essas diferenças não 

devem possuir significado clínico, pelo examina-

dor. Assim, o fila brasileiro, o são bernardo e o 

mastim apresentam elevação do plano das vérte-

bras lombares em relação às torácicas, com ma-

nutenção de discreta hiperextensão das articula-

ções femorotibiais e tibiotarsais. Por outro lado, 

cães da raça pastor alemão e belga apresentam o 

plano das vértebras lombares mais ventral em 

relação às torácicas, com visível flexão das articu-

lações femorotibiais e tibiotarsais.  

Alterações Posturais 

Decúbito. Gomo descrito nos relatos de quei-

xa principal, a observação da manutenção do de-

cúbito, seja esternal ou lateral, por parte do ani-

mal, pode ser indicativa da gravidade do compro-

metimento do sistema locomotor. Porém, o clíni-

co deve estar atento a causas, que não de origem 

locomotora, que acarretem decúbito: o uso inad-

vertido de antiinflamatórios e analgésicos com ação 

hipotensora, caquexia acentuada e doenças que 

acarretem severa desidratação com hipotensão.  

O decúbito esternal com início súbito pode 

ser encontrado nos casos de compressões medu-

lares por fraturas, luxações e nos deslocamentos 

do disco intervertebral. Já o decúbito lateral pode 

advir de doenças neurológicas sistémicas como 

cinomose e listeriose e em alterações isquêmicas 

do SNC, decorrentes de trauma cranioencefáli-

co. O caráter crónico e progressivo da manuten-

ção do decúbito, seja esternal ou lateral, pode estar 

relacionado a doenças auto-imunes, como mias-

tenia grave ou a processos tóxico-infecciosos, como 

botulismo. 

Elevação do membro ao solo. Animais que apre-

sentam impotência funcional e que, quando em 

estação, mantêm o membro afetado em posição 

exageradamente elevada em relação ao piso, po-

dem apresentar processo doloroso localizado em 

posição bastante distai, sendo característico de 

fraturas ou luxações de falanges, metacarpos e 

metatarsos, ou até mesmo em consequência de 

onicocriptose (unha "encravada"), alteração co-

mum em cães com dedos supranumerários, ou 

ainda pela presença de corpos estranhos ou feri-

mentos na região interdigital ou de coxins. Já o 

posicionamento semifletido, com discreta apro-

ximação do membro, quer torácico ou pélvico, ao 

solo, pode sugerir processo doloroso localizado mais 

dorsalmente, como em fraturas de fémur, escápula 

e úmero e nas luxações coxofemoral e escapulou-

meral. Essa postura assumida reflete a incapaci-

dade de manter um tônus muscular permanente 

que eleve o membro do solo, em razão de inten-

sidade do processo doloroso.  

Déficitproprioceptivo. É comumente observa-

do em membro torácico, nos casos de avulsão do 

plexo braquial, por traumatismos e, quando se 

apresenta nos membros pélvicos, decorre de pro-

cessos compressivos ou por lesão da inervação 

ciática e/ou fibular, geralmente por causas trau-

máticas diretas. O déficit proprioceptivo de mem-

bros torácicos e pélvicos caracteriza-se pela 

semiflexão do membro, com apoio da face ante-

rior da região de falanges e metacarpos (ou 

metatarsos) ao solo, quer durante a marcha, quer 

em estação, com desgaste acentuado das falan-

ges distais e a presença de feridas ulcerativas na 

área de atrito (transição metacarpo ou metatarso-

falângica). Diferentemente do que ocorre nos 

processos dolorosos localizados mais dorsalmen-

te, a semiflexão observada nos déficits proprio-

ceptivos é decorrente de denervação e o exame 

neurológico completo dessa afecção está descrito 

no capítulo sobre semiologia do sistema nervoso.  

Claudicação 

A observação do apoio parcial e cuidadoso de 

um ou mais membros pode passar despercebida 
tanto para o proprietário como para o clínico mas, 
em geral, quando o animal é incentivado à marcha 

ou ao trote, pode-se evidenciar o tipo de claudica-
ção. As fases de oscilação e posicionamento do 
membro afetado estão diminuídas, resultando em 
menor tempo de apoio c em uma passada mais curta. 
Em estação, o membro sadio tende a se posicionar 
mais próximo à linha mediana, em uma tentativa 
de minimizar o peso sobre a região dolorida, en-
quanto o membro afetado será mantido mais afas-
tado da linha média do corpo. Nos casos de trau-
matismos da pelve ou de dor articular coxofemo-
ral, o comprometimento bilateral dos membros 
pélvicos pode caracterizar uma postura de 

revezamento da sustentação do peso, ora para o lado 
direito, ora para o esquerdo, sendo o desvio do peso 
deslocado cranialmcnte, com abdução dos cotove-
los e discreta cifose toracolombar, além de promo-
ver uma marcha do tipo "bamboleio", caracteriza-
da por deslocamento lateral e de maneira alternada 
dos membros pélvicos, quando em marcha. 
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 Os processos dolorosos localizados em mem-
bros torácicos, exemplificados pela displasia do 
cotovelo e pela osteocondrite dissecante da ca-
beça do úmero revelam, além da claudicação, uma 
troca de peso para os membros pélvicos, de tal 
forma que o cão assume uma postura de afasta-
mento dos membros pélvicos de sua linha me-
diana (base larga), quando em estação. Na espé-
cie felina, a avaliação da claudicação pode ser 
dificultada pelo comportamento "peculiar e in-
dependente" que esse animal possui; para mini-
mizar esse problema, a dica é encorajá-lo a andar, 
soltando-o no centro da sala de exame, posicio-
nando sua caixa ou gaiola no canto do recinto. 
Assim, instintivamente, o animal irá se encami-
nhar até a extremidade da sala, momento no qual 
o clínico deverá avaliar mentalmente os eventos 
constatados. 

Impotência Funcional 

Caracteriza-se pela incapacidade de apoio de 
um ou mais membros ao solo e, geralmente, in-
dica a intensidade do processo doloroso. O clíni-
co não deve apenas concluir que há impotência 
funcional de um determinado membro pelo sim-
ples fato de o animal não apoiá-lo ao solo, quan-
do em estação. Muitas vezes, essa atitude apenas 
decorre de situação de medo e estresse que o 
animal sofre por estar em um ambiente diferente 
ao habitual. Assim, o clínico deve sugerir ao pro-
prietário que caminhe com seu animal, subme-
tendo-o a marcha, trote e corrida, para daí con-
cluir que, de fato, o membro é poupado do apoio. 
Em casos duvidosos, pode-se manter o animal em 
posição bipedal, segurando-o pelos membros to-
rácicos, na altura dos metacarpos, incentivando-o 
a andar, para verificar, de maneira mais precisa, 
se há incapacidade ou apenas restrição de apoio 
pelo membro pélvico suspeito. Por outro lado, se 
a dúvida de claudicação ou impotência funcional 
recai sobre um membro torácico, o teste oposto 
deve ser realizado com o proprietário ou clínico 
posicionando-se atrás do animal, devendo suspen-
der os membros pélvicos, segurando-os pelos 
metatarsos, até a altura de sua cintura e, nova-
mente, o animal deve ser incentivado a marchar. 

A impotência funcional é a apresentação mais 
comum nos casos de fratura, luxação, entorse, 
neoplasia óssea em estágio avançado e instalação 
de doença articular degenerativa. Quando ela se 
caracterizar por paraparesia, paraplegia, tetraparesia 
ou tetraparalisia, o clínico deve suspeitar de doen- 

ças do disco intervcrtebral, de processos tóxico-
infecciosos, como botulismo, de doenças infeccio-
sas, como cinomose ou de doenças auto-imunes, 
como miastenia grave. Testes de reações postu-
rais, de reflexos espinhais, exames dos nervos cra-
nianos e avaliação da capacidade motora volun-
tária, bem como estado sensorial, auxiliam na 
diferenciação de distúrbios neurológicos dos de 
origem musculoesquelética e estão descritos, em 
detalhes, no capítulo sobre semiologia do siste-
ma nervoso. 

Palpação 

Tem como finalidades principais o 
auxílio na localização da dor, na avaliação de 
tumefações, de mobilidades ósseas e de 
instabilidades articulares. Em particular, a avaliação 
da localização da dor pode se tornar difícil, uma vez 
que há grande variedade no tipo de resposta que 
os animais podem apresentar diante de estímulo 
doloroso. Assim, raças como fila brasileiro, husky 
siberiano, são bernardo e mastim demonstram 
pouca ou nenhuma resposta mesmo em grandes 
estímulos dolorosos, enquanto pastor alemão, 
pinscher, poodle e a maioria dos felinos podem 
exacerbar a resposta à dor. Em ambos os casos, se o 
clínico não for experiente o suficiente para 
considerar essas nuances e tampouco se 
preocupar em repetir o exame ortopédico quantas 
vezes forem necessárias, o risco de supervalorização 
ou de subestimação do problema poderá ocorrer. 

Com o intuito de minimizar incorreções ou 
dúvidas nos achados obtidos durante a palpação, 
o hábito de realizar o mesmo exame no membro 
contralateral sadio proporciona maior confiança e 
fidelidade nas conclusões clínicas. 

A palpação de todos os componentes do sis-
tema musculoesquelético deve ser realizada, de 
preferência, sem a utilização de sedação ou anes-
tesia, uma vez que esses 'procedimentos podem 
mascarar a manifestação do processo doloroso e 
dificultar a localização exata da lesão. Estes so-
mente deverão ser indicados quando o animal 
demonstrar comportamento irrascívcl, manifesta-
ção de dor tão intensa que impede a abordagem 
semiológica ou forem procedidos exames invasi-
vos de artrocentese ou biopsia, e ainda para rea-
lização de posicionamento doloroso durante exa-
mes radiográficos. 

Para maior conforto e facilidade do exami-
nador, o animal deve, preferencialmente, ser man-
tido sobre a mesa de exame clínico, em decúbi- 
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to lateral, o que permite melhor relaxamento mus-
cular, facilitando, dessa maneira, a realização de 
manobras ortopédicas. A manutenção do animal 
sobre o chão c cm estação para realização do exa-
me ortopédico deverá se restringir a cães de raça 
gigante que, por causa de seu tamanho corporal 
avantajado, demonstram desconforto e inquie-
tação ao serem colocados sobre a mesa de exa-
me clínico. 

Palpação Superficial 

Quando, à inspeção, são observadas altera-
ções de volume e simetria de um membro ou 
soluções de continuidade em pele, a palpação su-
perficial deve ser realizada para avaliar as seguintes 
características: 

Tumefações 

• Flutuação: sugere acúmulo de líquidos em ca 
vidades neoformadas, podendo ser consequen 
te de seromas, hematomas ou processos su- 
purativos (flegmão) ou, se localizados na re 
gião articular, pode indicar efusão articular, 
comum em artrites. 

• Sinal de Godet positivo: indica a presença de 
edema, e geralmente está relacionado com os 
processos inflamatórios consequentes de fra- 
turas ou processos compressivos secundários 
a neoplasias. 

• Consistência firme ou dura: pode ocorrer, be- 
nefícamente, em casos de formação de calo 
fibroso e ósseo, como reparação de uma fratu- 
ra, ou ser indicativo de processos neoplásicos. 

• Crepitação: quando localizada em tecidos 
moles (subcutâneo ou muscular), decorre de 
acúmulo de gás, caracterizando enfisema, e 
está associada às infecções por bactérias anae- 
róbicas (traumas por mordeduras ou por cor 
pos estranhos perfurantes). Se for observada 
no tecido ósseo, pode ser indicativa de fratu- 
ras ou luxações (ver descrição mais detalha 
da adiante). 

Temperatura Local 

É mais bem investigada utilizando-se o dor-
so da mão, não-enluvada, sobre a área suspeita. 
Deve-se, sempre, comparar com o membro con-
tralateral. Quando há aumento de temperatura 
local, geralmente a dor está presente e indica a 
presença de processo inflamatório, infeccioso ou 

neoplásico no local. Se, por outro lado, for obser-
vada diminuição da temperatura, deve-se sus-
peitar de transtorno circulatório com diminui-
ção da perfusão sanguínea, comum nos casos de 
gangrenas. Nesses casos, alterações de colora-
ção e diminuição de sensibilidade também es-
tarão presentes. 

Proeminências Ósseas 

São sentidas facilmente com as palmas das 
mãos, comparando-se com o membro contralatc-
ral sadio, e concluem a suspeita de atrofia mus-
cular observada ao exame de inspeção. 

Ossos Longos 

A palpação deve ser realizada obedecendo-
se uma mesma sequência para todos os ossos, a 
fim de se observar o início de manifestação da 
dor e em que local ela ocorre de maneira mais 
acentuada quando, posteriormente, volta a di-
minuir de intensidade. Assim, geralmente o pa-
ciente manifesta maior cooperação quando o 
exame é iniciado pela extremidade mais distai 
do membro, finalizando na sua porção mais dor-
sal. Portanto, das falanges até o fémur ou até a 
escápula. 

Obedecendo-se a sequência de cada osso, o 
clínico deverá aplicar suas mãos nas extremida-
des proximal e distai da região óssea a ser inves-
tigada, posicionando seus polegares sobre a face 
lateral e os quatro dedos restantes de cada mão 
sobre a face medial. Assim, como a massa muscu-
lar da maioria dos ossos longos é menor na face 
medial, o posicionamento de um número maior 
de dedos facilitará a percepção tátil de irregula-
ridadcs ósseas. Isto é particularmente verdadeiro 
para ossos como metatarsos, tíbia e fíbula, 
metacarpos c rádio e ulna. Após o posicionamen-
to das mãos, o clínico deverá "correr" suas mãos 
por toda extensão do osso a fim de verificar irre-
gularidades em sua superfície, como tumefações 
ou alteração de consistência. 

A verificação de fraturas é obtida realizando-
se movimento de alavanca com uma das mãos, 
fixando-se a outra (Fig. 11.62, A e B). 

O fémur e o úmero são ossos que possuem 
vasta massa muscular, tanto em sua face lateral como 
medial e, dessa forma, o exame de palpação é di-
ferenciado. Para o fémur, após a localização, pela 
face lateral, dos epicôndilos, em sua porção mais 
distai, e do trocanter maior, em sua porção mais pró- 
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Figura 11.62 - (A e B) Posicionamento das mãos para palpação de ossos longos (tíbia e fíbula) com os polegares na face lateral e os 

dedos restantes na face medial (setas cheias). As setas vazadas mostram o movimento de alavanca para verificação de mobilidade.  
 

 

Figura 11.63 - (A e B) Posicionamento sobre o trocanter maior do fémur e epicôndilo lateral.  

ximal (Fig. 11.63, A e B), realiza-se o afastamento 

da musculatura com auxílio das mãos espalmadas 

"correndo-as" simultaneamente pelas faces medial 

e lateral, a fim de percorrer toda a extensão óssea. 

Para o úmero, o movimento a 

ser realizado com as mãos é o 

mesmo e o ponto de referência, em sua face 

cranial e na porção mais dorsal, é a cabeça do 

úmero, e em sua porção mais distai, na face 

lateral, os côndilos (Fig. 11.64, A e B). 

A escápula, além de possuir intensa massa 

muscular em sua face lateral, caracteriza-sc por 

reduzido acesso em seu aspecto medial, por estar 

intimamente relacionada à região torácica lateral. 

Assim, quando se localiza a cavidade glenóide logo 

acima da cabeça do úmero, o clínico poderá, com 

a mão espalmada, sentir toda extensão da espi-

nha da escápula, com o intuito de verificar qual-

quer descontinuidadc óssea. Mesmo nos casos de 

fraturas, é difícil a percepção de crepitação, uma 

vez que a musculatura local impede maior movi-

mentação dos 

focos de fratura 

(Fig. 11.65, .A 

e B). 

As 

falanges proximal, média e 

distai podem ser 

avaliadas 

"dedilhando-sc" a superfície óssea em suas faces 

anterior e posterior c pelo afastamento lateral 

 

 

 

 

 

 

 



dos dígitos para observação de cada espaço 

interdigital. Essa manobra também auxilia na 

investigação de ferimentos ou presença de 

corpos estranhos (Fig. 11.66, A a C). 

Independentemente do osso afetado, quan-

do a mobilidade dos fragmentos é observada, a  



624    Semiologia Veterinária: A Arte do Diagnóstico 

  

  

  

  

crepitação também poderá ser um sinal facilmente 
sentido e escutado. Nesse momento, a dor será 
manifestada pela atitude de rosnar e morder (para 
cães) e miar, morder e arranhar (para gatos). 

Toda e qualquer avaliação óssea deverá ser 
acompanhada pelos exames radiográficos, prefe-
rencialmente em duas projeções e, quando da 

suspeita de neoplasias, a biopsia por punção 

aspirativa deverá ser realizada. 

Pelve 

Os ossos ílio, ísquio e púbis, que compõem a 
pelve (ou coxal), são amplamente envolvidos e 

 

 

Figura 11.64 - Posicionamento sobre a cabeça do úmero (A) e 

epicôndilo lateral (B). 

 

Figura 11.65 - (A e B) Posicionamento digital sobre a espinha 

da escápula (setas vazadas). 
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Figura 11.66 - (A e B) Palpação da região metatarsofalângica (setas cheias), em seu aspecto cranial; (C) afastamento lateral de 

falanges média e distai para avaliação da região interdigital (seta vazada). 

sustentados por fibras musculares, o que dificul-
ta a abordagem semiológica. A evidenciação das 
cristas ilíacas e as tuberosidades isquiáticas são o 
ponto de referência para que o clínico realize o 
exame ortopédico. Posicionando-se lateralmente 
ao animal, o examinador deverá localizar, com os 
dedos indicador e polegar de uma mão, as cristas 
ilíacas direita e esquerda, aplicando-os de 
maneira paralela. As tuberosidades isquiáticas 
também são seguradas pelo indicador e polegar 
da outra mão. Realizada essa abordagem, o clíni-
co deverá movimentar lateralmente, e de manei-
ra alternada, ora a região isquiática, ora a região 
ilíaca (Fig. 11.67, A e B). Nos casos de fratura, 
será evidente a mobilidade local, manifestação de 
dor e, eventualmente, crepitação. Como é frequen-
te a compressão neurológica da cauda equina de-
corrente do processo inflamatório local, a parapa-
resia é um achado importante e a maioria dos ani-
mais deve ser examinada em decúbito esternal. 
Para a avaliação do púbis, é necessário o toque 
trans-retal, no qual o clínico posiciona o dígito 
através da luz retal, direcionado-o ao "assoalho" 
do canal pélvico. Por essa abordagem, o 
examinador conseguirá determinar o grau de afas-
tamento da sínfise púbica (ramo vertical) e se há 

assimetria entre as concavidades dos ramos 

acetabulares direito e esquerdo (ramos horizontais) 

(Fig. 11.67,0. 
Gomo os traumas de pelve comumente cul-

minam em polifraturas, deve-se também, duran-
te o toque trans-retal, avaliar se há desvios me-
diais de fragmentos ósseos de íleo ou ísquio, ca-
racterizando o estreitamento do canal pélvico. Essa 
manobra é conseguida rotacionando-se o dígito, 
que inicialmente estava posicionado sobre o pú-
bis, em 90° para a direita e para a esquerda (late-
rais do reto). 

Toda e qualquer avaliação óssea da pelve 
deverá ser acompanhada pelos exames radiográ-
ficos, preferencialmente em duas projeções e, 
quando da suspeita de neoplasias, a biopsia por 
punção aspirativa deverá ser realizada. 

Sacro 

Embora o sacro não faça parte da pelve, a sua 
abordagem semiológica também é dificultada pelo 
fato de suas três vértebras estarem posicionadas 
dorsalmente e entre as cristas ilíacas. Elas são fun-
didas entre si e estão ligadas aos ílios por meio de 
sínfises. Portanto, a observação de mobilidade em 
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Figura 11.67 - (A e B) Palpação das cristas ilíacas e tubero-sidades 

isquiáticas. As setas cheias indicam o movimento alternado de 

lateralidade. (C) Toque trans-retal com palpação da sínfise púbica 

(seta vazada). 

relação ao ílio (disjunção ou luxação sacroilíaca) ou 

entre as vértebras (fraturas) é indicativa de anor-

malidade. Nos processos inflamatórios sacrais ocorre 

compressão da cauda equina e o animal frequen-

temente apresenta paraparesia flácida, podendo 

haver diminuição do tônus de csfíncter anal e de  

cauda. A palpação deve ser realizada externamen-

te, sobre o aspecto dorsal do animal c de maneira 

análoga à abordagem do púbis. A abordagem ex-

terna caracteriza-se pela localização do processo 

espinhoso da última vértebra lombar (L7) e das 

cristas ilíacas; nesse triângulo de espaço formado 

por essas estruturas estará posicionado o sacro. 

Assim, o clínico posiciona com um ou mais dígitos 

as vértebras sacrais sobre seus processos, pressio-
nando-as ventralmente (Fig. 11.68, A e B). 

Paralelamente, o acesso via retal é realizado 

por meio do direcionamento digital pelo canal do 

reto, posicionando o dígito dorsalmente, para que 

alcance o "teto" da cavidade pélvica. Após essa 

manobra, o dígito deve pressionar o sacro em 

sentido dorsal. Realizando as duas abordagens 

(externa e via retal), simultaneamente, o clínico 

consegue avaliar, com maior precisão, as altera-

ções de mobilidade e crepitação (Fig. 11.68, C). 

Toda e qualquer avaliação óssea do sacro de-

verá ser acompanhada pelos exames radiográfi-
cos, preferencialmente em duas projeçõcs.  

Vértebras 

A palpação deve ser realizada obedecendo-
se uma mesma sequência para os segmentos es-

pinhais, a fim de se observar o início da manifes-

tação da dor, em qual local ela ocorre de maneira 

mais acentuada e quando ela torna a diminuir em 

intensidade. Assim, geralmente o exame é iniciado 

pelas vértebras cervicais, seguidas das torácicas 
e, finalmente, as lombares. O exame ortopédico 

das vértebras sacrais já foi explorado anteriormente. 

Embora intimamente ligados às alterações 

compressivas de medula, não se pretende, neste 

capítulo, discorrer sobre os testes de reações 

posturais, de reflexos espinhais, sobre os exames 

de nervos cranianos, avaliação da capacidade 

motora voluntária e do estado sensorial, uma vez 

que estes estão descritos no capítulo sobre semio-

logia do sistema nervoso.  

A abordagem das vértebras pela palpação deve 

ser realizada respeitando-se o decúbito ou a atitude 
postural que o animal assume no momento da con-

sulta, pois a simples tentativa de posicionar o animal 

em um determinado decúbito poderá agravar o pro-

cesso compressivo medular. Dessa forma, quer o animal 

se mantenha em decúbito lateral, em esternal, ou ainda 

com apoio apenas pelos membros torácicos, o clínico 

deverá iniciar a palpação, posicionado-se e inclinan-

do-se sobre o animal de tal maneira que lhe permita 

uma abordagem dos processos espinhosos sobre o as-

pecto dorsal da coluna. 
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Figura 11.68 - (A e B) Exame externo das vértebras 

sacrais com localização entre as cristas ilíacas 

(seta cheia) e realização de pressão digital ventral. 

(C) Abordagem trans-retal do sacro, com palpação 

do aspecto dorsal do canal pélvico (seta em 

ângulo). 

Toda e qualquer avaliação óssea das vérte-

bras deverá ser acompanhada pelos exames ra-

diográfícos, preferencialmente em duas projeções. 

Segmento Cervical 

As sete vértebras cervicais de cães e gatos estão 

fortemente envolvidas por grupos musculares, o 

que dificulta a abordagem clínica de suas apófi- 

ses. Por esse motivo, o examinador deverá segu-

rar a face do animal com uma mão posicionada 

envoívendo as regiões mandibuiar e nasal e com 

a outra mão, envolvendo dorsaJmente e na forma 

de arco, a musculatura cervical, próxima à articu-

lação atlantoccipital (Fig. 11.69, A e B). 

Após esse posicionamento, o clínico deverá 

realizar movimentos de flexão (com aproximação 

da face à região cervical ventral - Fig. 11.70, £), 
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Figura 11.69 - Palpação das vértebras cervicais: articulação atlantoccipital palpada dorsalmente (A) e mantida em posição de repouso (B). 

extensão (elevando-se a cabeça o mais dorsal 
possível - Fig. 11.70, A) e lateralidades direita e 
esquerda (aproximando a porção lateral do foci-
nho na face lateral cervical - Fig. 11.70, C). A dor 
cervical é manifestada por contração exacerbada 
e permanente da musculatura cervical, bem como 
incapacidade ou relutância em efetuar um ou mais 
movimentos. A dor intensa também pode ser ma-
nifestada pelas atitudes de rosnar e morder (para 
cães) e miar, morder e arranhar (para gatos). 

Segmentos Torácico e Lombar 

Nestas regiões, a apófise espinhosa (proces-

so espinhoso) de cada vértebra é facilmente pal-

pável. O clínico deve, portanto, posicionar dois 

dedos, paralelos entre si e que estejam dispostos 

lateralmente ao processo espinhoso, sobre cada 

par de processos articulares (Fig. 11.71, A a C). 

Devem ser realizados movimentos de pressão 

ventral sobre os processos articulares, em senti-

do craniocaudal, a fim de que todas as 13 vérte-

bras torácicas e as sete vértebras lombares sejam 

palpadas. Se a pressão digital exercida sobre a 

região for intensa, esse exame poderá determi-

nar, de maneira incorrera, que há processo dolo-

roso. Para minimizar esse problema, o clínico 

deverá realizar a palpação da coluna quantas ve-

zes forem necessárias, provocando aumento gra-

dual de sua pressão digital sobre as áreas a serem 

palpadas, até que se observe ou não resposta à 

dor. Mesmo assim, essa abordagem caracteriza uma 

relativa subjetividade de "até que ponto" a in-

tensidade de pressão digital pode ser considerada 

adequada para apenas evidenciar o local dolori- 

do, ou se a intensidade exercida ultrapassa o li-
miar normal de dor em uma área sadia. 

De toda forma, mobilidade, assimetria, cre-
pitação e instabilidade vertebral são achados fre-
quentes nas diversas afecções medulares e a dor 
consequente é caracterizada por contração mio-
cutânea, deslocamento ventral ou até mesmo 
queda da região de maior sensibilidade, e o cão 
volta-se para o examinador, podendo rosnar e 
morder, e os felinos manifestam atitudes de miar, mor-
der e arranhar. 

Articulações 

Em geral, as articulações existentes nos mem-

bros torácicos e pélvicos devem ser palpadas 

explorando-se os movimentos que são permiti-

dos em condições normais. Assim, as alterações 

mais comuns são restrição de movimento articu-

lar, mobilidade exacerbada e diferente para o tipo 

de articulação, aumentos de sensibilidade e de 

temperatura locais, tumefações e crepitações.  

Para auxiliar o examinador na determinação 

de anormalidades localizadas nas articulações, o 

uso de goniómetros (artesanais ou não) fornece 

mensurações precisas sobre o ângulo de uma 

determinada articulação, devendo ser compara-

do com os seus valores normais, dirimindo even-

tuais dúvidas sobre a ocorrência de alterações 

(Tabela 11.7). 

Toda e qualquer avaliação articular deverá ser 

acompanhada pelos exames radiográficos e, nos 

casos de tumefações, de centese articular.  

Embora existam movimentos específicos em 

algumas articulações (o que será objeto de dis- 
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Figura 11.70 - Palpação das vértebras cervicais: articulação atlantoccipital sendo submetida aos movimentos de extensão (A), flexão 

(B) e lateralidade (C).  

 

  

 

7 

Figura 11.71 - (A a C) Vistas lateral e dorsal, 

respectivamente, da palpação de vértebras lombares, 

sobre os processos articulares - as setas cheias 

indicam o movimento de pressão ven-tral sobre os 

locais. 
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Tabela 11.7 - Ângulos normais máximos para movimentação das articulações de membros torácicos e pélvicos em 

cães e gatos. 
 

Local da articulação e movimentos permitidos  Ângulo do movimento (graus)  

  Cão Gato 

Escapuloumeral     

• Flexão 6 0 - 7 0  60- 70 

• Extensão 65 - 75 90  
• Hiperextensão 0 20- 30 

• Adução 40 -50  20- 30 
• Abdução 40- 50 80- 90 
• Rotação interna 40- 50 30- 40 
• Rotação externa 40 - 50 30- 40 

Umerorradioulnar     

. Flexão 70- 75 50- 60 

• Extensão 70 - 75 80- 90 
• Hiperextensão 0 0- 5 

• Supinação 80- 90 90- 110 
• Abdução 40 -50  40- 50 

Carporradioulnar     

• Flexão 155-160 130- 140 

• Extensão 20- 30 30- 40 

Coxofemoral     

. Flexão 70 - 80 50- 60 

• Extensão 80- 90 100- 110 
• Adução 70- 80 60- 70 

• Abdução 30 -40  20- 30 
• Rotação interna 51 - 60 35 - 45 
* Rotação externa                       "* 80- 90 80- 90 

Femorotibial     

. Flexão 65 - 75 50- 60 

* Extensão 65 - 75 90  
* Hiperextensão 0 10- 20 

Tibiotarsometatarsal     

. Flexão 65 - 75 50- 60 

• Extensão 90-110 90- 110 
• Inversão 40- 50 10- 20 
• Eversão 40 -50  30- 40 

cussão mais adiante), todas permitem que se rea-

lizem os movimentos de flexão e extensão. Desse 

modo, na busca de alterações, o clínico deverá 

aplicar uma das mãos envolvendo toda a articula-

ção a ser examinada e, com a outra, apoiá-la em 

um osso distai à região, realizando os movimen-

tos de flexão (diminuição da angulação entre os 

ossos) e extensão (aumento da angulação entre 

os ossos) (Fig. 11.72, A a D). 

Nesse momento, o examinador deverá se ater 

a sinais de crepitação, que podem indicar luxação, 

alterações inflamatórias ou neoplásicas; tumefações 

e aumento de temperatura local, indicativo de 

artrites infecciosas; restrição ou exacerbação de 

movimento, sugestivo de luxações e, por último, 
dor, que sempre estará relacionada aos processos 
citados anteriormente. A comparação com a arti-
culação contralateral sadia deverá sempre ser rea-
lizada a fim de se desfazerem dúvidas. 

Palpação Específica de 

Algumas Articulações 

Articulação Coxofemoral 

Além da flexão e extensão, esta articulação 
permite os movimentos de abdução, adução, ro- 
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Figura 11.72 - Palpação da articulação tibiotarsometatarsal em flexão (A), em extensão (B) e da articulação carporradioulnar em flexão 

(C) e extensão (D). As setas cheias mostram o local de apoio na articulação e as setas vazadas, os movimentos a serem realizados. 

tacões interna e externa e hiperextensão. Para 

realizá-los, o clínico deverá abranger a articula-

ção femorotibial com uma mão e localizar o 

trocanter maior, apoiando-o com a outra mão (Fig. 

11.73, A e B). Em animais obesos, nos quais a 

identificação do trocanter maior se torna difícil, o 

encontro da tuberosidade isquiática e crista ilíaca 

facilita a palpação trocantérica, uma vez que esta 

se localiza, aproximadamente, no espaço 

médio entre elas. 

A luxação coxofemoral, bem como as fratu-

ras de colo e cabeça do fémur, são as alterações 

mais comuns e, quando realizados os exames  

anteriormente descritos, são observadas restrição 

de um ou mais movimentos e crepitação.  

Teste de hiperextensão para avaliação do com-

primento dos membros. Como a maioria das luxa-

ções coxofemorais dá-se no sentido dorso-cranial, 

o encurtamento do membro luxado sempre ocor-

rerá. Esse teste é realizado quando o examinador 

posta-se atrás do animal, que está cm estação, 

aplicando os polegares em cada uma das tubero-

sidades isquiáticas (Fig. 11.74, A) e, simultanea-

mente, os quatro dedos restantes de cada mão sobre 

a face anterior do terço médio dos fémures direito 

e esquerdo. Assim posicionadas as mãos, o clí- 
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nico eleva os membros pélvicos em relação ao solo, 

dcixando-os paralelos entre si, com o animal apoiando-

se apenas com os membros torácicos cm posição de 

aclive. Então, compara-se a simetria dos mem-

bros, tomando-se como referência ou os calcâ-

neos ou as extremidades distais das falanges (Fig. 

11.74, B c C}. Nesse caso, o membro luxado estará 

mais curto. 

Teste de compressão trocantérica. É utilizado para 

avaliar se há instabilidade articular coxofemoral 
(subluxaçõcs e luxações), quer de origem traumá-

tica, quer nos casos graves de displasia. O pacien-

te é posicionado em decúbito lateral, com o mem-

bro a ser examinado do lado oposto ao decúbito. O 

clínico estabiliza a articulação femorotibial com urna 

mão c, com a outra mão espalmada, aplica-a sobre 

o trocanter maior. Com movimentos simultâneos, o 

examinador realiza uma força de pressão contra a 

cavidade acetabular, através do trocanter maior, e 

abduz a articulação em cerca de 45°, tracionando-

se lateralmente o joelho. Quando há instabilida-

de, ouve-se e sente-se uma crepitação, momento 
em que ocorre, temporariamente, a redução da 

cabeça do fémur na cavidade acetabular. 

Articulação Femorotibial 

. 

Dois exames principais são realizados nesta 

articulação e destinam-se a avaliar instabilidades 

entre patela e fémur e entre fémur e tíbia.  

Avaliação de instabilidade patelar. Tem como 

objetivo diagnosticar subluxações ou luxações de 

patela. O animal deve ser posicionado em decúbito 

lateral, com o membro pélvico a ser examinado 

do lado oposto ao decúbito. Com a articulação em 

repouso (semifletida), o examinador aplica uma 

das mãos sobre a face anterior da articulação fe-

morotibial, individualizando a patela entre o po-

legar c o indicador. A outra mão é posicionada 

posteriormente à articulação tibiotarsal. Assim, são 

realizados movimentos de flexão (Fig. 11.75, C 

e Z)) e extensão (Fig. 11.75, A e B), partindo-se 

dos tarsos, simultaneamente à tentativa de movi-

mentos lateral e medial da patela, em relação à 

fossa troclear. A luxação ou subluxação patelar é 

mais facilmente palpada quando a articulação está 

em extensão. Nesse momento, o clínico aproveita 

o deslocamento patelar para palpar o sulco troclear 

e avaliar o seu grau de arrasamento, grau de saliên-

cia dos côndilos e inserção medial da crista tibial; 

todos fatores anatómicos que influenciam no de-

senvolvimento das luxações congénitas de patela. 

Se o animal é obeso ou muito pequeno, ha-

verá dificuldade de se identificar a patela. O clí-

nico poderá se nortear palpando a crista tibial, 

deslizando o seu dedo dorsalmente até que note 

uma depressão de consistência firme (ligamento 

retopatelar inferior) e, logo em seguida, uma es-

trutura dura, ovalada, que é a patela.  

 

 

Figura 11.73 - (A e B) Localização do trocanter maior (seta 

cheia) e epicôndilo lateral.  

- 
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Figura 11.74 - Teste de hiperexten-são 

da articulação coxofemoral: (A) 

aplicação de polegares (seta vazada) e os 

demais dedos na face anterior dos 

fémures (seta cheia). (B) Movimento de 

hiperextensão (setas em curva) 

comparando-se a simetria entre os 

calcâneos (seta reta - (C). 

' Teste de "gaveta". Destina-se a diagnosticar 
instabilidades (distensão ou ruptura) dos ligamen-
tos cruzados cranial e caudal. O animal deve ser 
posicionado em decúbito lateral, com o mem-
bro pélvico a ser examinado do lado oposto ao 
decúbito. Com a articulação em repouso 
(semifletida), o examinador aplica uma das mãos 
lateralmente ao fémur, na sua porção interme-
diária. A outra mão é posicionada sobre a tíbia, 
aplicando-se o polegar lateral e caudalmente à 
fíbula, no seu aspecto mais proximal, e os qua- 

tro dedos restantes apoiados na face anterior do 
osso. Após esse posicionamento, são realizados 
movimentos ântero-posteriores da tíbia, em re-
lação ao fémur (Fig. 11.76, A e B). Se houver 
um deslocamento cranial, às vezes seguido de 
crepitação da tíbia, o teste é considerado positi-
vo e designa alterações no ligamento cruzado cra-
nial. Se o deslocamento tibial ocorre no sentido 
posterior, o teste também é considerado positi-
vo e indicativo de anormalidades no ligamento 
cruzado caudal. 
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Articulação Umerorradioulnar 

Os movimentos de flexão e extensão objeti-
vam avaliar a ocorrência de luxação, não-união do 
processo ancôneo e fragmentação do processo 
coronóide medial. 

O animal deve ser posicionado em decúbito 
lateral, com o membro torácico a ser examinado 
do lado oposto ao decúbito. Com uma das mãos 
posicionadas na face posterior da tuberosidade do 
olécrano e com a outra localizada na face anterior 

da porção distai do rádio, o clínico realiza movi-
mentos de extensão e flexão (Fig. 11.77, A a C), 
Nos casos de luxação umerorradioulnar, o exami-
nador observará restrição de movimento, princi-
palmente para extensão, crepitação, rotação me-
dial de rádio e ulna e proeminência na face medial 
da articulação, indicando o deslocamento me-
dial dos côndilos umerais. 

Quando há suspeita de não-união do proces-
so ancôneo, em cães, os mesmos movimentos e 
posicionamento descritos anteriormente deverão 

 

 

 

Figura 11.75 - Avaliação de instabilidade patelar: (A e B), 

identificação da patela (seta vazada reta), com o membro em 

extensão. (C) Movimento de flexão (seta em curva), (D) com 

aprisionamento da patela (seta cheia). 
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Figura 11.76 - (A e B) Teste de "ga-

veta": as mãos estão posicionadas 

sobre o fémur e a tíbia, com o polegar 

pressionando a face lateral e posterior 

da fíbula, em sua porção mais 

proximal. As setas cheias indicam a 

tentativa de movimento ântero-

posterior da tíbia, em relação ao 

fémur. 

  

Figura 11.77 - Palpação da articulação umerorradioulnar: (A) localização do olécrano (seta cheia), (B) movimento de extensão 

(seta vazada) (C) e de flexão (seta vazada). 

 

M 
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ser realizados, com especial atenção à ocorrência 
de crepitação e dor articular. 

A fragmentação do processo coronóide me-
dial caracteriza-se por discreta crepitação articu-
lar, às vezes imperceptível, com restrição ao 
movimento de flexão e dor manifestada, princi-
palmente quando o examinador, ao palpar a arti-
culação, posiciona e pressiona medialmente, com 
um de seus dedos, a face medial entre rádio e 
nina, na região mais proximal possível. 

Articulação Escapuloumeral 

Além da flexão c extensão, esta articulação 
permite os movimentos de abdução, adução e 
rotações interna e externa. Para realizá-los, o clí-
nico deverá posicionar o animal em decúbito la-
teral, com o membro torácico a ser examinado do 
lado oposto ao decúbito. A seguir, com uma das 
mãos, deverá localizar o processo acrômio, que 
designa a porção mais inicial da crista escapular 
e, a seguir, distalmente, a cavidade glenóide. Em 
uma posição ventroanterior, a porção anterior da 
cabeça umeral será localizada. Nesse momento, 
o examinador posiciona dois dedos (indicador e 

polegar) sobre a cabeça umeral com o intuito de 
apreendê-la, para, com a outra mão, aplicada cau-
dalmente à articulação umerorradioulnar, realizar 
os movimentos já descritos (Fig. 11.78, A e B). 

Embora as luxações escapuloumerais sejam 
pouco frequentes em razão da proteção forneci-
da pelo tórax e musculatura lateral, durante a pal-
pação será observada restrição de movimento, prin-
cipalmente para flexão e extensão, além de dor. 

Já nos casos de osteocondrite dissecante da 
cabeça do úmero, o clínico observará intensa 
manifestação de dor c crepitação, principalmente 
quando realizar os movimentos de rotações 
interna e externa. A pressão digital profunda so-
bre o aspecto caudal da cavidade glenóide tam-
bém evidencia, quando em extensão, o processo 
doloroso e a percepção de crepitação, nessa en-
fermidade. 

Tendões, Ligamentos e Músculos 

A palpação destas estruturas pode revelar, ape-

nas subjetivamente, nos casos de processos inflama-

tórios, aumento de sensibilidade e tumefações. Assim, 

os exames auxiliares de ultra-sonografia são mais 

 

 

 

 

 

Figura 11.78 - Palpação da articulação escapuloumeral: (A) identificação e 

aprisionamento da cabeça do úmero (seta cheia) e movimento de flexão. (B) 

Identificação da porção caudal da cabeça do úmero (seta cheia) em que ocorre 

crepitação evidente na osteocondrite dissecante da cabeça do úmero. 
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úteis por fornecerem com exatidão a identificação 

de descontinuidadc do padrão das fibras, bem como 

a evidenciação de exsudação de líquido inflamató-

rio e na avaliação de alterações no padrão tecidual. 

Termos Utilizados para a Compreensão de Planos, 

Posições e Direções Relativas ao Corpo de um 

Animal 

• Plano: é uma superfície, real ou imaginária, 

ao longo da qual dois pontos quaisquer po 

dem ser conectados por uma linha reta.  

- Plano mediano: divide longitudinalmente 

a cabeça, o corpo ou os membros em me 

tades iguais, direita e esquerda.  

- Plano sagital: passa através da cabeça, do 

corpo ou dos membros, paralelamente ao 

plano mediano. 
- Plano transversal: corta transversalmente 

a cabeça, o corpo ou os membros em um 

ângulo reto ao longo do seu eixo maior, ou 

transversalmente, através do eixo maior de 

um órgão ou de uma região anatómica.  

- Plano dorsal: passa em ângulos retos aos 

planos mediano e transversal e, conseqiien- 

temente, divide o corpo, ou a cabeça, em 

porções dorsal e ventral. 
 

• Dorsal: na direção ou relativamente próximo 
ao dorso e às superfícies correspondentes da 

cabeça, do pescoço e da cauda; quanto aos 

membros, indica a face superior do carpo, me- 

tacarpo, tarso, metatarso e dedos (lado opos 

to ao dos coxins). 

• Ventral: na direção de, ou relativamente próxi 

mo ao abdome e às superfícies corresponden 

tes da cabeça, do pescoço, do tórax e da cauda. 

Não deve ser empregado para os membros. 

• Medial: na direção do, ou relativamente pró 

ximo ao plano mediano. 

• Lateral: estrutura distante ou relativamente 
afastada do plano mediano. 

• Cranial: na direção da, ou relativamente pró 

ximo à cabeça; nos membros, usa-se como 

proximal para o carpo e o tarso. Quando se re 

fere à cabeça, o termo é substituído por rostral. 

'• Rostral: na direção do ou relativamente próximo 

ao nariz; termo usado somente para a cabeça. 

• Caudal: na direção da, ou relativamente pró 

ximo à cauda; nos membros, aplica-se distai 

para o carpo e o tarso. 

• Proximal: relativamente próximo à raiz ou à 

origem principal; utilizado para a extremida 
de fixa dos membros e cauda unidos ao corpo. 

 

• Distai: afastado da raiz ou origem principal;  

nos membros e cauda, usa-se para a extremi 

dade livre. 

• Palmar: face da mão em que os coxins estão 

localizados - a face que entra em contato com 

o solo quando o animal está com os quatro 

membros em estação. 

• Plantar: a face do pé em que os coxins estão 

localizados, ou seja, face que entra em con 

tato com o solo quando o animal está com os 

quatro membros em estação*. 

• Eixo: a linha central do corpo ou de qualquer 

de suas regiões. 

• Axial e Abaxial: relativo ou pertencente ao 

eixo. Quando se referir aos dedos, o eixo fun 

cional dos membros deve passar entre o ter  

ceiro e o quarto dedos. A face axial de cada 

dedo volta-se para o eixo, enquanto a face 

abaxial afasta-se dele. 

• Flexão: movimento de um osso em relação a 

outro, de tal modo que o ângulo formado por 

sua articulação é reduzido. 

• Extensão: movimento de um osso sobre o 

outro, de maneira que o ângulo por sua arti 

culação aumenta. A extensão além de 1.800 

é denominada de hiperextensão. 

• Abdução: movimento de uma porção do cor 

po afastando-se do plano mediano.  

• Adução: movimento cm direção ao plano 

mediano. 

• Rotação: movimento de uma porção ao redor 

do seu eixo logitudinal. A direção de rotação 

de um membro ou do segmento de um mem 

bro sobre o seu eixo longitudinal é designa 

da pela direção do movimento de sua face 

cranial ou dorsal. 

• Supinação: rotação lateral de um apêndice,  

de maneira que a face palmar ou plantar de 

membros torácicos e pélvicos volta-se em sen 

tido medial ou dorsal. 

• Pronação: rotação medial de um apêndice da 

posição supina, de modo que a face palmar 

ou plantar fique voltada ventralmente.  
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Semiologia da Pele 

RONALDO LUCAS 

"O HOMEM É O ÚNICO ANIMAL QUE SE RUBORIZA. O PIOR É QUE TEM MOTIVOS." 
(Mark Twain) 

INTRODUÇÃO 

A pele é o maior órgão de um organismo - aquele que determina as 

formas, dá características às raças e mantém o recobrimento piloso, tão 

nobre em algumas espécies que por décadas, e ainda hoje, queremos 

usá-las ou imitá-las como vestimenta. 

É a barreira anatómica e fisiológica entre o organismo e o meio am-

biente, promovendo proteção contra injúrias físicas, químicas e microbio-

lógicas. É sensível ao calor, ao frio, à dor, ao prurido e à pressão. 

Justamente por ser um órgão tão exposto o tegumento sofre várias 

agressões, refletindo na casuística das clínicas e hospitais veterinários 

grande parte do atendimento destinado a casos de dermatologia -

dependendo do autor consultado estima-se que os casos de dermato-

logia em medicina veterinária, mormente na clínica de pequenos ani-

mais, representam 30 a 75% de todos os atendimentos, quer como queixa 

principal ou como queixa secundária. Em nosso território, os levanta-

mentos são escassos, porém aqueles pouco realizados revelam resulta-

dos semelhantes aos estrangeiros.  

Este sistema pode, ainda, apresentar-se alterado quando outros órgãos 

são acometidos. A pele pode ser considerada o "espelho do organismo", 

refletindo processos instalados internamente, aumentando ainda mais as 

queixas de processos cutâneos indicados pelos proprietários dos animais. 
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Funções da Pele 

Pode-se relacionar inúmeras funções ligadas 

ao tegumento: 

• Proteção contra perdas: possibilita um meio in 
terno adequado para outros órgãos e impede a 
perda de água, eletrólitos e macromoléculas. 

• Proteção contra injúrias externas; químicas, físi 

cas ou microbiológicas, contando, neste último 

caso, com uma variedade de bactérias e fungos 

que faz parte da microbiota e impede a "ocupa 

ção de seu habitaf por agentes oportunistas. 

• Produção de estruturas queratinizadas, como 
pêlos, unhas e a camada córnea, que novamente 

irão colaborar com as funções de proteção contra 

lesões, frio e com a movimentação e obtenção 

de alimentos. 

• Flexibilidade: além da colaboração clássica com 

a proteção contra lesões físicas, esta proprie 

dade, mais observada nos mamíferos, é que 

permite às espécies grande capacidade de rea 

lizar diferentes movimentos. 

• Termorregulação: pela sustentação do manto 

piloso, regulação dos vasos sanguíneos e da 

função glandular. 
• Reservatório: pode estocar eletrólitos, água, 

vitaminas, ácidos graxos, carboidratos, proteí 

nas, entre outros. 

• Imunorregulação: apresenta imunidade celu 

lar e humoral capaz de controlar infecções ou 

inibir o desenvolvimento de neoplasias. 

• Pigmentação: processada na pele, a melanina 

determina a coloração dos pêlos e da pele, pro 

movendo proteção contra os efeitos dos raios 

solares não só pela absorção, como também 

pela difusão da radiação ultravioleta. 

• Secreção: as glândulas sudoríparas e sebáceas 
apresentam diferentes funções ligadas à ma 

nutenção e à lubrificação do recobrimento pi 

loso, termorregulação e determinação de odo 

res, entre outras. 

• Produção de vitamina D: esta importante vi 

tamina necessita de sua ativação cutânea, para 

que possa ser utilizada pelo organismo. 

• Identificação: estudos comprovam que as super 

fícies das narinas, espelho nasal, apresentam ca 

racterísticas individuais e podem, a exemplo das 

impressões digitais dos humanos, ser utilizadas 

como nasolabiogramas na identificação e reconhe 
cimento de um determinado animal. 

• Percepção: por meio da complexa e especiali 

zada rede nervosa cutânea, a pele é o órgão 

receptor sensitivo do calor, frio, dor e tato.  

REVISÃO ANATÓMICA 

E FISIOLÓGICA 

A pele se insere ou dá continuidade às mucosas em 
todos os orifícios do organismo (digestivo, respirató-
rio, ocular e urogenital). A pele e os pêlos variam 
quantitativa e qualitativamente entre as diferentes 

espécies, entre as raças numa mesma espécie e in-
dividualmente entre animais de uma mesma raça. 
Existem ainda diferenças entre regiões anatómicas 
de um mesmo indivíduo, além daquelas determina-
das por identificação sexual e etária. 

Geralmente a espessura da pele decresce ven-
tralmente, é mais espessa nas regiões cervical dor-
sal, torácica dorsal, cefálica e base da cauda, sendo 
mais delgada nas regiões das orelhas, axilar, ingui-
nal e perianal. Nessas observações se excluem os 
coxins palmo-plantares. De maneira geral, a espes-
sura da pele varia de 0,4 a 2mm cm felinos e de 0,5 

a 5mm em caninos; nos grandes animais, apresen-
ta-se com 2,2mm em suínos, 2,6mm em ovelhas, 
2,9mm em caprinos, 3,8mm em equinos e 6mm em 
bovinos. O recobrimento piloso acompanha também, 
de maneira geral, o comportamento da pele, sendo 
mais denso nas áreas mais espessas e mais rarefeito 
nas regiões de pele fina. 

O pH da pele tem fundamental importância na 

escolha de um xampu destinado à higienização ou nos 

ditos xampus terapêuticos. Um xampu é considerado 

neutro quando tem o mesmo pH da pele. 

A superfície cutânea dos mamíferos é, de 

maneira geral, levemente ácida. O pH cutâneo dos 

carnívoros domésticos varia de 5,5 a 7,5, na pele 

de bovinos o pH apresenta-se ao redor de 5,5; 

entretanto, nos equinos é que ocorre a maior va-

riação, apresentando-se entre 4,8 e 6,8, chegando 
ao limite de 7,9 quando há sudorese exacerbada. 

Em estudos realizados com cães, pôde-se obser-

var que o pH sofre várias interferências, podendo 

inclusive variar num mesmo animal em diferen-

tes dias. Claramente o pH varia conforme a região 

anatómica, o tipo de manto piloso, a identificação 

sexual, o status sexual e a raça. 

Estrutura da Pele 

A pele compõe-se, essencialmente, de três 

grandes camadas de tecidos: uma camada supe-

rior - a epiderme; uma camada intermediária - a 

derme; e uma camada profunda - a hipoderme ou 

tecido celular subcutâneo.  
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Os queratinócitos dessa camada sintetizam grâ-

nulos lamelares, que terão importância na barrei-

ra de proteção oferecida pela epiderme.  

Camada granulosa. É assim denominada pois 

suas células caracterizam-se pela presença de grande 

quantidade de grânulos, de tamanho e forma irre-

gulares, compostos por querato-hialina. Em pele 

recoberta por pêlos apresenta de duas a quatro 

camadas, já em peles desprovidas de pelame apre-

senta-se com quatro a oito camadas. As células desta 

camada apresentam-se nucleadas, achatadas e 

basofílicas, contendo em seu citoplasma grânulos 

basofílicos e irregulares. Esses grânulos são com-

postos de polifilagrina e citoqueratinas, precurso-

res da filagrina e do envelope queratinizado da ca-

mada córnea, respectivamente. A filagrina apre-

senta duas funções: agrega e alinha os filamentos 

de queratina, além de produzir a matriz que in-

terpõe tais filamentos no corneócito (célula da 

camada córnea); é fonte de aminoácidos livres que 

garantem a hidratação normal da camada córnea. 

Camada lúcida. É uma camada fina de células 

anucleares, mortas e completamente queratinizada. 

Está situada entre a camada granulosa e a camada 

córnea, apresenta-se homogénea e suas células 

contêm uma substância semifluida, denominada 

eleidina. Essa camada celular ocorre exclusivamente 

em coxins palmo-plantares e plano nasais, inexistindo 

em outras regiões do corpo. 

Camada córnea. É a camada mais externa da 

epiderme, composta por queratinócitos em sua fase 

final de desenvolvimento. É uma camada compos-

ta basicamente por algumas camadas de células 

envoltas por uma matriz lipídica. As células, cha-

madas de corneócitos, apresentam-se anucleares e 

de coloração eosinófila. Os corneócitos são constan-

temente perdidos por um processo denominado 

descamação. O número de corneócitos perdidos, 

assim como a espessura da epiderme, são mantidos 

pela velocidade de reprodução da camada basal. Em 

seu último estágio de diferenciação, o queratinóci-

to apresenta uma estrutura altamente especializa-

da em sua periferia, chamada de envelope celular, 

que possui funções protetoras por conter políme-

ros insolúveis, que são desenvolvidos a partir de pro-

teínas sintetizadas na camada espinhosa. Esse en-

velope queratinizado e impermeável oferece suporte 

estrutural às células e resiste à invasão de micro-

organismos e agentes ambientais deletérios. 

Os corneócitos apresentam-se cobertos por um 

filme homogéneo, formado a partir de secreção 

sebácea e lipídeos intercelulares, tendem a ocul-

tar a estrutura das escamas e suas junções inter- 

celulares. Os lipídeos têm um importante papel 

na diferenciação, estruturação e função da epider-

me. Sua constituição muda dramaticamente du-

rante o processo de queratinização. No início, as 

células contêm uma grande concentração de fos-

folipídeos e finalmente predominam ceramidas, 

colesterol e ácidos graxos. As células da camada 

córnea contêm seis vezes a concentração de lipí-

deos encontrados nas células da camada basal. Es-

sas evidências sugerem que os lipídeos de super-

fície de animais são de origem epidérmica, ao passo 

que, nos humanos, se originam das glândulas se-

báceas. Todos os elementos, quais sejam, a que-

ratina intracelular, o envelope celular queratinizado 

e os lipídeos intercelulares, assumem papel im-

portante na estabilidade estrutural e funcional da 

epiderme, principalmente da camada córnea. 

Se considerarmos a epiderme, mais especifica-

mente a camada córnea, como um muro, teremos, no 

lugar de tijolos, corneócitos e no lugar de cimento, 

lipídeos. Fica claro observarmos que um muro bom é 

aquele com bons tijolos e bom cimento, ambos na 

proporção ideal. Havendo qualquer falha em um dos 

dois elementos o muro pode ruir. 

Melanócitos. São o segundo tipo celular encon-

trado na camada basal, encontrados também na matriz 

dos folículos pilosos e nos duetos de glândulas se-

báceas e sudoríparas. São células que, à coloração 

habitual por H&E, aparecem como células claras, 

com núcleo pequeno e hipercromático, além de 

citoplasma transparente, levemente basófilo. Co-

lorações pela prata evidenciam a natureza dendrítica 

dos melanócitos (Fig. 12.1), com numerosos pro-

longamentos longos e ramificados que se relacio-

nam com células da camada espinhosa suprajacente. 

No geral existe um melanócito para cada 10 a 20 

queratinócitos. Os melanócitos, conjuntamente com 

os queratinócitos com que funcionalmente se relaci-

onam, constituem as unidades epidermo-melânicas 

da pele. 

Essas células apresentam, no seu citoplasma, 

organelas especializadas denominadas melanos-

somas, onde ocorre a síntese e a deposição de 

melanina pelo armazenamento de tirosinase arma-

zenada pelos ribossomos. Os melanócitos também 

apresentam algumas funções bem determinadas: 

promovem a coloração responsável pela proteção 

e atração sexual; protegem contra radiações, es-

pecialmente a radiação ultravioleta (UV); partici-

pam nos processos inflamatórios. Há teorias que 

propõem que, apesar de absorver as UVA e UVB, 



 

Figura 12.1 - Esquema de corte histológico 

de pele, com detalhes do bulbo piloso, rede 

vascular da derme e melanócito. Desenho 

de Fernando Tadeu Tavares Fernandez. 
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a mclanina não consiga absorver todas as frequên-
cias de radiação UV; porém, parece participar da 
fotoproteção inativando radicais livres produzidos 
em resposta às demais faixas de UV. 

A melanina é responsável pela pigmentação 
da pele e dos pêlos. A pigmentação cutânea se 
dá de duas maneiras: aquela decorrente de infor-
mação genética, sem influência de outros fato-
rcs, e a pigmentação facultativa, na qual a pig-
mentação é influenciada por vários fatores, entre 
eles, a radiação UV, desequilíbrios hormonais e 
processos inflamatórios. O pigmento melânico 
compreende dois tipos de melanina que, habitu-
almente, se apresentam em mistura: a cumelanina, 
polímero marrom derivado da tirosina e as feome-
laninas, compostos amarelo-avcrmelhados que 
também se originam da tirosina, porém com um 
composto intermediário, a dopaquinona. Os que-
ratinócitos influenciam a proliferação, o número 
de dendritos e a produção melânica dos mela-
nócitos por meio de fatores solúveis, sendo o mais 
ativo o FGF, produzido pelos queratinócitos em 
fase de divisão celular intensa. Outros fatores que 
interferem na atividade melanocítica são hor-
monais (MSH - hormônio estimulador do mela-
nócito e hormônios sexuais), mediadores de infla-
mação, vitamina D,, além dos já citados fatores 
genéticos. Particularmente o a-MSH é um 
pcptídio neuroimunomodulador e antiinflamatório 
que é sintetizado e liberado pelos queratinócitos, 
células de Langerhans, fibroblastos e células endo-
teliais, além dos próprios melanócitos. Os recep-
tores para esse peptídeo podem ser encontrados 
também nestas células. O a-MSH diminui a produ-
ção de citocinas pró-inflamatórias, funciona como 
antagonista da interleucina I, modulando assim 
a inflamação cutânea e as doenças hiperprolife-
rativas da pele. Esses efeitos podem ser mais sig-
nificativos que os efeitos de pigmentação que este 
peptídeo provoca na epiderme. 

Observando as ações do a-MSH na epiderme, 
pode-se compreender melhor o fato de grande parte 
das dermatopatias inflamatórias crónicas apresentar-
se hiperpigmentadas. 

Além dos melanócitos, existem outras células 
dendríticas na epiderme, as células de Langerhans. São 

células desprovidas de tirosina, que não aumentam 

de tamanho por estimulação pelo ultravioleta e que 

se coram pelo cloreto de ouro. Possuem os corpús-

culos cm formato de raquete de ténis, que rece-

bem o mesmo nome das células. Atualmente, são 

consideradas células monocitárias macrofágicas, 
atuando no processamento primário de antígenos 
exógenos que atingem a pele. Originam-se na medula 
óssea e são mantidas, não somente a partir de re-
servatórios da medula óssea, mas também através 
da atividade mitótica de uma pequena parcela na 
própria epiderme. Possuem receptores para a por-
ção Fe da IgG, IgE c C;. Graças a essa estrutura 
imunológica, a célula de Langerhans é capaz de 
reconhecer antígenos, processá-los e apresentá-los 
aos linfócitos T, iniciando, assim, sua ativação. E 
possível que, através dessas propriedades imunes, 
tais células participem não somente nas reações de 
sensibilização das dermatites de contato, mas tam-
bém da rejeição de enxertos, na proteção às infec-
ções virais e, também, na eliminação de células neo-
plásicas originadas na pele. Alterações qualitativas 
e quantitativas têm sido registradas em várias doen-
ças, como lúpus eritematoso, vitiligo, micose fun-
góide e atopia. 

Finalmente, existem na epiderme, mormen-
te na camada basal e em folículos pilosos táteis 
especializados, as células de Merkel, que não são 
visualizadas na microscopia óptica convencional, 
porém são evidenciadas na microscopia eletrôni-
ca, onde podem ser evidenciados grânulos que 
contêm substâncias ncurotransmissoras, como a 
enolase neurônio-específica. Sua origem é discu-
tida, considerada como de origem neural, pois estão 
associadas a terminações nervosas e desempenham 
funções táteis e sensitivas. 

Derme 

A derme compreende um verdadeiro gel rico 
em mucopolissacarídeos, fibras colágenas e elásti-
cas, além de diferentes tipos celulares. E um com-
plexo sistema formado de material insolúvel (co-
lágeno e elastina) que protege a pele de forças pro-
vocadas por tensão, ao passo que a substância so-
lúvel (os mucopolissacarídeos) protege a pele de 
forças compressivas. Nessa camada de pele, estão 
alojadas as estruturas anexas da pele, como as glân-
dulas sudoríparas, os folículos de pêlos, as glându-
las sebáceas e o músculo eretor do pêlo, além de 
vasos sanguíneos, linfáticos e estruturas nervosas. 
Como a epiderme de animais não forma cones à 
semelhança daqueles observados na epiderme 
humana, não há a presença de derme papilar e 
reticular. Nos animais a derme é dividida em su-
perficial e profunda. A derme também está envol-
vida na regulação do crescimento e na prolifera-
ção celular. O material extracelular da derme é  
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produzido pelos fibroblastos, que respondem a 

vários estímulos provenientes dos queratinócitos, 

células inflamatórias e estímulos próprios. 

As fibras dcrmicas são produzidas pelos fibro-

blastos e dividem-se em três tipos: colágenas, reti-

culares e elásticas. As fibras colágenas correspon-

dem a 90% das fibras da derme e são divididas em 

14 tipos de colágeno, alguns com funções bem ca-

racterizadas, outras com funções ainda pouco defi-

nidas, porém de maneira geral respondem pela 

estruturação, arranjo arquitetônico da pele e suas 
estruturas anexas, além de participarem da adesão 

dcrmo-epidérmica e permitirem a comunição en-

tre as diferentes camadas do tecido. As fibras elás-

ticas que constituem o sistema elástico da pele estão 

envolvidas, as mais superficiais, na ligação entre 

epiderme e derme e, as mais profundas, pelo seu 

maior teor de elastina, na absorção de choques e 

distensões que se produzem na pele. 

O aumento da mucina, um mucopolissacarídeo 

da derme, é que confere aos cães da raça shar-pei 

sua aparência pregueada. 

A substância fundamental da derme é um gel 

viscoso e elástico originado nos fibroblastos e com-

posto basicamente por mucopolissacarídeos, en-
tre estes a mucina, a fibronectina e a tenascina. 

Essas substâncias têm importante função no de-

senvolvimento e no ciclo da epiderme, membrana 

basal, folículos pilosos e na própria derme, nas 

relações intercelulares, adesão celular ao substra-

to, integridade e permeabilidade vascular. Essa subs-

tância preenche os espaços e envolve todas as 

estruturas da derme, permitindo que eletrólitos, 

nutrientes e mesmo células possam passar dos vasos 

dérmicos para a epiderme que é avascular. Parti-

cipa ainda da estocagem e homeostasia da água, 

no suporte da estrutura dérmica, na lubrificação e 
na orientação, crescimento e diferenciação das fibras 

colágenas. 

A derme c ocupada por células esparsamente 

dispostas. Encontram-se nesta camada de pele os 

fibroblastos, os dendrócitos dérmicos, que são cé-

lulas apresentadoras de antígenos e os mastócitos. 

Ocasionalmente podemos observar os neutrófilos, 

eosinófilos, linfócitos, histiócitos e plasmócitos. 

Pêlos e Folículos 

Os pêlos são estruturas filiformes constituí-

das por células queratinizadas produzidas pelos 

folículos pilosos. Compõem-se de uma parte livre, 

a haste, e uma porção intradérmica, a raiz. Ane- 

xam-se ao folículo piloso: a glândula sebácea e o 

músculo erctor do pêlo. 

Os pêlos desenvolvem-se a partir dos folículos 

pilosos. Não há formação de novos folículos pilo-

sos após o nascimento. Nos filhotes apenas o tipo 

de pêlo produzido é diferente e posteriormente é 

substituído pelo pelame do adulto. As porções do 

folículo piloso encontram-se pormenorizadas na 

Figura 12.1. Pode-se considerar a existência de dois 

tipos de pêlos, o primário e o secundário. Cada 

pêlo primário possui uma glândula sebácea e o mús-

culo eretor, além de emergir separadamente por 

um poro; já os pêlos secundários são acompanha-

dos apenas pela glândula sebácea e emergem em 

grupos por um mesmo poro. De 5 a 20 pêlos se-

cundários acompanham cada pêlo primário. As 

diferenças proporcionais e qualitativas entre os dois 

tipos de pêlos é que determinam os tipos de pelames 

observados nas diferentes raças de animais inde-

pendentemente da espécie.  

Entre as diferentes espécies domésticas, sabe-

se que os felinos, caninos, caprinos, suínos e ovi-

nos apresentam pêlos primários e secundários; já 

os bovinos c equinos apresentam apenas os pêlos 

primários compondo o recobrimento piloso. 

Os folículos pilosos de animais com pêlos li-

sos apresentam-se retos e, naqueles animais com 

pelame crespo, apresentam-se com conformação 

espiral. 

A haste dos pêlos é composta pela cutícula 

externa, córtex e medula. A camada cortical é 

composta de células fortemente compactadas, que 

contêm o pigmento do pêlo, que determina sua 

coloração, ao passo que, na medula, os queratinócitos 

se agregam mais frouxamente e também nesta região 

pode haver a presença de pigmento, porém este 

não será determinante na coloração do pêlo. A 

cutícula é composta por células cornificadas e 

anucleadas. 

Os pêlos secundários possuem uma medula 

menos desenvolvida e uma cutícula mais proemi-

nente, já o lanugo não apresenta medula. O princi-

pal componente dos pêlos é a queratina e partici-

pam de sua estrutura cerca de 20 aminoácidos. 

Os pêlos são estruturas características dos 

mamíferos, são importantes na termorregulação e 

na percepção sensorial, além de exercerem fun-

ções igualmente protetoras àquelas referidas na 

pele. Apresentam ainda importante função na 

preservação do organismo contra os raios solares. 

A habilidade dos pêlos em regular a temperatura 

corporal está diretamente ligada a sua espessura, 

comprimento e densidade.  
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A coloração e o brilho do pêlo estão igual-
mente relacionados à regulação térmica e à refle-
xão de raios solares. 

Os pelames crescem numa inclinação de 30 a 
60° e a direção do crescimento é geralmente cra-
niocaudal e dorsoventral. Esta disposição particu-
lar facilita a movimentação dos animais bem como 
o escoamento da água, promovendo uma secagem 
mais rápida. 

Ciclo do Pêlo 

Os pêlos não crescem continuamente, haven-

do alternâncias de fases de crescimento e repou-

so, que constituem o ciclo do pêlo (Fig. 12.2). A 

fase de crescimento denominada anágena caracte-

riza-se pela intensa atividade mitótica da matriz. 

Nessa fase, o pêlo se apresenta na máxima expressão 

estrutural. Segue-se a fase catágena, durante a qual 

os folículos regridem a um terço de suas dimen-

sões anteriores, interrompe-se a melanogênese na 

matriz e a proliferação celular interrompe-se até 

cessar. As células da porção superior do bulbo 

continuam sua diferenciação à haste do pêlo, cons-

tituída somente por córtex e membrana radicular 

interna até que o bulbo se reduza a uma coluna 

desorganizada de células. Na última fase, a telógena, 

a extremidade do pêlo assume a forma de clava, 

constituindo o "pêlo em calva", ainda aderido ao 

saco folicular por retalhos de queratina. Isto significa 

que o pêlo está prestes a se desprender, os folí-

culos estão quiescentes, com menos da metade 

de seu tamanho original e há uma desvinculação 

completa entre a papila dérmica e o pêlo em eli-

minação. A duração de cada uma das fases do ciclo 

varia com a idade, a região do corpo, a raça e o 

sexo e pode ainda ser modificada por fatores fisio-

lógicos e patológicos. 

O ciclo do pêlo e, conseqúentemente, o manto 

piloso dos animais sofre influência de uma série 

de fatores, como o fotoperíodo, temperatura am-
biente, nutrição, hormônios, estado geral de 
higidez e genética, além de fatores intrínsecos, 
que incluem fatores de crescimento e citocinas 
produzidas pelos folículos, papila dérmica e ou-
tras células. 

Em climas bem definidos, há maior queda 
de pêlos na primavera e no outono, porém esse 
fenómeno parece não se repetir em climas tro-
picais, nos quais há uma exposição contínua a 
grandes períodos de luz e consequente queda 
constante de pêlos em algumas raças de animais. 
Porém, mesmo em nosso clima, observamos que 
animais, especialmente os cães de pêlo longo, 
como o poodle, por exemplo, apresentam pouca 
queda de pêlos; já os animais de pêlo curto, como 
o boxer, apresentam queda constante de grande 
quantidade de pêlos, que muitas vezes levam 
seus proprietários a procurarem atendimento ve-
terinário. Gomo isso pode ser explicado? Existe 
uma diferença no ciclo de pêlos de animais de 
diferentes raças? 

Apesar de existirem poucos trabalhos com ci-
clos de pêlos, existe uma definição muito precisa 
do comportamento do couro cabeludo em huma-
nos, onde o anágeno pode durar de 2 a 5 anos, o 
catágeno dura cerca de 3 semanas e o telógeno, de 
3 a 4 meses. Ainda se deve observar que os pêlos 
não se encontram todos na mesma fase; há uma troca 
de pêlos em mosaico tanto no couro cabeludo de 
humanos como no manto piloso de animais. Obser-
va-se que, em humanos, 85% dos pêlos encontram-
se em fase anágena, 1% na fase catágena e 14% em 
fase telógena. Sabe-se que, em cães, a fase catágena 
também é aquela que está em menor proporção de 
2 a 4%, independentemente do comprimento do 
pelame, porém há diferenças entre as proporções 
da fase anágena e telógena em animais de pêlo lon-
go e curto. 

A assertiva: "... o pêlo reflete o estado de saúde 

de um animal..." fica facilmente explicável quando 

observamos todos os fatores que podem interferir 

no ciclo dos pêlos. 

Da mesma maneira, entende-se melhor por 

que os quadros hormonais estão frequentemente 

associados a falhas (alopecia) no recobrimento 

piloso. 

Por analogia, pode-se acreditar que o mesmo 

comportamento em termos de duração e propor-

ção das fases observado nos humanos ocorre em 

animais de pêlo longo. Observações clínicas revê- 

 
Telógena Anágena 

Figura 12.2 - Representação esquemática das fases de cres-

cimento do pêlo. 
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Iam que animais com este tipo de pelame demo-
ram cerca de 18 a 24 meses para recuperar a pelagem 
quando submetidos à tosa. Um estudo recente 
realizado em nosso meio comprova que, no caso 
de animais de pêlo curto (utilizaram-se nesse 
experimento beagles), a proporção é de 30% dos 
pêlos em fase anágena e 70% em fase telógena. 
Soma-se a esta informação que, pela mesma obser-
vação já referida, animais de pêlo curto submeti-
dos à tosa recuperam o manto piloso em 4 a 8 
semanas. Essas observações são suficientes para 
explicar por que animais de pêlo curto perdem 
maiores quantidades de pêlos que animais de pêlo 
longo. Pode ser que o proprietário de um animal 
de pêlo curto tenha trabalho em higienizar o am-
biente, enquanto o proprietário de um animal de 
pêlo longo terá trabalho em higienizar o pêlo de 
seu animal com escovação e tosa. Esse último 
recurso é totalmente dispensado em animais de 
pelame curto. 

Glândulas Anexas 

Glândulas Sebáceas 

Estão presentes em toda a pele, à exceção 
dos coxins e plano nasal. Desembocam sempre 
no folículo piloso (unidade pilosebácea). Apre-
senta-se em maior número nas junções mucocu-
tâneas, no espaço interdigital, na região cervical 
dorsal, na região mentoniana e na região dorsal 
da cauda dos carnívoros. 

A secreção das glândulas sebáceas é do tipo 
holócrino denominada sebum, que mantém a pele 
macia, formando uma película de emulsão que 
se espalha por toda superfície cutânea e tende a 
manter a camada córnea hidratada, impedindo a 
perda de água dessa camada. Essa secreção tam-
bém se encontra como um filme envolvendo os 
pêlos, possibilitando maciez e brilho a estas es-
truturas. O sebum colabora também, juntamente 
com a secreção das glândulas sudoríparas, na for-
mação de uma barreira física e química contra 
patógenos. 

As glândulas sebáceas sofrem influência nu-
tricional e controle hormonal, os andrógenos cau-
sam hipertrofia e hipcrplasia e os estrógenos e 
glicocorticóidcs causam involução. 

Glândulas Sudoríparas 

As glândulas sudoríparas, anteriormente clas-
sificadas como apócrinas e écrinas, são atualmen-
te classificadas em epitriquiais e atriquiais. 

As glândulas sudoríparas epitriquiais estão 
presentes na pele recoberta por pelame, apre-
sentam-se geralmente espiraladas e saculadas ou 
tubulares. Estão localizadas abaixo das glându-
las sebáceas e a abertura de seu dueto é acima 
da abertura destas glândulas (ver Fig. 12.1). São 
maiores e mais numerosas próximas às junções 
mucocutâneas, no espaço interdigital c na região 
cervical dorsal. Essas glândulas não são inervadas 
e aparentemente exercem funções antimicrobi-
anas e de feromônios. Essas glândulas estão pre-
sentes em caninos, felinos, suínos, caprinos, 
ovinos, equinos e bovinos. 

Já as glândulas sudoríparas atriquiais são en-
contradas exclusivamente nos coxins palmo-plan-
tares, apresentam-se levemente espiraladas e es-
tão localizadas na derme profunda ou no tecido 
subcutâneo. Nesse caso, as glândulas são fortemente 
inervadas. Essas glândulas estão presentes nos 
carnívoros domésticos. 

Sudorese 

A frequência da sudorese e as circunstânci-
as em que ocorre em caninos e felinos são pouco 
compreendidas. Alguns autores consideram que 
os cães, especialmente o pastor alemão e o golden 
retriever, apresentam uma discreta sudorese em 
região axilar, inguinal e abdominal ventral. Ou-
tros autores consideram que a sudorese somen-
te ocorre em estados de excitação ou febre ex-
trema. Finalmente há aqueles que consideram 
que não há sudorese de glândulas epitriquiais em 
cães e gatos. Porém, todos concordam que am-
bas as espécies apresentam sudorese em coxins 
palmo-plantares decorrente da função das glân-
dulas atriquiais. 

Os equinos apresentam sudorese intensa em 
resposta a exercícios. Na verdade, equinos e hu-
manos são as únicas espécies capazes de produ-
zir grandes quantidades de suor, que é o princi-
pal elemento na termorregulação dessas espé-
cies. Os bovinos também têm a sudorese como 
importante componente na perda de calor, em-
bora possa haver variação na densidade de glân-
dulas sudoríparas de uma raça para outra. As es-
pécies ovina e caprina também apresentam su-
dorese em resposta ao calor, mas esta é produ-
zida em pequena quantidade e de maneira in-
termitente. Após alguns episódios de sudorese, 
as glândulas podem entrar em fadiga e não mais 
produzir o suor. 
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Glândulas Especializadas dos 

Carnívoros Domésticos 

Incluem as glândulas pcrianais, os sacos anais, 

as glândulas das orelhas e as glândulas da cauda. 

As glândulas perianais ou cincum-anais são glân-

dulas sudoríparas que se desenvolvem desde o 

nascimento na face interna é externa do ânus e 

também podem ser encontradas no prepúcio e face 

dorsal e ventral da cauda. 

A glândula supracaudal dos cães está localiza-
da na face dorsal da cauda entre a quinta e a sé-

tima vértebras coccígeas; visível em apenas 5% dos 

cães machos, ocorre também em cães selvagens e 

parece envolvida com o reconhecimento olfatório. 

Quando há uma disfunção, essa região se torna 

visível c os pêlos tornam-se oleosos e podem apre-

sentar aspecto graxento. O aspecto histológico 

dessas glândulas é o mesmo das glândulas peria-

nais e são compostas de células ditas hepatóides. 

Já no caso dos felinos há uma concentração de 

glândulas sebáceas na região dorsal da cauda, de-

nominada de órgão supracaudal. A testosterona 

apresenta ação estimuladora de todas as glându-

las citadas. 

Glândulas Especializadas dos 

Animais de Esporte e Produção 

Estruturas glandulares especializadas têm sido 
observadas na região nasolabial de bovinos, caprinos 
e ovinos e mantêm uma secreção abundante nes-
sas espécies e constante nos bovinos. São glându-
las seromucóides, têm funções de lubrificação. Entre 
os suínos podem ser evidenciados aglomerados de 
glândulas na região mentual, denominados órgão 
mandibular, que são compostos de grandes glân-
dulas sebáceas e sudoríparas, além de pêlos sen-
sitivos e espessos. 

Vascularização da Pele 

A circulação cutânea se forma por meio de 
redes de capilares cm todas as regiões do corpo 
dos vertebrados, a partir de "ilhas sanguíneas" no 
mesoderma esplâncnico do embrião. À medida que 
essas ilhas vão se tornando ocas, as células perifé-
ricas formam o endotélio vascular, ao passo que as 
células localizadas centralmente formam as célu-
las sanguíneas primitivas. Forma-se um plasma san-
guíneo primitivo, aparentemente a partir das cé-
lulas das ilhas sanguíneas. A medida que o feto vai 
se desenvolvendo esses espaços vasculares sepa- 

rados se unem formando plexos vasculares. O cres-
cimento proliferativo do endotélio une os espaços 
vasculares simples em canais contínuos e finalmente 
novos vasos originam-se dos vasos preexistentes. 
As artérias e veias definitivas surgem pela sele-
ção, ampliação e diferenciação apropriada dos tra-
jetos nessas redes com base nos fatores hemodi-
nâmicos e hereditários. 

O sistema vascular cutâneo está dividido em 
três níveis interconectados: 

1. Plexo profundo, subdérmico ou subcutâneo. 
2. Plexo intermediário ou cutâneo. 
3. Plexo superficial ou subpapilar. 

Em cães e gatos, este suprimento vascular 
primário da pele resulta da artéria cutânea direta. 
Os vasos cutâneos diretos correm paralelamente 
na pele através do plexo profundo, enviando ra-
mificações para os plexos intermediário e superfi-
cial. Exceções nesse arranjo vascular geral são 
notadas na orelha externa canina, coxins palmo-
plantares, mamilos e junções mucocutâneas da 
narina, do lábio, da pálpebra, do prepúcio, da vul-
va e do ânus. O plexo profundo é a principal rede 
vascular para pele sobrejacente. A preservação desse 
plexo é crucial para sobrevivência da pele. Esses 
vasos correm geralmente na parte superficial da 
gordura subcutânea e no tecido areolar da face 
profunda da derme. Onde houver uma camada de 
músculo cutâneo, o plexo subdérmico situa-se tanto 
superficial quanto profundamente a ele. Nas áreas 
de pele solta dos pequenos animais, as artérias 
cutâneas diretas ficam acentuadamente elásticas 
e se acomodam juntamente com alterações da pele. 

O plexo subdérmico irriga o bulbo e o folículo 
piloso, glândulas tubulares e partes mais profun-
das dos duetos e também o músculo eretor dos 
pêlos. Ramos do plexo subdérmico ascendem até 
a derme formando o plexo intermediário ou cutâ-
neo, localizado no nível das glândulas sebáceas. 
Ramos do plexo ascendem e interiorizam a der-
me, irrigando as glândulas sebáceas e reforçando 
as redes capilares ao redor dos folículos pilosos, 
duetos das glândulas tubulares e músculo eretor 
dos pêlos. O plexo intermediário mostra variações 
evolutivas e posicionais variando de acordo com a 
distribuição dos folículos pilosos na pele. O plexo 
superficial é irrigado por raízes do plexo interme-
diário e situa-se na camada externa da derme. Alças 
capilares desse plexo se projetam nos corpos capi-
lares da derme, irrigando as papilas epidérmicas. 
Esse sistema de alças capilares e corpos papilares 
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é pouco desenvolvido em cães e gatos, ao contrá-
rio com o homem, macacos e suínos, nos quais exerce 
uma importante função tcrmorreguladora. Essa 
diferença anatómica explica por que a pele dos 
caninos geralmente não forma bolhas nas queima-
duras superficiais. Nos seres humanos, macacos e 
suínos, dois tipos de artérias irrigam a circulação 
cutânea: artérias musculocutâneas e artérias cu-
tâneas diretas. As artérias perfuradoras enviam vários 
ramos para massa muscular subjacente antes de 
terminarem como artérias musculocutâneas per-
pendiculares à pele e irrigam uma pequena área. 
Em comparação, as artérias cutâneas diretas origi-
nam-se de artérias perfuradoras que enviam alguns 
ramos para massa muscular subjacente antes que 
ascendam ao plexo subdérmico. As artérias cutâ-
neas diretas correm paralelamente à pele e em 
direção ao plexo subdérmico, em comparação a uma 
artéria musculocutânea isolada, mas possuem pa-
pel secundário na circulação cutânea total dos se-
res humanos. 

Músculo Eretor do Pêlo e Inervação da Pele 

O músculo eretor do pêlo está presente em 
toda a superfície da pele recoberta por pêlos, ori-
gina-se na derme superficial e insere-se nos pêlos 
primários. Recebe inervação colinérgica e contrai 
em resposta a epinefrina, produzindo piloereção. 
Este músculo está envolvido na termorregulação 
e no esvaziamento de glândulas sebáceas. 

As fibras nervosas cutâneas têm ações sensi-
tivas, controladoras do tônus vaso-motor, regula-
doras da secreção glandular, estão em contato di-
reto com os vasos dérmicos, mastócitos, fibroblas-
tos, queratinócitos e células de Langerhans. Es-
tão associadas a órgãos sensitivos da pele como os 
discos pilares (estruturas ricas em células de 
Merckel), os corpúsculos de Pacini (sensibilidade 
à pressão), Meissner (sensibilidade tátil) e Ruffini 
(sensibilidade térmica), glândulas sebáceas e 
músculo eretor do pêlo, além de penetrarem em 
terminações livres diretamente na epiderme. Além 
de importantes funções como percepção (toque, 
calor, frio, pressão, dor e prurido), os nervos dérmicos 
proporcionam sobrevivência e funcionamento ade-
quados da epiderme. 

Hipoderme 

A hipoderme é a camada mais profunda da 
pele e, geralmente, a mais fina. É também cha-
mada de tecido celular subcutâneo ou ainda de  

panículo adiposo, pois é constituída basicamente 
de adipócitos (células repletas de gordura). Re-
laciona-se, em sua porção superior, com a der-
me profunda, por meio de projeções que "inva-
dem" a derme, formando a papila adiposa ou 
derme papilar, constituindo-se a junção dermo-
hipodérmica, envolvendo os folículos pilosos, as 
glândulas sudoríparas e a vascularização, prote-
gendo assim estas estruturas. Funcionalmente 
a hipoderme, além de depósito nutritivo de re-
serva, participa do isolamento térmico e na pro-
teção mecânica do organismo às pressões e trau-
matismos externos, e, finalmente, facilita o des-
lizamento da pele em relação às estruturas subja-
centes. 

EXAMINANDO A PELE 

A pele não irá se diferir dos outros sistemas em 
termos de exame. É, entre todos os sistemas, aquele 
que mais sofre erros de abordagem pelo clínico que, 
guiado pela ansiedade do proprietário, muitas vezes 
ignora ou subtrai passos importantes no exame do 
paciente. Deve conter todos os pontos-chave de 
um exame clínico: identificação, anamnese, exa-
me físico, além dos exames complementares ou 
subsidiários. 

IDENTIFICAÇÃO 

A preocupação com a identificação do animal em 
questão deve conter a espécie, pois algumas doenças 

são características de determinadas espécies, como 

o sarcóide, característico dos equídeos; o comple-

xo granuloma eosinofílico, particular aos felinos; 

as piodermites, muito mais incidentes entre os 

caninos. 

Ainda dentro de uma mesma espécie, a iden-
tificação etária, racial, sexual e de coloração apre-

sentam importância singular para que o clínico possa 

iniciar a compilação dos dados rumo ao diagnósti-

co definitivo. 

Identificação etária. Existem determinadas doen-

ças que ocorrem exclusivamente ou muito mais 

frequentemente em determinadas idades, como a 

demodicidose dos cães, que é mais frequente em 

animais jovens. Alguns levantamentos indicam que 

cerca de 70% dos cães com essa enfermidade apre-

sentam-se para o atendimento com menos de 12 

meses de idade. A dermatofitose, a celulite juve-

nil, a papilomatose dos bezerros, o impetigo canino 
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também são exemplos de doenças que acometem 

igualmente animais jovens, refletindo provavelmente 

o frágil estado imunológico dos filhotes. Os qua-

dros alérgicos, assim como as doenças de 

queratinização, atingem animais adultos jovens e 

animais maduros. Os quadros hormonais, em cães 

e gatos, acometem principalmente animais entre 6 

e 10 anos de idade. Finalmente, as neoplasias, assim 

como as doenças auto-imunes, acometem animais 

idosos, na sua maioria, independendo da espécie 

em questão. 

Identificação sexual. Há, obviamente, quadros 

dermatológicos que estão relacionados com a iden-

tificação sexual; como exemplos podem ser cita-

das as dermatopatias relacionadas a neoplasias tes-

ticulares em machos e a neoplasias ovarianas em 

fêmeas. Porém há quadros em que a relação não é 

tão óbvia assim, como: as fístulas perianais que 

acometem quase exclusivamente os machos cani-

nos, provavelmente por influência hormonal; os 

abscessos dos felinos, que são mais frequentes em 

machos, possivelmente adquiridos em brigas por 

disputa territorial. Essa mesma relação pode ser 

observada na escabiose dos cães que, migrando de 

longas distâncias ao encontro de uma fêmea no 

cio, deparam-se com outros machos com o mesmo 

objetivo, formando um ambiente promíscuo, faci-

litando a disseminação do Sarcoptes scabiei. Além 

da identificação do sexo do paciente, é necessário 

que se observe o status sexual (animais castrados 

ou não), principalmente as fêmeas, pois devemos 

observar que pode haver quadros que se relacio-

nam com o cio ou não. O clínico deve estar atento 

a esse detalhe, pois poucos eventos são tão mar-

cantes na vida de uma fêmea, como o estro e, muitas 

vezes, aos olhos do proprietário: "... o quadro se 

instalou antes, durante ou após o último cio...", é 

interessante que o veterinário tenha em mente que 

poucos são os quadros dermatopáticos verdadei-

ramente relacionados com o cio, e aqueles que apre-

sentam essa relação geralmente são raros, como os 

quadros de hipersensibilidade hormonal.  

Identificação racial. Existe dentro de uma mes-

ma espécie a predisposição de determinadas raças 

a tipos específicos de dermatopatias. As Tabelas 

12.1 e 12.2 relacionam alguns exemplos de raças de 

animais predispostos a doenças dermatológicas. 

Coloração do pelame. Existem dermatopatias 

diretamente relacionadas à coloração do pelame 

dos animais. Gomo exemplo pode-se citar a doen-

ça do mutante de cor em cães de pêlo azulado, o 

carcinoma espinocelular em felinos brancos, a fo- 

Tabela 12.1 - Alguns exemplos de predileção 

racial a dermatopatias em animais carnívoros 

domésticos. 
Adenite sebácea Síndrome 

uveodermatológica Atopia 
Demodicidose Hipotireoidismo 

Foliculite-furunculose 

Acrodermatite letal 

Hipozincemia Piodermite das 

dobras Atopia 
Demodicidose 

Dematomiosite Lúpus 

eritematoso Astenia 

Hipersensibilidade 
alimentar Piodermite das 

dobras 
labiais 

Otite externa 

Seborréia primária 

Acantose nigricante 

Demodicidose 

Alopecia padrão Celulite 

juvenil Dermatite psicogênica 

Atopia 
Foliculite-furunculose 

Hipotireoidismo Atopia 
Eritema multiforme DAPP 
Otite externa Seborréia 

Síndrome foliculite 
furunculose-celulite 

Reação a aplicações 

Hiperadrenocorticismo 

Hipossomatrotopismo 

Foliculite-furunculose Vitiligo 
Síndrome do Shar-pei Atopia 
Demodiciose Mucinose cut 

Displasia folicular 

Dermatofitose 

Hipersensibilidade 
alimentar Vitiligo 

Dermatofitose Complexo 

granuloma  
colagenolítico Displasia 

folicular 

Canina       Boxer 

Canina       Buli terrier 

Canina       Bulldog inglês 

Canina 

Canina 

Canina       Dachshund 

Canina       Golden retriever 

Canina       Pastor alemão 

Canina       Poodle 

Canina 

Canina 

Canin

a 

Felina 

Felina 

Felina 

 

Akita 

Collie Cocker 

spaniel 

Rottweiler 

Shar-pei 

Yorkshire 

Siamês 

Persa 

Abissínio 
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Tabela 12.2 - Alguns exemplos de predileção racial a dermatopatias em 

animais de produção e esporte. 

cie Raça Dermatopatia   

Equina Apaloosa Pênfigo foliáceo 

Equina Árabe Vitiligo 

  Astenia cutânea 
Equina Quarto de milha Astenia cutânea 

  Queratose linear 

  Dermatose papulosa unilateral 
Bovina Angus Acantólise familiar 
Bovina Jersey Hipotricose 
Bovina Simental Astenia cutânea 
Bovina Holandês Carcinoma espinocelular 

Ovina Blackface Epidermólise bolhosa 
Ovina Merino Astenia cutânea 
Suína Landrace Dermatose vegetante 

 

  

tossensibilização em gado de coloração clara ou 

branca e a maior incidência de melanoma em 

equinos de coloração tordilha. 

ANAMNESE 

Como referido anteriormente, a anamnese pode 

ser responsável, segundo alguns semiologistas, por 

até 50% do diagnóstico final. Nas dermatopatias 

ocorre o mesmo, embora este talvez seja o item 

mais esquecido ou erroneamente mais resumido 

pelos clínicos veterinários. Deve-se destacar que 

não existe anamnese dermatológica, porém nesse 

capítulo serão destacadas as perguntas mais rela-

cionadas com as enfermidades do tegumento.  

Queixa principal. Na opinião do autor, deve ser 

a primeira etapa no questionamento do proprie-

tário ou tratador do animal, pois é justamente aquilo 
que a pessoa busca ao procurar o Médico Veteri-

nário. O clínico deve colher as informações passi-

vamente e, só então, complementar as informa-

ções acerca da queixa principal com perguntas como: 

Tempo de evolução? Início do quadro? Tratamen-

tos efetuados? Consequência do tratamento efe-

tuado? 

Antecedentes. Antes da sequência da anamne-

se, é importante que se determine os antecedentes 

do animal, tanto os recentes como os distantes. 

Os termos recentes e distantes são relativos e 

diretamente ligados à idade do animal submetido 
ao exame. No caso de um animal idoso, os antece-

dentes distantes podem significar alguns meses 

ou até anos, ao passo que em filhotes podem signi-

ficar alguns dias ou semanas. Essas informações 

obtidas devem sempre visar: 

 

• A procedência do animal dentro de uma mesma 

cidade: propriedades ou criadouros que, muitas 

vezes, possuem um ambiente propício à perpe 

tuação de algumas doenças, como a aglomera 

ção de cães em feiras de animais, o que facilita 

a disseminação de sarnas e dermatofitose. Isso 

faz com que o veterinário passe a associar algu 

mas doenças com determinadas localidades. 

• A procedência geográfica do animal: como 

exemplo a leishmaniose, que não ocorre cm 

todas as cidades do nosso país; muitas vezes, 

dentro de um mesmo Estado, há cidades onde 

tal enfermidade ocorre e, em outras cidades, 

não há casos relatados. 

• Parentesco: avaliar se há algum animal geneti 

camente relacionado com o paciente, como pais, 

irmãos, filhos, etc., que possam ter apresenta 

do quadro semelhante. O objetivo é colher  

informações sobre a possibilidade de doenças 

de caráter hereditário, como dermatites alér 

gicas, demodicidose, seborréia, entre outras. 

Inicio do quadro e tempo de evolução. Objetiva ava-

liar o decurso evolutivo do quadro. Os quadros de 

surgimento abrupto são classificados de agudos, como 

a dermatite úmida aguda, dermatite de contato e o 

eritema multiforme. Já aquelas dermatopatias ins-

taladas há muito tempo são denominadas crónicas, 

como as neoplasias, demodicidose e quadros alér-

gicos, que podem acometer os animais, por perío-

dos que muitas vezes ultrapassam anos. 

Cerca de 80% dos casos de escabiose canina apre-

sentam-se para o atendimento com 2 meses de evo-

lução. 
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Tratamentos já efeluados e suas consequências. É 

imprescindível que o clínico tome conhecimento 

acerca dos fármacos já empregados na terapia do 

paciente e como este evoluiu com o tratamento. 

Pode-se citar os corticóides, que proporcionam a 

melhora de pacientes com quadros alérgicos e piora 

em quadros fúngicos e parasitários a exemplo das 

sarnas sarcóptica c demodécica. Os parasiticidas 

somente proporcionarão melhora dos quadros que 

têm os parasitas envolvidos na sua etiopatogenia. 

Esses dados importantes podem ser perdidos 

quando o animal está recebendo vários princípios 

ativos num único tratamento. Perde-se até a pos-

sibilidade da execução do diagnóstico terapêuti-

co, uma técnica frequentemente utilizada na 

Dermatologia Veterinária. 

Uma maneira adequada para se anotar na fi-

cha clínica do paciente a melhora obtida é solici-

tar ao proprietário que indique o percentual de 

melhora obtido - "proprietário refere 70% de me-

lhora do quadro". 

Periodicidade. Quando são considerados os 

pacientes, mormente os que se apresentam com 

dermatopatias de etiologia alérgica, a determina-

ção da sazonalidadc dos casos pode ajudar a deter-

minar a causa da hipersensibilidade. Casos de 

dermatites alérgicas a ectoparasitas frequentemente 

pioram no verão, os quadros de hipersensibilida-

de alimentar são perenes (mantêm o mesmo grau 

de intensidade todo o ano) e, finalmente, os ani-

mais atópicos, nos quais o alérgeno está suspenso 

no ar, alternam períodos de melhora e piora no 

decorrer de um ano. 

Ambiente, manejo e hábitos. A determinação des-

ses três elementos pode proporcionar a obtenção 

de informações valiosas: 

• Ambiente e higienização das instalações: exis 

tem quadros intimamente ligados aos produ 

tos utilizados na limpeza das instalações, como 

as dermatites de contato. O tempo em que as 

excretas permanecem no local também pode 

ser importante nos casos de pododermatite cau 

sada pelas larvas de Ancylostoma. Ainda o tipo 

de piso é importante, como exemplo as pio- 

dermites de calos de apoio que se desenvol 

vem muito mais frequentemente em animais 

pesados e que vivem em pisos rústicos. 

• Manejo: inclui informações sobre a higienização 

do animal, como o produto utilizado, a frequên 

cia de banhos, o tempo de ensaboamento e o 

modo de secagem. Os proprietários de animais, 

frequentemente, utilizam produtos inadequa-

dos para os banhos dos animais, podendo afe-

tar fatores como hidratação da pele e alterar 

o pH, com consequências perigosas, princi-

palmente para a barreira de proteção micro-

biológica da pele. 

• Hábitos: são importantes na determinação de 

várias enfermidades, como o acesso à rua. Mesmo 

aquele animal sem contactantes em casa pode 

ter contato com outros ao sair à rua. Pode  

também ter acesso a ambientes infestados por 

ectoparasitas, como praças e ambientes gra 

mados, frequentados por outros animais; via 

gens a outras cidades, pode-se repetir o exem 

plo da Leishmaniose; acesso a lagos, rios a ala 

gados, importante informação nos casos em que 

se suspeita de pitiose. 

• Alimentação: outro elemento importante na 

anamnese é a determinação da dieta do ani 

mal, uma vez que a nutrição influencia muito 

a qualidade da pele e do pelame. Existem 

doenças intimamente ligadas à alimenta  

ção, como os quadros de seborréia, hipo- 

zincemia e dermatose genérica alimentar 

dos cães e a fotossensibilização dos bovinos 

que têm acesso a determinadas espécies  

de braquiária. 

Contactantes. Verificar que espécies de contac-

tantes o animal examinado pode apresentar, pois 

estes podem ser vistos como sentinelas do pro-

cesso desenvolvido pelo paciente em questão. O 

animal pode apresentar um quadro que vem sen-

do desenvolvido por outros animais de uma mes-

ma propriedade. Essa informação encaminha o 

diagnóstico para as doenças infecto-contagiosas, 

porém se o processo for crónico e afetar exclusi-

vamente um animal, mesmo que este tenha con-

tato com outros, os quadros passíveis de disse-

minação são praticamente eliminados da estra-

tégia de diagnóstico. O proprietário deve tam-

bém ser considerado um contactante. Muitas 

vezes, o diagnóstico é concluído ao se evidenciar 

lesões cutâneas nos proprietários dos animais exa-

minados, caracterizando assim as dermatopatias 

zoonóticas. 

Ectoparasitas. O questionamento feito aos pro-

prietários para a verificação da presença e espécie 

de ectoparasitas deve ser o mais detalhado possível, 

pois uma falha nessa investigação pode comprome-

ter todo o diagnóstico da dermatose em questão. O 

exemplo mais típico da função de tal informação talvez 
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seja o da DAPP (dermatite alérgica à picada de pulgas) 

em cães e gatos. Cerca de 30% dos animais com essa 

dermatite alérgica apresentam-se para o atendimento 

sem que o proprietário ou o clínico consigam evi-

denciar a presença de pulgas. O veterinário não deve 

se limitar somente à pergunta direta se o proprietá-

rio observou ou não o parasita; a busca deve investi-

gar todos os ambientes frequentados pelo animal e 

verificar se os contactantes apresentam ou não o 

parasita. 

Prurido 

É a sensação desagradável que manifesta no 

paciente o desejo de se coçar. A abordagem, nesse 

caso, deve ser feita minuciosamente, para que se 

definam pontos como: a presença real do pruri-

do, a intensidade, a manifestação e a localiza-

ção do sintoma. 

Avaliação da presença do prurido. É o maior de-

safio para o clínico, pois muitas vezes o proprie-

tário se apresenta para o atendimento com frases 

prontas, como: "... meu cão está com coceiras", ou 

ainda "... meu cão está com alergia". Essas frases, 

muitas vezes, levam o veterinário ao erro de ava-

liação, induzido e levado a crer que se trata de um 

quadro pruriginoso. Portanto, o mais seguro é ava-

liar se realmente existe o prurido patológico, onde 

o animal passa grande parte do seu tempo dedi-

cando-se a coçar. Perguntar ao proprietário de 

diferentes maneiras o quanto e como o animal 

realmente se coça é técnica imprescindível ao se 

avaliar essa manifestação sintomatológica. 

Muitas vezes, os animais se coçam sem que isso 

seja um problema; basta que o veterinário observe a si 

mesmo e concluirá que algumas regiões do corpo real-

mente coçam no decorrer de um dia. Deve-se diferen-

ciar esse prurido considerado fisiológico daquele dito 

patológico. Quando o animal se coça acima de 30% do 

tempo disponível ou mais, considera-se um caso de 

prurido patológico. 

Intensidade do prurido. Uma vez considerado 

patológico, o próximo passo a ser dado é quantifi-

car o quanto o paciente se coça, o que fica direta-

mente relacionado a quanto o prurido do animal 

incomoda o proprietário. Há duas maneiras de 

classificar o prurido. A primeira seria a classifica-

ção em leve, moderado e severo, outra seria quan-

tificar por pontuação ou "nota", na qual conside-

rar um animal apenas com o prurido fisiológico 

significaria nota = O, e um animal com prurido 

extremo (um cão com escabiose) significaria nota 

= 10. A Tabela 12.3 associa quadros dermatológi-

cos com a presença ou não de prurido e sua inten-

sidade. 

Manifestação do prurido. Muitas vezes o proprie-

tário não sabe interpretar quais são todas as mani-

festações de prurido. Esse fato também já foi moti-

vo de discussão por diferentes autores, porém acei-

ta-se que o trauma com os membros (modo clássico 

de manifestação de prurido), lamber, roçarem pare-

des ou fômites, além do ato de mordiscar, sejam 

atualmente considerados como diferentes maneiras 

pelas quais o animal pode aliviar o prurido. 

Localização do prurido. Finalmente, pode-se 

cobrar do proprietário o local mais traumatizado 

pelo animal através do ato de se coçar. Detendo 

essa informação, o clínico irá buscar lesões derma-

tológicas nessas regiões indicadas pelos proprie-

tários. 

Na abordagem do quadro, sempre deve ser leva-

do em consideração que as manifestações de prurido 

representam reações autotraumáticas do animal, ofe-

recendo como padrão de lesões de pele parecido inde-

pendentemente da etiologia do processo pruriginoso, 

dando relativo sentido à frase: "... em dermatologia os 

quadros são muito parecidos." 

Seguramente é o sintoma mais importante da 

dermatologia veterinária, não somente por ser aquele 

que mais incomoda ao paciente e conseqíientemente 

seu proprietário, mas principalmente pelo fato de 

ser um grande divisor, pois existem as dermatopatias 

Tabela 12.3 - Alguns exemplos de dermatopatias e sua associação à presença e 

intensidade de prurido. 
 

Dermatopatia Presença de prurido Intensidade do prurido 

Escabiose Demodicidose 

Atopia 

Hiperadrenocorticismo 

Dermatofitose 

Sim Não Sim Não 

Geralmente não Severo Moderado a 

severo Leve (se 

ocorrer) 
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nas quais o prurido está presente e as outras em 

que não há a presença do sintoma. 

O clínico deve, após o término do exame, listar 

os diagnósticos prováveis, porém o mais correio 

seria que existissem duas listas, uma com quadros 

cutâneos que classicamente são pruriginosos, ou-

tras com quadros em que se sabe que não há en-

volvimento de prurido (Tabela 12.3). Se a aborda-

gem for precisa na determinação da ocorrência desse 

importante sintoma, a possibilidade de êxito no 

diagnóstico será infinitamente maior. 

Sintomas relacionados a outros órgãos. Mesmo que 

o enfoque seja dermatológico, o veterinário deve 

obter informações do proprietário referentes a 

diferentes sistemas da economia corporal, uma vez 

que alguns quadros, mormente os de origem en-

dócrina, podem apresentar sintomas aparentemente 

não relacionados com o tegumento. Gomo exem-

plo: hipotireoidismo, o animal apresentará sono-

lência, polifagia, termofilia e ganho de peso; hipera-

drenocorticismo, cujos sintomas como polidipsia 

e poliúria, polifagia, dispneia, galactorréia entre 

outros, além das dermatopatias sexuais que fre-

quentemente estão associadas a quadros de au-

mento ou diminuição da libido. 

Destaca-se que quando a pessoa que procura 

o veterinário não é o proprietário ou tratador, ou 

tem pouco contato com o animal em questão, a 

anamnese muito pobre pode prejudicar de forma 

imensurável a conclusão diagnostica. 

EXAME FlSICO 

Somente após toda a identificação e a anamnese, 

a despeito da insistência do proprietário, o clínico 

irá proceder ao exame mais detalhado das lesões 

de pele e caracterizá-las, para que se consiga unir 

todas as informações e propor um ou mais diagnós-

ticos. Os meios semiológicos que podemos utili-

zar no exame físico da pele são palpação, olfação, 

inspeção direta e indireta. 

corpo do animal, podendo apresentar aumento ou 

diminuição na dependência de alterações fisiológi-

cas, como exercícios ou patológicas, como inflama-

ção de uma determinada região. A característica de 

elasticidade da pele é utilizada no cotidiano da clínica 

médica para a determinação do grau de hidratação 

ou desidratação apresentado pelo animal. 

Na identificação de aumento de volume, o clí-

nico deve avaliar a consistência classicamente como 

em outros órgãos. Porém o clínico deve dispensar 

atenção especial ao edema e ao enfisema. 

O edema (aumento de líquido no interstício) 

pode ser generalizado, indicando uma doença sis-

témica (cardiopatia ou hipoproteinemia, por exem-

plo) ou localizado, indicando realmente um qua-

dro dermatológico. Em se identificando um enfise-

ma o veterinário deve avaliar se este se trata de um 

quadro aspirado, decorrente de perfuração de vias 

aéreas superiores e consequente extravasamento de 

ar para o tecido subcutâneo, ou autóctone, decorren-

te de acúmulo de gases produzidos por bactérias, 

geralmente do género Clostridium. 

Através desse meio semiológico, utilizando-

se da digitopressão, pode-se diferenciar o eritema 

da púrpura, duas lesões de coloração vermelha na 

pele, sendo que o eritema volta a adquirir a colo-

ração normal da pele após a pressão e a púrpura 

não cede a esta compressão, permanecendo com a 

coloração avermelhada. 

Finalmente, o recurso da palpação pode ser 

realizado quando se quer estimular o prurido. Tem 

fundamental importância quando o veterinário 

percebe não poder confiar plenamente nas infor-

mações relatadas na anamnese, ou ainda quando 

quer confrontar suas observações com as informa-

ções passadas referentes à presença do prurido. 

Pode-se então friccionar a borda do pavilhão auri-

cular (Fig. 12.3), ou ainda com os dedos coçar uma 

região do animal que se quer investigar. Se o qua-

dro for pruriginoso o animal responderá com os 

membros com uma mímica de prurido. 

  

Palpação 

A palpação deve ser utilizada no exame der-

matológico para que sejam determinados aspec-

tos de sensibilidade das lesões, volume, espessu-

ra, elasticidade, temperatura, consistência e ca-

racterísticas como umidade e untuosidade da pele. 

A temperatura da pele deve ser aferida com o 

dorso das mãos e deve ter a mesma temperatura do 

Olfação 

Meio semiológico muito utilizado na clínica 

dermatológica. É, porém, um meio semiológico muito 

ligado à experiência profissional e extremamente 

particular de cada pessoa. Entretanto, com o treina-

mento e o passar dos anos, o clínico pode encontrar 

um grande auxílio diagnóstico na identificação de 

alguns quadros específicos pela olfação. O exemplo 

mais clássico seria a miíase, pois muitas vezes sem 

 



 
 

 

Figura 12.3 - Cão, Poodle, Cf de 7 meses de idade, com 

reflexo otopedal positivo. 

identificar o quadro completamcnte e apenas no 

primeiro contato o veterinário pode incluir no seu 

diagnóstico diferencial esta parasitose, guiado ape-

nas pelo odor exalado pela enfermidade. 

Inspeção Direta 

A inspeção direta é a principal orientação do 

dermatologista veterinário para a elaboração do 

diagnóstico. Erra ou não é um admirador da se-

miologia dermatológica aquele que afirma que as 

dermatopatias são todas parecidas. As diferentes 

características e particularidades das lesões cutâ-

neas são importantes e indispensáveis para a ca-

racterização de um quadro dermatológico. Uma 

pequena nuance de uma lesão para outra pode 

mudar o rumo de um diagnóstico.  

A inspeção direta deve ser realizada em am-

biente muito bem iluminado por luz branca ou 

natural. O primeiro contato visual deve ser feito a 

1,5 a 2 metros de distância para que se verifique, 

além da distribuição, a gravidade do quadro e to-

das as regiões anatómicas acometidas. Somente após 

esta abordagem inicial é que o animal deve ser 

contido adequadamente para a realização da ins-

peção direta pormenorizada. Nessa observação a 

distância, o clínico pode observar o comportamento 

do animal e verificar a presença ou não de pruri-

do, confrontando com a informação já obtida na 

anamnese. Vale ressaltar que, por não apresentar 

prurido no momento do atendimento, não signifi-

ca que o quadro não seja pruriginoso, pois em con- 
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dições de estresse e medo é freqiicnte que os 
animais não apresentem este sintoma.  

Essa distância também é ideal para que se 

evidenciem os pêlos c as falhas no recobrimento 

piloso mas, para que possam ser consideradas 

patológicas, devemos nos lembrar da espécie e da 

raça em questão. 

Suínos. Apresentam normalmente recobrimento 

piloso pouco denso. 

Equinos. Apresentam ausência de pêlos 

(alopecia) nas regiões abdominal ventral, axilar e 

na face interna do pavilhão auricular. 

Caprinos e bovinos. Apresentam ausência de pêlos 
(alopecia) nas regiões abdominal ventral, axilar e 

na face interna do pavilhão auricular. 

Ovinos. Apresentam farto recobrimento piloso 

em toda a superfície corporal. 

Caninos. A maioria apresenta ausência de pêlos 

(alopecia) nas regiões abdominal ventral, axilar e 

na face interna do pavilhão auricular. Porém há ra-

ças nas quais há recobrimento piloso em toda a 

superfície corporal, como o husky siberiano, chow-

chow, samoicda entre outros. Finalmente, as raças 

que apresentam grandes áreas de alopecia fisioló-

gica, como os cães da raça dachshund e pinscher, 
que apresentam falhas no recobrimento piloso na 

região da face externa do pavilhão auricular, cervi-

cal ventral, torácica ventral e abdominal ventral; e 

cães da raça pelado mexicano, que apresentam 

recobrimento piloso apenas nas extremidades. 

Felinos. A maioria apresenta ausência de pêlos 

(alopecia) na face interna do pavilhão auricular. Po-

rém, há raças nas quais há recobrimento piloso em 

toda a superfície corporal, como o gato persa. Há, 

particularmente, no gato doméstico brasileiro (sem 

raça definida), uma faixa de rarefação pilosa entre a 

região de órbita e a base do pavilhão auricular. Fi-
nalmente, também entre os felinos, existem os 

animais da raça devon rex que se apresentam sem 

recobrimento piloso em toda a superfície cutânea. 

É indispensável que o veterinário conheça 

detalhadamente essas características particulares 

de cada raça para que não cometa erros de inter-

pretação do exame físico com consequente erro 

de diagnóstico. Todas as falhas no pelame eviden-

ciadas e que não correspondem à normalidade levam 

à constatação de que se trata de falhas (alopecia 

ou rarefação pilosa) patológicas. Ainda, como já 

referido, o clínico deve conhecer intimamente as 
características do crescimento e trocas sazonais do 

pelame de cada raça e espécie, para que possa 

diferenciar quadros de perda exagerada de pelame 

daqueles de trocas fisiológicas, como já citado no 

item "Ciclo do pêlo".  
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A coloração da pele também deve ser analisada. 

Essa observação pode ser feita nas regiões desprovi-

das de pelame, que variam nas diferentes espécies. 

Cianose, icterícia, palidez e hiperemia podem ofere-

cer informações importantes sobre o estado geral do 

paciente. A pele fisiologicamente é de coloração rósea. 

Outro aspecto que pode ser conferido é a presença da 

sudorese, que pode estar aumentada - hiperidrose, 

diminuída—hípoidrose ou mesmo ausente—anidrose. A 

quantidade de sudorese e a região anatómica onde 

ocorre varia de espécie para espécie. 

O principal enfoque na inspeção direta deve 

ser a observação detalhada das lesões cutâneas, sua 

caracterização e sua classificação sob diferentes 

aspectos. Uma mesma lesão pode ser classificada 

de diferentes maneiras, como uma pessoa, por 

exemplo, pode ser classificada quanto a altura, o 

peso, a cor dos olhos, o sexo, a idade, etc.  

Classificação das Lesões Cutâneas 

As reações da pele às doenças traduzem-se por 

número limitado de respostas, que se constituem 

nas lesões cutâneas. São as letras do alfabeto der-

matológico. Assim como da união de letras formam-

se palavras e destas, frases e destas, textos e, fi-

nalmente, livros, da combinação das lesões formam-

se síndromes e afecções. 

As lesões de pele podem ser classificadas quan-

to à distribuição, configuração, topografia, profun-

didade e morfologia, essa última também deno-

minada lesões elementares. Estas alterações de-

vem ser anotadas num quadro esquemático na ficha 

clínica (Fig. 12.4). 

Distribuição 

Quanto à distribuição as lesões podem se clas-

sificadas em localizadas, disseminadas, generali-

zadas. Fica clara a importância de tal classifica-

ção quando se constata que alguns quadros mór-

bidos são representados por lesões localizadas e 

outros por lesões disseminadas ou generalizadas. 

Há ainda casos como o da demodicidose canina, 

na qual o prognóstico é dado na dependência da 

distribuição da doença. De uma maneira geral os 

quadros de demodicidose localizada apresentam 

melhor prognóstico quando comparados aos qua-

dros generalizados. 

Alguns autores não são claros em determinar 

exatamente a transição de uma classificação para 

outra. Na opinião do autor pode-se classificar da 

seguinte maneira: 

• Localizada: de uma a cinco lesões cutâneas in 

dividualizadas. 

• Disseminada: mais de cinco lesões cutâneas in 

dividualizadas. 

• Generalizada: acometimento difuso de mais que 

60% da superfície corporal do animal. 

• Universal: comprometimento total da superfí 

cie corporal do animal. 

Topografia 

Esta classificação é feita de uma lesão em 

relação à outra. Classificam-se em simétricas ou 

assimétricas, encontrando particular importância 

nos quadros hormonais, que geralmente são repre-

sentados por perdas de pêlos simétricas. O clínico 

não deve esquecer que esta classificação é mais 

uma ajuda na determinação do diagnóstico, não 

deixando se guiar apenas pela topografia, uma vez 

que a dermatite alérgica a picadas de pulga fre-

quentemente vem associada a uma lesão alopécica, 

pruriginosa e triangular (conseqúentemente simé-

trica) em região lombossacral e não se trata de uma 

dermatose endócrina. 

Profundidade 

Recebe igual importância a classificação das 

lesões em superficiais e profundas, pois além da 

correlação com determinadas dermatopatias, o prog-

nóstico e a gravidade do quadro podem estar liga-

dos à profundidade da lesão. Geralmente os qua-

dros mais brandos são superficiais e os mais gra-

ves, profundos. Os autores adotam este critério 

 

Figura 12.4 - Representação esquemática para a anotação 

em região anatómica das lesões cutâneas reconhecidas 

durante o exame físico. 
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na classificação de uma das mais importantes 
piodermitcs - a foliculite, classificando-a em su-
perficial e profunda, indicando até diferenças te-
rapêuticas para cada um dos quadros. 

Configuração 

A configuração (também denominada forma 
ou contorno) das lesões caracteriza-se num impor-
tante guia ao diagnóstico, pois algumas lesões 
apresentam-se com formato classicamente asso-
ciado a dermatopatias, orientando o clínico vete-
rinário na elucidação da enfermidade. Na Tabela 
12.4 estão relacionadas algumas configurações 
lesionais e dermatopatias associadas. 

Morfologia - Lesões Elementares Cutâneas 

É a classificação mais importante na semio-
logia dermatológica, que permitirá ao clínico no-
mear as lesões. A classificação adotada foi propos-
ta pelos professores e médicos Sampaio e Rivitti, 
adaptada para a dermatologia veterinária pelo pro-
fessor Larsson. 

Considerando-se os aspectos morfológicos, as 
lesões cutâneas podem ser agrupadas cm cinco 
grupos distintos: 

• Alterações de cor. 
• Alterações de espessura. 
» Formações sólidas. 

* Coleções líquidas. 
* Perdas e reparações teciduais. 

Alterações de Cor 

São representadas pelas manchas ou máculas 
planas sem relevo ou depressão. As manchas vásculo-
sangúíneas ocorrem por vasodilatação ou pelo ex-
travasamento de hemácias, já as pigmentares ou 

Tabela 12.4 - Associação da configuração das 
lesões com algumas dermatopatias. 

————..._ 

Configuração     Dermatopatia 

Circular Dermatofitose, demodicidose localizada 
Iridiforme Dermatofitose 
Geográfica Larva migrans cutânea 
Cotada Dermatofilose 
Linear Granuloma eosinofílico felino 
Numular Histiocitoma, mastocitoma 
Arciforme Linfoma cutâneo 
Puntiforme Dermatite miliar dos felinos  

discrômicas ocorrem por aumento ou diminuição 
de melanina ou ainda depósito de outros pigmen-

tos na derme (mancha artificial-tatuagem). 

Manchas Vásculo-sangúíneas 

Eritema (Fig. 12.5). Coloração avermelhada da 
pele decorrente de vasodilatação. O eritema volta 

à coloração normal quando submetido a 

digitopressão ou vitropressão. 

Significado clínico: geralmente ocorre em 
dermatopatias inflamatórias e frequentemente estão 

associados a quadros pruriginosos. 

O eritema pode ainda ser classificado pela 
tonalidade da cor, temperatura, localização, extensão 

e evolução em: 

* Cianose: eritema arroxeado, por congestão pas 

siva ou venosa, com diminuição da tempera 

tura. 

»  Enantema: eritema de mucosa. 

»  Exantema: eritema disseminado, agudo e efémero. 

* Eritrodermia: eritema crónico, geralmente 
acompanhado de descamação. 

»  Mancha lívida: cor plúmbea, do pálido ao 
azulado, temperatura fria, por isquemia. 

* Mancha anêmica: mancha branca, permanente, 

por agenesia vascular. A vitropressão iguala a 

área subjacente à mancha, mostrando haver 

diminuição ou ausência de vasos sanguíneos. 

 

Figura 12.5 - Cão, Dálmata, Q de 11 meses de idade, com 

eritema generalizado. Caso de demodicidose.  
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O eritcma também pode receber nomes 

particulares relacionado-o a sua forma, como eri-

tema puntiforme, lenticular, em placa (tamanho 

do punho), placar (tamanho da mão) ou, ainda, 

em lençol (grandes áreas da superfície corporal). 

Púrpura (Fig. 12.6). Coloração avermelhada da 

pele decorrente de extravasamento de hemácias 

na derme. Na evolução adquire sucessivamente cor 

arroxeada e verde-amarelada, pela alteração da 

hemoglobina. A púrpura não volta à coloração normal 

quando submetida à digitopressão ou vitropressão. 

Não há diferença morfológica entre púrpura e 

eritema, ambos são iguais, a diferença é observada 

apenas na vitropressão. 

Significado clínico: ocorre ou por ruptura trau-

mática de pequenos vasos ou por coagulopatias. 

• Petéquia: púrpura de até l cm de diâmetro. 

• Equimose: púrpura maior que l cm de diâmetro. 

• Víbice: púrpura linear. 

Te/atigiectasia(Fig. 12.7). Evidenciação dos va-

sos cutâneos através da pele, decorrente do seu 

adelgaçamento. Os vasos revelam-se sinuosos. 

Significado clínico: atrofia cutânea. Ocorre fre-

quentemente em casos de hiperadrenocorticismo 

e cicatrização atrófica. 

Manchas Pigmentares ou Discrômicas 

Hipopigmentação ou hipocromia(¥\g. 12.8). Di-

minuição do pigmento melânico.  

Acromia (Fig. 12.8). Ausência do pigmento 

melânico, também denominada leucodermia.  

 

Figura 12.7 - Cão, Yorkshire, Q de 8 anos de idade, com 

telangiectasia decorrente de hiperadrenocorticismo. 

 

Figura 12.8 - Cão, Rottweiller, CJ de 2 anos de idade, com 

lesões de hipocromia e acromia. Caso de vitiligo.  

  

 

Figura 12.6 - Cão, SRD, 5 anos de idade, com púrpuras. 

Caso de intoxicação por dicumarínico. 

Significado clínico de ambas: perda do pigmento 

por lesão dos melanócitos (exemplo: após criote-

rapia), ou imunidade contra os melanócitos, como 

nas dermatopatias auto-imunes e vitiligo. 

Hiperpigmentação ou hipercromia (Figs. 12.9 e 

12.10). Aumento de pigmento de qualquer natu-

reza na pele (hemossiderina, pigmentos biliares, 

caroteno e tatuagem). Quando decorrente do au-

mento de melanina, o termo mais apropriado é 

melanodermia, que pode se apresentar com diferen-

tes tonalidades de castanho como claro, escuro, azul-

acastanhado e preto. 

Significado clínico do aumento da melanina: der-

matopatia crónica. 

Há ainda a mancha senil decorrente da maior de-

posição de melanina em indivíduos de idade avança-

da. Geralmente ocorre na região abdominal ventral 

nos animais e na região dorsal das mãos nos humanos. 
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Figura 12.9 - Cão, SRD, Q de 3 anos de idade, com lesão 

alopécica e hiperpigmentada em caso crónico de derma-

tofitose 

Figura 12.11 - Cão, SRD, <3 com 5 meses de idade, com 

pápulas múltiplas, com foliculite. 

 

Figura 12.12 - Cão, SRD, C? de 11 meses de idade, com 

lesões papulares e eritematosas coalescendo e formando 

placas. Caso de pênfigo foliáceo. 

Figura 12.10 - Cão, SRD, Õ de 7 anos de idade, com lesão 

alopécica e hiperpigmentada em caso de DAPP. 

Formações Sólidas 

Significado clínico: as formações sólidas re-
sultam de processo inflamatório, infeccioso ou ne-
oplásico, atingindo, isolada ou conjuntamente, 
a epiderme, derme e hipoderme. Podem ser clas-
sificados em: 

Pápula (Fig. 12.11). Lesão sólida circunscrita, 
elevada, que pode medir até l cm de diâmetro.  

Placa (Fig. 12.12). Área elevada da pele com 
mais de 2cm de diâmetro, geralmente pelo coa-
lescimento de pápulas.  

./V&/»/0 (Fig. 12.13). Lesão sólida circunscrita, 
saliente ou não, de l a 3cm de diâmetro.  

Tubérculo. Designação em desuso. Significa 
pápula ou nódulo que evolui deixando cicatriz.  

 

Figura 12.13 - Felino, Siamês, Q de 2 anos de idade, com 

duas lesões nodulares decorrentes de esporotricose.  
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Tumor0unodosidade(¥ig$. 12.14e 12.15). Le-
são sólida circunscrita, saliente ou não, de mais 
de 3cm de diâmetro. O termo tumor deve ser uti-

lizado preferencialmente para neoplasia.  
Goma (Fig. 12.16). Nódulo ou nodosidade que 

sofre depressão ou ulceração na região central e 
elimina material necrótico.  
 
Figura 12.14 - Cão, Pastor Alemão, C? de 7 anos de idade, 

com lesão tulmoral. Caso de dermatofibroma.  

 
 
Figura 12.15 - Felino, SRD, Cf de 4 anos de idade, com 

lesão nodular e outra lesão tumoral. Caso de criptococose. 

 

Significado clínico da goma: o mesmo das forma-

ções sólidas e ainda pode haver agente ctiológico en-

volvido no desenvolvimento desse tipo de lesão, como 

nas micobacterioses atípicas e micoses profundas. 

Vegetação (Fig. 12.17). Lesão sólida, exofítica 

(cresce se distanciando da superfície da pele), aver-

melhada e brilhante, pode ocorrer pelo aumento 

da camada espinhosa. 

Verrucosidade (Fig. 12.18). Lesão 
sólida, exofítica, acinzentada, áspera, 

dura e inelástica, ocor- 

 

Figura 12.17 - Felino, SRD, Q com 5 anos de 

idade com lesão vegetante. Caso de 

pododermatite plasmocítica felina. 

 

  

Figura 12.16 - Cão, SRD, Ç de 13 anos de idade, com 

lesão em goma. Caso de carcinoma espinocelular. 
Figura 12.18 - Cão, SRD, C? de 8 meses de idade, com 

lesões verrucosas. Caso de papulomatose oral. 
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ré pelo aumento da camada córnea. Lesão clássica 

da papilomatose e sarcóide equino. 

Coleções Líquidas 

Dentre as coleções líquidas, incluem-se as lesões 

com conteúdo seroso, sanguinolento ou purulento. 

Vesícula (Fig. 12.19). Elevação circunscrita de 

até Icm de diâmetro, contendo líquido claro. Esse 

conteúdo inicialmente claro (seroso) pode se tornar 

turvo (purulento) ou avermelhado (hemorrágico). 

Bolha (F\g. 12.20). Elevação circunscrita mai-

or que Icm de diâmetro, contendo líquido claro. 

Púsfu/a(¥ig. 12.21). Elevação circunscrita de 

até Icm de diâmetro, contendo pus.  

Significado clinico das vesículas e bolhas: ao se de-

parar com esses três tipos lesionais, o clínico deve 

incluir no seu plano de diagnóstico as lesões cáus-

ticas, farmacodermias e doenças auto-imunes. Ain-

da no caso das pústulas, além desses três diagnós-

ticos, as piodermites devem ser consideradas. 

 

 
 

Figura 12.21 - Cão, Yorkshire, Q com 6 meses de idade, 

com pústulas. Caso de impetigo. 

Cisto. Formação elevada ou não, constituída 

por cavidade fechada envolta por um epitélio e 

contendo líquido ou substância semi-sólida. 

Abscesso. Formação circunscrita de tamanho 

variável, encapsulado, proeminente ou não, con-

tendo líquido purulento na pele ou tecidos subja-

centes. Há calor, dor e flutuação. 

Significado clínico: infecção por perfuração ou 

via hematógena. 

Fltgmão (Fig. 12.22). Aumento de volume de con-

sistência flutuante, não ecapsulado, de tamanho variável, 

proeminente ou não, contendo líquido purulento na 

pele ou tecidos subjacentes. Há calor e dor. 

Significado clínico: infecção por perfuração ou 

via hematógena. 

Hematoma (Fig. 12.23). Formação circunscrita 

de tamanho variável, proeminente ou não, decor-

rente de derramamento sanguíneo na pele ou te-

cidos subjacentes. 

  

 

  

Figura 12.20 - Mesmo cão da Figura 12.19 em maior apro-

ximação. 
Figura 12.22- Felino, Cf de 5 meses de idade, comflegmão, 

apresentando pontos de supuração. 
 

Figura 12.19 - Cão, Doberman, Q de 2 anos de idade, 

com vesículas e bolhas. Caso de queimadura. 
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Figura 12.23 - Cão, SRD, Cf de 3 anos de idade, com 

oto-hematoma. 
Figura 12.24 - Cão, SRD, C? de 3 anos de idade, com hi-

perqueratose de pavilhão auricular. Caso de escabiose. 

Significado clínico: traumatismo. O hematoma 

mais frequentemente observado nos carnívoros do-

mésticos é o oto-hematoma, decorrente de trau-

ma por prurido ótico. 

Alterações de Espessura 

Hiperqueratose ou queratose (Fig. 12.24). Espes-

samento de pele decorrente do aumento da ca-

mada córnea. A pele torna-se áspera, inelástica, 

dura c de coloração acinzentada. Denominada 

leucoplasia, quando ocorre em mucosas. 

Liquemficaçãooulignificação(^\g. 12.25). Espessa-

mento da pele decorrente do aumento da camada mal-

pighiana com acentuação dos sulcos cutâneos, dando 

à pele aspecto quadriculado ou em favos de mel. 

Significado clínico da queratose e lignificação: pro-

cesso inflamatório crónico ou região de traumas 

repetidos (calo ou calosidade). 

Edema (Fig. 12.26). Aumento da espessura, 

depressível (sinal de Godet), sem alterações de 

coloração, decorrente do extravasamento de plas-

ma na derme e/ou hipoderme.  

Significado clínico: qualquer processo que leve 

a alterações do princípio da hipótese de Starling, 

como inflamação aguda, irrigação linfática defi-

ciente, hipoproteinemia ou cardiopatias. 

Esclerose. Aumento da consistência da pele, que 

se torna lardácea ou coriácea, não é depressível e 

o pregueamento é difícil ou impossível; pode se 

apresentar hipo ou hipercrômica, decorrente de 

fibrose do colágeno. 

Cicatriz (Fig. 12.27). Lesão de aspecto variá-

vel, saliente ou deprimida, móvel, retrátil ou ade-

rente. Não apresenta estruturas foliculares, nem  

 

Figura 12.25 - Cão, Dachshund, Q de 6 anos de idade, 

com alopecia e hiperqueratose. Caso de disqueratinização 

com infecção secundária por Malassezia pachydermatis. 

 

Figura 12.26 - Cão, SRD, C? de 8 meses de idade, com 

alpecia e edema. Caso de demodicidose.  
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Figura 12.27 - Equino, Cf de 12 anos de idade, com cica-

triz em pós-operatório de crioterapia. 

 
sulcos cutâneos, decorrente de reparação de pro-

cesso destrutivo da pele. Associa atrofia, fibrose e 

discromia. 

Perdas Teciduais e Reparações 
 
São lesões decorrentes de eliminação ou des-

truição patológicas do tecido cutâneo. 

Escama (Fig. 12.28). Placas de células da ca-

mada córnea que se desprendem da superfície cu-

tânea, por alteração da queratinização. Podem ser 

classificadas em farinácea, furfurácea ou micácca. 

Significado clínico: queratinização precoce ou 

aumento da epidermopoiese, decorrentes de fa-

tores genéticos, processos inflamatórios ou me-

tabólicos.  
Erosão ou exulceração (Fig. 12.29). Perda superfi-

cial da epiderme ou de camadas da epiderme. 

 
Figura 12.29 - Cão, C? de 2 anos de idade, com exulceração. 

Caso de LED. 

 
Escoriação (Fig. 12.30). Erosão linear e geral-

mente decorrente de lesão auto-traumática pruri-

ginosa.  
Ulceração (Figs. 12.31 e 12.32). Perda circuns-

crita da epiderme e derme, podendo atingir a hi-

poderme e tecidos subjacentes. 

Úlcera. Sinónimo de ulceração crónica. Deno-

mina-se de úlcera tenebrante, aquelas muito profun-

das. 

Colarinho epidérmico (¥\g. 12.33). Fragmento de 

epiderme circular que resta aderido à pele após a 

ruptura de vesículas, bolhas ou pústulas.  
Significado clínico das exulcerações e ulcerações: perda 

traumática de tecido; quando cónicas, as neopla-

sias e a presença de agentes etiológicos bacteria-

nos e fúngicos devem ser considerados. 

  

 

  

Figura 12.28 - Cão, Q de 7 anos de idade, com descama-

ção. Caso de disqueratinização ("seborréia seca"). 
Figura 12.30 - Cão, Cf de 1 ano de idade, com escoriação. 

Caso de escabiose. 
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Figura 12.31 - Cão, Pastor Alemão, Cf de 5 anos de idade, 

com úlcera. Caso de reação à injeção de enrofloxacina. 

Afta. Pequena ulceração em mucosa. 
Fissura ou ragádia. Perda linear da epiderme, 

ao redor de orifícios naturais ou em área de prega 
ou dobras. 

Crosta (Fig. 12.34). Concreção amarelo-clara 
(crosta melicérica), esverdeada ou vermelha escura 
(crosta hemorrágica), que se forma em área de perda 
tecidual, decorrente do dessecamento de sero-
sidade, pus ou sangue, além de restos epiteliais. 

Escara (Fig. 12.35). Área de cor lívida ou pre-
ta, limitada por necrose tecidual. O termo tam-
bém é empregado para designar a eliminação do 
esfacelo (porção central e necrosada da escara). 

Significado clínico: morte tecidual por reação a 
injeção, crioterapia ou decúbito prolongado. 

Fístulas (Fig. 12.36). Canal com pertuito na pele 
que drena foco de supuração ou necrose e elimina 
material purulento ou sanguinolento. 

 

 

Figura 12.32 - Felino, SRD, Q de 3 anos de idade, com 

úlcera. Caso de úlcera eosinofílica. 

 

Figura 12.34-Cão, SRD, Q de 14 anos de idade, com crostas 

hemorrágicas. Caso de metástase cutânea de adeno-

carcinoma mamário. 

  

 

  

Figura 12.33 - Cão, Yorkshire, Cf de 6 anos de idade, com 

colarinho epidérmico. Caso de foliculite superficial.  
Figura 12.35 - Bovino, Q de 6 anos de idade, com escaras 

e úlcera em pós-operatório de crioterapia. 
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Figura 12.36 - Cão, Pastor Alemão, Cf de 7 anos de idade, 

com fístulas perianais. 
 
Figura 12.37 - Felino, Q de 9 anos de idade, com chifre 

cutâneo. Caso de carcinoma espinocelular. 
  

Significado clínico: presença de foco infeccio-
so ou corpo estranho em tecidos subjacentes. 

Lesões Associadas 

As lesões elementares anteriormente des-
critas podem ocorrer isoladamente ou associa-
das umas às outras. Existe, assim, uma série de 
termos descritivos que podem ser utilizados, como 
lesões papulocrostosas, eritêmato-papulosas, 
vesiculobolhosas, ulcerocrostosas entre outras. 

Lesões Particulares 

Existem algumas lesões que acabam por não 
pertencer a nenhum dos cinco grupos lesionais e 

são tidas como lesões especiais ou sinais especí-

ficos. 

Celulite. Inflamação da derme e/ou do tecido 

subcutâneo. 

Comedo. Acúmulo de corneócitos no infundí-

bulo folicular (cravo branco) ou de queratina e sebum 

em um folículo piloso dilatado (cravo preto). 

Corno (Fig. 12.37). Excrescência cutânea cir-
cunscrita e elevada, formada por queratina. É o 

grau máximo de uma hiperqueratose. 

Milium (mtlio). Pequeno cisto de queratina 

branco-amarelado, na superfície da pele. 
i 

Sinais Específicos da Dermatologia 

Sinal de Nikolsky. Pressão friccionai sobre a pele, 

determinando a separação da epiderme. Caracte-

rístico dos pênfigos e dermatoses por acantólise. 

Sinal de Godet ou cacifo. Pressão sobre a pele 
obtendo-se depressão. Na presença de edema, a 
depressão permanece, mesmo quando não se exerce 
mais a pressão. 

Sinal de Auspitz. Surgimento de pontos ou 
ponteado hemorrágico quando se raspam as esca-
mas, numa área recoberta por escamas. 

Sinal de Larsson. Fricção dos pêlos contra o 
sentido de crescimento, evidenciando acúmulos 
paralelos de escamas, característico dos quadros 
de disqueratinização. 

Inspeçao Indireta 

Na dermatologia veterinária, os exames sub-
sidiários são quase na sua totalidade métodos de 
inspeção indireta. Alguns são obtidos imediatamen-
te, outros necessitam de algum tempo para a obten-
ção de resultados. De uma maneira geral, são con-
siderados exames complementares ao exame físi-
co, indispensáveis no diagnóstico definitivo das 
dermatopatias. 

D/ascop/a ou Vitropressão 

Feita com lâmina de vidro ou lupa onde se 
exerce uma pressão sobre a lesão que se quer in-
vestigar, para provocar isquemia da mesma. Indi-
cada para diferenciar eritema de púrpura. Onde o 
eritema cede a diascopia, ou seja, adquire a mes-
ma coloração da pele subjacente, no caso da púr-
pura a pele continua com coloração vermelha, não 
cedendo a diascopia. 

 



668    Semiologia Veterinária: A Arte do Diagnóstico 

Luz de Wood 

A lâmpada de Wood tem um arco de mercú-

rio que emite radiações ultravioleta. O vidro as-

sociado a esta lupa diferenciada é de silicato de 

bário, com 9% de óxido de níquel, que deixa passar 

unicamente radiações de 340 a 450nm, similares 

às emitidas nas lâmpadas fluorescentes tipo luz 

negra. O exame deve ser realizado em sala escura 

para a verificação de fluorescência e a lâmpada deve 

ser ligada c aquecida durante 5 minutos antes do 

exame propriamente dito. É empregada na diagnose 

das dermatofitoses. 

Nos casos de dermatofitose provocada pelo 

Microsporum canis, a luz de Wood pode provocar a 

fluorescência verde brilhante (Fig. 12.38) dos pê-

los acometidos por essa espécie fúngica, provoca-

da por alguns pigmentos existentes nas hifas. Po-

rém essa fluorescência somente ocorre em aproxi-

madamente 60% dos animais examinados. Há ainda 

a possibilidade de fluorescências falsas (falso po-

sitivo) em produtos tópicos derivados de petróleo 

(fluorescência azulada), infecções por Pseudomo-

nas spp. (alaranjado) e escamas e crostas, que podem 

determinar fluorescência amarelada, não se tratando 

de casos de microsporíase. 

Deve-se destacar que a dermatofitose cons-

titui uma micose superficial causada pelos 

dermatófitos nas diferentes espécies animais. 

As principais espécies fúngicas dos animais do-

mésticos são o Microsporum canis, Microsporum 

gypseum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton 

equinum e Trichophyton verrucosum. Apenas o 

Microsporum canis apresenta a fluorescência à luz 

de Wood. 

 

A luz de Wood é de grande valia na clínica der-

matológica de pequenos animais pois, nos carnívoros 

domésticos, o principal dcrmatófito é o M.canis. Essa 

técnica diagnostica representa um importante exa-

me de triagem nas dermatofitoses de cães e gatos. 

Teste da Fita Adesiva 

Esse teste, também de grande valia na clínica 

veterinária, deve ser realizado com fita adesiva e 

tem como indicação a busca de ectoparasitas e seus 

ovos. A fita deve ser colada e descolada várias vezes 

e em várias regiões do corpo do animal, posterior-

mente a fita é posta sobre a lâmina. O material deve 

ser levado ao microscópio óptico para ser analisado 

e constatada ou não a presença de parasitas. Esse 

teste tem importância nos casos de cheiletielose. 

Pode ser utilizado como técnica de coleta de mate-
rial para exame citológico que será abordado a seguir. 

fxame D/refo t/o Pe/ame 

Um exame muito executado, porém contro-

verso na clínica médica dermatológica, é o exame 

direto do pelame. 

Material necessário: 

• Lâmina de vidro. 

• Lamínula. 

• Potassa a 10%. 

• Microscópio óptico. 

E indicado para a observação de esporos 

fúngicos, mormente de dermatófitos, "parasitando" 

os pêlos do animal examinado. Os pêlos devem 

ser removidos da periferia das lesões alopécicas, 

pois se sabe que o substrato do dermatófito é a 

queratina. Sendo assim, as lesões alopécicas apre-

sentam crescimento centrífugo e os pêlos da pe-

riferia são os mais acometidos pela micose. Outra 

possibilidade é submeter o animal à luz de Wood 

e coletar os pêlos que se revelaram fluorescentes, 

pois esses são os pêlos infectados. Este material 

coletado é acrescido de KOH a 10% em lâmina de 

vidro, aquecido em chama por 15 a 20 segundos e, 

posteriormente, analisado em microscópio óptico. 

Este exame é controverso, pois o clínico deve ter 

conhecimento de que o diagnóstico de dermato-

fitose é dado apenas quando os esporos se dispõem 

nos clássicos parasitismos ectotrix e endotrix. Quando 

nesse exame são evidenciados esporos de fungos 

dispersos pela lâmina, o diagnóstico de dermato-

fitose não deve ser dado, pois os esporos obser- 

Figura 12.38 - Felino, Q de 7 meses de idade, com fluo-

rescência à luz de Wood. Caso de dermatofitose pelo 

M. canis. 
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vados podem ser esporos de fungos pertencentes 

à microbiota fúngica normal dos animais domés-

ticos. O veterinário deve ter muito treino para a 

realização desse exame. Deve-se desatacar que 

não é possível a identificação da espécie de 

dermatófito por esse exame, nem tampouco a iden-

tificação de macroconídeos (estrutura de repro-

dução sexuada), que somente podem ser obser-

vados em crescimento nos meios de cultura en-

riquecidos. 

Tricograma 

Tricograma é um exame que avalia o ciclo 

biológico do pêlo em um determinado momento, 

assim como suas alterações fisiológicas e anatómi-

cas. É o exame detalhado do bulbo, da haste e da 

extremidade dos pêlos. Tem particular importân-

cia na determinação da alopecia auto-induzida, 

doença do mutante de cor, displasia folicular, 
tricorrexis nodosa, pili torti, defluxo anagênico e 

defluxo telogênico nas dermatopatias endócrinas, 

além de defeitos de pigmentação (Tabela 12.5). 

O material (pêlos) deve ser obtido prendendo-se 

uma pinça hemostática em aproximadamente 50 

pêlos, que devem ser removidos todos de uma vez 

e no sentido de seu crescimento. Posteriormente, 

os pêlos devem ser postos em uma lâmina de vi-

dro, todos no mesmo sentido e direção, para que 

o clínico possa avaliar todos os bulbos, as hastes e 

as extremidades de uma vez. Finalmente devem 

ser analisados ao microscópio óptico. Esse proce-
dimento proporciona a avaliação: do estágio do ciclo 

do pêlo (anágeno ou telógeno); condição da ex-

tremidade do pêlo (quebrada ou íntegra); estado 

da haste, que pode conter várias alterações de 

pigmentação, esporos de fungos e escamas aderi-

dos, além de defeitos cuticulares como na displa-

sia folicular. 

Uma das principais e mais simples indicações 

do tricograma é a determinação se uma certa re-

gião de rarefação pilosa é decorrente de queda de 

pêlos ou de prurido provocado pelo animal, quan-

do a anamnese não elucidou complctamente este 

fato. Na análise das extremidades dos pêlos, se es-

tiverem quebrados, fica estabelecido que o qua-

dro é pruriginoso e provavelmente os pêlos foram 

removidos por lambedura ou mordedura. Quando 
as extremidades se encontrarem íntegras, conclui-

se que o quadro não é pruriginoso e está havendo 

uma queda exagerada de pêlos naquela região.  

Parasitológico de Raspado Cutâneo 

Uma das técnicas mais executadas na derma-
tologia veterinária, com grande importância no 
auxílio do diagnóstico, para a identificação de para-
sitas dos géneros Demodex, Sarcoptes, Psoroptes, 
Notoedris e Cheyletiella. 

Material necessário: 

• Lâmina de bisturi. 

• Lâmina de vidro. 

• Lamínula. 

• Potassa a 10% ou óleo mineral. 

• Microscópio óptico. 

Indicação l - Sarna Demodécica 

Há, na família Demodicidae, várias espécies 

de Demodex: Demodex canis, Demodex cati, Demodex 

gatoi, Demodex ovis, Demodex equi, Demodex capri, entre 

outros. Independentemente da espécie animal 

examinada e, conseqiientemente, da espécie de 

Demodex procurada, o parasitológico de raspado 

cutâneo nos casos de demodicidose deve ser rea-

lizado em lesão representativa do quadro, prefe-

rencialmente em pele íntegra, buscando-se evitar 

Tabela 12.5 - Achados do tricograma e dermatoses associadas.  

Normal proporção de telógeno e anágeno, 

com extremidades fraturadas 

Alterações da haste 

Todos os pêlos em telógeno 

Todos os pêlos em anágeno 

Dermatite pruriginosa e 

Dermatite psicogênica 

Dermatofitose - parasitismo - ectotrix 

Pili torti, tricorrexis nodosa Displasia 

folicular Doença do mutante de cor 

Defluxo telogênico Alopecia 

paraneoplásica 

Hiperadrenocorticismo 

Defluxo anagênico 
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as lesões ulceradas. Com a lâmina de bisturi per-

pendicularmente colocada em contato com a pele 

pregueada (entre os dedos do veterinário) o clíni-

co deve fazer movimentos de fricção até obter 

material composto por debris celulares e sangue; 

conseqúentemente, haverá o sangramento da re-

gião (fato que deve ser comunicado ao proprietá-

rio com antecedência). Após o início do sangra-

mento, a região deve sofrer uma grande pressão 

(beliscamento), na tentativa de expulsar os áca-

ros que usualmente ocupam os folículos pilosos e, 

em seguida, continuar a coleta. Posteriormente o 

material coletado deve ser posto sobre a lâmina, 

diluído com KOH a 10% e coberto por lamínula. 

Com auxílio dos dedos, lâmina e lamínula devem 

ser pressionadas em movimentos de vaivém até 

que se obtenha um material translúcido. Esse 

material deve ser levado ao microscópio óptico para 

ser analisado e constatada ou não a presença de 

ácaros desse género. Também podem ser observa-

dos ovos e formas imaturas do parasita. 

Interpretação do parasito lógico de raspado cutâneo 

nademodícidose. Alguns autores chegam a determi-

nar a quantidade de ácaros que devem ser encon-

trados para que se determine o diagnóstico de 

demodicidose pois, habitualmente, o ácaro faz parte 

da microfauna cutânea. Na opinião do autor, a 

evidenciação de apenas um ácaro ou mais do gé-

nero Demodex em lesões sugestivas da doença con-

firma o diagnóstico. 

Alguns raspados (no mínimo cinco) devem ser 

executados para se considerar que o animal não 

apresenta a doença. Cuidados especiais devem ser 

tomados quando as lesões se localizam em regiões 

anatómicas delicadas, como na região periorbital 

nos casos de blefarite demodécica. 

É um exame altamente sensível, quando são 

evidenciados ácaros do género Demodex. Trata-se 

seguramente de um caso de demodicidose e, quando 

não são evidenciados ácaros, não há a possibilida-

de do diagnóstico. Duas exceções podem ser con-

sideradas: os cães da raça shar-pei e casos de 

pododemodicidose crónicos e com infecção bac-

tcriana secundária. Nesses dois casos, quando o 

parasitológico de raspado não evidencia a presen-

ça dos ácaros, o diagnóstico de sarna demodécica 

deve ser estabelecido por meio de biopsia seguida 

de exame histopatológico da pele. 

Indicação II - Sarna Sarcóptica 

Há, na família Sarcoptidae, algumas varieda-

des de Sarcoptes scabieí que acometem as espécies 

canina, suína, bovina e caprina; acometem tam-

bém, menos frequentemente, cqiiinos e ovinos. 

Independentemente da espécie animal examina-

da, o parasitológico de raspado cutâneo nos casos 

de sarna sarcóptica deve ser realizado em lesão 

representativa do quadro, preferencialmente em 

pele íntegra, buscando-se evitar as lesões ulcera-

das. Com a lâmina de bisturi perpendicularmente 

colocada em contato com a pele pregueada (entre os 

dedos do veterinário), o clínico deve fazer 

movimentos de fricção até obter material com-

posto por debris celulares e sangue. Conseqúen-

temente, haverá sangramento da região (fato que 

deve ser comunicado ao proprietário com antece-

dência), devido ao comportamento do ácaro de 

"cavar" galerias na epiderme. Esse exame deve 

ser realizado o mais profundamente possível. Pos-

teriormente o material coletado deve ser posto 

sobre a lâmina, diluído com KOH a 10% e cober-

to por lamínula. Com auxílio dos dedos, lâmina e 

lamínula devem ser pressionadas em movimen-

tos de vaivém até que se obtenha um material 

translúcido. Esse material deve ser levado ao mi-

croscópio óptico para ser analisado e constatada 

ou não a presença de ácaros desse género. Tam-

bém podem ser observados ovos. 

As lesões de escabiose frequentemente se 

localizam na borda de pavilhões auriculares, mor-

mente na espécie canina. Sendo assim, o clínico 

deve ter cuidado ao raspar esta região com lâmina 

de bisturi e o cão deve estar devidamente contido 

para que se evitem acidentes. 

Diferentemente do que ocorre na demodi-

cidose, na escabiose (sarna sarcóptica), mesmo 

realizando-se vários raspados cutâneos, o ácaro pode 

não ser evidenciado, mas esse fato não afasta o 

diagnóstico de sarna sarcóptica. Conseqúentemen-

te, quando o veterinário suspeita dessa dermato-

patia, mesmo sem a confirmação da presença dos 

ácaros, o animal deve ser tratado. 

Indicação III - Sarna Notoédrica dos Felinos 

Também conhecida como escabiose dos 

felinos, é causada pelo Notoedrís cati, ácaro per-

tencente à família Sarcoptidae. O parasitológico 

de raspado cutâneo deve ser realizado cm lesões 

representativas do quadro (que, neste caso, são 

praticamente restritas à região cefálica), prefe-

rencialmente em pele íntegra, buscando-se evi-

tar as lesões ulceradas. Com a lâmina de bisturi 

perpendicularmente colocada em contato com a 

pele pregueada (entre os dedos do veterinário), 
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 o clínico deve fa/er movimentos de fricção até 

obter material composto por debris celulares e 

sangue. Conseqiientemente haverá o sangramento 

da região (fato que deve ser comunicado ao pro-

prietário com antecedência), devido ao compor-

tamento do ácaro de "cavar" galerias na epider-

me. Este exame deve ser realizado o mais pro-

fundamente possível. Posteriormente, o material 

coletado deve ser posto sobre a lâmina, diluído 

com KOH a 10% e coberto por lamínula. Com 

auxílio dos dedos, lâmina e lamínula devem ser 

pressionadas em movimentos de vaivém até que 

se obtenha um material translúcido. Esse mate-

rial deve ser levado ao microscópio óptico para 

ser analisado e constatada ou não a presença de 

ácaros desse género. Também podem ser obser-

vados ovos. 

Cuidados especiais devem ser tomados quan-

do as lesões se localizam em regiões anatómicas 

delicadas, como na região periorbital e as bordas 

de pavilhões auriculares, uma vez que o quadro 

envolve quase exclusivamente a cabeça. 

É um exame altamente sensível. Quando são 

evidenciados ácaros do género Notoedris, trata-se 

seguramente de um caso de sarna notoédrica e, 

quando não são evidenciados ácaros, não há a pos-

sibilidade do diagnóstico, mesmo se tratando de uma 

escabiose. Neste caso, o diagnóstico será fechado 

apenas quando forem evidenciados os ácaros. 

Indicação IV - Sarna Psoróptica 

A sarna psoróptica acomete as espécies bovi-

na e ovina; acomete também, menos frequen-

temente, equinos e caprinos. Independentemente 

da espécie animal examinada, o parasitológico de 

raspado cutâneo, nos casos de sarna psoróptica, 

deve ser realizado em lesão representativa do 

quadro, preferencialmente em pele íntegra, bus-

cando-se evitar as lesões ulceradas. Com a lâmina 

de bisturi perpendicularmente colocada em con-

tato com a pele pregueada (entre os dedos do 

veterinário), o clínico deve fazer movimentos de 

fricção até obter material composto por debris 

celulares e sangue. Pela facilidade de evidencia-

ção dos ácaros deste género, o raspado não precisa 

ser tão profundo. Posteriormente o material cole-

tado deve ser posto sobre a lâmina, diluído com 

KOH a 10% e coberto por lamínula. Com auxílio 

dos dedos, lâmina e lamínula devem ser pressio-

nadas em movimentos de vaivém até que se obte-

nha um material translúcido. Esse material deve 

ser levado ao microscópio óptico para ser analisa- 

do e constatada ou não a presença de ácaros desse 

género. Também podem ser observados ovos. 

É um exame altamente sensível, uma vez que 

os ácaros de psoroptes são grandes e facilmente 

evidenciados. 

Indicação V - Cheiletielose 

A cheiletielose é uma dermatite parasitária 

que acomete com frequência felinos, podendo aco-

meter caninos, causada por ácaros da família 

Cheyletidae. A espécie mais observada é a Cheyktiella 

blakei, porém podem ser evidenciadas as espécies 

Cheyktiellayasguri e Cheyletiellaparasitivorax. Esses 

ácaros se alimentam de debris celulares e vivem 

na superfície da pele. O parasitológico de raspado 

cutâneo deve ser realizado em lesões descamativas, 

pois frequentemente as escamas, além de estarem 

associadas ao quadro, podem ser confundidas com 

o parasita, preferencialmente em pele íntegra. Com 

a lâmina de bisturi perpendicularmente colocada 

em contato com a pele pregueada (entre os dedos 

do veterinário), o clínico deve fazer movimentos 

leves de fricção até obter material composto por 

escamas e debris celulares. O raspado deve ser muito 

superficial. Posteriormente o material coletado deve 

ser posto sobre a lâmina, diluído com KOH a 10% 

e coberto por lamínula e levado ao microscópio óp-

tico para ser analisado e constatada ou não a pre-

sença de ácaros desse género. Também podem 

ser observados ovos que invariavelmente estarão 

aderidos aos pêlos. Muitas vezes é mais fácil a 

evidenciação dos ovos que o parasita propriamente 

dito. 

Exame Micológico 

Muito utilizado na rotina, o exame micoló-

gico encontra várias aplicações na clínica derma-

tológica. Tem fundamental importância na deter-

minação do diagnóstico e terapia de diferentes 

quadros provocados por fungos, como a dermato-

fitose, malasseziase, esporotricose e criptococose. 

Material necessário: 

• Lâmina de vidro. 

• Swab. 

• Carpetes esterelizados. 

• Material de biopsia. 

» Cureta. 

• Meios de cultura. 

• Estufa (necessário ao laboratório). 

• Microscópio óptico (necessário ao laboratório). 
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Indicação l - Dermatofitose 

A dermatofitose constitui uma micose super-

ficial causada por fungos filamentosos (bolores) 

nas diferentes espécies animais. As principais es-

pécies fúngicas dos animais domésticos são o 

Microsporum canis, Microsporum gypseum, Trichophyton 

mentagrophytes, Trichophyton equinum e Trichophyton 

verrucosum. 

A dermatofitose classicamente é representa-

da por lesões alopécicas e descamativas de con-

tornos circulares. Quando o clínico suspeita dessa 

dermatopatia, o diagnóstico final é dado pelo cul-

tivo e identificação do fungo. O material enviado 

ao laboratório deve ser representado por pêlos e 

escamas coletados da periferia da lesão alopécica. 

Deve ser enviado entre lâminas, em tubo estéril 

ou ainda dentro de coletores universais estéreis. 

O material deve ser semeado cm placas de Petri 

contendo meio de cultura Sabouraud e Sabouraud 

acrescido de cicloeximida (impediente de cresci-

mento de fungos saprófitas) a 25"C. Os derma-

tófitos podem crescer em 10 a 21 dias. A identi-

ficação da espécie do dermatófito envolve as ca-

racterísticas morfológicas macroscópicas da cultura 

e seu reverso, além das características microscó-

picas de macroconídeos e microconides. 

Outro meio de cultura frequentemente citado 

na literatura c o DTM - Dermatophyte TestMédium, 

que é o meio Sabouraud acrescido de vermelho fenol. 

Em poucos dias (3 a 10), o meio que é levemente 

amarelado torna-se vermelho, devido à produção de 

substâncias alcalinas produzidas pelos dermatófítos, 

confirmando o diagnóstico, sem porém confirmar a 

espécie em questão. O problema desse teste, além 

da impossibilidade de identificação específica, é o 

fato de que fungos saprófitas como Aspergil/us spp., 

Mucorspp. e bactérias podem provocar a mudança 

de coloração do meio, fazendo com que esse teste 

não seja plenamente confiável para a determinação 

de um diagnóstico positivo. O método de coleta e 

a temperatura são as mesmas já citadas no cultivo 

convencional. 

Os felinos são a única espécie doméstica que 

pode "portar" o Microsporum canis sem apresentar 

lesões de pele. Gomo a dermatofitose é uma im-

portante zoonose, não raro são observados proprie-

tários de felinos com lesões sem que seus animais 

se apresentem doentes. Nesse caso e quando se 

quer identificar gatos "portadores assintomáticos", 

para controle da dermatofitose em gatis, a coleta 

de material para cultivo deve ser obtida pelo mé-

todo do carpete, que consiste em "pentear" os felinos 

com fragmentos de carpetes estéreis que, poste-

riormente, são levados ao meio de cultura. O tem-

po de crescimento dos fungos e a temperatura c 

identificação são as mesmas já citadas no cultivo 

convencional. 

Preparação do carpete. Carpetes de 2mm de 

espessura, do tipo forração (agulhado) devem ser 

cortados em quadrados de 5x5cm. Devem ser lava-

dos em água corrente por 24 horas, posteriormente 

deixados imersos em água destilada por 48 horas, secos 

em estufa, embrulhados um a um em papel alumí-

nio e autoclavados. 

Independentemente da técnica escolhida para 

confirmação da dermatofitose, os animais que já 

estiverem submetidos à terapia tópica ou sistémi-

ca devem ser afastados do tratamento por, no míni-

mo, sete dias, para que o material seja coletado. 

Indicação II - Dermatite por Malassezia 

A dermatite por Malasseziapachydermatis é uma 

dermatopatia relevante principalmente em cães. 

Os animais acometidos apresentam lesões 

descamativas, critematosas ou hiperpigmentadas. 

Podem também apresentar essa dermatite em locais 

untuosos, como interdígito e pregas cutâneas. O 

material enviado ao laboratório deve ser represen-

tado por escamas coletadas da lesão, que devem 

ser enviadas entre lâminas, em tubo estéril ou ainda 

dentro de coletores universais estéreis, ou ainda 

coletadas por swab no caso de lesões untuosas. O 

material deve ser semeado em placas de Petri con-

tendo meio de cultura Sabouraud e Sabouraud acres-

cido de cicloeximida (impediente de crescimento 

de fungos saprófitas) a 37"C. A Malassezia pachyder-

matis, também denominada Ac Malassezia canis, cresce 

em 5 a 7 dias. É uma levedura que se assemelha a 

"pegadas" ou "tina d'água", graças ao seu caracte-

rístico brotamento, de fácil identificação e conse-

quente confirmação do diagnóstico. Os animais que 

já estiverem submetidos à terapia tópica ou sistémi-

ca devem ser afastados do tratamento por no mí-

nimo sete dias, para que o material seja coletado. 

Indicação III - Esporotricose 

A esporotricose é uma micose subcutânea que 

pode acometer diferentes espécies animais, como 

cães, gatos e equinos. É uma importante zoonose 

clinicamente representada por lesões nodulares ou 

em goma com ou sem secreção. O material envi- 
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ado ao laboratório deve ser representado por se-

creção coletada por swab ou por fragmento de te-

cido acometido coletado por biopsia. Ambos de-

vem ser enviados imediatamente em tubo estéril 

ou ainda dentro de tubos contendo meio líquido 

de BHI. O material deve ser semeado em placas 

de Petri contendo meio de cultura Sabouraud e 

Sabouraud acrescido de ciclocximida (impediente 

de crescimento de fungos saprófitas) a 25 e 37°C. 

Q Esporothrix schenckii é um fungo dimórfico, cres-

cendo como bolor a 25"C e como levedura a 37°C. 

Como levedura tem um formato característico de 

charuto ou cigarrete, que permite a confirmação 

do diagnóstico. 

Indicação IV - Criptococose 

A criptococose é uma micose sistémica que 

pode acometer os carnívoros domésticos. Clinica-

mente representada por lesões nodulares ou em 

goma com ou sem secreção, além de acometimento 

pulmonar ou de tecidos neurológicos. O material 

enviado ao laboratório deve ser representado por 

secreção coletada por swab ou por fragmento de 

tecido acometido coletado por biopsia. Ambos 

devem ser enviados imediatamente cm tubo es-

téril ou ainda dentro de tubos contendo meio lí-

quido de BHI. O material deve ser semeado em 

placas de Petri contendo meio de cultura Sabouraud 

a 37°C. O Cryptococcus neoformans é uma levedura 

envolta por uma cápsula de mucopolissacárides. 

Essa cápsula não se cora, oferecendo a morfologia 

característica de "células fantasma" na identifica-

ção microscópica deste fungo. 

RAST e ELISA 

São duas metodologias de detecção quanti-

tativa de IgE, em soro de animais, para diagnós-

tico diferencial de dermatopatias alérgicas. Esses 

testes são indicados para confirmação de diagnós-

tico de DAPP (dermatite alérgica à picada de 

pulga), hipersensibilidadc alimentar (HA) e atopia. 

Ambos os testes são controversos e algumas con-

siderações devem ser feitas.  

DAPP. Os antígenos envolvidos nessa derma-

topatia estão presentes como antígenos comple-

tos e como haptenos, na saliva de pulgas. As dú-

vidas pairam na natureza e a obtenção dos antíge-

nos pelo laboratório, quantidade e proporção, uma 

vez que já foram identificados mais de 20 antíge-

nos na saliva desses insetos. Outros aspectos im-

portantes estão ligados à patogenia da DAPP onde 

há o envolvimento de imunoglobulinas IgE c IgG, 

reaçõcs imunológicas do Tipo IV e reação basofílica 

cutânea, onde não há o envolvimento de imuno-

globulinas. Esses aspectos inviabilizam a utiliza-

ção desse teste na opinião de vários autores e do 

próprio autor, na determinação do diagnóstico 

definitivo. 

H.A. O mesmo raciocínio deve ser utilizado 

no caso dessa dermatopatia alérgica. É sabido que 

os antígenos são proteínas encontradas no alimento, 

porém um alimento pode ter as estruturas protei-

cas alteradas após cocção e processamento pela 

indústria de rações, conseqúentemente, alteração 

dos determinantes antigênicos. Na patogenia da 

H.A. há o envolvimento de IgE e IgA e as reações 

imunológicas Tipo III e IV, que classicamente não 

têm envolvimento de imunoglobulinas. Novamente, 

pelos fatos expostos, esse exame é de pouca valia 

no diagnóstico desse tipo de dermatite alérgica.  

Atopia. Nesse caso os antígenos estão presen-

tes em suspensão no ar c existe apenas a reação 

de hipersensibilidade Tipo I com envolvimento 

de IgE; mesmo assim, os testes são quantitativos. 

Alguns autores já determinaram que o animal 

atópico possui uma imunoglobulina mais reativa, 

não possuindo maiores quantidades de imunoglo-

bulina. Sendo assim, mesmo nos casos em que o 

clínico suspeita de atopia, o diagnóstico por esses 

métodos torna-se contestável. 

Citologia 

Esse exame pode fornecer rápidos resulta-

dos, que podem ser importantes na orientação 

do diagnóstico ou, muitas vezes, podem deter-

minar o diagnóstico definitivo de diferentes en-

fermidades. 

Material necessário: 

• Seringa. 

• Agulhas. 

• Lâmina de vidro. 

• Swab. 

• Corantes. 

• Microscópio óptico. 

O método de coleta do material deve ser rea-

lizado na dependência da lesão examinada, como 

demonstra a Tabela 12.6. O material coletado deve 

ser distribuído na superfície da lâmina de vidro e 

posteriormente corado. 

A coloração mais utilizada no exame citológico 

é o Diff-Quik ou panótico rápido, que proporcio- 
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na ao exame ser coletado, corado e analisado em 
poucos minutos. É um método que pode ser uti-
lizado em diferentes dermatopatias de etiologia 
inflamatória, neoplásica ou infecciosa. Pode-se 
evidenciar tipos celulares, morfologia celular, bacté-
rias, fungos, além de seu número e distribuição. 
Quando o objetivo da citologia é a visualização mais 
detalhada de uma determinada célula, pode-sc 
recorrer a outras colorações, como aquelas que serão 
citadas no exame histopatológico. A Tabela 12.7 
correlaciona diferentes achados no exame citológico 
com possibilidades diagnosticas. 

Biopsia e Exame Histopatológico 

As biópsias de pele seguidas de exame histopa-
tológico são os instrumentos mais poderosos de 
diagnóstico na dermatologia. Mas é necessário que 
uma união de esforços seja feita para que esse 
exame seja bem-sucedido. O clínico veterinário 
deve selecionar cuidadosamente, coletar e pre- 

servar o fragmento de tecido coletado e o histopa-
tologista deve processar e escolher a coloração ideal 
(baseado nas informações encaminhadas pelo 
clínico), além de interpretar as alterações teci-
duais. Quando o clínico e o dermatopatologista 
trabalham em conjunto, esse exame pode refle-
tir o diagnóstico preciso em até 90% dos casos. 
Por ser um método invasivo e, muitas vezes, ne-
cessitar de anestesia, além de ser caro, o veteri-
nário muitas vezes, assim como os proprietários 
dos animais, reluta em executar essa coleta. 
Quando o veterinário deve então optar por este 
procedimento? 

1. Em todas as lesões que sugerem neoplasia. 
2. Em úlceras persistentes. 
3. Em casos de doenças nas quais o diagnóstico 

somente é fechado com exame histopatológi 
co, como displasia folicular, doenças auto-imu- 
nes, dermatomiosite, adenite sebácea, vitili- 
go entre outras. 

Tabela 12.6 - Correlação entre a técnica de coleta de material para exame citológico nos diferentes 

tipos lesionais ou regiões anatómicas. 

Decalque da lâmina direto sobre a lesão, 
vesículas, pústulas e bolhas devem ser perfuradas 

Raspados superficiais Incisão 
Aspiração por agulhas 

Swab 

Pápula, pústula, vesícula, bolha, úlcera e exulceração 

Hiperqueratose, exulceração e úlcera 
Nódulos 
Nódulos e tumores 
Fístulas, lesões bucais, pregas cutâneas 

  

 
Neutrófilos degenerados 

Neutrófilos não degenerados 

Eosinófilos 

Basófilos 

Mastócitos 

Linfócitos, plasmócitos e macrófagos 

granulomatosos 

Plasmócitos 

Células acantolíticas (queratinócitos que 

perderam a coesão, por acantólise) 

Bactérias Leveduras 

Células atípicas de uma mesma população 

Considerações de diagnóstico 

Infecção bacteriana 

Dermatites alérgicas, pênfigo, dermatite subcorneal pustular, 

dermatite de contato 

Ectoparasitismo, alergias nos felinos, placa e granuloma eosi-

nofílico, foliculite eosinofílica 
Ectoparasitismo, DAPP, endoparasitismo 
Mastocitoma, alergias nos felinos, ectoparasitismo 

Quadros infecciosos ou não infecciosos (corpo estranho e 

paniculite estéril), na dependência de evidenciação de microor-

ganismos. 

Pododermatite plasmocítica, plasmocitoma 
Pênfigo e dermatofitose 

Intracelular - infecção extracelular - colonização Infecção 

fúngica (dermatite por Malassezia, esporotricose, 

criptococose) 

Neoplasias 

Tabela 12.7 - Achados microscópicos no exame citológico e suas relações com diferentes diagnósticos. 
•;t  "' ..........................................— ••„•;,;; ,;.  .       ;    • ~. ,  ;     ,;„ •,,; .        . ...  .... : • < . ' : ;  
Achados 
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4. Numa dermatose que não está respondendo 

à terapia aparentemente adequada. 

5. Numa dermatopatia, que na experiência do clí 

nico não é comum, ou aparentemente é grave. 

6. Em dermatites vesicobolhosas. 

7. Em condições em que a terapia é perigosa, 

muito dispendiosa ou muito prolongada. 

Mesmo sem o diagnóstico definitivo, o histo-
patológico ajuda a guiar o clínico na direção corre-

ta do diagnóstico. Os antiinflamatórios, especial-

mente os corticóides, devem ser afastados por 2 a 

3 semanas antes da coleta da biopsia. Os achados 

histopatológicos nas infecções bacterianas secun-

dárias sobrepujam os achados de dermatopatias con-

comitantes; sendo assim, se o clínico suspeitar de 

uma dermatopatia de base com infecção secundá-

ria, deve tratar a infecção para posteriormente 

coletar o material. 
Material necessário: 

Bisturi, pinça anatómica. 

Tesoura. 

Porta agulha, fio de sutura. 

Punch. 

Formol a 10%. 

Papel filtro. 

A coleta dos fragmentos de tecidos pode ser 

realizada basicamente por dois métodos: com au-

xílio de bisturi, retirando-se um fragmento fusi-

forme de pele, ou compunch (saca-bocado), que é 

uma lâmina circular variando de 2 a 8mm de diâ-

metro. Os punchs geralmente mais utilizados são 

os de 3 e 4mm de diâmetro. A escolha da técnica 
está invariavelmente ligada à morfologia das le-

sões cutâneas (Tabela 12.8). 

A lesão a ser biopsiada deve ser clinicamen-

te representativa do quadro. Não deve ser recente 

ou antiga, em fase de regressão, ou estar alterada 

por trauma infecção ou medicamentos. O clíni-

co, sempre que possível, deve coletar um fragmen-

to que contenha a transição da pele íntegra ao 

tecido acometido, para que o dermatopatologista 

possa avaliar melhor o quadro. Após a coleta, o 

fragmento deve ser delicadamente rolado sobre 

o papel filtro, para eliminar sangue e secreções, 

e por fim ser conservado em formol a 10% (o 

volume do formol deve ser dez vezes maior que 

o volume do tecido coletado). Finalmente o 

material deve ser encaminhado a um dermatopato-

logista para a elaboração do diagnóstico. A pri-

meira opção de envio de material deve ser para 

um dermatopatologista veterinário, posteriormente 

um patologista geral.  

Clínico e patologista devem ter em mente 

que a precisão do diagnóstico pode estar 

ligada às colorações específicas para diferen-

tes situações. Seguem alguns exemplos de co-

loração: 

PÁS (ácidoperiódico de Schiff). Para evidencia-

ção de mucopolissacárides. Útil no diagnóstico 

de dermatites fúngicas e lesões relativas à lâmi-

na basal, como o lúpus eritematoso. 

Grocott. Específica para evidenciação de 

fungos. 

Ziehl-Nilsen. Para evidenciação de bacilos ál-

cool - ácido-resistentes, como na micobacteriose 

atípica. 

AzuldePrússia. Para evidenciação de hemossi-

derina. 

Vermelho congo. Para evidenciação de proteína 

amilóide sob luz polarizada 

Tabela 12.8 - Método de coleta de material de biopsia, segundo o tipo lesionai. 

Tipo lesionai 

Alterações de coloração 

Formações sólidas 

Coleções líquidas 

Alterações de espessura 

Perdas teciduais 

Punch ou em fuso por bisturi, na transição pele íntegra/pele 

acometida 

Punch 

Biopsia excisional por bisturi, de toda a 

lesão ou parte Vegetação e verrucosidade        representativa 

Biopsia excisional por bisturi em fuso contendo a les ão 

inteira 

Punch 

Punch ou em fuso por bisturi, na transição pele íntegra/ 

pele acometida 

Pápulas 

Nódulos, tumor, 
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Azul de toluidina. Para evidcnciação de grânu-

los preenchidos por heparina (mastócitos). 

Von Mossa. Para evidenciação de cristais de 
cálcio. 

Tricrônico deMasson. Para evidenciação de co-
lágeno. 

Von Gieson. Para evidenciação de fibras colágcnas 
e fibras musculares. 

Masson Fontana. Para evidenciação de melanó-
citos. 

Alcian Blue. Para evidenciação de mucopolis-

sacárides. 

Para que esse exame e todos os outros se-
jam realizados com êxito, o clínico sempre deve 

encaminhar o material coletado, com identifi-

cação completa do animal, um breve histórico 

do quadro, achados do exame físico, descrição 

das lesões elementares cutâneas, a técnica de 

coleta e as suspeitas de diagnóstico. Assim o ve-

terinário que irá receber e processar o material 

poderá fazê-lo da maneira mais adequada e pre-

cisa possível. 

Finalmente, com os dados do exame clíni-

co dermatológico completo (identificação, ana-

mnese, exame físico c exames complementa-

res), poder-se-á determinar um diagnóstico 

definitivo e interpor a terapia mais adequada, 

que é o objetivo final de qualquer ramo da clínica 

veterinária. 
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Semiologia do 
Sistema Auditivo 

Luís ARTUR GIUFFRIDA 

RONALDO LUCAS 

"UMA DAS FUNÇÕES PRIMORDIAIS DA CIÊNCIA É A DE 

LIBERTAR AS PESSOAS DAS SUPERTIÇÕES." 

(Steven Weinberg) 

INTRODUÇÃO 

O aparelho auditivo c sem dúvida um dos sistemas que assumem noto-

riedade no estudo semiológico dos carnívoros domésticos, não só por suas 

particularidades anatomofisiológicas, mas também pela frequência com 

que as afecções otológicas se manifestam nessas espécies.  

Os percentuais de diagnóstico das afecções otológicas na rotina clí-

nica de atendimento dos cães atinge números entre 10 e 20% do total de 

casos atendidos, o que justifica a necessidade de o clínico conhecer ampla-

mente as bases anatómicas, semiológicas e a fisiopatogenia das altera-

ções deste sistema.  

Para que possamos abordar de maneira didática e sistematizada a 

semiologia do aparelho auditivo, não podemos nos furtar à sua rápida 

revisão anatómica. 

 Revisão Anatómica 

O aparelho auditivo é dividido em regiões bem definidas que 
delimitam conjuntos de estruturas em sequência. O segmento inicial e 
mais externo, chamado orelha externa, estende-se do pavilhão à face 
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externa da membrana timpânica. Ele é composto 
pela cartilagem auricular, que nada mais é que 
um folheto cartilagíneo que, em determinado ponto 
de sua extensão, se dobra sobre si mesmo, 
formando o pavilhão e a porção inicial do conduto 
auditivo, um tubo cónico que se posiciona quase 
verticalmente no crânio. Essa cartilagem se co-
necta a uma segunda cartilagem, a anular, a qual, 
também como um pequeno folheto cartilagíneo 
que se dobra sobre si mesmo, forma um pequeno 
cilindro, em posição aproximadamente horizon-
tal, que se conecta, por sua vez, ao crânio, mais 
precisamente à entrada da bulha timpânica, 
chamada poro acústico externo. Dessa forma, 
podemos resumir a descrição da orelha externa 
em um tubo cónico com formato aproximado de 
"L" (Figs. 13.1, 13.2 e 13.3). 

Uma terceira cartilagem, denominada carti-
lagem escutiforme, tem função estrutural e 
posiciona-se medialmente ao conduto auditivo, 
auxiliando no seu posicionamento anatómico. 

Tanto o pavilhão quanto o meato acústico 
externo apresentam, em sua estrutura, proemi-
nências e reentrâncias bem definidas que são 
pontos de referência anatómica. Dessas, as prin-
cipais são mostradas na Figura 13.4. 

 

Figura 13.2 - Cone cartilagíneo seccionado transversal e 

seriadamente em toda a sua extensão. 

  

 

Figura 13.1 - Dissecção anatómica de todo o cone carti-

lagíneo desinserido da bulha timpânica. 

Figura 13.3 -Visão lateral direita do ponto de conexão 

entre a bulha timpânica e a cartilagem anular. Notar o trajeto 

do nervo facial ventralmente à bulha. 

Toda essa estrutura tubular que representa o 
meato acústico externo é recoberta em seu inte-
rior por um delicado epitélio estratificado 
quera-tinizado, cuja espessura varia entre l e 
2mm, alberga estruturas como folículos pilosos, 
glândulas sebáceas e glândulas ceruminosas. 
Essas es- 
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Borda 

lateral da 

hélice 

Figura 13.4 -Visão lateral da orelha esquerda.  Figura 13.5 -Visão através de otoscopia da face externa 

do tímpano direito, detalhando-se a inserção do manúbrio 

e dorsalmente a ele, a pars flácida, mais vascularizada. 
  

truturas são tanto mais raras à medida que nos 
afastamos da entrada da orelha externa e nos apro-
ximamos da membrana timpânica.  

Externamente ao cone cartilagíneo que com-
põe o conduto auditivo, conecta-se uma série de 
músculos responsáveis em grande parte pela 
movimentação do pavilhão e do próprio conduto 
auditivo. Essa grande capacidade de movimen-
tação da orelha externa se relaciona a manifesta-
ções posturais relacionadas à captação sonora, 
proteção do conduto auditivo e expressão facial. 
É também pela superfície externa do cone carti-
lagíneo, especialmente em sua porção medial, que 
boa parte da inervação e da vascularização do meato 
acústico externo faz aferência e eferência à ore-
lha externa. 

A membrana timpânica é uma estrutura de 
aspectos anatómicos bastante particulares e de 
grande importância semiológica, já que divide a 
orelha externa da orelha média (a cavidade deli-
mitada pela bulha timpânica). É composta por três 
camadas: em sua face interna, por um epitélio 
derivado do epitélio de recobrimento da faringe; 
em sua camada intermediária, por tecido conjun-
tivo conectivo; em sua face externa, por epitélio 
queratinizado. Sua área de formato elíptico e 
côncavo em sua face externa é dividida em duas 
regiões bem definidas: apars flácida, representa-
da por uma área triangular dorsal, e a pars tensa, 
que ocupa a maior parte da área timpânica. Apars 
flácida apresenta-se mais vascularizada e de tex-
tura mais brilhante (Fig. 13.5), ao passo que apars 
tensa se apresenta pouco vascularizada e de tex- 

 

Figura 13.6 -Visão através de otoscopia da superfície ex-

terna da pars tensa do tímpano esquerdo. 

tura translúcida e fosca, lembrando o aspecto de 
papel vegetal ou papel manteiga (Fig. 13.6). É a 
pars tensa que se conecta ao manúbrio do martelo, 
o primeiro ossículo da orelha média que transmi-
te as vibrações sofridas pela membrana timpâni-
ca por propagação sonora. 

O epitélio de recobrimento da face externa 
da membrana timpânica apresenta características 
de renovação celular bastante particulares. Em sua 
área mais central, a atividade mitótica é bastante 
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elevada, o que faz com que a renovação celular 
se dê de maneira centrífuga. Isso resulta numa 
progressão epitelial em vórtice cuja origem é a 
região central da membrana timpânica e que ca-
minha em direção à entrada da orelha externa. 
Também através desse mecanismo que eventuais 
rupturas da membrana timpânica são reparadas. 

A chamada orelha média é um compartimento 
delimitado pela bulha timpânica, uma porção 
cavitária do osso temporal, separada da orelha 
externa pela membrana timpânica e que se co-
munica com a nasofaringe por uma estrutura tu-
bular chamada tuba auditiva. 

A orelha média contém ar e é recoberta em 
seu interior por epitélio do tipo respiratório, 
pseudoestratificado com células caliciformes pro-
dutoras de muco. Em seu interior, mais precisa-
mente em um compartimento dorsal chamado 
recesso epitimpânico, localizam-se os três 
ossí-culos da orelha média, o martelo, a bigorna 
e o estapédio, além dos músculos tensor timpânico e 
esta-pédio. O ossículo estapédio é a última 
instância da propagação das vibrações timpânicas 
na orelha média, já que esse ossículo se articula 
com a janela vestibular, a qual representa a 
entrada da orelha interna. 

A orelha interna, albergada na porção petrosa 
do osso temporal, apresenta, na verdade, pouca 
importância na semiologia do aparelho auditivo, 
já que é representada por duas estruturas cuja 
avaliação se relaciona mais propriamente com o 
sistema nervoso periférico. São elas a cóclea e o 
órgão vestibular, responsáveis respectivamente 
pela audição e pelo equilíbrio postural, funções 
eminentemente neurológicas. Entretanto, a des-
peito de relacionarem-se com a semiologia neu-
rológica, devem sempre ser lembradas ao se rea-
lizar a anamnese do sistema auditório, já que 
afecções do órgão vestibulococlear podem ter sua 
origem nas otites médias e externas. 

Meios Semiológicos Aplicados ao 

Aparelho Auditivo 

Anamnese 

As informações obtidas pela anamnese assu-
mem especial importância quando estamos reali-
zando o exame otológico. Não raro, afecções 
óti-cas são detectadas apenas quando o 
proprietário é inquirido sobre manifestações 
sintomatológicas específicas como meneios de 
cabeça ou odores 

fétidos oriundos do conduto auditivo, sinais que 
muitas vezes não fazem parte da queixa princi-
pal. Dessa forma, sintomas típicos da manifesta-
ção da doença otológica devem sempre ser ques-
tionados. Incluem-se entre eles os meneios de 
cabeça, as manifestações de prurido, que podem 
ser representadas por autotraumatismo com os 
membros pélvicos ou pelo ato de esfregar a cabeça 
no chão ou contra anteparos, sensibilidade dolo-
rosa na região do pavilhão ou em região parotídea, 
presença de secreções aderidas à entrada do meato 
acústico externo e déficits auditivos. Nos casos 
mais graves, manifestações associadas a injúrias 
dos componentes neurológicos das orelhas mé-
dia e interna, tais quais conjuntivites, ptose 
pal-pebral, paralisia palpebral e distúrbios do 
equilíbrio podem ser relatados pelo proprietário. 
De ocorrência um pouco menos frequente, 
distúrbios de mastigação podem estar presentes 
nos casos em que a inflamação do aparelho 
auditivo atinja sua circunvizinhança, o que inclui 
a articulação temporomandibular. 

Também de grande importância, as informa-
ções referentes ao tempo de evolução do quadro 
e o número de recidivas, bem como a toda tera-
pia médica que eventualmente tenha sido apli-
cada anteriormente a esse exame. Obter informa-
ções sobre o uso anterior de antibioticoterapia 
sistémica ou tratamentos tópicos pode facilitar na 
triagem de complicações como a resistência 
bac-teriana ou a intolerância a determinados 
fárma-cos, bem como manifestações de 
ototoxicidade. 

Devemos realizar, ainda, uma íntima associa-
ção entre a anamnese do aparelho auditivo e a 
anamnese dermatológica, visto que grande parte 
das afecções otológicas tem como causa primária 
uma dermatopatia. 

Não raro, animais que apresentem sinto-
matologia de otite já os apresentaram em outras 
ocasiões, tendo sido submetidos muitas vezes a 
repetidos tratamentos. A identificação da 
croni-cidade da doença otológica é, portanto, 
fundamental e deve ser obtida durante a 
anamnese. 

Inspeção Direta 

Durante a inspeção, é possível detectar si-
nais óbvios de alterações otológicas. Ainda na sala 
de espera, não é incomum observarmos os me-
neios de cabeça ou as manifestações de prurido. 
Distúrbios do equilíbrio também podem ser de-
tectados durante o percurso em que o animal é 
conduzido ao consultório. 
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Uma vez sob inspeção cuidadosa, observare-
mos o aspecto dos pavilhões, os quais, além da 
presença de secreções ótieas aderidas, podem apre-
sentar qualquer tipo de manifestação dermatoló-
gica no que se refere à classificação de lesões. Isto 
é especialmente verdade para a face interna dos 
pavilhões, que, cm casos de otite externa, podem 
apresentar desde simples eritema até quadros 
cczematosos graves ou úlceras por neoplasia. Vale, 
portanto, para o pavilhão, a análise de lesões que 
se utiliza para dermatologia em geral. 

A presença de edema, oto-hematomas ou 
alterações anatómicas patológicas dos pavilhões 
também são evidenciadas à simples inspeção. 
Nesse ponto a comparação bilateral da simetria 
dos pavilhões pode ajudar na detecção de altera-
ções morfológicas. 

Manifestações como conjuntivite, paralisia 
palpebral e assimetria facial podem revelar a pre-
sença de otite média ou acometimento do nervo 
facial secundariamente a uma otite grave.  

Palpação 

Ao iniciar-se a manipulação da orelha, 
deve-se lembrar que trabalhar muito próximo à 
boca do animal eleva os riscos de mordedura nos 
casos em que o animal é agressivo ou apresenta 
evidente hiperalgia da orelha. Faz-se 
necessária, portanto, a devida contenção por 
mordaça a fim de minimizar os riscos de 
acidente. 

A palpação deve ter início no pavilhão, onde 
a textura normal deve ser homogénea com a car-
tilagem flexível c delgada. 

A presença de aumentos de volume de con-
sistência flutuante geralmente estão associados a 
oto-hematomas. 

Alterações da textura cartilagínea podem ser 
representadas por retrações ou rugosidades gros-
seiras da superfície do pavilhão, geralmente cau-
sadas por lacerações ou hematomas não tratados. 
Menos frequentemente a ocorrência de calcifi-
cação metaplásica pode tornar o pavilhão endu-
recido à palpação. 

Caminhando em direção ao conduto auditi-
vo normal é fácil notar que este apresenta um 
razoável grau de mobilidade com relação ao crâ-
nio, sendo possível, em muitas raças, palpar o cone 
cartilagíneo, com sua textura lisa, homogénea e 
flexível, até as proximidades de sua flexura em 
direção à bulha timpânica. 

Deve-se lembrar que todo o aspecto lateral 
do conduto auditivo faz topografia com a glându- 

la parótida, a qual é indiretamente palpada du-
rante esse exame. 

As alterações morfológicas do cone cartilagíneo 
detectadas por palpação são representadas pelas 
irregularidades de sua superfície, muitas vezes acom-
panhadas por perda de flexibilidade e aquisição de 
uma consistência dura à palpação, situação comum 
na calcificação metaplásica das cartilagens do con-
duto auditivo, secundária às otites crónicas. 

A palpação de áreas de flutuação em região 
parotídea pode eventualmente significar a pre-
sença de abscessos para-aurais. No entanto, essa 
possibilidade deve estar associada necessariamente 
a otites crónicas graves; caso contrário, alterações 
da glândula salivar devem ser a principal suspei-
ta. Da mesma forma, os aumentos de volume de 
consistência firme podem eventualmente signi-
ficar neoplasias de origem ótica, embora a origem 
de tais tumores dentre as estruturas de vizinhan-
ça topográfica não deva ser descartada (Fig. 13.7). 

Oíoscop/a - Inspeção Indireta 

A otoscopia nada mais é que a inspeção 
indi-reta aplicada ao interior do conduto auditivo 

pelo otoscópio. 

Toda otoscopia deve ter seu início na con-
tenção do animal, seja ela mecânica ou por sedação 

e anestesia. 

Naturalmente, nos animais com baixa agres-

sividade ou sensibilidade dolorosa da orelha ex-

terna, a contenção mecânica cuidadosa é suficiente 

para que se faça uma otoscopia adequada. Entre-

tanto, mesmo nessa situação, em exames nos quais 

se necessita visualizar a membrana timpânica de 

maneira mais cuidadosa ou demorada, a sedação 

é recomendável. 

O segundo cuidado está na escolha do otoscó-

pio a ser utilizado. Ainda é frequente o uso de 

otoscópios de uso humano, cujo comprimento do 

especulo é inadequadamente curto para a visuali-

zação das porções mais profundas da orelha ex-

terna da maioria dos cães. E preciso lembrar, ainda, 

que mesmo que se façam adaptações de especules 

mais longos a esses aparelhos, a distância focal 

das lentes não permite que se foque a extremidade 

do cone. O ideal, portanto, é que se escolha um 

aparelho destinado ao uso específico em 

veterinária. 

Ainda entre esses aparelhos, a fonte de luz 

traz resultados bastante diferentes de acordo com 

sua origem. Dá-se preferência à luz halógena,  
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Figura 13.7 - Adenocarcinoma de células apócrinas com 

origem no epitélio de recobrimento da orelha externa, 

gerando aumento de volume para-aural. 

transmitida ao interior do cone por fibra ótica, o 

que garante iluminação branca, com realce das 

nuances de cor reais no interior do conduto audi-

tivo. A alimentação pode ser por pilhas comuns,  

baterias recarregáveis ou alimentação pela rede 

elétrica fixa. 

Variam finalmente os tipos de cabeça do 

otos-cópio, segundo a sua função. A chamada cabeça 

clínica apresenta lente que veda a entrada do 

especulo e tem geralmente uma entrada de conexão 

para a pêra de borracha. A variante fica por conta 

das cabeças cirúrgicas, cujo posicionamento 

distante da lente deixa desobstruída a entrada do 

especulo, o que permite a instrumentação cirúrgica 

com instrumental otológico pelo cone do aparelho. 

Uma terceira variante interessante desses 

equipamentos, mas sem dúvida mais onerosa e 

elaborada, são os equipamentos de compartilhamento 

de visualização, os quais podem ser garantidos por 

cabeças prismáticas de duplo visor ou cabeças 

conectadas a microcâmeras que permitem a 

visualização em monitor de vídeo. 

A otoscopia, sob ausência de sedação, deve 

ser iniciada com o animal em decúbito esternal 

ou em posição quadrupedal, contido por um au-

xiliar que deve apoiar o crânio do animal com a 

mão sob a mandíbula a fim de evitar movimentos 

bruscos da cabeça.  

O posicionamento em decúbito lateral, em-

bora possa ser considerado, não permite acesso 

adequado ao conduto auditivo, tornando o traba-

lho do clínico desconfortável.  
 

Figura 13.8 - Representação da técnica de otoscopia em sua progressão. O quadro (A) mostra o segmento inicial do ramo 

vertical do conduto auditivo; o quadro (B) mostra a transição entre o segmento vertical e o horizontal e o quadro (C) 

mostra a visualização do segmento horizontal. 
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Uma vez contido fisicamente ou sob aneste-
sia ou sedação, inicia-se a otoscopia 
tracionan-do-se dorsalmente o pavilhão e 
introduzindo-se gradativa e delicadamente o 
especulo do otoscópio (Fig. 13.8). 

Devemos evitar ao máximo os movimentos 
bruscos ou o atrito da extremidade do especulo 
com a parede do conduto porque isso aumenta a 
possibilidade de gerarmos úlceras iatrogênicas, es-
pecialmente naqueles casos em que a presença de 
otite causa maceração do epitélio de recobrimento 
do conduto que, fragilizado, pode ser lacerado com 
facilidade. 

A porção inicial do conduto auditivo normal 
apresenta direcionamento verticalizado e um reco-
brimento epitelial delicado e homogéneo, liso e 
de coloração rósea clara. Em algumas raças como 
os poodles, alguma quantidade de pêlo pode es-
tar presente nas porções iniciais do conduto. É 
esperada também uma quantidade moderada de 
cerúmen de coloração castanho-clara recobrindo 
a superfície epitelial. 

Ao avançarmos em direção às porções mais 
profundas do conduto, evidencia-se a curvatura de 
horizontalização do cone cartilagíneo. Nesse pon-
to, o epitélio torna-se mais delgado e desapare-
cem os pêlos. A quantidade de cerúmen também 
perde volume. 

Para seguir a otoscopia é necessário flctir o 
especulo do otoscópio ventralmcnte de modo a 
vencer essa curvatura. Imediatamente passamos 
então a visualizar quase totalmente a membrana 
timpânica (Fig. 13.9). 

A observação do tímpano normal deve re-
velar uma estrutura elipsóide, verticalizada e cujo 
pólo ventral assume uma posição discretamente 
mais cranial. 

Em sua porção dorsal, essa elipse apresenta 
uma pequena área triangular com evidente vascu-
larização capilar. Trata-se dapars jlatida. 

O restante de sua superfície, apars tensa, tem 
aspecto esbranquiçado e translúcido, lembrando 
bastante o aspecto do papel vegetal. Sua superfí-
cie é côncava em sua face externa, a de observa-
ção, e por semitransparência é possível identifi-
car o manúbrio do martelo, ou seja, a área de ade-
rência entre o ossículo martelo e o tímpano, em 
sua face interna, área representada por uma es-
trutura em vírgula, cuja extremidade ventral cur-
va-se cranialmente. 

O interior da orelha média, a cavidade da bulha 
timpânica, pode ser discretamente visualizado pelo 
tímpano, devendo conter apenas ar. 

Quando há dúvidas a respeito da integridade 
da membrana timpânica, os otoscópios de cabeça 
clínica permitem a conexão de uma mangueira ligada 

 

Figura 13.9 -A visualização do tímpano exige o posicionamento horizontal do especulo do otoscópio. O quadro mostra 

a visão parcial do tímpano esquerdo. 
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a uma pêra de borracha que, por meio do delicado 
bombeamento de ar, levam à oscilação do tímpa-
no normal. 

As alterações de superfície do conduto audi-
tivo, observáveis durante a otoscopia, podem 
assumir uma gama extensa de características. 

As primeiras ficam por conta do material de 
secreção que recobre esta superfície. O próprio 
cerúmcn muda suas características na presença 
de quadros inflamatórios, aumentando apenas em 
volume, ou assumindo colorações diversas que vão 
do ocre ao marrom-escuro. 

A presença de parasites pode estar represen-
tada pela observação de delicados ácaros esbran-
quiçados, os Qtodectes sp., que caminham sobre a 
superfície do conduto, ou larvas nos casos de miíase. 

Corpos estranhos não são incomuns e sua 
presença pode se relacionar a chumaços de algo-
dão introduzidos durante os banhos, gravetos ou 
restos vegetais e até insetos. Os talcos de uso 
otológico aplicados comumente nos estabeleci-
mentos de banho e tosa também podem formar 
placas acumuladas na extensão do conduto.  

O recobrimento epitelial assume determina-
das características de acordo com a intensidade e 
a duração da doença otológica. Via de regra, nas 
otites pouco intensas e em fase inicial, o epitélio 
se apresenta eritematoso e, eventualmente, 
ede-maciado. Na medida em que se perpetua o 
quadro patológico e com o aumento da umidade 
no interior do conduto auditivo, o edema 
intensifica-se e pode gerar um quadro de 
estenose transitória. Nesse ponto, não é 
incomum observar a maceração do epitélio, que 
passa a se destacar do cone cartilagíneo 
originando úlceras. É importante tentar diferenciar 
as úlceras geradas por fragilidade epitelial ou 
aquelas causadas de maneira iatrogênica, 
daquelas originadas de lesões bolhosas, comuns 
nos casos de dermatose auto-imune ou de efeito 
químico cáustico. 

As lesões hiperplásicas e neoplásicas, a des-
peito de sua origem histopatológica, 
apresentam-se de algumas maneiras bem 
definidas à otoscopia. Geralmente, as hiperplasias 
ou neoplasias com origem no tecido glandular 
ceruminoso ou sebá-ceo, iniciam-se com o 
aspecto de pequenas lesões em relevo de aspecto 
brilhante, superfície irregular c cor avermelhada, 
com poucos milímetros de diâmetro. A medida 
que a taxa de crescimento celular dessas lesões 
se acentua, elas assumem aspecto geralmente 
pedunculado e volumoso, mas mantêm a textura e 
a coloração, tornando-se friáveis e hemorrágicas. 
Nos gatos, não é rara a detec- 

ção de pólipos inflamatórios, que se apresentam 
como vegetações de aspecto hepatizado, friáveis 
e hemorrágicas, com origem na orelha média. Todas 
as formações, ao ganharem volume, podem pro-
nunciar-se pela entrada do conduto auditivo a ponto 
de impedir a otoscopia. 

No caso das neoplasias de origem dérmica ou 
epidérmica, pode-se observar vegetações ou le-
sões em relevo com recobrimento idêntico a toda 
a superfície do conduto, ou lesões ulceradas de 
borda irregular e aspecto necrótico como no caso 
dos carcinomas basocelulares ou epinocelulares. 

Finalmente as hiperplasias dérmicas e epidér-
micas, resultantes dos quadros crónicos de longa 
duração, são representadas por pregueamentos do 
epitélio de recobrimento, com evidente 
espessa-mcnto da camada dérmica e eventual 
hipercromia. O grau de estenose destes quadros 
varia desde casos em que a otoscopia se torna 
difícil, exigindo o uso de especules de pequeno 
diâmetro, até a impossibilidade absoluta de se 
introduzir o cone para o exame. 

Quanto à observação das alterações 
timpâni-cas, as mais brandas são os 
espessamentos de tímpano, cuja visualização 
demonstra uma membrana menos translúcida que 
o normal, ou complc-tamente opacificada, 
assumindo uma coloração esbranquiçada 
brilhante. 

As rupturas timpânicas podem apresentar-se 
como desde pequenas perfurações, geralmente 
ventrais, até grandes áreas de ruptura e necrose, 
expondo completamente a orelha média.  

Em raras situações, a presença de otite mé-
dia na ausência de otite externa grave pode ser 
detectada pela visualização de conteúdo catarral 
por meio do aspecto translúcido do tímpano.  

Otoscopia Vídeo-assistida - Inspeção Indireta 

Sem dúvida nenhuma, com a popularização 
dos equipamentos de cirurgia vídeo-assistida, a 
entrada desse tipo de equipamento na avaliação 
otológica ganhou espaço. 

Além dos equipamentos já mencionados, re-
presentados por otoscópios conectados a 
micro-câmeras através de sua cabeça, também 
se faz possível a introdução de fibras ópticas 
rígidas, de baixo calibre, pelo especulo do 
otoscópio. 

Além das vantagens óbvias de compartilha-
mento de imagens, essas técnicas permitem a 
obtenção de imagens bastante ampliadas, que 
ganham importância na avaliação das porções mais 
profundas do conduto auditivo.  
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 Sem dúvida, esses meios assumem enorme 

importância quando falamos do caráter educacio-

nal do atendimento nos hospitais-escola, na apre-

sentação da doença ao proprietário do animal e, es-

pecialmente, na documentação de casos clínicos, 

permitindo o arquivamento seriado dos exames 

otoscópicos. 

Naturalmente, o fator financeiro limita a aqui-

sição desses equipamentos, mas sua aplicabilidade 

não deve por isso ser relegada ao segundo plano.  

Exame Radiográfico - Inspeção Indireta 

Embora a maior parte da extensão do con-

duto auditivo seja constituída de tecidos moles, 

a avaliação radiográfica tem grande importância 

semiológica quando tratamos da avaliação da ore-

lha media c de alterações patológicas da orelha 

externa. 

Três posicionamentos de crânio são indica-

dos para tal avaliação. A exposição dorsoventral 

permite visualizar boa parte do trajeto da orelha 

externa que, em condições normais, se apresenta 

bem-delineada, com as paredes do cone 

cartila-gíneo homogéneas e delgadas 

delimitando uma área central de densidade ar. 

Nesse posicionamento, as bulhas timpânicas 

apresentam-se sobrepostas às demais estruturas 

ósseas cranianas, sendo mais evidente a 

visualização da porção óssea de conexão entre a 

cartilagem anular e a bulha. 

Na presença de alterações patológicas, esse 

posicionamento radiográfico evidencia eventuais 

interrupções da continuidade do cone 

cartilagí-neo, cujo interior abandona a 

densidade ar e assume maiores densidades 

radiográficas devido à proliferação de tecidos 

moles no interior do conduto. Evidenciam-se 

também as calcificações metaplásicas das 

cartilagens auricular e anular, que passam a 

apresentar áreas irregulares de densidade óssea. 

Como mencionado anteriormente, as bulhas 

timpânicas sofrem sobreposição de estruturas 

ósseas do crânio; entretanto, é possível detectar 

aumento da densidade radiográfica em seu 

interior, além de irregularidades no seu contorno 

de cúpula óssea.  

Um segundo posicionamento utilizado é o 

látero-lateral. A maior função dessa exposição é a 

avaliação das bulhas timpânicas, que num posi-

cionamento discretamente oblíquo do crânio 

podem ser individualizadas uma a uma sem pra-

ticamente nenhuma sobreposição de estruturas 

ósseas. Nessa situação, a orelha média normal 

apresenta-se como uma cúpula óssea de paredes  

delgadas e homogeneamente lisas, cujo interior 

apresenta densidade ar. 

Em situações patológicas, as variações de as-

pecto radiográfico podem variar desde a visualiza-

ção de densidade água no interior da bulha, nos 

quadros de otite média, até áreas de osteólise e 

proliferação óssea metaplásica que dão à superfí-

cie da cúpula óssea um aspecto heterogéneo e 

rugoso, tanto externa quanto internamente, che-

gando-se muitas vezes a uma situação de preen-

chimento de todo o interior da orelha média por 

tecido ósseo metaplásico. 

Um terceiro posicionamento radiográfico é re-

presentado pela exposição das bulhas timpânicas pela 

cavidade oral. Esse método exige a anestesia do animal, 

que é então posicionado em decúbito dorsal de modo 

que o crânio fique, através de seu eixo longitudinal, 

perpendicular ao filme de raio X. Procede-se então 

a abertura da boca em cerca de 30 a 40°, através de 

leve tração da mandíbula e da maxila, a qual pode 

ser realizada pelo uso de bandagens. Dessa maneira, 

a exposição radiográfica individualiza pela cavidade 

oral as duas bulhas timpânicas. 

Embora essa última técnica tenha algum va-

lor na avaliação da orelha externa e orelha média, 

sua aplicabilidade fica reduzida devido à necessi-

dade de submeter o animal à anestesia geral. Além 

disso, as informações trazidas por ela são pratica-

mente idênticas àquelas obtidas nos outros dois 

posicionamentos mencionados. 

Associada a todos os posicionamentos descri-

tos, uma variação técnica interessante é o uso de 

soluções contendo contraste radiológico iodado.  

A introdução de solução fisiológica conten-

do diluições em torno de 50% de contraste iodado 

de uso intravenoso no conduto auditivo de modo 

a preenchê-lo não só revela com maior precisão 

os contornos da superfície interna da orelha ex-

terna, delatando possíveis trajetos fistulosos ou 

saculações de abscessos para-aurais, mas também 

revela rupturas timpânicas pelo eventual preen-

chimento da orelha média. Naturalmente, a seda-

ção do animal se faz necessária para a realização 

adequada desta técnica. 

Tomografia Computadorizada 
-Inspeção Indireta 

A avaliação tomográfica do aparelho auditivo 

seria, sem dúvida, o exame de eleição em detri-

mento do exame radiográfico simples, não fossem 

as limitações de ordem prática associadas à dispo-
nibilidade de um tomógrafo para a execução do 
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exame. Entretanto, a crescente chegada das 
tecno-logias em diagnóstico à medicina 
veterinária faz com que esses meios 
semiológicos estejam cada vez mais próximos da 
rotina clínica diária. 

A tomografia de crânio em cortes transver-
sais revela com cxatidão os aspectos das superfí-
cies de todo trajeto da orelha externa e interna, 
além da espessura de cada uma das estruturas 
envolvidas. 

Estruturas delgadas e delicadas que fazem to-
pografia com o conduto auditivo, tais como glândula 
parótida e nervo facial, só podem ser avaliadas com 
precisão por meio de ressonância magnética. 

Exame Parasitológko de Cerúmen, 

Citologia e Cultura - Inspeção Indireta 

Diante de quadros patológicos, a análise cui-
dadosa das secreções óticas pode trazer informa-
ções importantes na avaliação clínica das otites. 

A primeira e mais essencial dessas avaliações fica 
por conta do exame direto sob microscopia óptica do 
cerúmen coletado. A coleta pode ser feita pelo uso 
de curetas de uso otológico e o cerúmen depositado 
sobre lâmina e coberto com lamínula pode revelar a 
presença de Otodectes sp. adultos ou os ovos do ácaro. 

Na presença de secreções mais liquefeitas, como 
as catarrais ou purulentas, a análise de lâminas coradas 
com panótico rápido pode revelar a presença de 
leveduras e bactérias. Nesse contexto, a coloração 
de Gram é útil na diferenciação bacteriana. 

Finalmente, a cultura e o antibiograma apre-
sentam-se como exames necessários no controle 
das infecções bacterianas da orelha externa e média, 
adequando a escolha da antibioticoterapia aos 
resultados laboratoriais. 

Cuidado se faz necessário na coleta dessas 
amostras a fim de se evitar falsos resultados. As-
sim, é importante que a coleta seja feita das por-
ções mais profundas do conduto auditivo, prefe-
rencialmente porswab introduzido pelo especulo 
do otoscópio previamente descontaminado, o que 
evita que agentes contaminantes presentes na 
entrada do conduto e não relacionados à infecção 
patente sejam interpretados como aqueles envol-
vidos com a doença. 

Biópsias e Histopatologia - Inspeção Indireta 

Na presença de qualquer lesão em relevo que 

traga a suspeita da presença de neoplasias, a 

biópsia para avaliação histopatológica deve ser 

realizada. 

A maior parte das lesões de pavilhão e da 
entrada do conduto pode ser facilmente 

biópsia-da com o uso de punc/i ou bisturi, com 

aplicação prévia de anestesia local. 

Maior dificuldade passa a existir quando se 
necessita de coleta de material do interior do 

conduto. 

Via de regra, a sedação ou anestesia passam 
a ser necessárias para que esses procedimentos 

sejam feitos com segurança, embora a aplicação 

de lidocaína de uso tópico possa permitir a coleta 

de pequenos fragmentos. A biópsia deve então 

ser procedida com o uso do otoscópio munido 

de cabeça cirúrgica, pois é por meio do espe-

culo, com o uso de instrumentos de uso otoló-

gico, que se procede à coleta da amostra (Figs. 

13.10 e 13.11). 

 

 

Figura 13.11 - Instrumental otológico. Da esquerda para 

a direita apresentam-se cureta, cânula de irrigação e 

aspiração, tesoura, pinça de apreensão e pinça de biópsia. 

 

Figura 13.10 - Otoscópio munido de cabeça cirúrgica, o 

que permite a instrumentação através do especulo. 
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Os instrumentais necessários são bisturis de 

cabo fino que permitam sua introdução pelo es-

peculo e pinças para a tração da amostra. As pin-

ças de biópsia, popularmente chamadas de pinça 

"jacaré", podem ser utilizadas para a coleta de 

pequenas vegetações de superfície do conduto. 
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Semiologia do Sistema 
Visual dos Animais 
Domésticos 

ALEXANDRE LIMA DE ANDRADE 

"NlJM GRÃO DE AREIA ENXERGAR O MUNDO E, NUMA FLOR SILVESTRE, TODO O CÉU." 

(Willian Blake) 

INTRODUÇÃO 

 Em oftalmologia veterinária, apesar de o clínico geral possuir conhe-
cimentos de anatomia e fisiologia oculares, para se realizar um exame 
completo do olho, acredita-se que haja necessidade de um treinamento 
técnico específico para que se alcance um exame oftalmológico de 
qualidade, principalmente no que se refere ao manuseio de equipa-
mentos específicos que são necessários. 

Das estruturas que compõem o aparelho da visão, não há como 
discriminar a importância de uma estrutura em detrimento das demais. 
Todas, em sua função, colaboram para a boa visão. O tempo, a evolução 
e os avanços médicos têm demonstrado que cada componente desse 
sistema participa efetivamente do mecanismo de formação da imagem 
colocando, assim, o organismo em contato com o meio externo. 

Será abordado de forma direta e prática como proceder para o exame 
do olho das espécies domésticas. 
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CONCEITOS GERAIS SOBRE 

ANATOMIA  

E FISIOLOGIA OCULAR 

Órbita 

A forma do crânio influencia a formação da 

órbita dos animais domésticos, já que é formada 

pelos ossos frontal, lacrimal, esferóide, zigomático, 

palatino e maxilar. Deve-se considerar que, no 

cão, os processos ósseos formadores da órbita dos 

ossos frontal, zigomático e temporal não se fun-

dem; portanto, o que completa a parede orbitaria 

lateral é um forte ligamento orbitado fibroso. O 

mesmo ocorre no crânio dos felinos. A depressão 

orbitaria continua para dentro da fossa temporal. 

O osso frontal forma o teto e a parede dorso-

medial da órbita, assim como a margem dorsal e 

central da órbita. A margem central do osso lacri-

mal é perfurada pela fossa vasolacrimal, que aco-

moda a parte caudal do dueto nasolacrimal.  

Anexos Oculares 

Pálpebras e Conjuntiva 

hs pálpebras, nos animais domésticos, são em 

número de três, constituindo em: superior, infe-

rior e terceira pálpebra. A superior e a inferior 

convergem e se unem, formando os ângulos me-

dial e lateral. O espaço entre elas é denominado 

de rima da pálpebra (com tamanho variável, de-

pendendo se abertas ou fechadas). A face exterior 

está coberta de pêlos; a interior é revestida pela 

conjuntiva, uma camada de túnica mucosa subli-

nhada por faseia. A conjuntiva segue em direção 

ao bulbo ocular, inserindo-se a ele, próximo à jun-

ção cornoescleral ou límbica, formando, assim, a 

conjuntiva bulbar. As reflexões conjuntivais são 

chamadas de fórnice. A união da pele com a con-

juntiva ocorre na borda palpebral.  

O epitélio da conjuntiva do cão contém célu-

las caliciformes e nódulos linfáticos. A pálpebra 

possui glândulas que secretam fluidos seroso e 

sebáceo. A nutrição arterial da conjuntiva é feita 

pelas seguintes artérias: vasos periféricos das pál-

pebras, vasos marginais das pálpebras e artéria ciliar 

anterior. 

As glândulas palpebrais abrem-se próximas à 

base dos cílios. As glândulas társicas estão sob a 

mucosa da conjuntiva, próximo à margem da pál- 

pebra. Situam-se paralelas umas às outras, podendo 

haver 40 glândulas em cada pálpebra.  

Os animais domésticos possuem cílios apenas 

nas pálpebras superiores. O pêlo da face externa 

aponta, normalmente, para fora da abertura palpe-

bral. Os cílios possuem função sensorial para que 

se efetue o efeito de proteção das pálpebras. A 

secreção das glândulas társicas, além das células ca-
liciformes, contribuem para a retirada de lipídeos e 

fixação de mucopolissacarídeos do filme pré-corneal. 

A terceira pálpebra está localizada no ângulo 

medial da fissura das pálpebras. A borda livre da 

terceira pálpebra está normalmente exposta e possui 

uma face convexa (palpebral ou externa) e cônca-

va (interna ou bulbar).  

A glândula da terceira pálpebra é bem super-

ficial. Ela se abre por meio de diversos duetos, 

dentro do saco conjuntival. Possui uma cobertura 

gordurosa e pode ser confundida com tecido lin-

fóide, na face bulbar da terceira pálpebra. Esse 

tecido está mais próximo à margem livre da pál-
pebra. A mucosa da terceira pálpebra pode conter 

células caliciformes intercaladas com células epi-

teliais de sua superfície. Essa mucosa cobre uma 

placa de cartilagem hialina, com formato de "T" 

invertido. Nos gatos, a conjuntiva que cobre a 

superfície palpebral da terceira pálpebra é áspera, 

devido a pequenas papilas dispensadas sobre sua 

superfície. A conjuntiva que cobre a face bulbar 

da terceira pálpebra possui nódulos linfóides maiores 

quando comparados aos encontrados na conjunti-

va palpebral. 

A terceira pálpebra, no gato, pode cobrir metade 
da superfície da córnea, quando o bulbo do olho 

está retraído no sentido do ápice da órbita. Na 

maioria dos animais, a terceira pálpebra é movi-

mentada graças a uma musculatura vestigial.  

Sendo assim, a terceira pálpebra é formada por: 

a) cartilagem em forma de T; b) glândula da ter-

ceira pálpebra; c) cobertura conjuntival (faces bulbar 

e palpebral); e d) folículos linfóides superficiais 

na face bulbar. 

Para a movimentação das pálpebras, estão 

envolvidos diversos músculos superficiais e um mús-

culo levantador mais profundo. Os músculos su-
perficiais são o músculo orbicular do bulbo, levan-

tador do ângulo do bulbo medial e frontal. O 

músculo orbicular do bulbo circunda completamen-

te a rima da pálpebra e é bem desenvolvido. O 

músculo retrator do ângulo do bulbo surge de uma 

parte do músculo frontal; cruza as fibras do mús-

culo orbicular antes de se entrelaçar com suas fi-

bras dispostas concentricamente.  
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 Os músculos superficiais são inervados pelo 
ramo auriculopalpebral do sétimo nervo craniano 
(facial). O suprimento de nervos sensoriais é fei-
to por ramos da parte oftálmica do quinto nervo 
cranial. O suprimento sanguíneo surge das arté-
rias molar e temporal. 

O músculo levantador da pálpebra superior é 
um músculo delgado que surge na parte caudal da 
órbita, entre o músculo reto dorsal e o músculo 
oblíquo dorsal. E inervado pelo nervo oculomotor. 

A conjuntiva da pálpebra é suprida pelas arté-
rias palpebral e ciliar anterior. 

A glândula nictitante está associada à cartila-
gem da terceira pálpebra, produzindo uma secre-
ção seromucóide, que funciona como um lubrifi-
cante ocular semelhante à secreção da glândula 
lacrimal. Possui formato triangular e não é muito 
volumosa no gato. 

Como funções, as pálpebras servem para: a) 
proteção, devido à sensibilidade ciliar; b) secre-
ções das glândulas társicas c células caliciformes; 
c) proteção física contra trauma, evaporação de 
lágrima e distribuição da lâmina pré-corneal pelos 
movimentos; d) drenagem de lágrima para o due-
to nasolacrimal. 

Aparelho Lacrimal 

É constituído pela glândula lacrimal e seus due-
tos, o lago lacrimal, o saco lacrimal e o dueto nasola-
crimal. A glândula lacrimal é lobulada e possui colo-
ração vermelho-clara ou rósea; é achatada, possui sua 
localização entre o bulbo ocular, o ligamento orbitá-
rio e o processo zigomático do osso frontal; está dentro 
da periórbita, mas pode ser separada dos músculos 
retos pela delgada camada superficial da faseia orbi-
taria. Possui localização dorsolateral ao bulbo ocular. 
Existem de três a cinco dúctulos excretores. Os 
dúctulos esvaziam-se dentro do fórnice superior. A 
glândula nictitante é considerada uma glândula la-
crimal acessória. A secreção dessas glândulas flui sobre 
a córnea até o ângulo medial do olho para se acumu-
lar no lago lacrimal. 

Os pontos lacrimais são as aberturas dos ca-
nais lacrimais. Elas se situam próximas à margem 
bulbar da pálpebra e podem ser de formato oval. 
Os canais lacrimais correm dentro das pálpebras 
convergindo para o saco lacrimal, dentro do qual 
abrem-se, individualmente. O saco lacrimal é a 
terminação caudal do dueto nasolacrimal, situan-
do-se em uma fossa do osso lacrimal. No cão, o 
dueto nasolacrimal possui três partes: caudal, com 
forma de arco, média e livre. O dueto nasolacri-
mal pode se estender rostralmente até a narina  

externa e desembocar dentro da cavidade nasal, 
por uma falha no dueto, no lado oposto ao plano 
mediano, no mesmo animal (Fig. 14.1). 

No gato, a glândula lacrimal é pequena, en-
contrada entre duas camadas de periórbita. Ela se 
esvazia dentro do fórnice da pálpebra superior por 
meio de diversos duetos. O suprimento sanguíneo 
é bem desenvolvido. A glândula é tubuloacinosa e 
sua secreção é seromucosa. 

Filme Pré-corneal 

O filme pré-corneal, também conhecido como 
lágrima, é uma camada de proteção essencial às con-
juntivas palpebrais e à superfície ocular. Ele é secre-
tado pelas glândulas lacrimal principal (porção aquosa 
da lágrima), da terceira pálpebra (porção aquosa da 
lágrima) e társicas (porção lipídica da lágrima), além 
das células caliciformes da conjuntiva (porção mucóide 
da lágrima). As suas funções são: 1. manter uma su-
perfície corneana opticamente uniforme; 2. remo-
ver debris e corpos estranhos da córnea e do saco 
conjuntival; 3. fornecer um meio de transferência do 
oxigénio atmosférico, células inflamatórias e anticorpos 
para a córnea; 4. ação antimicrobiana. 

A inervação da glândula lacrimal e o controle 
de sua secreção são realizados por fibras da divi-
são oftálmica do nervo trigêmeo, facial e ganglio-
nar pterigopalatino, além de fibras simpáticas do 
plexo carotídeo, que chegam à glândula lacrimal. 

Periórbita e Faseias Orbitarias 

A periórbita é a camada externa de faseia que 
circunda o conteúdo da órbita. Na faseia da órbita 
do cão há uma camada distinta que circunda os 
ventres dos músculos extra-oculares. A faseia do 

 

Figura 14.1 - Representação esquemática do sistema la-

crimal do cão. a = ponto lacrimal; b = glândula lacrimal 

principal; c = saco lacrimal; d = dueto nasolacrimal; e = 

ponto nasal. 
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v^uílQro 14. — ricrici O o o s i c .  
  

Local de Exame: 
Data: 
Médico Veterinário: 

OLHO DIREITO 

• Reflexos: 

l    l Direto PH Consensual 

0 Microbiologia l    l Citológico 

• Teste da Lágrima de Schirmer 1 : 

|    | mm/minuto 

• Teste da Lágrima de Schirmer 2: 

1 l mm/minuto 

• Tonometria de Indentação: 

l    l PIO - Schiõtz: _ mmHg (Peso:  

• Tonometria de Aplanação: 

l     l  PIO - Tono-pen:  _ mmHg  

Pálpebra 

Terceira Pálpebra 

História Clínica: 

OLHO ESQUERDO 

• Reflexos: 

l    l Direto f   l Consensual 

l    l Microbiologia l    l Citológico 

• Teste da Lágrima de Schirmer 1: 

|    | mm/minuto 

• Teste da Lágrima de Schirmer 2: 

l    l mm/minuto 

• Tonometria de Indentação: 

l    l PIO - Schiõtz: ____mmHg (Peso: ) 

• Tonometria de Aplanação: 

l    l PIO -Tono-pen: ____ mmHg 

Pálpebra 

Terceira Pálpebra 

  

Aparelho Lacrimal Aparelho Lacrimal 

  

Teste de floculação da lágrima: Teste de floculação da lágrima: 

  

Tempo de ruptura do filme lacrimal:  Tempo de ruptura do filme lacrimal:  

  

Teste de canulação do dueto nasolacrimal: Teste de canulação do dueto nasolacrimal: 

  

Teste de patência do dueto nasolacrimal (Teste de Jones): Teste de patência do dueto nasolacrimal (Teste de Jones): 

  

Conjuntiva Conjuntiva 

  

Teste de Rosa Bengala: Teste de Rosa Bengala: 

  

Córnea Córnea 

 
Continua 
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Quadro 14.1 - (Conf.) Ficha oftalmológica. 

•Teste de Fluoresceína: 

Câmara Anterior e Ângulo de Drenagem 

Teste de Fluoresceína: 

Câmara Anterior e Ângulo de Drenagem 

  

Conioscopia: Gonioscopia: 
  

  

íris e Espaço Pupilar íris e Espaço Pupilar 
  

 

  

Lente Lente 
  

  

  

Procedimentos Especiais 

l IERG 

l    l Ecografia Ocular 

Achados: 

Procedimentos Especiais 

l Ecografia Ocular 

Achados: 

  

DIAGNÓSTICO (S) 
TRATAMENTO (S) 

  

bulbo passa do bulbo para o nervo óptico, onde 

continua como a camada externa de faseia que 

circunda o nervo óptico. 

Músculos c/o Bulbo Ocular 

Os músculos extra-oculares estão expostos 

após a abertura da periórbita. São eles: reto supe-

rior, reto inferior, reto lateral, reto ventral, oblí-

quo superior, oblíquo inferior e retrator do bulbo 

ocular, que não está presente no homem.  

Os quatro músculos retos inserem-se na es-

clera, posteriormente ao limbo do globo ocular. Os 

músculos reto medial, lateral e dorsal possuem 

origens na periferia do forame óptico. O músculo 

oblíquo ventral tem origem próxima à sutura en-

tre os ossos lacrimal e maxilar. O músculo retrator 

do bulbo é constituído por 4 feixes musculares 

distintos que possuem suas origens próximas à 

margem medial da fissura orbitaria. 

Globo Ocular 

O globo ocular é constituído por três túnicas 

observadas em todos os vertebrados: a camada ex- 

  

  

Vítreo e Fundo de Olho (retina)  Vítreo e Fundo de Olho (retina)  

 
 



694    Semiologia Veterinária: A Arte do Diagnóstico 

terna chamada fibrosa (córnea e esclera), a camada 

média ou túnica vascular (íris, corpo ciliar e coróide) 

e a camada interna ou túnica nervosa (retina).  

O bulbo ocular fornece uma visão monocular 

ou binocular, dependendo da espécie. 

Túnica Fibrosa 

A córnea é uma estrutura anesférica e trans-

parente que, juntamente com a esclera, compõe 

a túnica fibrosa do olho. A região de transição entre 

essas duas estruturas chama-se limbo esclerocorneal, 

que é um pouco mais largo nas porções inferior e 

superior. Naturalmente não pigmentada e avascular, 

desempenha as funções de manutenção da forma 

do olho, além da convergência dos raios lumino-

sos nela incidentes (Dyce e cols., 1990). Apresenta 

importantes propriedades ópticas, graças a seu 

formato, índice refrativo e transparência, funcio-

nando como uma lente convergente, responsável 

por 70% do poder dióptrico do olho do homem e 

por 80% do poder total de refração nas espécies 

domésticas, comparativamente às demais estru-

turas especializadas nessa função. Confere, tam-

bém, estrutura e proteção ao olho, graças a sua alta 

resistência mecânica. 

No cão e em outras espécies animais, a córnea 

é formada por quatro camadas distinguíveis, da mais 

externa para a mais interna: epitélio, estroma, lâmina 

limitante posterior (membrana de Descemet) e endotélio. 

A camada de Bowman, descrita no homem, não foi 

encontrada nas espécies domésticas (Shively e 

Epling, 1970). Na Figura 14.2, são demonstradas, 

microscopicamente, essas camadas. 

Kesclera é uma estrutura opaca na qual sua parede 

fibrosa é de espessura variável. As áreas mais es-

pessas estão na região do corpo ciliar e ao redor da 

área cribiforme, na qual o nervo óptico penetra na 

esclera. Os músculos extra-oculares inserem-se na 

esclera anterior, onde ela é mais espessa. O múscu-

lo retrator do bulbo ocular tem sua inserção em uma 

região bem delgada da esclera. 

A esclera é constituída por fibras colágenas e 

elásticas, possuindo uma coloração branca, apre-

sentando-se inervada e irrigada pelos vasos ciliares. 

Os vasos ciliares posteriores perfuram a esclera, 

próximo ao disco óptico. Os vasos ciliares ante-

riores passam pela esclera, posteriormente ao limbo 

(limite entre a córnea e a esclera). A esclera pode 

aparecer escura em determinadas áreas, devido 

aos vasos da coróide que estão subjacentes a ela; 

podem estar mais próximos à superfície do bulbo 

ocular, onde essa camada é delgada. Quando ocorre 

uma ligeira pigmentação da esclera, isso é obser-

vado especialmente nos lados medial e lateral. Os 

nervos ciliares passam pela esclera na região da 

substância própria. 

Túnica Vascular 

A túnica vascular ou trato uveal localiza-se 

entre a camada fibrosa e a retina e é constituída 

pela íris, corpo ciliar e coróide. A íris e o corpo 

ciliar fazem parte da úvea anterior, ao passo que 

a coróide faz parte da úvea posterior. 

A coróide reveste a esclera a partir do nervo 

óptico até quase o limbo. Contém uma rede com-

pacta de vasos sanguíneos embutida em tecido 

conjuntivo, intensamente pigmentado. Essa rede 

capilar é suprida pelas artérias ciliares posterio-

res e drenada pelas veias vorticosas. O tapetum 

lucidum é uma das camadas da coróide e se ca-

racteriza por uma camada fibrosa ou celular. Sua 

superfície refletora de luz ou "espelho ocular" 

orienta a luz incidida sobre a retina no sentido 

das células fotorreceptoras contribuindo para uma 

visão adaptada ao escuro (visão escotópica). A 

forma, tamanho, cor e distribuição do tapetum 

• a 

 

Figura 14.2 -Aspecto microscópico da córnea do cão: a = 

epitélio; b = estroma; c = lâmina limitante posterior (mem-

brana de Descemet); d = endotélio. 
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lucidum varia entre as espécies. Ele é responsá-

vel pelo "brilho dos olhos", observado durante 

o exame de fundo de olho, ou à noite, em con-

dições de iluminação reduzida.  
O corpo altar (continuação anterior da coróide) 

c um anel em relevo, com arestas (conhecidas como 

processos ciliares) emitidas em direção à lente. Entre 

o corpo ciliar e a esclera, localiza-se o músculo ciliar 

liso que atua na acomodação visual que, por sua vez, 

é pobre nos animais, quando comparada à observa-

da no homem. Os processos ciliares são em número 

de 70 a 80, nos cães e 100, em bovinos e equinos. 

Quando há contração ou relaxamento do músculo 

ciliar, que está preso a essas estruturas, ocorre o que 

é denominado acomodação visual, definida pela 

capacidade do olho em focalizar objetos próximos 
ou distantes, mudando o formato da lente (crista-

lino). O corpo ciliar do cão não possui grupos dis-

tintos de fibras musculares resultando, assim, em 

uma capacidade limitada de acomodação. 

No gato, o corpo ciliar só pode produzir aco-

modação limitada pela modificação do formato da 

lente. Essa espécie possui um grande número de 

fibras meridionais em seu músculo ciliar, porém 

com reduzido número de fibras radiais e circula-

res. Assim, a contração do músculo ciliar promo-

ve: o relaxamento das zônulas da lente, com mu-

dança no formato da lente e acomodação da visão, 
bem como a drenagem do humor aquoso.  

A íris é a extensão do revestimento da co-

róide para o compartimento anterior. As suas 

margens livres da íris, que têm orientação radial, 

definem o espaço pupilar ou pupila. O tamanho 

da pupila e a quantidade de luz que atinge a re-

tina são regulados pelos músculos esfincterianos 

e dilatores lisos da íris. Ela possui a função de 

controlar a passagem da luz pelo espaço pupilar. 

A íris é constituída por um estroma esponjoso 

formado por tecido conjuntivo frouxo, vasos san-

guíneos, cromatóforos e músculo liso. A presença 
ou ausência de melanina na íris determina a colo-

ração da mesma. Quando azul, possui o estroma 

essencialmente desprovido de melanina. Â medi-

da que o número de células portadoras de melani-

na no estroma se eleva, a coloração da íris altera-

se do azul ao marrom. Equinos e bovinos possuem, 

ainda, os grânulos iridais que estão presentes ao 

longo da borda pupilar. Esses grânulos são uma 

extensão proliferativa e bem vascularizada do estroma 

irídico e do epitélio pigmentar. Essas estruturas de 

aspecto cístico variam em tamanho, entre os 

ungulados, sendo mais evidente nos equinos, ao longo 
da borda dorsal da pupila. 

Túnica Nervosa 

Também conhecida como refina, a túnica ner-

vosa é responsável pela recepção e tradução do 

estímulo luminoso e a transmissão desses sinais 

pelo nervo óptico, na forma de impulsos nervosos, 

para o córtex visual. 

A retina se inicia onde o nervo óptico penetra 

na coróide, com o formato de um cálice côncavo, 

revestindo a coróide e terminando na borda pupilar. 

Apenas dois terços, aproximadamente, da retina 

podem ser atingidos pela luz que penetra no olho 

através do espaço pupilar. Com isso, apenas essa 

porção da retina possui células receptoras.  

Ela possui dez camadas de tecidos nervosos, 

sendo a principal formada por células fotorrecep-

toras. Essas células são denominadas de cones e 

bastonetes. Os bastonetes estão relacionados à visão 

em preto e branco, ao passo que os cones, pela 

visão em cores. Os bastonetes estão distribuídos 

por toda a retina e são em menor número que os 

cones, que apresentam uma distribuição predo-

minante na área central retiniana. Essa porção 

central é responsável pela visão sob intensa ilu-

minação e pela visão aguda. A porção restante da 

retina é rica em bastonetes que são responsáveis 

pela adaptação da visão ao escuro. 

Arteríolas e vênulas emergem do disco óptico 

e se fundem de várias formas para nutrir e drenar 

a retina. As arteríolas são ramos da artéria central 

da retina que chega ao disco do nervo óptico em 

seu centro. A distribuição dos vasos retinianos varia 

entre as espécies domésticas. A maioria dos ani-

mais domésticos (grandes e pequenos ruminan-

tes, suínos e carnívoros) e primatas possui um padrão 

vascular denominado holangiótico, caracterizado 

pela distribuição dos vasos retinianos principais, a 

partir da papila óptica. Os equinos possuem um 

padrão parangiótico, que se caracteriza pela pre-

sença de poucos vasos sanguíneos restritos à área 

da papila óptica. 

O cão possui um fundo de olho em que os vasos 

sanguíneos são uma continuação direta das arté-

rias principais ou uma rede ciliorretiniana. Nor-

malmente, há duas ordens ou tamanhos de veias 

e uma ordem de artérias visíveis, quando o fundo 

do olho for examinado por meio de oftalmoscopia. 

As veias do fundo do olho são menos tortuosas que 

as artérias. Tanto a ordem primária de veias como 

a secundária são maiores que as artérias, sendo a 

circulação venosa de um vermelho mais escuro que 

a arterial. As veias estão dispostas ao redor do disco 

óptico, de tal modo que pode haver um vaso dor- 
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sal, ventral, ventronasal e ventrotemporal. As veias 
fúndicas primárias formam um círculo, um semi-
círculo ou um "Y" invertido dentro do disco. 

A papila óptica (disco) pode ser redonda, oval, 
triangular e até quadrangular. A coloração varia 
do cinza ao cor-de-rosa e pode estar alterada pelo 
grau de plenitude das anastomoses venosas den-
tro do disco. 

O epitélio pigmentar da retina é a sua camada 
mais externa, sendo pigmentada (coloração homo-
génea marrom) apenas no pólo inferior da retina. 
A função desse epitélio pigmentar é essencial para 
a integridade e funcionabilidade da retina. 

A retina é a membrana metabolicamente mais 
ativa do corpo, indicada pelo alto consumo de 
oxigénio. Interrupção em qualquer vaso coroidal 
ou retiniano resulta em rápida isquemia com gra-
ve e irreversível perda de função.  

Câmaras do Olho 

A câmara anterior do bulbo ocular está cir-
cundada anteriormente pela córnea e posterior-
mente pela íris. Ela se comunica pela pupila com 
a câmara posterior. Esta se reserva a um peque-
no espaço anular, de seção transversal triangu-
lar, limitado anteriormente pela íris, posterior-
mente pela parte periférica da lente (cápsula 
anterior da lente) e seus ligamentos e externa-
mente pelos processos ciliares. As câmaras es-
tão ocupadas pelo humor aquoso, um fluido 
límpido que consiste de aproximadamente 98% 
de água, pequena quantidade de cloreto de só-
dio e traços de albumina e substâncias extrativas. 
Ele é produzido pelo corpo ciliar por meio de 
um processo de ultrafiltração sanguínea, sendo 
essencialmente drenado através dos espaços da 
zônula ciliar para dentro do plexo venoso da 
esclera. A câmara vítrea do bulbo está situada 
entre a lente e a retina e contém o humor ví-
treo. O humor vítreo é um gel complexo com-
posto por 99% de água, fibras colágenas, hialócitos 
e mucopolissacarídeos. 

As fibras colágenas estão presentes em con-
centrações crescentes da base e ao redor do disco 
óptico. A inserção dessas fibras na cápsula poste-
rior da lente da face vítrea anterior é significante 
em cães. 

Os mucopolissacarídeos contêm alta propor-
ção de ácido hialurônico, fato relacionado às fibras 
colágenas e hialócitos. O ácido hialurônico dá 
viscoelasticidade ao humor vítreo. 

Meios de Refração 

Os meios de refração dos olhos são: córnea, 
câmara anterior, lente e vítreo. A lente é uma es-
trutura biconvexa composta de células e seus 
processos. As células crescem de tal modo que a 
lente é formada por lâminas concêntricas de fi-
bras lenticulares. Existem quatro estruturas dis-
tintas na lente: as cápsulas anterior e posterior da 
lente, córtex e núcleo da lente.  

A lente é transparente, avascular e está presa 
pelo seu equador por meio das zônulas da lente 
(ligamentos suspensórios), que são fibras coláge-
nas atadas ao corpo ciliar. Alterações na tensão 
dessas fibras mudam a curvatura das superfícies 
da lente, resultando em acomodação visual, já 
descrita anteriormente. 

A face interna da cápsula anterior possui um 
epitélio composto por células epiteliais cubóides 
e epiteliais colunares. Esse epitélio é importante 
no transporte de cátions pela cápsula da lente. As 
células da lente produzem a substância do córtex 
e as arranja em sucessivas camadas presas umas 
às outras pelo cemento. 

Devido ao fato de ser avascular, o seu meta-
bolismo é precário e depende de um constante 
fornecimento de nutrientes pelo humor aquoso. 
Qualquer distúrbio na composição do mesmo 
afeta o metabolismo da lente, podendo levar a 
opacificações das suas estruturas, caracterizan-
do o que se denomina de catarata. As Figuras 
14.3 e 14.4 mostram esquematicamente as es-
truturas descritas. 

Irrigação Sanguínea e 
Inervação do Olho 

Nos animais domésticos, a irrigação do olho é 
feita pela artéria oftálmica interna rudimentar. A 

principal irrigação nos mamíferos domésticos é dada 

pela artéria oftálmica externa, um ramo derivado 

da artéria maxilar que passa ventralmente à órbita 

para irrigar estruturas mais rostrais da face. Essas 

artérias podem ser divididas em três grupos: 1. ramo 

da artéria oftálmica externa (que irriga o bulbo ocular, 

túnica vascular e retina); 2. vasos que irrigam os 

músculos extra-ocularcs; 3. vasos que deixam a órbita 

para irrigar os anexos oculares. 

A inervação do olho é feita por seis nervos 

cranianos: nervo óptico (II par), nervo oculomo-

tor (III par), nervo troclear (IV par), nervo trigê- 
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A pupila possui inervação simpática e paras-
simpática ipsilateral, o que resulta em dilatação e 
constrição pupilar, respectivamente (ver capítulo 
sobre Sistema Nervoso). 

  

 

Figura 14.3 -Aspecto externo do olho do cão. Legenda: a = 

pálpebra superior; b = pálpebra inferior; c = canto medial; 

d = canto lateral; e = terceira pálpebra.  

 

Figura 14.4 - Estruturas oculares em corte sagital. Legen-

da: a = córnea; b = esclera; c = câmara anterior; d = es-

paço pupilar; e = íris; f = corpo ciliar; g = fibras zonulares; 

h = lente; i = câmara vítrea; j = coróide; k = retina; l = 

disco óptico; m = nervo óptico.  

meo (V par), nervo abducente (VI par) e nervo 
facial (VII par). A maioria entra no cone orbitário, 

mas alguns atingem diretamente as estruturas 

acessórias. A via visual inclui o nervo óptico, o 

quiasma óptico, núcleos geniculados laterais, as 

radiações ópticas e o lobo occipital do córtex cere-

bral. Setenta e cinco por cento das fibras do nervo 

óptico cruzam o quiasma óptico em cães e 65%, 

nos gatos. Sendo assim, a maior parte da sensa-

ção visual tem uma representação contralateral 

no córtex cerebral. 

EXAME CLÍNICO OFTÁLMICO 

DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS 

Serão descritos a seguir alguns aspectos compara-
tivos do exame clínico dos olhos, órbita e anexos 
oculares das espécies domésticas. O exame clínico 
oftálmico é uma extensão do exame físico e não deve, 
portanto, ser realizado isoladamente, pois há mui-
tas manifestações oculares decorrentes de doenças 
sistémicas, principalmente as relacionadas à túni-
ca vascular do olho. Em geral, as doenças sistémi-
cas que afetam globo ocular e anexos causam sinais 
bilaterais, enquanto os sinais unilaterais resultam, 
provavelmente, de doenças locais. 

O clínico deve sempre detalhar a anamnese, 
realizai o exame físico completo, bem como indi-
car exames laboratoriais complementares e, por fim, 
investigar cautelosamente os sinais clínicos ocu-
lares apresentados. 

O exame oftálmico deve ser realizado de 
maneira sistemática, ou seja, com a avaliação das 
estruturas extra-oculares, seguida da avaliação das es-
truturas mais externas para as mais internas do bulbo 
ocular. Para tanto, há necessidade da utilização de 
alguns equipamentos, principalmente aqueles que 
promovem magnificação da imagem. 

Equipamentos Necessários para 
Realização do Exame Oftálmico 

Muitas vezes, há uma certa relutância em se 
realizar o exame oftálmico, pensando-se que são 
necessários equipamentos de última geração e de 
elevado custo. Obviamente, tê-los à disposição para 
realização de um exame detalhado e preciso do 
olho constitui-se em um fato importante. Talvez 
isso desencoraje os clínicos gerais a possuírem apreço 
à Oftalmologia Veterinária. 

Basicamente, são necessários para a realiza-
ção de um exame oftálmico completo: uma sala 
escura, fonte de luz artificial e uma lupa com pala, 
alguns instrumentos específicos, colírios para pro-
mover a dilatação pupilar e colírios à base de co-
rantes vitais. O Quadro 14.2 relaciona os princi-
pais equipamentos e materiais necessários para o 
exame oftálmico. 
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Quadro 14.2 - Principais equipamentos e mate-

riais necessários para realização de um exame 

oftálmico completo em animais domésticos. 

Lupa com pala. 
Fonte de luz artificial (lanterna). 
Transiluminador. 
Oftalmoscópio direto. 
Oftalmoscópio indireto.  
Lente de 20 dioptrias.  
Lâmpada de fenda. 
Tonômetro de indentação (Tonômetro de Schiõtz). 
Tonômetro de aplanação (Tono-pen

(s
). 

Lente para gonioscopia. 
Tiras de papel de Schirmer. 
Colírio à base de corante vital de fluoresceína. 
Colírio à base de corante vital de Rosa Bengala.  
Colírio anestésico. 
Colírios cicloplégicos (midriáticos). 
Espátulas ou escovas de colheita para citologia.  
Swabs estéreis. 

 

Figura 14.5 - Exame oftálmico com lupa com pala e fonte 

de luz (do próprio Oftalmoscópio direto). 

  

Fonte de Luz Artificial (Lanterna) 

Uma simples lanterna à pilha é bastante útil 
para iluminar as estruturas extra e intra-ocular a 
serem examinadas, embora lentes de aumento com 
luz própria sejam melhores. Nesses casos, há no 
mercado lentes nas quais pode ser acoplado um 
filtro azul para facilitar a observação das lesões que 
se coram pela fluoresceína (úlceras de córnea, por 
exemplo). 

Magnificação dos Campos a 
Serem Examinados (Lupas) 

A magnificação do campo a ser examinado (es-
truturas extra e intra-oculares) é essencial para o 
exame acurado e diagnóstico. No mercado, há mui-
tos instrumentos capazes de promover o aumento 
das estruturas oculares a serem examinadas. A uti-
lização de lentes de aumento comuns do mercado 
deve ser considerada, mas as lupas com pala com 
o aumento de duas até quatro vezes são superio-
res, além de facilitarem a manipulação do pacien- 

te (Fig. 14.5). Instrumentos ópticos mais sofisti-

cados que combinam magnificação e iluminação 

(lupas com fontes de luz de fibra óptica, lâmpada 

de fenda e microscópio cirúrgico) estão disponí-

veis no mercado; no entanto, em muitas situações, 

o custo elevado dos mesmos não justifica a sua aqui-

sição. Obviamente, eles apresentam resolução su-

perior e são, muitas vezes, essenciais ao diagnós-

tico e tratamento de algumas afecções oftálmicas. 

Transiluminador 

Esse equipamento pode ser útil quando apli-

cado sobre a esclera, próximo ao limbo, para ilu-

minar estruturas da câmara posterior. A luz pas-

sa pela esclera e contorna o corpo ciliar, poden-

do ser observadas estruturas opacas como tumores 

no corpo ciliar e íris, corpos estranhos ou exsu-

datos no interior do olho (Fig. 14.6). Nesse 

exame, há a obrigatoriedade de ser realizado em 

sala escura. 

Figura 14.6 - Representação esquemá-

tica do posic ionamento do transilu-

minador na esclera. 
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Oftalmoscópio 

Os oftalmoscópios são instrumentos que con-
tem uma fonte luminosa e uma série de lentes e 
espelhos. O objetivo da utilização desses instru-
mentos é visualizar as estruturas localizadas no 
segmento posterior do globo ocular. Existem vá-
rios modelos de oftalmoscópios, mas apenas dois 
métodos de oftalmoscopia: o direto e o indireto 
(monocular e binocular). Quando comparados, cada 
método apresenta algumas vantagens e algumas 
limitações. De modo geral, a oftalmoscopia direta 
continua, ainda, sendo o método mais utilizado no 
Brasil, embora a oftalmoscopia indireta constitua-
se em um método superior. 

É importante lembrar que a oftalmoscopia, 
tanto direta como indireta, deve ser realizada em 
uma sala de exame semi-escura ou escura e os 
olhos do paciente devem permanecer em midríase 
induzida por drogas, para que as áreas mais peri-
féricas da retina possam ser mais bem visualiza-
das. O fármaco recomendado para provocar 
cicloplegia, em mamíferos, é a tropicamida nas 
concentrações de 0,5% ou 1%, instilada sobre a 
superfície do olho. Possui ação simpatomimética 
de curta duração, provocando midríase durante 
duas ou três horas. 

Oftalmoscópio Direto 

O oftalmoscópio direto não é utilizado ape-
nas para exame da retina, mas também para o 
exame de estruturas do segmento anterior do 
olho. Isso é possível graças ao sistema de lentes 
que o equipamento possui que são reguláveis du-
rante o exame permitindo um ajuste da profun-
didade do foco dentro do olho. O aparelho deve 
ser colocado a 2cm do olho a ser examinado (Fig. 
14.7). A Figura 14.8 mostra as dioptrias ideais 
que devem ser ajustadas durante o exame para 
melhor avaliação das estruturas oculares. As 
mesmas podem variar dependendo do examina-
dor, principalmente naqueles que apresentam 
alterações de refração como miopia, hipermetro-
pia, entre outros. 

Oftalmoscópio Indireto 

Nessa técnica, uma lente convexa de 10 a 30 
dioptrias é colocada entre o olho a ser examinado 
e o olho do observador clínico (ver Ficha Oftal-
mológica). Uma imagem real invertida é formada 
entre a lente e o olho do observador. A magnifi-
cação da imagem do fundo de olho irá depender 

 

 

Figura 14.8 - Melhores dioptrias do 

oftalmoscópio direto para exame das estruturas oculares. 

do comprimento focal da lente (Fig. 14.9). A len-
te mais utilizada nesse exame é a de 20 dioptrias, 
que fornece uma magnificação do campo de qua-
tro a cinco vezes. 

Tonômetros 

A tonometria implica na avaliação da Pressão 
Intra-ocular (PIO). A PIO resulta na tensão na 

córnea e esclera. Vários métodos são aplicados para 

estimá-la. 

A PIO pode ser avaliada por palpação digital 

(Fig. 14.10), ou seja, através de palpação do globo 

ocular com os dedos polegares do examinador  

 

 

 

Figura 14.7 - (A e B) Oftalmoscopia direta em cão. 

-3 

+20 
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Figura 14.9 - (A) Oftal-

moscopia indireta mono-

cular; (B) oftalmoscopia 

indireta binocular. 

Figura 14.10 -Avalia-

ção da PIO por palpa-

ção digital. (A) avalia-

ção da PIO de um dos 

olhos; (B) comparação 

das PIO entre os olhos. 

colocados sobre as pálpebras superiores durante 
o exame físico. No entanto, esta avaliação é pou-
co precisa, tornando-se inadequada para o exame 
oftálmico de rotina. Deve ser utilizada quando não 
se possuem os equipamentos disponíveis para 
avaliação da PIO e depende da experiência clíni-
ca do examinador. Para clínicos experientes, con-
segue-se avaliar se a PIO está aumentada ou di-
minuída, o que pode auxiliar no raciocínio clínico. 
Existem dois métodos básicos que são úteis na 
avaliação da PIO: a tonometria de indentação e a 
tonometria de aplanação. 

Tonômetro de Indentação 

Nesse tipo de tonometria, utiliza-se um equi-
pamento chamado Tonômetro de Schiõtz (Fig. 
14.11), o qual é colocado sobre a córnea, previa-
mente dessensibilizada com colírio anestésico. O 

princípio do exame com esse equipamento é facil-
mente compreendido se for feita uma analogia 
do olho como um balão cheio de água. A extremi-
dade metálica do equipamento é colocada sobre o 
balão sem aplicação de força, deixando apenas que 
o botão metálico encoste sobre a superfície do balão. 
Sendo assim, o equipamento indenta a superfície 
do balão a uma certa distância, marcando um va-
lor que deve ser corrigido por uma tabela de con-
versão em mmHg. 

Tonômetro de Aplanação 

Existem vários tipos de tonômetros de apla-
nação para mensurar a PIO, incluindo o tonô-
metro de Maklakoff, Draeger, Perkins, Goldmann 
e Mackay-Marg. Esses tonômetros são bem mais 
precisos que o tonômetro de Schiõtz. O Tono-
pen®(Fig. 14.12) é mais utilizado por oftalmolo- 
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Figura 14.11 -Tonômetro de Schiõtz para tonometria de 

indentação. 

 

Contenção dos Animais para 
Realização do Exame Oftálmico 

Muitos cães e gatos podem ser examinados 

apenas com uma boa contenção física, além do 

uso de focinheiras ou mordaças. No entanto, oca-

sionalmente, os pacientes que não cooperam com 

o exame devem ser, ao menos, tranquilizados com 

associação de cetamina/diazepam ou com 
fenotiazínicos (acepromazina, levomepromazina). 

Quando a acepromazina é utilizada, observa-se 

protrusão da terceira pálpebra sobre a superfície 

ocular, além do efeito miótico do fármaco, o que 

interfere no exame das estruturas intra-oculares e 

na realização de determinados procedimentos 

diagnósticos. Se for necessária a contenção farma-

cológica, antes da administração de qualquer subs-

tância, deve-se proceder a dilatação pupilar com 

uso de cicloplégicos como a solução tópica de tro-

picamida 1% c/ou atropina 1%. Em alguns casos, 

haverá a necessidade do uso de agentes anestésicos 
gerais que promovam anestesia geral de ultracurta 

  

Figura 14.12 - Tono-pen® para tonometria de aplanação 

(foto gentilmente cedida por J. L. Laus). 

gistas veterinários. Trata-se de um dispositi-
vo com formato de caneta com um sensor na 
extremidade que é capaz de mensurar preci-
samente a PIO por aplanação do olho, ou seja, 
mensura a PIO com base na definição de pres-
são e força por unidade de área (P =//área). Se 
a área é conhecida e a força mensurada, pode-
se calcular a pressão. 

Lâmpada de Fenda 

O biomicroscópio ou lâmpada de fenda (Fig. 

14.13) é um instrumento para o exame do olho com 

magnifícação e iluminação da imagem que pode ser 

superior a 40 vezes. Ela fornece riqueza de deta-

lhes das estruturas extra e intra-ocular que as lupas 

comuns não conseguem fornecer. É especialmente 

útil ao exame da pálpebras, terceira pálpebra, con-

juntiva, córnea, íris e lente, ou seja, o segmento 

anterior do olho. Pode também fornecer a largura 

do ângulo de drenagem e a profundidade da câmara 

anterior. As modificações ópticas, o vítreo e a retina 

também podem ser examinados. Existem dois ti-

pos de lâmpada de fenda, um com estativa fixa e 

outra portátil. Essa última é mais útil para o uso em 

medicina veterinária. 

  

Kyiliíi 

FELIXE 

 
Figura 14.13 - Lâmpada defenda (foto gentilmente cedida 

 



por J. L. Laus). 
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duração, a exemplo do tiopental sódico. Nesse caso 
será necessária a mobilização dos olhos para o exame, 
uma vez que permanecem ventrofletidos sob efeito 
desses fármacos. 

Deve-se também conhecer os efeitos dos agentes 
anestésicos sobre a Pressão Intra-ocular (PIO) e 
secreção lacrimal, pois se pode ter influência sobre 
os valores da mensuração da PIO e Teste da Lágri-
ma de Schirmer, respectivamente. A anestesia do 
nervo auriculopalpebral raramente é utilizada em 
cães. Recentemente, onde há necessidade de pro-
mover a acinesia do globo ocular e analgesia, pode-
se proceder ao bloqueio do ramo oftálmico do ner-
vo trigêmeo associado ao bloqueio do nervo supra-
orbitário. Detalhes sobre a contenção química de 
pequenos e grandes animais podem ser observados 
nos capítulos de contenção física e química de 
pequenos e grandes animais. 

Em grandes animais, na maioria das vezes, a 
contenção da cabeça com freio ou cabresto é su-
ficiente. Se o cavalo for agitado ou movimentar 
continuamente a cabeça, um cachimbo de con-
tenção e sedação serão necessários. Em equinos, 
as intervenções repetidas no olho, manipulações, 
administrações de medicamentos e colheita de 
amostras tornam-se mais difíceis à medida que 
o número de intervenções aumenta. Sendo assim, 
o uso de sedação associada à contenção física é 
necessário (ver capítulo sobre Contenção Quí-
mica em Grandes Animais). Adicionalmente à se-
dação e contenção física, muitas vezes são ne-
cessários anestesia tópica e bloqueio de condu-
ção, especialmente quando há lesão dolorosa, além 
de facilitar a abertura das pálpebras. Embora o 
globo ocular, conjuntiva e a maior parte das pál-
pebras adjacentes e pele possam ser anestesia-
dos pelo bloqueio do nervo oftálmico, a aneste-
sia tópica com cloridrato de proximetacaína 0,5% 
é o método preferido para a anestesia da córnea 
e conjuntiva (Fig. 14.14). O mesmo se presta para 
exame dessas estruturas em pequenos animais. 
Quando a abertura das pálpebras estiver impos-
sibilitada, indica-se o bloqueio do nervo auricu-
lopalpebral (Fig. 14.15) para obtenção de acinesia 
palpebral. 

Ambiente para Realização do 
Exame Oftálmico 

O ambiente para realização do exame oftál-
mico deve ser tranquilo e com controle da lumino- 

sidade ou, de preferência, uma sala completa-
mente escura. Isso nem sempre é possível, prin-
cipalmente para os grandes animais. Nesse caso, 
deve-se dar preferência em realizá-lo em baias, 
que em um ambiente ao ar livre. A sala escura, 
além de deixar o animal mais tranquilo, evita o 
reflexo de objetos da sala sobre a córnea, o que 
pode, muitas vezes, ser interpretado como uma 
lesão corneal, por exemplo. 

 

Figura 14.14 - Anestesia tópica da superfície ocular em 

cão. A instilação do fármaco deve ser feita sobre conjun-

tiva do canto temporal superior.  

 

Figura 14.15 - Bloqueio do nervo auriculopalpebral em 

equino. 
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Quadro 14.3 - Perguntas que devem ser direcionadas ao proprietário na busca de informações a respeito 

do(s) problema(s) ocular(es) apresentado(s). 

• Há baixa na acuidade visual? Há piora noturna ou diurna? 

• Qual a duração dos sinais clínicos? 

• Houve melhora ou piora do quadro desde o aparecimento da doença? 

• Histórico de doenças oculares anteriores. 

• A condição é uni ou bilateral? 

• Houve evolução rápida ou progressiva? 

• Presença ou não de secreção ocular. Tipo da secreção. 

• Histórico de trauma ocular. 

• Há histórico familiar da doença ocular? 

• Houve tentativa de tratamento tópico ou sistémico? Quais fármacos foram utilizados? Houve melhora ou piora do 

quadro com o tratamento? 

• Houve ocorrência de sinais clínicos sistémicos que aventem a possibilidade de curso de uma doença sistémica? 

• Presença de distúrbios locomotores que aventem a possibilidade de curso de uma doença sistémica nervosa. 

• Dados sobre alimentação, vacinação e vermifugação. 

 Histórico Clínico 

E adquirindo as informações do proprietário 
que se começa a criar uma linha lógica de raciocí-

nio para, assim, instituir-se um diagnóstico e tra-

tamento confiáveis, garantindo a cura da doença e 

satisfação do proprietário. Nem sempre essas in-

formações são precisas e confiáveis, principalmente 

quando se trata de animais de companhia que 

recebem pouca atenção dos seus donos ou para 

grandes animais com os quais não há convivência 

diária, a não ser para aqueles que possuem eleva-

do valor zootécnico. Muitas vezes, os proprietá-

rios não sabem informar sobre a sequência de apa-

recimento dos sinais sistémicos e oculares, muito 

menos quanto ao tempo de evolução. Como lei-

gos, sabem relatar a respeito da presença ou não 

de secreção ocular, olho vermelho, dor à manipu-

lação do olho, alterações de coloração, alterações 

do tamanho e do diâmetro do bulbo ocular ou pupila. 

O relato de cegueira é relacionado ao fato de o 

animal estar batendo em obstáculos (principalmen-

te pequenos animais). 

Com isso, é importante estabelecer uma se-

quência lógica de perguntas. O Quadro 14.2 rela-

ciona a sequência de perguntas básicas que de-

vem ser feitas aos proprietários. 

Sinais indicadores ou Reveladores 
de Doenças Oculares 

Raça, idade e o sexo do animal podem ser úteis 
para determinar o diagnóstico e o prognóstico de 
muitas doenças oculares. 

Raça 

Muitas raças de animais domésticos podem ser 
predispostas a determinadas doenças oculares he-
reditárias. Exemplos típicos são: coloboma do ner-
vo óptico em animais da raça charolês; síndrome úveo-
dermatológica em cães da raça akita; síndrome da 
ectasia escleral em cães da raça collie, entre outras. 

Idade 

A idade do animal é sempre um dado rele-
vante no diagnóstico de uma doença ocular. Exem-
plos clássicos são: catarata congénita em vacas da 
raça Jersey; degeneração dos fotorreceptores da 
retina em cães da raça poodle miniatura. 

Sexo 

Doenças oculares ligadas ao sexo também são 
descritas na literatura, a exemplo da atrofia pro-
gressiva retiniana ligada ao cromossomo X em cães 
da raça husky siberiano. 

EXAME SISTEMÁTICO DO OLHO 

Como mencionado anteriormente, o exame oftál-
mico deve ser realizado de forma sistemática na 
busca das alterações mencionadas pelos proprie-
tários. Sempre deve ser realizado o exame dos dois 
olhos. Quando a doença for unilateral, deve-se iniciar 
o exame pelo olho contra-lateral, supostamente 
normal. Salienta-se também a importância da rea-
lização do exame físico geral prévio. 

É importante que o proprietário ou ao me-
nos uma pessoa de convívio do animal esteja pré- 
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sente na sala de exame, para que não seja au-
mentado o estresse durante a manipulação e, prin-
cipalmente, instalem-se alterações oculares que 
podem interferir na interpretação do exame 
(exemplo: animais muito estressados fazem di-
latação pupilar temporária pela descarga de 
adrenalina). 

Inicialmente, deve-se avaliar a rcação do ani-
mal no ambiente desconhecido de exame. Se houver 
histórico de cegueira, o mesmo deve ser estimu-
lado a andar pela sala de exame observando-se se 
há colisão com obstáculos que podem ser coloca-
dos à sua frente (Fig. 14.16). Isso deve ser reali-
zado com a sala de exame iluminada e completa-
mente escura. Esse teste fica um pouco limitado 
para equinos, pequenos e grandes ruminantes. 
Nesse caso, se a sala tiver um bom espaço, os animais 
relutam em deambular, permanecendo parados e, 
muitas vezes, agitados. 

Inicialmente, deve-sc observar a região pe-
riocular na busca de anormalidades grosseiras 
como assimetria facial, aumentos de volumes pe-
riorbitais (Fig. 14.17) e desvio do eixo visual (es-
trabismos). Deve-se observar, ainda, a presença 
de: secreção ocular (tipos de secreção) (Fig. 14.18), 
olho vermelho, alopecia periocular e corrimen-
tos nasais. Salienta-se que na presença de se-
creções oculares pode-se proceder à colheita de 
material através de swab estéril para isolamento 
e identificação de agentes bacterianos, virais ou 
fúngicos (Fig. 14.19). Pode-se, ainda, obter 
material da superfície ocular com auxílio de  

 

Figura 14.17 - Avaliação da região periocular. Nota-se 

assimetria periocular causada por aumento de volume 

orbitário inferior em cão.  

 

Figura 14.18 -Avaliação da presença de secreção. Nota-se 

secreção ocular mucopurulenta em olhos com ceratocon-

juntivite seca em cão (foto gentilmente cedida por J. L. Laus). 

  

 

Figura 14.16 - Representação esquemática do teste para 

cegueira em cão frente a obstáculos. 

espátulas (Espátula de Kimura) ou escovas gi-
necológicas para investigação citopatológica (Fig. 

14.20A). O material obtido deve ser aplicado por 

rolamento sobre uma lâmina de vidro limpa (Fig. 

14.20B) para, posteriormente, ser corado por 

Giemsa ou panótico rápido. Outras colorações 

podem ser utilizadas. 

Após essa inspeção cuidadosa deve-se, quan-
do possível, verificar se o olho do animal retorna 

à posição ao centro da fissura palpebral, após mo-

vimentos de elevação, depressão e lateralidade (para 

direita e esquerda) da cabeça. Em seguida, inicia-

se o exame sistemático do olho, avaliando-se, ini-

cialmente, os anexos oculares, túnica fibrosa, tú-

nica vascular e, por fim, a túnica nervosa. 

Os dados obtidos no exame devem ser anota-

dos em uma ficha clínica oftalmológica (ver Ficha 

Oftalmológica). 
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Figura 14.19 - Colheita de material para isolamento e an-

tibiograma de agentes da superfície ocular em cão. (A) Lim-

peza prévia com auxílio de algodão embebido em água. 

(B) Colheita de material com swab estéril no saco conjun-

tival inferior. Deve-se realizar movimentos rotatórios sem 

o contato com as pálpebras. 

 
Figura 14.20- (A) Colheita de material da superfície ocu-

lar de cão para exame citopatológico, com auxílio de escova 

ginecológica; (B) aplicação do material obtido sobre a lâmina 

de vidro por rolamento.  

EXAME NEUROFTALMOLÓGICO      Reflexo de Ameaça Visual 
 Esse exame avalia a integridade neuroanatômica 

do sistema visual. As manobras realizadas nessa 
avaliação são: 

1. Reflexo de ameaça visual - deve ser realizado 
em ambos os olhos. 

2. Reflexo pupilar direto e consensual. 
3. Reflexo palpebral. 
4. Reflexo corneal. 
5. Reflexo vestibular. 

Esses reflexos avaliam a integridade dos pares 
de nervos cranianos com a visão (nervos óptico, ocu-
lomotor, troclear, trigêmeo, abducente, facial e ves-
tibular) e inervação simpática e parassimpática ocular. 
Deve-se salientar que o teste de tais reflexos deve 
ser realizado antes da administração de tranquili-
zantes, sedativos, anestésicos tópicos, substâncias 
midriáticas e bloqueio anestésico loco-regional. 
Detalhes desses testes devem ser pesquisados no 
capítulo sobre Semiologia do Sistema Nervoso. 

Nesse reflexo, a face palmar da mão do exa-

minador é dirigida ao olho do paciente e observa-

se a atitude do animal frente a esse ato (Figs. 14.21 

e 14.22). Em animais sem alteração da acuidade 

visual, é normal que eles desviem a cabeça da mão 

do examinador, bem como é observado o ato de 

piscar. O olho contralateral deve ser coberto com 

a outra mão. A ausência desse reflexo é observada 

em animais cegos e pode ser um achado normal 

em neonatos. Deve-se tomar cuidado de não se 

tocar as pálpebras nem os cílios e, ainda, de não 

exercer um movimento brusco de modo a promo-

ver o deslocamento de ar sobre a superfície ocu-

lar, pois isso produzirá uma ação em resposta a um 

estímulo táctil, ao invés de uma resposta a um 

estímulo visual. 

Reflexo de ameaça visual falso-negativo pode 

ser observado em animais dóceis. Nesse caso, deve-

se testar a via visual pelo teste da "bolinha de 

algodão". Uma bolinha de algodão é solta de uma 

B 

 



706    Semiologia Veterinária: A Arte do Diagnóstico 

 

Figura 14.21 - (A e B) Reflexo de ameaça visual em cão. 

altura acima da cabeça do animal e espera-se que 

o animal acompanhe a queda da mesma (Fig. 14.23). 

O mesmo cuidado de ocluir a visão do olho con-

tralateral deve ser tomado.  

Reflexo Pupilar Direto e 

Consensual 
O reflexo pupilar é realizado com auxílio de 

uma fonte de luz artificial (lanterna), a fim de 
se observar a constrição pupilar. O reflexo dire-
to é realizado incidindo-se a luz diretamente no 
olho a ser testado. O reflexo consensual consis- 

 

  

 

9 

Figura 14.22 - Reflexo de ameaça visual em equino. 

 

Figura 14.23 - (A e B) Teste da via visual com "bolinha de 

algodão". 
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te em incidir a luz em um dos olhos, observan-
do-se, no entanto, se há constrição pupilar do 
olho contralateral. 

No reflexo pupilar direto avalia-se: 1. a inte-
gridade da camada fotorreceptora da retina; 2. 
integridade do nervo óptico ipsilateral, como uma 
via aferente; 3. a via parassimpática do nervo ocu-
lomotor ipsilateral, como uma via eferente; e 4. a 
funcionalidade do músculo constritor da íris ipsi-
lateral. 

No reflexo pupilar consensual avalia-se: 1. a 
integridade da camada fotorreceptora da retina; 
2. integridade do nervo óptico ipsilateral, como 
uma via aferente; 3. a via parassimpática contrala-
teral do nervo oculomotor, como uma via eferen-
te; e 4. a funcionalidade do músculo constritor da 
íris contralateral. Ambos os reflexos frequentemente 
estão presentes em animais cegos. Isso ocorre 
quando a cegueira é resultante de uma lesão cen-
tral (encefálica). Também ocorre em casos de doen-
ças retinianas e do nervo óptico quando há preser-
vação de poucos fotorreceptores e axônios do ner-
vo óptico, pois esses reflexos requerem somente 
um número limitado dessas estruturas funcionais 
quando comparado ao grande número necessário 
para o fenómeno da visão. A Figura 14.24 resume 
as vias neurológicas envolvidas nos reflexos 
pupilares à luz. 

Reflexos Palpebral e Corneal 

Esses testes são realizados tocando-se deli-

cadamente a córnea ou as pálpebras superior e 

inferior, respectivamente (Figs. 14.25 e 14.26). 

A resposta é a mesma em cada um dos casos, em-

bora vias diferentes sejam testadas. É importan-

te salientar que esse"s reflexos não indicam, ne-

cessariamente, que o animal possua visão. Eles 

são primariamente reflexos protetores destina-

dos a produzir o fechamento das pálpebras e mo-

vimentos da cabeça, de maneira rápida, a fim de 

prevenir lesões. Sendo assim, a Tabela III resume 

as respostas oculares frente à realização desses 

reflexos. 

Reflexo Vestibular 

Esse reflexo é realizado movimentando-se a 
cabeça do animal de um lado para o outro, obser-
vando se os olhos deslocam-se, acompanhando o 
movimento da cabeça (Fig. 14.27). Deve-se ob- 

servar ainda se há movimentos verticais dos olhos. 
Ele avalia a funcionabilidade dos nervos oculomo-
tor e abducente, o sistema vestibular e músculos 
extra-oculares. O nervo oculomotor inerva os 
músculos retos ventral, medial e dorsal e o nervo 
abducente inerva o músculo reto lateral.  

EXAME SEQUENCIAL DAS 

ESTRUTURAS EXTRA-OCULARES 

E INTRA-OCULARES 

Alguns testes diagnósticos em oftalmologia reque-
rem o uso de alguns equipamentos, bem como o 
uso de fármacos e corantes vitais para avaliação 
de determinadas estruturas. Portanto, alguns testes 
podem ter seus resultados alterados, face à admi-
nistração de algumas substâncias, como é o caso 
do teste da lágrima de Schirmer (TLS). Sendo 
assim, indica-se sua realização antes do início do 
exame sistemático que será proposto a seguir, no 
qual o uso de alguns fármacos e corantes para os 
testes será necessário. 

Teste da Lágrima de Schirmer 

Esse é um teste semiquantitativo que avalia a 
produção de lágrima (em milímetros) produzida pelo 
olho durante um minuto. Para tanto, é usada uma 
tira de papel de filtro encontrado comercialmente 
para uso específico nesse exame (Figs. 14.28 e 14.29). 
O papel é o Whatman na 40. Existem dois tipos de 
TLS (números l e 2). No TLS l, avalia-se a quan-
tidade de lágrima produzida em um minuto sem 
dessensibilização da superfície ocular, no qual a 
presença do papel sobre ela também estimula a li-
beração de lágrima (avalia a produção contínua de 
lágrima). No TLS 2, a sensação corneal é abolida 
por meio da administração tópica de colírio anesté-
sico que bloqueia a secreção reflexa da glândula 
lacrimal principal e da terceira pálpebra, avalian-
do-se, assim, os valores basais de lágrima produzi-
da. Os valores normais nas espécies domésticas en-
contram-se listados na Tabela 14.2. 

É importante salientar que os dados apresen-
tados são os encontrados na literatura internacio-
nal. É conhecido que fatores como altitude, tipo 
de clima, entre outros fatores ambientais, podem 
influenciar esses valores. Portanto, é necessário 
obter valores nacionais desse teste para as dife-
rentes espécies. Nesse sentido, encontram-se na 



708    Semiologia Veterinária: A Arte do Diagnóstico 

Córtex visual esquerdo Região 

pré-tectal esquerda 
 
Estimulação bilateral do núcleo 

parassimpático dos nervos oculomotores 

 
Estimulação bilateral dos músculos dos 

esfíncteres pupilares através dos 

gânglios ciliares 

Constrição pupilar bilateral 

 

Colículos rostrais direitos 

l J 

Estimulação bilateral dos 

colículos 
rostrais e tratos tectoespinhais 

l l 
Transmissão caudal paraT1-3 com 
estimulação dos neurônios pré-gangliônicos 

Transmissão rostral no tronco vagossimpático 

para os gânglios cervicais craniais 

l   " l 
Estimulação das fibras pós-gangliônicas 
e ativação da pupila 

l J 
Dilatação pupilar bilateral 

  

 

  

 

^B»^ , 

B /         \ 

Figura 14.24 -Vias neurológicas envolvidas nos reflexos pupilares à luz. (A) Vias envolvidas nas respostas constritoras 

ao aumento de luz; (B) resposta dilatadora decorrente à diminuição da luz. 

 

Estímulo 
Aumento da luz 

Estímulo 
Diminuição da luz 

 

Nervo óptico direito 

Quiasma óptico 

(90% de decussação) 
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Figura 14.25 - (A e B) Reflexo palpebral em cão. 

 

Tabela 14.1 - Respostas oculares e vias testadas 

diante dos reflexos corneal e 

palpebral. 

Reflexo 

Corneal 

Tocar a pálpebra 

Nervo oftálmico 

(pálpebra inferior) 

Nervo maxilar 

(pálpebra inferior) 

Nervo facial 

Músculos da 
pálpebra 

Piscar 

  

Figura 14.26 - Reflexo corneal em cão. Figura 14.27 - (A e B) Reflexo vestibular em cão. 

  

literatura nacional alguns dados relativos aos va-
lores normais em cães (TLS l = 13,3 ± 5,lmm/ 
min) (Andrade e cols., 2001). 

Como alternativa mais económica para 
realização do TLS, está descrito o TLS modi-
ficado, onde se utiliza o papel de filtro comum 
recortado nas dimensões de 0,5 x 5cm para rea- 

lização do teste. Os valores normais desse teste 
são: 18 ± 6,3mm/minuto (Andrade e cols., 
2001)*. Outros trabalhos nacionais obtiveram 
valores similares a esses. 

* Valor referência de uma cidade do noroeste paulista. 

 

 

 

 

Estímulo 

Via aferente 

Via eferente 

Efetores 

Efeito 

i v   ,! .,:-.-.,, 

íl Palpebral 

Tocar a córnea 

Nervo oftálmico 

Nervo facial 

Músculos da 
pálpebra 

Piscar 
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Figura 14.29 -Teste da lágrima de Schirmer modificado 

(com papel de filtro) em equino.  

Tabela 14.2 - Valores normais do TLS 1 e TLS 2 

nas espécies domésticas em mm/minuto. 
 

Espécie TLS 1               TLS 2         Valores anormais 

Canina 19,8 ±5, 3       11, 6 ±6,1 < 5 

Felina 16,9 + 5,7 < 5 

Equina > 15 < 10 

Bovina > 15 < 10 

Fonte: SLATTER, D. Fundamentais ofVeterinary Ophthalmology, 1990. 

O teste é realizado colocando-se a tira de 
papel no saco conjuntival inferior com uma do-
bra de 0,5cm. Essa dobra, nos papéis comerciais, 
já vem delimitada. Deve-se, em seguida, con-
tar l minuto e, por fim, realizar a leitura em 
régua milimetrada. Estão disponíveis no mer-
cado papéis que já contêm a escala milimetrada 
e marcação por corante, dispensando-se a lei-
tura em régua. 

TESTES EMPREGADOS 

PARA AVALIAÇÃO DA 

SUPERFÍCIE OCULAR 

Quando há suspeita de doenças da superfície ocu-
lar, alguns testes podem ser empregados. Os mes-
mos devem, também, ser realizados antes da uti-
lização de fármacos e corantes vitais. 

Teste de Floculação da Lágrima 

Consiste em avaliar a integridade funcional 
do filme lacrimal observando-se o padrão de dis-
tribuição de mucina sobre a superfície ocular. Para 
tanto, deve-se colher uma pequena quantidade 
de lágrima com o auxílio de um tubo de micro-
hematócrito. O material deve ser distribuído so-
bre a superfície de lâmina de vidro limpa, seco à 
temperatura ambiente. A leitura deve ser realiza-
da em microscópio de luz polarizada. Em animais 
normais, são observadas estruturas que se arran-
jam em um padrão semelhante a folhas de samam-
baia. Falhas nesse padrão de distribuição indicam 
deficiência de mucina e consequente falha na 
integridade funcional do filme lacrimal. Obser-
va-se nas Figuras 14.30 e 14.31, a colheita da lá-
grima e o padrão de distribuição normal de mucina 
em cão, respectivamente. 

Teste de Canulação e 
Lavagem do Dueto Lacrimal 

Esse teste é empregado para avaliação da 
patência do dueto nasolacrimal, bem como para 

 

Figura 14.28 - Teste da lágrima de Schirmer com papel 

milimetrado em cão. 

Figura 14.30-Colheita de lágrima com auxílio de tubo de 

micro-hematócrito para o teste de floculação da lágrima 

em cão. 
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Figura 14.31 - "Aspecto de samambaia" considerado pa-

drão normal no teste de floculação da lágrima em cão 

(observação ao microscópio de luz polarizada). 

gado para avaliação da patência do dueto é a via 

retrógrada, ou seja, através da canulação do ori-

fício distai do dueto nasolacrimal. Para realiza-

ção do teste, apenas contenção física utilizando-

se equipamentos como cachimbo de contenção 

e cabresto são suficientes. Se houver necessida-

de, o exame pode ser realizado sob contenção far-

macológica. 

A solução fisiológica estéril é utilizada para in-

jeção no dueto nasolacrimal (cerca de l a 2mL). A 

resistência à passagem (ou falha na passagem) da 
solução indica imperfuração dos pontos lacrimais ou 

presença de debris inflamatórios no dueto. Nesse 

caso, eles podem ser coletados e enviados para rea-

lização de exame citológico e de cultura. 

  

o diagnóstico de alterações ou imperfurações dos 

pontos lacrimais (Fig. 14.32). Está indicado em 

casos de epífora ou descarga ocular mucopuru-

lenta crónicas, associadas ao retardo ou ausência 

da passagem da fluoresceína do olho até a aber-

tura do dueto nasolacrimal, nas narinas (teste de 

Jones). Em cães, gatos e bovinos, a injeção do 
fluido é realizada por via normógrada, ou seja, pelos 

pontos lacrimais, dada a dificuldade em se iden-

tificar a abertura distai do dueto nasolacrimal. Os 

pequenos animais são extremamente resistentes 

à realização do exame requerendo, assim, anes-

tesia geral. Em grandes animais, a pigmentação 

da conjuntiva pode dificultar a identificação dos 

pontos lacrimais. Em equinos, o método empre- 

 

Figura 14.32 - Representação esquemática da lavagem do 

dueto nasolacrimal em cão. 

Teste de Rosa Bengala 

O corante vital Rosa Bengala (dicloro-tetra-iodo 

fluoresceína) é utilizado para avaliação e diagnósti-

co de distúrbios da superfície ocular causados prin-

cipalmente por deficiência lacrimal, como é caso 

da ceratoconjuntivite seca. É utilizado, ainda, no 

diagnóstico e no prognóstico de deficiência de mucina 

na lágrima e anormalidades epiteliais corneais su-

perficiais (ceratite punctata em cães e ceratite 

dendrítica causada pelo herpesvírus felino Tipo l 

em gatos). 

Comercialmente, existem duas apresentações: 

sob a forma de colírio (solução a 1%) ou em bastão 

(lmg/bastão). Após instilação no olho, o mesmo deve 

ser examinado de preferência em lâmpada de fen-

da. No entanto, equipamentos de menos resolução 

podem ser empregados no exame. 

Teste da Pluoresceína 

A fluoresceína (fluoresceína sódica) é corante 

tóxico, solúvel em água, utilizado na forma de colírio 

a 2% e em tiras de papel (bastões) impregnadas. 

Ela serve ao diagnóstico das úlceras de córnea, 

avaliando-se a extensão da lesão na córnea e tam-

bém em pequenos defeitos epiteliais que não são 

visíveis ao exame da córnea. Por ser um corante 

hidrossolúvel, ele se dissolve na porção aquosa da 

lágrima e, havendo quebra das junções intercelula-

res epiteliais (defeitos) com exposição do estroma 

corneal, o mesmo se impregna nessa camada que 

possui afinidade aquosa, pela presença de proteo-

glicanos na sua matriz extracelular. A fluoresceína 

é facilmente detectada, utilizando-sc um filtro azul- 
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cobalto presente na haste iluminadora da lâmpada 

de fenda. Em caso de não se ter esse equipamento, 

pode-se utilizar o mesmo filtro presente em alguns 

oftalmoscópios diretos e indiretos. Em úlceras de 

grande extensão e profundas, apenas uma luz arti-

ficial em sala escura permite a observação da úlcera 

de coloração esverdeada. Deve-se dar preferência 

ao uso do corante em bastão ao invés do colírio, pois 

a solução de fluoresceína constitui-se em excelen-

te meio de cultura para bactérias como a Pseudomo-

nas aeruginosa. 

Esse teste permite, ainda, mais três avaliações: 

1. tempo de ruptura ou rompimento do filme la-

crimal; 2. teste de patência do dueto nasolacrimal 

ou teste de Jones e 3. teste de Seidel.  

O teste do tempo de ruptura do filme lacri-

mal (TRFL) é medido após a instilação da fluores-

ceína, impedindo que o paciente feche as pálpe-

bras e, assim, registra-se o tempo, em segundos, 

até que a primeira área seca apareça. O teste deve 

ser realizado utilizando-se o filtro azul-cobalto 

presente na haste iluminadora da lâmpada de 

fenda. O tempo normal de TRFL em cães é de 

20 ± 5 segundos. O movimento ocular pode in-

terferir com esse resultado, sendo indicada a 

anestesia dissociativa com cetamina e xilazina para 

minimizar esses movimentos. Um tempo supe-

rior ao descrito indica deficiência da camada de 

mucina do filme pré-corneal. 

O teste de Jones (TJ) consiste na avaliação 

da integridade do aparelho lacrimal após a instila-

ção da fluoresceína sódica sobre o olho, registran-

do-se o tempo de passagem da mesma pelo apare-

lho lacrimal até seu aparecimento nas narinas. O 

tempo normal para cães, gatos e equinos é de 5 

minutos (Fig. 14.33). A quantidade de fluoresceína, 

o tempo de produção de lágrima e o comprimento 

do dueto nasolacrimal podem influenciar nesse tem- 

po. Sendo assim, tempos acima de 5 minutos po-

dem indicar obstrução parcial ou completa do 

dueto. Resultados falsos-negativos podem ser ob-

servados em cães braquicefálicos, pois nessas ra-

ças o orifício distai do dueto desemboca caudal-

mente dentro da nasofaringe. O exame da porção 

caudal da língua e faringe com a luz azul pode 

confirmar a presença do corante nessa região, in-

dicando patência do dueto. 

E, finalmente, o teste de Seidel (TS) é usado 

para detectar a saída de humor aquoso pela perfu-

ração corneal, úlceras profundas de córnea e lo-

cais de sutura. O examinador aplica a fluoresceína 

utilizando gotas ou tiras de papel impregnadas com 

o corante no local em que se suspeita haver o 

vazamento e procura por um fluido claro que con-

flua em direção ao corante laranja. 

Outros corantes podem ser utilizados para 

investigação de alterações da superfície ocular. A 

Tabela 14.3 mostra alguns outros corantes empre-

gados em oftalmologia veterinária. 

 

Figura 14.33 - Narina de cão impregnada com fluores-

ceína após realização do teste de Jones, indicando patência 

do dueto nasolacrimal. 

Tabela 14.3 - Corantes empregados em Oftalmologia Veterinária, seus efeitos e indicações diagnosticas. 

Indicação diagnostica 

Fluoresceína 

Rosa Bengala 

Azul de Alcian 

Azul de Tripan 

Azul de Metileno 

Cora o estroma corneal indicando Úlcera de córnea, teste de Jones, teste do 
quebra de espaços intercelulares do tempo de ruptura do filme lacrimal e 
epitélio teste de Seidel 

Cora mucina e células em degeneração Conjuntivite e ceratoconjuntivite seca 

Cora muco Conjuntivite e ceratoconjuntivite seca 

Cora muco e células da superfície Conjuntivite e ceratoconjuntivite seca 
mortas e em degeneração 

Cora células da superfície mortas e Conjuntivite e ceratoconjuntivite seca 
degeneradas 

Fonte: GEtATT, K. Veterinary Ophthalmology, 2000. 

Efeito Corante 
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Tonometria 

A tonometria é uma estimação da PIO, essen-
cial nos testes diagnósticos para todos os exames 
oftalmológicos. Como descrito anteriormente, a 
córnea deve ser anestesiada com l a 2 gotas de 
colírio anestésico (cloridrato de proximetacaína 
0,5%) e o tonômetro (de indentação ou aplanação) 
é posicionado sobre a região axial (central) da córnea, 
enquanto as pálpebras são contidas pelos dedos 
do examinador. Deve-se estar atento para: 1. res-
tringir movimentos da cabeça; 2. posicionamento 
adequado do tonômetro; 3. anestesia tópica da cór-
nea; e 4. em grandes animais, podem ser necessá-
rios sedação e bloqueio do nervo auriculopalpe-
bral. Deve-se evitar a prévia pressão digital do globo 
por meio das pálpebras, pois isso pode elevar a PIO. 

A tomada de PIO com o Tonômetro de Schiõtz 
deve ser obtida três vezes consecutivas, indican-
do-se, assim, o cálculo da média dos valores obti-
dos. O peso do equipamento que normalmente é 
utilizado é de 5,5 gramas. É importante que, du-
rante esse exame, a córnea do paciente seja manti-
da paralela à mesa de atendimento (em pequenos 
animais) ou ao piso (em grandes animais). O exa-
me é mais difícil em animais menos cooperativos. 

As vantagens do uso do Tono-pen® estão no 
fato de fornecer uma PIO mais precisa, não serem 
necessárias as três mensurações como para o 
tonômetro de Schiõtz e, ainda, não necessitar que 
a cabeça do animal fique na posição vertical. Erros 
induzidos por diferentes tamanhos e curvaturas 
de cófnea são de menor importância; a probe (na 
extremidade do equipamento) é protegida por uma 
capa elástica descartável, o que impede a transfe-
rência de infecção. A desvantagem está no custo 
do equipamento. 

Os valores normais da PIO estão apresenta-
dos na Tabela 14.4. 

Pressões intra-oculares acima de SOmmHg con-
firmam o diagnóstico de glaucoma, assim como PIO 
abaixo de 15mmHg é um dado sugestivo de uveíte. 

ALTERAÇÕES QUE DEVEM SER 

INVESTIGADAS NO EXAME 

OFTÁLMICO 

Pálpebras e Margens Palpebrais  

Com auxílio da lupa com pala e fonte de luz ar-

tificial ou lâmpada de fenda, deve-se investigar se há: 

Tabela 14.4 -Valores normais da PIO nas diferentes 

espécies. 

Valor (mmHg)      Referência 
Espécie 

Canina 
Magrane (1971) Severin (1976) 

Startup (1969) Heywood 

(1971) Laus e cols. (1995) 

Severin (1976) Bill (1966) 

Severin (1976) Woelfel (1964) 

Severin (1976) Cohen & Reinke 

(1970) 

McCIure e cols. (1976)  

Fonte: GELATT, K. Fundamentais 

ofVeterinary Ophthalmology, 1990 - 

modificado por ANDRADE, A.L. 

Entrópio: inversão das 

pálpebras (Fig. 14.34) (normalmente 

acompanhado de epífora, secreção ocular, 

blefarospasmo (Fig. 14.35), descoloração da 

pele periocular, dermatite secundária e 

alopecia). 

Ectrópio: eversão das pálpebras (normalmen-

te acompanhado de secreção ocular, erite-

ma conjuntival e malformação da pálpebra 

inferior). 

Epífora: lacrimenjamento decorrente de uma 
drenagem da lágrima deficiente ou por aumento 

da secreção lacrimal. 

Alterações do cílios: distiquíase, triquíase e 

cílio ectópico (acompanhadas de epífora, ble-

farospasmo, dor, úlcera de córnea e eritema 

conjuntival). 

2 0 - 2 5  14 

-28 16 -

30  10-31  

12,2 -24,4 

14 -26 
17.4 - 19,2 

14 -22 

16.4 -5 ,5  

14-22 

16.5 - 32,5 

28.6 - 4 , 8  

Felina 

Bovina 

Equina 

 

Figura 14.34 - Entrópio (inversão da pálpebra) em cão da 

raça Sharpey (foto gentilmente cedida por J. L. Laus). 
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Figura 14.35 - Cão apresentando blefarospasmo. Nota-se 

que as pálpebras estão fechadas. 
Figura 14.36 - Eversão da terceira pálpebra para o exame, 

com auxílio de pinça. 

  

Ptose palpebral: pálpebra caída. Ausência 
de reflexo palpebral. Assimetria entre as 
fissuras palpebrais. Blefarite: inflamação 
palpebral (acompanhada normalmente por 
secreção ocular, edema de pálpebra, 
alopecia, discromia e eritema). 
Blefarospasmo: contração espasmódica das 
pálpebras decorrente da contração do múscu-
lo orbicular, sendo um importante indicador 
de dor ocular local ou intra-ocular ou por es-
timulação do nervo palpebral. 
Neoformações (benignas ou malignas). 

Terceira Pálpebra 

Para a sua avaliação, a pálpebra deve ser extruída 
por pressão do globo ocular pela pressão da pálpe-

bra inferior. Para o exame da face interna há ne-

cessidade de dessensibilização com instilação de 

colírio anestésico (Fig. 14.36) e auxílio de uma pinça 

delicada com dente ou fixação com um fórceps de 

Graefe. Investigar: 

• Protrusão da terceira pálpebra: pode ocorrer 

por presença de corpos estranhos na superfí 

cie ocular, ulceração corneal, desidratação (por 

enoftalmia decorrente à desidratação da gor 

dura retrobulbar); anoftalmia, microftalmia e 

síndrome de Horner. 

• Inversão ou eversão da cartilagem da terceira 
pálpebra. 

• Hipertrofia ou prolapso da glândula da terceira 
pálpebra (Fig. 14.37). 

 

• Neoformações benignas ou malignas que cur 
sam com epífora, secreção ocular, irregulari 
dade da margem da terceira pálpebra, úlcera 
de córnea, dependendo da localização e le 
sões erosivas. 

• Na face interna: conjuntivite folicular. 
• Corpos estranhos aderidos à terceira pálpebra. 

Conjuntiva 

Investigar: 

• Eritema conjuntiva! (Fig. 14.38): o ingurgita 
mento dos vasos superficiais é comum de ser 
observado em animais agitados. Deve-se, por- 

 

Figura 14.37 - Cão apresentando hipertrofia da glândula 

da terceira pálpebra. 
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Figura 14.38 - Congestão dos vasos conjuntivais de cão 

observadas nas conjuntivites (foto gentilmente cedida por 

J. L. Laus). 

 
tanto, investigar se o entema é constante ou 

intermitente. 

Quemose: edema conjuntival. Ela é uma mani-

festação comum em doenças infecciosas, infla-

matórias e neoplásicas da conjuntiva e pálpebras. 

Secreção ocular: os tipos de secreção que devem 

ser investigados são mucóide, mucopurulen-

ta, purulenta, serosa, seromucosa e secreções 

desidratadas aderidas às margens das pálpe-

bras. Em algumas raças (setter irlandês, 

pinscher) é normal a observação de secreção 

mucóide com coloração acinzentada uma vez 

que esses animais possuem um fórnice con-

juntival inferior profundo. Espessamento da 

conjuntiva devido a inflamações crónicas. 

Hemorragias subconjuntivais decorrentes de 

traumas ou hipertensão. Neoformações 

benignas ou malignas (Fig. 14.39). Galázio ou 

hordéolo observado na margem da conjuntiva 

palpebral. 

Córnea 
 
A córnea normal é avascular, não pigmentada, 

transparente e brilhante. Três principais alterações 

da córnea podem ocorrer: perda da transparência, 

vascularização corneal e alterações de contorno da 

superfície corneal. 

f^perda da transparência pode ocorrer por: 

 
1. Desorganização das fibras colágenas estromais 

em cicatrizes corneais. Podem ser de três tipos: 
nébula(Fig. 14.40), mácula (Fig. 14.41)eleucoma 
(Fig. 14.42). (Nébula = pequena opacidade  

 
Figura 14.39 - Neoformação conjuntival maligna hemor-

rágica (carcinoma escamocelular) em equino. Observam-

se, ainda, leucoma corneal e vascularização profunda a 

partir do limbo superior.  

 
 
Figura 14.40 - Nébula corneal em cão (foto gentilmente 

cedida por J. L. Laus). 

 
 
Figura 14.41 - Mácula corneal em cão. Observa-se, ain-

da, vascularização superficial corneal (foto gentilmente 

cedida por J. L. Laus). 
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Ceratoconus, ceratoglobo e córnea plana. 

Aumento do diâmetro da córnea. Depressões 

no estroma da córnea, com aspecto semelhante 

a uma casca de laranja, com teste de 

fluoresceína negativo. Ulcera de córnea 

caracterizada por defeito epitclial e perda 

de porções variáveis do estroma (teste de 

fluoresceína positivo). Dermóide ocular. 

Ceratopatia bolhosa. Pannus oftálmico. 

Figura 14.42 - Leucoma corneal em cão decorrente à úlce-

ra profunda de córnea (foto gentilmente cedida por J. L. Laus). 

corneal; Mácula = moderada opacidade corneal; 

Leucoma = opacidade corneal total). 

2. Edema corneal: ocorre por afluxo de água para 

o estroma corneal e desarranjo das fibras  

colágenas. 

3. Pigmentação. 

4. Infiltrados de cristais de colesterol, lipídico 

e partículas virais no estroma corneal.  
5. Infiltrado celular. 

Vascularização córnea!pode ser de dois tipos: 

superficial e profunda. A superficial possui um padrão 

arborizado, ao passo que a profunda apresenta-se 

mais limitada à periferia da córnea (próxima ao 

limbo), onde os vasos apresentam-se paralelos, se-

melhante a uma escova (vermelho intenso). 

As alterações de contorno que devem ser in-

vestigadas são: 

Esclera 

Alterações que devem ser investigadas: 

Ectasia escleral: adelgaçamento escleral, onde 

se observa o trato uveal pigmentado com 

coloração azulada e resultando em uma assi-

metria escleral. É indicativo de doença escle-

ral primária ou neoformação uveal em cresci-

mento (Fig. 14.44). Ectasia total está frequen-

temente associada à buftalmia ou ao glauco-

ma não controlado. 

Neoformações benignas localizadas na con-

juntiva bulbar. 

Ruptura escleral: normalmente indica trau-

ma recente. Muitas rupturas ocorrem na por-

ção equatorial do bulbo ocular, embora as rup-

turas próximas ao limbo sejam mais frequen-

tes em equinos. Com essa lesão, pode haver 

protrusão da lente, vítreo e, especialmente, 

da íris. Eritema e inflamação. 

  

 

  

Figura 14.43 - Ulcera superficial de córnea corada pela 

fluoresceína. Observa-se, ainda, protrusão da terceira 

pálpebra. 

Figura 14.44 - Ectasia escleral decorrente de melanoma do 

corpo ciliar em cão (foto gentilmente cedida por J. L. Laus). 
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• Pigmentação da esclera: coloração azulada ou 

marrom escuro pode indicar melanose e neo-

plasias; coloração amarelada pode indicar 

reabsorção de hemorragia subconjuntival. 

Sistema Lacrimal 

Deve ser investigado através do teste da lágrima 

de Schirmer, teste de floculação da lágrima, teste 

de canulação e lavagem do ponto lacrimal e teste de 

Jones. Suas indicações foram descritas anteriormente. 

São alterações que podem ser encontradas: 

epífora, ponto lacrimal imperfurado ou agenesia 
do ponto lacrimal, dacriocistite (inflamação do 

dueto nasolacrimal que irá apresentar-se obstruí-

do), abscesso e dermatite purulenta próxima ao 

canto nasal c lagoftalmia (inabilidade de fechar 

as pálpebras, complctamente). Isso pode ser obser-

vado em cães braquicefálicos resultando em per-

da de filme pré-corneal, por evaporação. 

Câmara Anterior 

Podem ser encontradas as seguintes alterações: 

• Alterações na profundidade da câmara anterior 

(profunda = em casos de luxação ou subluxação 

posterior da lente), microfacia (lente pequena), 

glaucoma crónico com atrofia de íris; rasa = lu 

xação anterior da lente, tumores uveais, íris bombé 

e glaucoma de ângulo fechado, uveíte anterior 

crónica, sinéquia anterior (aderência da íris com 
o endotélio da córnea) e corpos estranhos. 

• Hipópio: presença de material purulento,  

normalmente rico em neutrófilos, linfócitos, 

macrófagos e células plasmáticas, na câmara 

anterior que, por gravidade, acumula-se na 

porção ventral da câmara. 

• Hifema: presença de sangue na câmara ante 

rior (Fig. 14.45); pode estar associado à fibrina 

e ao hipópio. 

• Fibrina na câmara anterior. 

• Corpos estranhos, principalmente se houver 

perfuração da córnea ou esclera. 
• Flare que se refere à turbidez do humor aquo 

so causado pela presença de proteína, célu 

las, pigmentos e cristais nos processos infla 

matórios do trato uveal (uveítes).  

• Presença de precipitados ceráticos aderidos ao 

endotélio da córnea observados nas uveítes, 

principalmente aquelas decorrentes de toxo- 

plasmose e peritonite infecciosa felina.  

 

Figura 14.45 - Hifema em olho de cão (foto gentilmente 

cedida por J. L. Laus). 

Sinéquia posterior: aderência da íris à cápsula 

anterior do cristalino decorrente de uveítes. 

Alterações de ângulo de drenagem: ângulo 

iridocorneal fechado ou aberto. Deve ser ava-

liado por gonioscopia quando houver aumen-

to da PIO e suspeita de glaucoma primário.  

íris e Espaço Pupilar 

Condições congénitas envolvendo essas estruturas 

podem ser observadas. No entanto, algumas possuem 

pouco significado visual e outras condições que re-

sultam em alterações da visão (de significado visual). 

Policoria, coloboma, cistos da íris, heterocromia de íris, 

corectopia, dentre outras não resultam em alterações 

da visão. Mas, o encontro de persistência da mem-

brana pupilar, midríase, miose, anisocoria, iridodenese 

e ausência de reflexo pupilar direto e consensual, 

sinéquia posterior total 360° (íris bombé] (Fig. 14.46), 

constituem nas alterações de significado visual. 

Deve-se investigar, ainda, as seguintes alte-

rações: atrofia de íris, eritema, rubeosis tridis (neo-

vascularização da íris) e leucocoria. 

Lente 

Alterações do tamanho da lente: afacia, micro-

facia, esferofacia, lenticonus e lentiglobo. Altera-

ções na posição da lente: luxação (anterior e pos-

terior) e subluxação (anterior e posterior).  

Podem ainda ser encontradas alterações na 

transparência da lente. Quando há opacificação da 

lente, denomina-se catarata (Fig. 14.47).  
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Figura 14.46-íris bombéem cão (foto gentilmente cedida 

por J. L. Laus). 

Vítreo 

Anormalidades congénitas: persistência da ar-
téria hialóide e seus remanescentes, persistência 
do vítreo primário, exsudato inflamatório, hemor-
ragia vítrea e bandas de tração de tecido fibrosos, 
usualmente adendas à retina. 

Retina e Nervo Óptico 

A observação da retina por meio de oftal-
moscopia na identificação das alterações requer 
grande experiência e treinamento por parte do 
clínico. Deve-se, portanto, investigar alterações 
na coloração da retina e na aparência geral, in-
cluindo o nervo óptico. Quanto à coloração, pode-
se observar aumento na refletividade da área 
tapetai, pigmentação sobre a área tapetai, per-
da de pigmento ou pigmentação da área não-
tapetal, exsudatos retinianos e hemorragias so-
bre, dentro e abaixo da retina. Deve-se, ainda, 
investigar a presença de descolamento de reti-
na (parcial ou completo) (Fig. 14.48) e atenua-
ção dos vasos retinais. 

Quanto ao nervo óptico, devem ser investi-
gadas lesões escavativas como: colobomas e es-
cavação da cabeça do nervo óptico. Deve-se, ain-
da, procurar alterações vasculares como hemor-
ragias, ingurgitamento ou proliferação capilar sobre 
o nervo óptico, em casos de alterações inflama-
tórias. 

Investiga-se, ainda, sobre a ocorrência de pa-
piledema (edema da papila óptica) e atrofia do nervo 
óptico. 

  

 

  

Figura 14.47 - Catarata madura em cão. 

Figura 14.48 - Descolamento completo de retina visível 

sem o auxílio de oftalmoscopia. Observa-se midríase. 
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É importante salientar que a abordagem do 
segmento posterior do olho (vítreo, retina e nervo 
óptico), bem como da lente, só é possível se forem 
instilados fármacos midriáticos, de maneira a pro-
moverem a dilatação pupilar e permitirem a visuali-
zação das estruturas. Os oftalmoscópios direto e 
indireto permitem um melhor detalhamento das 
alterações descritas. 

EXAMES ESPECIALIZADOS 

Outras técnicas diagnosticas especializadas podem 

ser empregadas no exame oftalmológico como: a 

gonioscopia, a eletrorretinografia, dacriocistografia 

(radiografia contrastada do sistema lacrimal) e a 

angiografia fluoresceínica. 

Quadro 14.4 - Sequência para o exame oftálmico. 

ANAMNESE 

CONTENÇÃO DO ANIMAL 

EXAME FÍSICO GERAL 

EXAME OFTÁLMICO 

(Ambiente Claro) 

Inspeção do aspecto externo do olho 

TESTE DA LÁGRIMA DE SCHIRMER 

Reflexo Fotomotor da Pupila (Direto e Consensual) 

Biomicroscopia do Segmento Anterior do Olho (pálpebras, 

conjuntiva, córnea, câmara anterior, íris e pupila e cristalino) 

Presença de secreções? 
Colheita de Material 

(citologia e cultura e antibiograma) 

  

Anestesia Tópica TONOMETRIA 

Continua 



720    Semiologia Veterinária: A Arte do Diagnóstico 

Quadro 14.4 - (Cont.) Sequência para o exame oftálmico. 

EXAME OFTÁLMICO 

(Ambiente Escuro) 

GONIOSCOPIA COM BIOMICROSCOPIA (se necessário) 

Instilação do corante de fluoresceína 

COROU?  --------- +-   ÚLCERA DE CÓRNEA 

Instilar Tropicamide (Sob suspeita de glaucoma na 

tonometria e alterações visíveis a pupila não deve ser dilatada) 

EXAME DA LENTE 

(Biomicroscopia com pupila dilatada) 

EXAME DO FUNDO DE OLHO 

(Oftalmoscopias direta e indireta com pupila dilatada) 

 

ABORDAGEM DO PACIENTE DIRECIONADA AOS SINAIS OBSERVADOS 

INDICAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS 

REVISÃO DOS DADOS 

DIAGNOSTICO  ---------- *•     TRATAMENTO 
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Gonioscopia 

A gonioscopia consiste no exame do ângulo 
de filtração. Ela é recomendada quando há sus-
peita de glaucoma ou quando massas neoplásicas 
ou inflamatórias estão presentes no limbo, base da 
íris ou corpo ciliar. Em bovinos, equinos e peque-
nos ruminantes, apenas uma pequena porção late-
ral e medial do ângulo de filtração é diretamente 
visível. As lentes de gonioscopia são necessárias 
quando se deseja um exame completo do ângulo 
iridocorneal (de filtração) em todas as espécies 
domésticas, exceto no gato, em que essa estrutura 
é visível por meio do exame direto. 

A lente de gonioscopia é colocada sobre a córnea 
previamente dessensibilizada com colírio anesté-
sico e, por meio dela, é possível visualizar o ângu-
lo de drenagem com seus ligamentos pectinados. 

de material de neoformações intra-oculares, des-
tinado a exame citopatológico. Obviamente, deve 
ser realizado por especialista com prévia experiên-
cia e que saiba reconhecer os riscos inerentes ao 
procedimento. 

Eletrorretinografia 

A atividade elétrica gerada por várias porções 
da retina após estímulo luminoso dos fotorrecepto-
res pode ser avaliada pela eletrorretinografia (ERG) 
e por potenciais oscilatórios. Essas técnicas, quando 
empregadas, podem auxiliar os cirurgiões oftál-
micos a priorizar a remoção da lente opacificada. 

O Quadro 14.4 apresenta um esquema prático 
e de rotina de como proceder ao exame oftálmico. 

  

Ecografia Ocular (Uitra-sonografia) 

A ecografia ocular está indicada, principalmen-
te, quando há opacificação dos meios transparen-
tes, principalmente da córnea, onde a visualiza-
ção das estruturas intra-oculares não pode ser exa-
minada (Fig. 14.49). Esse exame sempre sugere 
as alterações nas estruturas intra-oculares, sen-
do, portanto, um meio diagnóstico complemen-
tar do exame oftálmico. Ele está indicado, por 
exemplo, na confirmação diagnostica de catarata 
madura ou massas na câmara anterior e vítrea, des-
colamento de retina, entre outras alterações. 
Permite, ainda, guiar a colheita, por agulha fina, 

6  cm HR  
?sm s 
FAR   F8 

D+ : 1.B0  cm  «   
EHH 0 

Figura 14.49 - Imagem ecográfica ocular de cão obtida 

com transdutor de 7,5MHz multissetorial com almofada 

acoplada. Observa-se imagem hiperecóica circular suges-

tiva de neoformação em corpo ciliar.  
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Animais Silvestres 

 

KARIN WERTHER 

"A DEVOÇÃO NÃO ESTÁ NO JOELHO QUE SE DOBRA, 

MAS NO CORAÇÃO, QUE NÃO SE VÊ DOBRAR." 
(Ma tias Aires) 

 
 

 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, tem aumentado muito o hábito das pessoas de manter 

animais de estimação diferentes dos habituais. Os cães e os gatos do-

mésticos foram trocados por novos animais de estimação representados por 

animais silvestres/selvagens (mamíferos, aves, répteis, peixes). O termo 

silvestrelselvagem indica tratar-se de animai s próprios da selva, que não são 

domesticados, provenientes da vida livre. 

Os animais provenientes da fauna brasileira são chamados de 

animais silvestres, ao passo que os animais provenientes originariamente 

de outros países são denominados animais exóticos. Entre estes novos 

animais de estimação, alguns já estão mais adaptados e acostumados ao 

convívio com o ser humano, criados em cativeiro há muitos anos como 

os pequenos roedores (hamster, porquinho-da-India, cobaia, coelhos, 

etc.), algumas aves (periquito australiano, agapornis, calopsitas, caná-

rio belga, etc.). 

Porém, existem muitos animais selvagens/silvestres que são cap-

turados na vida livre, frequentemente ainda muito jovens ou até recém-

nascidos, para facilitar a adaptação ao cativeiro e, posteriormente, ven-

didos como animais de estimação (pef). 
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A maior oferta e procura de espécies diferen-

tes como animais de estimação e o aumento da 

importância da preservação de espécies ameaçadas 

de estimação aumentou a necessidade de profis-

sionais capacitados em atender estes pacientes. 

A semiologia, também denominada propedêu-

tica, é uma parte da medicina veterinária que estuda 

os sintomas e os sinais dos animais. Por meio de 

diversas técnicas essas informações são obtidas e, 

a partir destas, é possível chegar a um diagnósti-

co, prognóstico e possível terapêutica a ser utili-

zada para curar o animal. 

A semiologia dos animais domésticos em re-

lação aos animais silvestres ou selvagens se difere 

principalmente pelas inúmeras diferenças entre 

os animais. A maioria das técnicas semiológicas es-

tudadas nos capítulos anteriores também pode ser 

aplicada aos animais silvestres. Porém, as inúme-

ras diferenças na biologia, anatomia, fisiologia, 

morfologia entre as diversas espécies de animais 

silvestres exigem muito conhecimento de cada 

espécie para poder aplicar as diversas técnicas 

semiológicas e saber interpretar os resultados 

obtidos. Xá maioria dos casos, os animais silvestres não 

estão habituados ao frequente contato com seres humanos e 

apresentam uma maior sensibilidade, ou seja, são mais 

estressáveis perante as condições ambientais, tais como 

ruídos, odores, movimentos, presença de predadores, lu-

minosidade, temperatura e umidade relativa. Essa maior 

susceptibilidade aos f afores estressantes pode limitar sua 

manipulação, pois um manejo muito demorado pode re-

presentar risco para o paciente. Muitos animais sel-

vagens também apresentam formas de defesa como 

mordidas, bicadas, picadas, arranhões, coices e uso 

de peçonha, que podem tornar sua manipulação 

um risco para o ser humano se não forem tomadas 

as devidas medidas de segurança, assim como os 

animais serem devidamente tranquilizados durante 

o manejo semiológico. 

A grande maioria dos animais domésticos 

(bovinos, ovinos, caprinos, equinos, suínos, cães, 

gatos) estudados na medicina veterinária faz parte 

da classe Mammalia, com exceção das aves co-

merciais, que são da classe Aves. Já entre os sil-

vestres ou selvagens de estimação existem repre-

sentantes das classes Aves, Reptilia, Mammalia, 

Amphibia e Piscidae. O objetivo deste capítulo é 

ajudar e orientar os profissionais e os académicos 

de medicina veterinária na difícil tarefa de des-

vendar o que acontece com os animais silvestres. 

O capítulo foi subdividido em semiologia de 

aves, de mamíferos e de répteis. Gomo cada gru- 

po tem muitos representantes diferentes, serão 

abordados apenas os animais apresentados com 

maior frequência nas Clínicas Veterinárias como 

algumas aves, quelônios, lagartos, serpentes, pe-

quenos mamíferos como roedores, primatas eferret, 

também chamado de furão. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Para poder realizar exame semiológico de um ani-

mal silvestre deve-se conhecer: 
 

• Seus hábitos biológicos e características ana 

tómicas e fisiológicas. 

• Seus perigos oferecidos ao ser humano pela 

sua defesa/ataque. 

• As técnicas de contenção dos diferentes gru 

pos de animais. 

• Suas inúmeras zoonoses e antropozoonoses. 

• Seus valores fisiológicos normais. 

Considerando a sensibilidade do animal pe-

rante o estresse, a contenção e os riscos de aci-

dentes que podem ocorrer com o ser humano, deve-

se trabalhar com organização e definir os objeti-

vos antes de começar. Todos os equipamentos ou 

materiais necessários devem estar disponíveis e 

próximos, inclusive alguns materiais excedentes 

para possíveis imprevistos. Sempre se deve traba-

lhar em grupo tendo ao seu lado pessoas treinadas 

e confiáveis para auxiliar na tarefa. Para reduzir ao 

máximo o tempo de contenção e manipulação deve-

se trabalhar com agilidade e definir antes quem 

será responsável por executar que parte das tare-

fas. O bom senso deve sempre prevalecer em todas as 

decisões, valorizando a sobrevida e o bem-estardo ani-

mal e a segurança das pessoas envolvidas nas tarefas. 

AVES DE ESTIMAÇÃO/SILVESTRES 

As aves em todo o mundo são representadas por 

aproximadamente 8.600 espécies, classificadas em 

diversas ordens, famílias, géneros e espécies. Na 

Tabela 15.1 são citados apenas algumas ordens e 

os principais representantes de cada uma, para 

facilitar o entendimento do capítulo. 

As aves podem habitar os mais diversos locais 

do mundo (desertos, florestas, serrados, mares 

abertos, pólos, etc.); locomovem-se por nado, 

mergulho, voo ou andando. Podem ser classifica-

das pelos seus hábitos alimentares em carnívoras, 
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Tabela 15.1 - Algumas ordens e seus principais 

representantes. 

Principais representantes 

Psitaciformes Papagaios, araras, 
maritacas, 

periquitos, lóris, cacatuas, jandaias 
Columbiformes Pombas e tolinhas 
Piciformes Tucanos e araçaris 
Anseriformes Patos, gansos, cisnes, marrecos 
Falconiformes Falcões, gaviões, águias 
Strigiformes Corujas 
Galiformes Galinhas, faisões, pavões 

1 Ambiente próximo 

da ave 

  

herbívoras, frugívoras, nectarívoras, insetívoras, 

granívoras, onívoras, etc. Os comportamentos so-

ciais e reprodutivos também variam entre as es-

pécies. Existem ainda aves com atividades notur-

nas e diurnas. Todas essas características deverão 

ser consideradas quando se trabalha com aves.  

Para transportar urna ave doente até uma clíni-

ca ela deverá estar dentro de uma gaiola coberta 

por um pano, principalmente na época fria do ano 

ou para evitar o estresse da viagem ou o susto com 

outros animais. Esse isolamento visual é muito 

importante no caso de aves noturnas. O proprietá-

rio deverá ser orientado a não limpar ou trocar a 

gaiola antes da visita ao veterinário. 

Para avaliar uma ave deve-se inicialmente rea-

lizar a anamnese, para descrever o histórico; em 

seguida, realizar uma inspeção do recinto e da ave 

a distância, sem contenção. Posteriormente, con-

ter o animal e fazer inspeção, exames mais detalha-

dos, colher material se necessário, fazer uso de outras 

técnicas complementares como palpação, auscul-

ta, radiografia, endoscopia, laparoscopia com 

atroscópio, etc. A técnica da semiologia podeser-compa-

rada com um jogo de quebra-cabeças, em que cada peça é 

a informação de uma pergunta ou o resultado obtido na 

inspeção e nos exames complementares. O objetivofinalé, 

unindo todas as peças, conseguir fechar o diagnóstico da 

ave em questão. 

Anamnese 

A seguir estão relacionadas as principais per-

guntas que devem ser feitas ao responsável pelo 

animal, lembrando que pode ter adaptações para 

cada caso. Em aves provenientes de vida livre, 

geralmente não se tem a quem fazer perguntas; 

nesse caso passaria direto para as outras etapas 

semiológicas. Deve-se fazer as perguntas na se-

guinte sequência, como mostra a Figura 15.1.  

Figura 15.1 - Representação da sequência na qual as per-

guntas devem ser feitas. 

1 Perguntas relacionadas com o responsável pela 

ave e o ambiente/local no qual está o recinto 

ou a gaiola da ave. 

2 Perguntas referentes ao recinto do animal. 

3 Perguntas referentes ao animal. 

Perguntas Relacionadas com o Responsável 
pela Ave e o Ambiente/Local no Qual Está o 
Recinto ou a Gaiola 

• Quem é responsável pelo animal? Quem tra 
ta do animal? Essa pessoa sempre será a que 

terá a maior quantidade de informação e as 

informações mais corretas e detalhadas.  

• Quanto tempo por dia ocupa-se com a ave? 

Tratar da ave dá muito trabalho? Essas per  

guntas visam conhecer o envolvimento do pro 

prietário com o animal. Muitas espécies de aves 

na vida livre vivem em bandos e, quando são 

mantidas em cativeiro, solitárias, sofrem com 

essa condição e podem apresentar alterações 

comportamentais. Com essas perguntas tam 

bém é possível saber qual a importância do 
animal para o proprietário. 

• Qual é a idade da ave ou há quanto tempo con 

vive com a ave? Essa informação é importante 

para estimar a idade do animal. Muitas vezes, 

o animal já chegou adulto ou foi repassado de 

uma pessoa para outra e eles não têm ideia da 

idade. As informações de uma pessoa que con 

vive com a ave há anos, com certeza, terão mais 

importância do que as informações de uma 

pessoa que tem o animal há uma semana. 

• Como é o local em que a ave vive? O local da 

gaiola recebe chuva? Bate sol (esporadicamente, 
constantemente, nunca)? É um lugar venti- 

 

 

Ordem 
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lado, arejado? Úmido? Muito quente? As con-

dições climáticas podem interferir no estado 

de saúde do animal. 

• O que existe próximo, vizinho ao recinto? Gara 

gem com gases de escapamentos de automó 

veis? Oficina com gases, cheiros tóxicos, in 

dústria química? Odores fortes? Instituto de 

beleza que utili/a spray, laquê ou tinturas com 

cheiros fortes? Essas perguntas são pertinen 

tes, pois as aves são muito sensíveis à quali 

dade do ar, podendo apresentar intoxicações 

e problemas alérgicos. 

• Foi recentemente realizada reforma na casa? 

Pintura? Trabalhos relacionados com muita  

poeira, como raspar o piso, lixar paredes, etc.? 

• Como é feita a limpeza do ambiente próximo ao 

recinto? Quais produtos são utilizados? Qual a 

frequência dessa limpeza? Utiliza cera? Produto 

para limpeza de carpete? Cloro? Amoníaco? 

• Existe alguma pessoa atualmente doente ou 

que esteve doente um tempo atrás conviven 

do com o animal em questão? Lembrar que, 

dependendo da espécie de ave, ela tem capa 

cidade de imitar sons, pode imitar tosse, es 

pirros de pessoas doentes que convivem com 

ela, sem apresentar nenhuma alteração. Além 

disso, existem inúmeras zoonoses e antropo- 

zoonoses que devem ser investigadas. 

• Animal convive com fumantes em casa? Alguém 

realiza pinturas de quadros dentro de casa? 

• Foram utilizados na casa, ou próximos da gai 

ola, inseticidas ou veneno para combater ra 

tos, baratas, formigas, pernilongos? 

• Tem pessoas em casa que lidam com material 

de pesca? 

Perguntas Referentes ao Recinto do Animal  

Perguntas a respeito da gaiola só serão feitas 

se a gaiola em que a ave é encaminhada não for a 

mesma em que ela vive ou se o animal vive em um 

recinto grande e que não veio junto. Ou ainda se 

a ave vive solta como em recinto de zoológico ou 

parques onde nem existem gaiolas. 

• Existe convivência direta ou próxima com ou 

tros animais domésticos? Aves de vida livre 

(pardal, andorinha, pombos) têm contato pró 

ximo com a ave em questão? Foi feita alguma 
aquisição recente de outro animal? Quando? 

Existe outro animal convivendo que esteja  

doente atualmente ou esteve doente há algum 

tempo? Essa pergunta elucida possível doen- 

ça contagiosa ou traumatismo entre animais. 

A ave tem acesso a plantas? Quais? Lembrar 

que as aves podem ingerir plantas ornamen-

tais que sejam tóxicas. 

• Qual é o tamanho do (a) recinto/gaiola? Para 

cada espécie existe uma necessidade mínima 

de espaço, para se alimentar, locomover, ocu 

par, dormir, esconder, reproduzir, etc. 

• O que existe dentro da gaiola? 

• Em relação aos poleiros, quantos são? De que 

material? Qual a disposição? Qual a espessura? 

• Em relação aos comedouros e bebedouros, de 

que material são? Como estão dispostos den 

tro da gaiola? Têm tamanho e formato ade 

quados para o hábito alimentar da ave? 

• Em relação a ninhos, caixas para dormir, brin 

quedos, espelhos, etc. Estão presentes? Quais 

são suas disposições? O animal utiliza-os? 

• Como é feita a higiene da gaiola e de seus  

acessórios (poleiros, comedouros, bebedouros, 

ninhos, brinquedos)? Qual é o produto utili 

zado? Com qual frequência é feita a higiene? 

• Qual é o material da gaiola e seu estado de 

conservação (Enferrujada? Galvanizada? Pin 

tada/Esmaltada? Recém-comprada?) Depen 

dendo da espécie de ave, se tiver hábito de 

lamber, bicar a gaiola, pode se intoxicar com 

metais pesados (zinco, chumbo, níquel) ou 

esmaltes sintéticos. 

• De que material é o fundo da gaiola? Forrado 

com quê? Jornal, papelão? Papel pardo, tingi 

do? Existem aves que têm hábito de mastigar 

ou até comer o papel ou jornal e podem se 

intoxicar ao ingerir esse material, pois a tinta 

do jornal, por exemplo, é rica em metais pe 

sados, principalmente chumbo. Se não tiver  

fundo na gaiola, apenas a grade, o animal, de 

pendendo do tamanho, pode enroscar com os 

pés ou com a anilha na grade e se machucar. 

Perguntas Referentes ao Animal  

» Qual a origem do animal (nascido em cati-

veiro ou em vida livre)? Veio para o cativeiro 

ainda filhote? Empenado? Adulto? Enquanto 

filhote qual foi a sua alimentação? 

• Qual é a alimentação atual? Como é o apetite 

(seletivo, exagerado)? O que ele mais gosta de 

comer? Nunca perguntar se o apetite é normal, 

pois nem sempre o proprietário sabe considerar 

o que é um apetite normal. Caso a resposta seja 

sim, você ficará em dúvida o que ele, que não 

é um profissional da área, entende por normal. 
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Para saber o consumo de alimento, pode per-

guntar se precisa recolocar comida várias vezes 

ao dia ou se sobra comida. O animal recebe 

algum suplemento de vitaminas, sais 

minerais, pigmentos/corantes? Foi trocada a 

ração/alimentação do animal 

recentemente? 

Quando foi a última vez que ele comeu? É 

uma questão fundamental, pois o animal pode 

estar em quadro de hipoglicemia que, depen-

dendo da espécie, é comum e pode ser incom-

patível com a sobrevida se o animal não for 

atendido a tempo. 

O que é oferecido para ela beber? Água mine-

ral ou de torneira? Café com leite? Refrige-

rante? Suco? Bebida alcoólica? Qual é o 

volume de consumo de líquidos da ave? 

Como a maioria dos proprietários não sabe 

informar volumes precisos, é mais fácil per-

guntar o tamanho do bebedouro e quantas vezes 

é reabastecido por dia. A vasilha de água ofe-

recida é ao mesmo tempo utilizada para ba-

nhos? Caso positivo, o consumo final não pro-

vém apenas de ingestão. A ave tem 

hábito/possibilidade de voo? Uma ave que 

pode sair do recinto pode chocar-se com 

objetos, cair de alturas e ter traumatismos 

consequentes. Aves com hábito de voo desen-

volvem mais a musculatura peitoral. Aves que 

saem do recinto têm contato com objetos es-

tranhos que podem ingerir e, assim, sofrer com 

lesões digestivas posteriormente. Observar se 

o animal apresenta penas das asas cortadas, im-

pedindo o voo. Muitas vezes, o corte de penas 

bilateral não impede o animal de voar, porém 

induz a um voo desequilibrado, com maior ris-

co de quedas e traumas. Lembrar que a ave 

acostumada a voo e que tem suas penas repen-

tinamente cortadas, não está consciente desse 

fato e, ao tentar voar normalmente, pode so-

frer traumatismos até fatais. Qual é a 

rotina/comportamento normal do animal? 

Agressivo? Carinhoso com uma ou outra 

pessoa da casa? Houve alguma alteração? Se 

houve alteração de comportamento, é possível 

associar a algum fato ocorrido na casa, na famí-

lia ou no ambiente em que o animal vive. Por 

exemplo, reforma de casa, mudança de casa para 

apartamento, mudança de gaiola, saída da pes-

soa referencial, chegada de nova pessoa (mari-

do, namorado), nascimento de um bebé na casa, 

aquisição de outro animal doméstico, filhote 

de cachorro, etc. 

O animal tem hábito de roer poleiros, come-

douros, as grades da gaiola? Lembrar que as 

grades, dependendo do seu material e se o 

animal tem hábito de roer ou lambê-las, pode-

se intoxicar com metais pesados, principalmen-

te gaiolas novas. 

Em relação às fezes do animal deve-se per-

guntar: 

— Qual a sua cor? Lembrar que a coloração das 

fezes está diretamente relacionada com a 

alimentação e a funcionalidade da digestão. 
Por exemplo, ingestão de jabuticaba e amo 

ras origina fezes escuras, enquanto a inges 

tão de beterraba origina fezes avermelhadas. 

- Qual o aspecto e formato das fezes? Deve- 

se considerar que a fisiologia de digestão varia 

de espécie para espécie. Dessa maneira, as 

fezes de um tucano são muito mais úmidas 

e aparentemente mal digeridas do que as fezes 

de um papagaio com a mesma dieta. Da 

mesma forma, aves aquáticas apresentam 

fezes mais úmidas. Aves carnívoras (gavião, 

falcão, coruja) apresentam fezes úmidas com 
intenso odor e maior quantidade de ácido 

úrico na excreção renal. 

— Qual a quantidade/frequência de defecação? 

Muitas vezes o proprietário terá dificulda 

de em quantificar as fezes. Nesse caso, pode- 

se perguntar se há necessidade de trocar o 

fundo da gaiola várias vezes ao dia e se,  

quando faz a higiene diária da gaiola, exis 

tem muitas fezes no fundo.  

- Evite perguntar se as fezes são normais, pois 

não se sabe se a pessoa questionada entende 

de aspecto normal das fezes de aves. A maioria 
das pessoas não sabe que as aves excretam 

fezes (verde/marrom) juntamente com a uri 

na, que é a parte líquida geralmente transpa 

rente e cristais de ácido úrico que são bran 

cos. Assim, podem falar erradamente que o 

animal apresenta "diarreia branca". 

A ave já reproduziu anteriormente? Se for fê-

mea, botou ovos? Quantos? Chocou os ovos? 

Nasceram filhotes? Qual foi o destino dos ovos? 

Se for macho, já acasalou com fêmea? Tive-

ram filhotes? 

A ave foi vacinada contra alguma doença? Qual? 
Quando? 

Qual é a principal queixa ou observação do 

proprietário? 

Há quanto tempo observa a alteração? Qual a 

sua evolução? Foi medicada pelo proprietá-

rio? Qual o medicamento utilizado, dose, du- 
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ração do tratamento e via de uso? Teve alte-

ração após o tratamento? Caso se suspeite que o 

proprietário tenha feito alguma medicação, 

mas ele negue, pode-se fazer a seguinte per-

gunta: O animal está sofrendo há tanto tempo e 

o (a) senhor (a) não medicou? • Já foi 

apresentado antes a um médico veterinário? 

Qual foi o diagnóstico, tratamento, resultado? 

Quando se faz essa pergunta o objeti-vo não é 

controlar ou avaliar o outro profissional, mas 

sim aproveitar a experiência dele. Ou seja, se 

porventura ele receitou um certo medicamento 

e o problema do animal piorou, o tratamento 

estava errado. Se, com o tratamento utilizado, 

não houve melhora, mas também não houve 

piora, é sinal que o medicamento também não 

foi de eleição. Essas experiências prévias são 

interessantes para você não utilizar o mesmo 

princípio novamente, sabendo-se que não houve 

resultado desejado e, no caso de antibiótico, 

ainda poder causar resistência. 

Inspeção 

A inspeção visa observar as mesmas três áreas 

consideradas na anamnese (ambiente próximo ao 

recinto, o recinto e o animal a distância), além de 

uma quarta área a ser considerada, que é a inspe-

ção do animal contido. Pela inspeção serão confirma-

das ou não as informações do proprietário, além de 

complementadas. Dados fornecidos de uma forma pelo 

proprietário nem sempre correspondem à realida-

de. Como a inspeção deve ser realizada após a 

anamnese, uma possível suspeita de diagnóstico 

poderá ser concretizada ou descartada.  

Inspeção do Ambiente Próximo ao Recinto 

Esta inspeção normalmente só é realizada se 

o atendimento ocorre diretamente na proprieda-

de. Quando o animal é encaminhado à clínica ou 

ao hospital veterinário, normalmente não se faz 

uma visita in loco. Em alguns casos, porém, essa 

visita pode se tornar necessária, quando o trata-

mento não estiver respondendo ou se o animal 

apresentar recidiva do problema, ao voltar para seu 

local de origem. A inspeção do ambiente próximo 

ao recinto também se torna necessária quando são 

recintos amplos de zoológicos ou criadores, nos quais 

se deve levar em conta a fonte de água e lagos, aos 

quais os animais tenham acesso, qualidade de pasto 

ou solo onde esses animais estão, presença de restos 

de cerca, grampos ou outros objetos estranhos que 

possam ser ingeridos ou machucar os animais. 

Observar: para onde vão os dejetos desses animais; 

rios e/ou lagos em comum com outras espécies de 

animais; se há presença de roedores; contato com 

outras aves; se o local de oferta de alimentos fica 

exposto ao sol; se recebe chuva. 

Inspeção do Recinto 

O objetivo da inspeção do recinto é desco-

brir detalhes que estejam em contato direto com 

o paciente e poderiam causar algum problema. A 

inspeção do recinto serve para confirmar ou não 

as afirmações feitas pelo proprietário durante a 

anamnese, como também eventualmente permi-

tir algumas interpretações dos achados.  

Grades e telas. Qual a sua qualidade? De que 

material são feitas e qual o seu grau de conserva-

ção? Higiene? Grades muito moles ou com espa-

çamento muito grande podem ser destruídas por 

aves como papagaios e araras. Às vezes, esses es-

paços podem ser fatais se as aves tentam passar a 

cabeça e ficam presas. Os espaços muito grandes 

também podem ser usados por aves pequenas como 

pardais e rolinhas, que entram no recinto e se 

alimentam e defecam, podendo transmitir impor-

tantes patógenos. 

Pontos de fuga. Trata-se de locais onde a ave 

pode se refugiar caso sinta-se ameaçada ou queira 

ficar escondida. Alguns exemplos são: moitas de 

plantas, paredes divisórias, caixas, troncos de ár-

vores, galhos com vegetação. Perguntar como é feita 

a limpeza desses utensílios e se a ave realmente 

faz uso dessas instalações.  

Ninhos. São adequados para a espécie em ques-

tão? De que material são e qual o grau de conserva-

ção? Estão limpos? Existe material de forração no 

fundo? As aves utilizam os ninhos para reprodução? 

Defecam dentro? Destroem os ninhos? Existem 

parasitas (pulgas, piolhos, ácaros) nos ninhos? 

Piso do recinto. Observar se a área útil é sufi-

ciente para a espécie em questão. Quanto à su-

perfície, se for lisa e escorregadia, a ave pode for-

çar os ligamentos e tendões dos membros poste-

riores. Por outro lado, se a superfície for muito 

áspera, pode causar lesões nas plantas dos pés, 

comum em aves aquáticas que têm membranas 

natatórias delicadas e sensíveis. A higiene desse 

piso é adequada? Existem frestas ou rachaduras 

no piso, que permitem a instalação de agentes como 

ácaros, pulgas, piolhos? Caso existam tanques de 

água ou pequenas piscinas para aves aquáticas  
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valem as mesmas questões anteriores, além de 

avaliar a qualidade da água. A água é trocada fre-

quentemente? Trata-se de água corrente? Passa 

por outros recintos? Entra água de chuva que possa 

ser proveniente de campos ou plantações com uso 

de agrotóxicos? Inseticidas? Esgoto urbano ou in-

dustrial? 

Poleiros. Observar a disposição, qualidade, 

material, estado de higiene. Os animais utilizam 

os poleiros? A espessura é compatível com a espé-

cie? Se forem muito grossos, a ave tem dificulda-

de de se segurar; se forem muito finos, as unhas, 

ao se entrelaçarem, podem machucar os pés das 

aves. Se forem quadrados podem machucar a sola 

plantar das aves, causando pododermatite. Se não 

forem bem lixados e apresentarem farpas de ma-

deiras, estas podem machucar. Poleiros lisos e es-

corregadios podem causar a queda da ave. Se fo-

rem ásperos lesionam a região plantar do pé e causam 

pododermatite. 

Bebedouro e comedouro. Observar a quantidade 

destes e se são compatíveis com a quantidade de 

aves no recinto, para saber se existe competição 

entre as aves. Sua disposição dentro do recinto em 

relação aos poleiros também é fundamental. Mui-

tas vezes, os comedouros e os bebedouros estão 

debaixo dos poleiros e as aves defecam no alimen-

to e na água. Observar se o sol bate na alimenta-

ção, pois o valor nutricional dos alimentos se per-

de sob a radiação solar. O tamanho e o formato das 

vasilhas devem ser adequados e respeitar a biolo-

gia e a anatomia de cada espécie. O material do 

qual as vasilhas são fabricadas também deve ser 

considerado. Lembrar que aves que têm hábito 

de roer e quebrar as vasilhas, correm risco se tive-

rem à disposição vasilhas de vidro ou louça. Caso 

essas vasilhas sejam quebradas e a ave ingerir es-

ses fragmentos, isso pode até levar à morte. As va-

silhas devem ser limpas e o alimento colocado fresco 

diariamente. Para garantir uma limpeza melhor, as 

vasilhas de superfície lisa de metal, alumínio, aço 

inox ou plástico são mais adequadas. Às vezes, as 

vasilhas plásticas também são destruídas por psi-

taciformes de grande porte. Restos alimentares que 

sobram de um dia para outro estragam e, se for 

colocado novo alimento em cima, este também 

estragará com muita facilidade. As vasilhas de água 

muitas vezes apresentam acúmulo de lodo e algas 

no fundo ou em alguns cantos difíceis de serem 

limpos. Sugere-se deixar de molho por 24h em 

solução de hipoclorito de sódio. Comedouros de 

madeira não são indicados, pois não permitem la-

vagem com água, retêm umidade, sujeira e restos 

de alimentos nos cantos e frestas, favorecendo o 

desenvolvimento de fungos e microorganismos.  

Alimentação. Inspecionar o que é colocado à 

disposição para o animal e o que de fato o animal 

consome. Observar, quanto à qualidade dos alimen-

tos: são frescos, embolorados, têm odor de azedo? 

Quantos alimentos variados são oferecidos e con-

sumidos? O alimento fica o dia todo disponível? 

Inclusive à noite? Lembrar que a maioria das aves 

diurnas não se alimenta durante a noite. Dessa 

maneira, a comida que fica disponível à noite atrai 

outros animais e roedores. Geralmente, ao raiar do 

dia, a ave começa a procurar alimento e acaba 

ingerindo alimento velho do dia anterior. A forma 

de como o alimento é apresentado também é muito 

importante. Algumas aves só aceitam o alimento 

se ele estiver em tamanho e consistência adequa-

dos. Deve-se, ainda, observar a quantidade de 

alimento oferecida e sua frequência. Algumas aves 

apresentam uma fisiologia gástrica muito rápida, 

necessitando de alimento várias vezes ao dia, en-

quanto outras se alimentam uma vez por dia.  

Evacuações. Quanto às evacuações deve-se di-

ferenciar entre as fezes (excreções digestivas) e a 

urina (excreções renais). Lembrar que a maioria 

das aves excreta os dois produtos simultaneamen-

te. Reparar na quantidade e no local onde é pre-

ferencialmente depositado. Aves de pequeno porte 

apresentam maior metabolismo e maior frequên-

cia de evacuações. O periquito australiano evacua 

de 25 a 50 vezes por dia, enquanto a arara apre-

senta 8 a 12 evacuações por dia. A redução na fre-

quência e no volume de fezes pode indicar menor 

ingestão de alimentos, redução no trânsito ou até 

obstrução do trato digestório. Pouco volume de fezes 

e ressecadas pode indicar disfagia ou falta de água 

e alimento. Aves com trânsito intestinal mais rá-

pido, como aves aquáticas e tucanos, eliminam 

normalmente fezes sem formato específico e com 

muito líquido, às vezes, até com restos dos alimen-

tos. Já os lóris, que se alimentam de néctar, apre-

sentam fezes quase líquidas, o que não pode ser 

confundido com diarreia. A diarreia clássica conhe-

cida em mamíferos é rara em aves (Fig. 15.2); 

geralmente o proprietário as relata, mas por falta 

de informação. A presença de bolhas de ar junto 

com as fezes é sugestiva de diarreia. 

O aspecto, a consistência e a cor variam de acor-

do com a espécie da ave, a anatomofisiologia digestória 

e o alimento ingerido (Tabela 15.2). Normalmente, 

a coloração é de verde a marrom, mas pode ser aver-

melhada e até preta quando forem ingeridos beter-

raba, pimentão, jabuticaba, amoras, etc. (Fig. 15.3). 
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Figura 15.2 - Fezes com aspecto de diarreia observado em 

papagaio verdadeiro (Amazona aestiva). Observar ausên-

cia da formação de "cordinhas". Porção branca corresponde 

ao ácido úrico proveniente da excreção renal. 

Tabela 15.2 - Coloração das fezes e possíveis causas. 

Hemólise, hepatite, má nutrição 

Má digestão e má absorção 

Presença de sangue 

Ausência de pigmentos biliares, 

problemas hepáticos e/ou das 

vias biliares. 

 

Figura 15.3 - Fezes de psitaciforme após ingestão de amoras. 

A falta de formato deve-se à maior quantidade de líquido 

e fibras ingeridas pela ave. Após suspensão das frutas vol-

tou imediatamente ao normal.  

Quando existe alimento parcialmente dige-

rido nas fezes, dependendo da espécie, é normal 

ou sugestivo de problemas de digestão, de absor-

ção ou de hipermotilidade do sistema gastroin-

testinal. 

A avaliação do odor é importante para suspei-

tar de alterações da flora. 

Regurgitadolvômito. Em geral, vómito é consi-

derado o produto proveniente do estômago, ao passo 

que regurgitado é o produto expelido do inglúvio 

ou esôfago. Tanto o vómito como o regurgitado 

devem ser avaliados em relação a suas frequências 

(quantas vezes se repete ao longo do dia?), quan-

tidade ou volume eliminado de cada vez. Ainda 

deve ser dada atenção à coloração, composição (se 

é líquido, espumoso, se acompanha alimentos, se 

tem muco, sangue ou corpos estranhos) e se exis-

te algum odor no material (azedo, fermentado, 

pútrido). 

Outros objetos. Frequentemente são observados, 

em gaiolas de aves de estimação, objetos que ser-

vem para brincar ou distrair, como espelhos, cor-

rentes de metal, sinos e outros objetos de plásti-

cos. Esses "brinquedos" podem tornar-se muito 

perigosos para a saúde do animal se ele ingerir 

pequenos fragmentos de metal ou plástico, ou até 

se o espelho cair e quebrar e a ave ingerir um caco 

de vidro. 

Às vezes, os "brinquedos" são pintados com 

tintas tóxicas e podem prejudicar o animal.  

/nspeção cfo Animal a Distância 

Inspeção do animal a distância (IAD) signifi-

ca observar o animal sem se aproximar muito. A 

distância quanto deve-se aproximar do animal de-

pende de cada animal e é denominada distância 

de fuga. Cada animal apresenta um limite até que 

ponto ele permite que se aproxime antes dele tentar 

fugir ou atacar. Durante a IAD deve-se ficar sempre a 

uma distância na qual consiga inspecionar o animal e 

ao mesmo tempo essa atitude não interfira no bem-estar 

do animal. Deve-se lembrar que o estresse do am-

biente novo (consultório), o transporte até lá e, às 

vezes, a troca de gaiola para poder transportar, já 

alteram o comportamento normal do animal e 

podem deixá-lo assustado. Inicialmente, observa-

se a ave como um todo, seu comportamento e depois 

analisa-se as diversas partes do corpo. 

Comportamentoslatividades. Na Tabela 15.3 es-

tão relacionados os principais comportamentos e 

como podem se manifestar nas aves saudáveis ou 

doentes. 

Coloração das 

Fezes cor verde vivo 

intenso e uratos 

amarelados ou verdes 
Cinzento semelhante à 

argila 
Muito escuras - pretas 

(Fig. 15.4) 
Branca-clara 



Semiologia de Animais Silvestres    731 

Tabela 15.3 - Principais comportamentos e possíveis manifestações em aves saudáveis ou doentes. 

doente 

Penas arrepiadas 
Perda de equilíbrio, incoordenação 
Não responde a estímulos externos ambientais  
Se for tocada rapidamente volta à posição que estava 
Não vocaliza 
Guarda a cabeça debaixo das asas (Fig. 15.5) 
Permanece no fundo da gaiola 
Tentativa de evacuar frequentemente 

Apoia por muito tempo apenas um dos membros 

Desloca constantemente o peso do corpo de um  
membro para outro 

Apatia 
Atividade constante Agitação excessiva Olhos 

parcialmente fechados Claudicação quando se 

desloca Asas caídas ou pendentes uni ou 

bilateralmente Deitado descansando sobre o osso 

esterno (peito) Comportamento estereotipado, ou 

seja, aves que 
constantemente apresentam movimentos repetitivos 
(sempre vira a cabeça de um lado para outro, roda 
a cabeça na frente da gaiola) Coçar a 

pele, os pés ou arrancar as penas 

Tremores da musculatura peitoral Apoia 

no metatarso e não na sola dos pés 

Esporadicamente em resposta à excitação    

Presente 
Ausente 
Ausente 
Ausente 
Em aves que não aprenderam 
Somente durante período de sono 
Ausente 
Em situações de estresse 

Em repouso Ausente 

Aves noturnas em ambientes claros  
Presente 
Existem variações entre as espécies 
Durante fase de sono 
Ausente 
Ausente 
Algumas espécies quando repousam 
Ausente 

Ausente 
De curta duração em casos de excitação 
Ausente 

  

  

 

  

Figura 15.4 - Fezes de psitaciforme de coloração enegrecida, 

podendo estar associadas à perda de sangue pelo trato 

digestório. 

Figura 15.5 - Papagaio verdadeiro (Amazona aestiva) com 

alteração de comportamento (animal apático, sempre es-

condendo a cabeça entre as asas). Observar lesões na pele 

na região dorsal e penas manchadas e aglutinadas no local. 

  

Incoordenação motora e convulsões. Algumas 

aves apresentam dificuldade locomotora cons-

tante ou temporária em razão de problemas 

neurológicos ou locomotores, intoxicação ou 

deficiências nutricionais (Fig. 15.6). Observar 

se essas alterações ocorrem mais intensamente 

ou principalmente após excitação do animal por 

ruídos, movimentos bruscos e alterações da 

luminosidade, ou independentemente destes. 

São mais comuns em um certo período do dia 

ou ocorrem ao longo do dia todo? 

Postura e penas. Na postura normal, as asas 

estão sempre sustentadas ao lado do corpo. São 

consideradas alterações se as aves mantêm as asas 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente Em 

situação de 
tenesmo 

Presente 
Presente 

Presente 
Geralmente reduzida 

Reduzida a ausente 

Presente Presente 

Presente Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 
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Figura 15.6 - Pomba de vida livre com problemas de in-

coordenação. Causa: Trichomonas sp. na cavidade bucal, 

afetando até o sistema nervoso central. 

Figura 15.8 - Papagaio verdadeiro (Amazona aestiva) apre-

sentando boa postura (linha imaginária tangente à cabeça, 

dorso e cauda simultaneamente), mas com lesões de fa-

lhas nas penas da região do peito e dos membros inferio-

res (causa: automutilação). 

  

penduradas uni ou bilateralmente (Fig.15.7). Na 
maioria das aves (principalmente psitaciformes) em 
posição corporal normal é possível traçar uma linha 

imaginária tangente à cabeça, ao dorso e à cauda (Figs. 
15.8 e 15.9). O fato de a cauda ficar pendurada 
ventralmente ou o pescoço pendurado indica 
diversas alterações. A cauda flexionada para bai-
xo (ventralmente) pode ocorrer, entre outros, em 
decorrência de problemas renais, conformação 

 

 

Figura 15.9 - Canário belga apresentando boa postura (li-

nha imaginária tangente à cabeça, dorso e cauda simulta-

neamente). 

  

 

 



 

Figura 15.7 - Papagaio verdadeiro (Amazona aestiva) apre-

sentando alteração de postura, mantendo as asas pendentes. 

esquelética e tentativa de equilíbrio por parte 

da ave. A cabeça abaixada pode ser indicativa 

de inúmeras causas, tais como: apatia, tonturas, 

problemas nas vértebras cervicais, fraqueza, hi-

potermia, intoxicação, etc. 

Outras alterações da postura incluem aumen-

tos de volume em algum lugar do corpo, que po-

dem ser indicativos de obesidade, tumores, abs-

cessos, enfisemas subcutâneos (Fig. 15.10). O 

opistótono (cabeça virada para trás) não deve ser con-

fundido com comportamento de repouso nas aves que, ao 

dormirem, viram a cabeça para trás e guardam o bico 

entre as asas. 

Observar se a ave tem reflexo de agarrar o 

poleiro com os dois membros posteriores simulta-

neamente. Nessa inspeção também devem ser  
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Figura 15.10 - Papagaio verdadeiro (Amazona aestiva) com 

alterações na postura em decorrência de enfisema subcu-

tâneo nas regiões cervical e dorsal. 

avaliadas as condições das penas. Se elas estão 

arrepiadas, aglutinadas, manchadas, despigmen-

tadas, quebradas, sem brilho, ausentes ou em fase 

de muda. 

Respiração. Normalmente, a frequência res-

piratória da ave em repouso varia de 6 a 30 mo-

vimentos por minuto, dependendo de seu tama-

nho corporal. Quanto maior a ave, menor a fre-

quência respiratória e vice-versa. A respiração 
normal não apresenta ruídos e ocorre com o bico 

fechado. Indicativos de problemas respiratórios 

são respiração de bico aberto, às vezes se apoian-

do na grade, para esticar mais o pescoço (Fig. 15.11), 

ofegante, ruídos inspiratórios ou expiratórios, mo- 

vimentos pendulares da cauda ao expirar, mo-

vimentos acentuados do abdome (distendendo) 

ao inspirar e expirar. Uma ave saudável pode res-

pirar com o bico aberto quando estiver exposta a 

muito calor, como tentativa de ventilação.  

Vómitos e regurgitados. Tanto vomitar como 

regurgitar são considerados normais em aves adul-

tas quando estão alimentando seus filhotes e ma-

chos de algumas espécies, que durante a corte ofe-

recem alimentos às fêmeas. Aves de rapina regurgi-

tam normalmente restos alimentares não digeríveis 

como pêlos, penas e às vezes ossos. Algumas aves 

têm uma relação muito afetiva com seu proprietá-

rio e regurgitam alimento para este. Filhotes criados 

na mão podem apresentar regurgitado quando ali-

mentados com alimento muito líquido, em gran-

des volumes, se apresentarem problemas gastro-

intestinais e se estiverem na fase de desmame. Deve-

se avaliar a frequência, em quais circunstâncias foram 

eliminados os alimentos e o aspecto do regurgitado/ 

vómito para considerá-lo patológico ou não. 

Tenesmo. Trata-se da dificuldade de evacua-

ção de fezes. Durante a inspeção pode-se reparar 

se o animal apresenta tenesmo e/ou ruídos ao 

evacuar e se isto ocorre em todas as evacuações 

ou esporadicamente. 

Salivação. Gomo normalmente a ave perma-

nece com o bico fechado, não ocorre salivação vi-

sível, a não ser que esteja com quadro de intoxi-

cação, principalmente por organoclorados e orga-

nofosforados, ou tenha entrado em contato com 

substâncias cáusticas e irritantes de mucosa. Ou-

tras causas para sialorréia são lesões na cavidade 

bucal, presença de corpos estranhos, etc.  

  

 

Figura 15.11 - Papagaio verdadeiro (Amazona aestiva) adulto 

com postura alterada. Animal deitado sobre o peito, apre-

senta pouca atividade física, dificuldade respiratória, res-

pira de bico aberto e com pescoço esticado para facilitar 

a entrada de ar. Observar coloração amarelada da pupila 

(ave adulta). 

Contenção de Aves 

Introdução 

A contenção tem como objetivo controlar os movi-

mentos da ave para poder manipulá-la e, ao mesmo 

tempo, proteger as pessoas de possíveis lesões causa-

das por bicos, garras, coices, vómitos, etc. Para iniciar 

a contenção deve-se primeiro conhecera comportamento 

defensivo, a anatomia e os riscos que a ave oferece para 

posteriormente proceder com a contenção. 

O local onde ocorrerá a contenção deve ser 

um lugar fechado (portas e janelas) para evitar fuga. 

Os ventiladores ou exaustores devem estar desli-

gados para evitar que a ave, dependendo do tama-

nho, venha a ser machucada. A sala também não 

pode ter muitos objetos e detalhes para que a ave 
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não se refugie e dificulte a contenção, além de 

aumentar o estresse do animal. A sala ainda deve 

ser de fácil limpeza e higienização, além de bem 

iluminada c ventilada. 

Na maioria das aves, tanto o bico como os pés 

representam perigo e deve-se dar principal aten-

ção a esses dois locais. Algumas aves de rapina 

(coruja, gavião, falcão, águia) possuem garras mais 

perigosas que devem inicialmente ser controladas; 

logo em seguida segura-se a sua cabeça. Já em outras 

espécies como psitaciformes, o bico é a maior arma 

e deve ser controlado de imediato para em segui-

da se fixar os pés. 

Técnicas de Contenção 

As aves contidas, independentemente da espé-

cie, não devem ser seguradas de cabeça para baixo. 

Algumas aves têm outras formas de defesa como a tachã 

e o quero-quero, que apresentam um esporão forma-

do por tecido ósseo muito resistente na ponta da asa, 

com o qual se defendem (Fig. 15.12). Nesses casos, 

o perigo maior seria esse esporão e não o bico. 

Galiformes, principalmente galos de briga, fai-

sões e pavões, desenvolvem um esporão muito for-

te localizado na região medial do tibiometatarso, 

que também é utilizado para defesa e que deverá 

ser considerado no momento da contenção.  

Aves pequenas (canários, bicudos, curiós, pica-

paus, passeriformes em geral) podem ser contidas 

sem maiores equipamentos. Nos passeriformes deve-

se ter cuidado especial para não fazer força desne-

cessária na contenção, comprimindo o tórax e, des-

sa maneira, impedindo os movimentos respirató-

rios da ave, para não matá-la por asfixia. Aves de pequeno 

porte podem facilmente morrer durante a contenção por 

choque. A contenção não deve demorar mais do que o mí- 

 

ntmo necessário para executar o objettvo proposto an-

teriormente. Uma demora na contenção pode significar 

a morte para o animal.  

Os psitaciformes, mesmo periquitos australia-

nos, podem bicar e machucar as mãos de quem for 
contê-los inadequadamente. Já os exemplares maio-

res como papagaios, araras, maritacas, etc. devem ser 

pegos com panos ou luvas de couro. Geralmente, as 

luvas de couro reduzem muito a sensibilidade, mas 

isso depende da prática de cada um. 

Os lóris, um grupo de psitaciformes que se 

alimentam principalmente de néctar, além de bi-

carem também apresentam um comportamento 

reflexo de vómito quando são contidos. Deve-se 

dar atenção a esse vómito para que o animal não 

se asfixie com ele e, ao mesmo tempo, esse vómi-

to não entre em contato com mucosas das pes-

soas. Os lóris também bicam.  
Outras aves que também se defendem lan-

çando seu vómito são alguns abutres, principal-

mente o urubu. O vómito, contendo ácidos fortes 

e muitas bactérias, pode representar perigo quan-

do em contato com as mucosas das pessoas.  

Aves maiores como patos, cisnes e marrecos 

também podem ser contidas com auxílio de toa-

lhas para imobilizar mais facilmente as asas ou, 

dependendo da situação, usando pulças e rede. Esse 

grupo de aves costuma evacuar com frequência 

quando submetidas ao estresse; portanto, quem 

estiver manipulando ou contendo esses animais 
deve evitar ficar na direção da cloaca. Depois de 

fixada a cabeça, o corpo poderá ser envolto pela 

toalha, facilitando a sua contenção. 

Aves de rapina são geralmente pegas com toa-

lhas para evitar acidentes, devendo-se dar igual 

atenção ao bico e às garras, pois ambos represen-

tam um grande perigo (Figs. 15.13 e 15.14).  

A contenção de ratitas (avestruzes, emas), 

quando filhotes até aproximadamente l ano, pode 

ser feita diretamente sem toalhas. Deve-se lembrar 

que esses animais costumam dar coices para frente 

que podem machucar muito e até derrubar uma 
pessoa. Dependendo do seu tamanho, em especial 

os adultos necessitam inicialmente de um capuz 

preto, que é colocado por cima da sua cabeça (não 

colocar o capuz pela frente do animal, para evitar 

chutes) para, posteriormente, fixar o corpo dele. 

Para contenção dessas aves adultas, instalações es-

pecíficas do tipo parede móvel e corredor são mui-

to úteis. As pessoas envolvidas com a contenção dessas 

aves grandes devem ter sempre pontos de fuga, caso 

o animal ataque, para que possam fugir por meio de 

cercas, etc. Figura 15.12 - Detalhe dos esporões na asa existente em 

quero-quero (Vanellus chilensis), utilizados para defesa. 
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Figura 15.13 - Contenção de falconiforme, observando a 

contenção tanto da cabeça como dos membros posteriores. 

rando com o dedo indicador na região dorsal da 

cabeça e com o dedão c dedo médio nas laterais 

da cabeça, onde está o osso maxilar que permite 

um apoio maior (Fig. 15.15). Pode-se também 

segurar a cabeça apenas com dois dedos: indica-

dor e dedão, um em cada um dos maxilares. Cui-

dado para não apertar com os dedos em cima dos globos 

oculares. O restante da palma da mão serve como 

apoio (semelhante a uma concha) para o corpo ou 

pescoço da ave, dependendo do seu tamanho. Nunca 

segurar uma ave pelo pescoço deixando a cabeça solta, 

pois a ave poderá bicar e a contenção poderá sufocar a 

ave e lesionar os anéis cartilaginosos da traquéia. 

Logo após conter a cabeça deve-se fixar os 

membros inferiores de tal forma que um dos seus 

dedos esteja entre as articulações dos membros 

da ave para estas não serem comprimidas, o que 

é muito doloroso (Figs. 15.16 e 15.17). Acontenção 

dos membros posteriores impede apenas que a 

ave locomova os membros, mas permite que ela 

abra e feche as garras; portanto, não se deve apro-

ximar das garras de uma ave contida, pois elas 

poderão machucar. 

Inspeção da Ave Contida 

Uma vez com a ave contida, poderá se iniciar 

a inspeção mais detalhada. Nessa ocasião, deve ser 

realizada a pesagem do animal. Pode-se pesar a ave 

dentro da gaiola e depois descontar o peso desta. 

Somente filhotes muito pequenos ou aves em 

péssimo estado geral ficarão parados em cima da 

balança. Aves de porte maior podem ser pesadas 

junto com as pessoas ou em balanças fixas no solo, 

como é feito para animais domésticos de grande 

Figura 15.14 - Contenção de coruja suidara (Tyto alba) 

segurando tanto a cabeça como as garras. 

Aves do grupo das garças (Ciconiformes), que 

apresentam um bico muito fino e comprido, po-

dem representam especial perigo na contenção, 

pois costumam bicar no rosto e podem afetar os 

olhos das pessoas. Por isso a contenção, além de 

segurar adequadamente a ave para não escapar, deve 

incluir uma atenção especial com o bico muito 

pontiagudo. 

A técnica básica de contenção, sempre que possível, 

baseia-se em uma aproximação menos percebida pela ave 

e uma captura repentina. Geralmente, as paredes das 

gaiolas servem como limite de fuga e são aprovei-

tadas para capturar a ave. Inicialmente com auxí-

lio do pano deve-se fixar a cabeça por trás, segu- 

 

Figura 15.15 - Contenção de cabeça de papagaio verda-

deiro (Amazona aestiva) utilizando três dedos. 

 
l 
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Figura 15.16 - Detalhe da contenção dos membros poste-

riores, separando as articulações com um dedo. 

 
 

 

Figura 15.17 - Contenção completa de um psitaciforme, 

técnica aplicável à grande maioria das aves. 

porte. A pesagem é fundamental para ter ideia 

do estado nutricional dessa ave e também para 

um acompanhamento de ganho ou perda de peso 

durante o decorrer da enfermidade ou da inter-

nação. Perdas ou ganhos de 10 a 20g em uma ave 

que pesa 100 a 150g são relevantes. 

Cabeça 

Olhos e sinus infraorbital (todas as questões 

são consideradas bilaterais) 

• Os olhos estão presentes e são plenamente 

visíveis? 

• Observar se os olhos estão bem abertos; o 

animal pisca regularmente? 

• Olhos estão brilhantes ou com opacidade (de 

córnea ou de áreas mais profundas)? 

• Presença de lacrimejamento (aspecto e cor?) 

• Presença de crostas perioculares ou até nas 

pálpebras cobrindo parcialmente os olhos? 

• Existe simetria entre os olhos e a cabeça? 

• As pálpebras estão edemaciadas? Avermelhadas? 

• As pupilas estão em miose ou midríase? Lem 

brar que nas aves os músculos radiais respon 

sáveis por esse movimento são comandados 

de forma voluntária. As aves podem movimentar 

as pupilas e mudar de midríase para miose e vice- 

versa independentemente da influência luminosa. Aves 

de hábito noturno e que estão estressadas du 

rante a contenção apresentarão uma constan 

te midríase, erroneamente confundida com 

quadros de intoxicação. 

• Qual a coloração da íris? A cor varia entre as 

espécies e a faixa etária. Algumas aves, como 

o quero-quero, apresentam uma íris de cor 

vermelha bem intensa, podendo ser confun 

dida erroneamente com hemorragia (Fig.  

15.18). Um outro exemplo são os filhotes de 

papagaio do género Amazona, nos quais a íris 

é de cor preta a marrom bem escura ao nas 

cer e, quando o animal alcança a idade re 

produtiva, em torno dos 4 a 5 anos de vida,  

a íris se apresenta alaranjada/amarelada. Em 

algumas cegonhas africanas a cor da pupila é 

um sinal de dimorfismo sexual entre machos 

e fêmeas. 

• A terceira pálpebra, também denominada de 

membrana nictitante, está presente em todas 

as aves, porém pode estar muito mais desen 

volvida e vascularizada em algumas espécies. 

Normalmente, ela se movimenta do canto me 

dial para o lateral do olho. Ela serve de prote- 
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Figura 15.18- Detalhe da coloração normal da íris noquero-

quero (Vanellus chilensis). Observar a borda ornamentada 

das pálpebras, também normal. 

cão para o mergulho c voo em aves que atin-

gem grandes velocidades. 

• Na região infra-orbital estão localizados os 

únicos sinus das aves e que poderão se apre-

sentar aumentados de tamanho, preenchidos 

com secreções em caso de sinusites. 

Ouvidos 

Ao avaliar o aparelho auditivo das aves, na 

verdade será avaliado apenas o conduto auditivo, 

pois as aves não apresentam pavilhão auricular (ore-

lhas). Ao inspecionar o conduto auditivo deve-se 

lembrar que, na maioria das aves de hábitos diurnos, o 

orifício é relativamente pequeno, enquanto nas aves de 

hábitos no turnos os orifícios podem ser muito grandes e 

não devem ser confundidos com feridas ou cortes 

(Fig. 15.19). 

 

• Existe alguma secreção? Sangue? Pus? De que 

cor? Cheiro característico? Presença de sangue 

pode ser indicativo de traumas cranianos. 

• Presença de ectoparasitas fixados no conduto? 

• Presença de massas indicativas de neoplasias? 

• Descamação acentuada? 

• Presença de corpos estranhos? 

• Áreas avermelhadas, inchadas na região? A 

hiperemia do canal é comum em aves com 

sinusite. 

Narinas e Cera 

As narinas são a porta de entrada do sistema 

respiratório. Qualquer alteração nessas estruturas 

pode comprometer seriamente a respiração do ani-

mal. Antes de iniciar a sua inspeção, convém lem-

brar que a localização das narinas dependerá da 

espécie de ave em questão. Em alguns grupos de 

aves as narinas estão localizadas logo após o bico 

superior em uma região envolta por uma pele de-

nominada cera, na qual crescem algumas penas. Em 

ranfastídeos (tucanos e araçaris) as narinas estão 

na região proximal do bico, sendo vistas apenas se 

olhar por trás da cabeça da ave (Fig. 15.20) e, em 

outros casos, elas ficam localizadas ao longo do bico. 

Existem ainda espécies, como o atobá (ave mari-

nha), que têm narinas rudimentares, quase ausen-

tes. Ao avaliar as narinas deve-se observar: 

• Existe alguma obstrução dos orifícios, por  

corpos estranhos, parasitas, massas, acúmulo 

de células descamadas (Fig. 15.21)? 

• Presença de secreção nasal? Constante ou  

esporadicamente? Uni ou bilateral? Qual as- 

ÍE 

  



Figura 15.19 - Detalhe da abertura do canal auditivo em coruja.        Figura 15.20 - Localização anatómica das narinas nos tucanos. 
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Figura 15.21 - Alteração do orifício da narina (totalmente 

preenchida por células descamativas) em papagaio verda-

deiro (Amazona aestiva). Observar respiração através de 

bico aberto. 

pecto? Apresenta alguma cor? Tem cheiro ca-

racterístico? 

• Aumento de volume uni ou bilateral? 

• Em relação à cera deve-se lembrar que ela 

pode mudar de cor; por exemplo, em peri 

quito australiano. Em geral, nas fêmeas é 

de coloração cor-de-rosa e em macho é 

azulada, mas pode mudar para amarronzada 

em casos de distúrbios endócrinos nos  

machos e nas fêmeas na época reprodutiva. 

Na inspeção da cera é observado o aspecto 

da pele: está avermelhada? Descamando? 

Ressecada? Há presença de pequenos ca- 

nalículos? 

Bico 

O bico das aves é basicamente formado por 

uma estrutura interna óssea, revestida por uma 

camada córnea. Enquanto o tecido ósseo é alta-

mente vascularizado e inervado, a camada córnea 

é morta. O bico normal deve ter superfície lisa, 

uniforme e brilhante. Formato, tamanho, cor, as-

pecto e consistência do bico variam de acordo com 

as espécies, idade e hábitos nutricionais. Em uma 

inspeção devem ser avaliados: 

• O formato é característico para a espécie ou 

existem deformações? 

 

Figura 15.22 - Psitaciforme Amazona sp. adulto com íris 

amarela e crescimento excessivo do bico superior.  

• Cor/manchas são características para a espé 

cie e a faixa etária? Em algumas espécies o 

bico muda de cor com o passar do tempo. 

• Há presença de áreas de necrose, feridas, ra 

chaduras, fraturas, perfurações? 

• Há sangramento do bico? 

• Ocorrem lesões da camada córnea com facili 

dade quando tenta abrir o bico? 

• Existe crescimento excessivo do comprimen 

to do bico (Fig. 15.22)? 

• Existe crescimento irregular ou mais acentu 

ado de um lado do que do outro? 

Cavidade Oral 

Com o animal contido muitas vezes é fácil 
observar a cavidade oral, por ocasião do grito ou 
vocalização do animal, não necessitando abrir o bico 
à força. Mas em outras ocasiões é preciso abrir o 
bico. Dependendo da espécie pode-se abrir dire-
tamente com os dedos ou com auxílio de objetos 
como palito de madeira ou pinça (Figs. 15.23 e 
15.24). Outra possibilidade ainda é o uso de dois 
fios resistentes que são encaixados em cada um 
dos bicos (superior e inferior); funciona bem em 
psitaciformes, nos quais a própria forma do bico já 
facilita a fixação do fio. Posteriormente, é realiza-

da a tração apenas do bico inferior (Fig. 15.25). 
Cuidado para não puxar além da capacidade de abertu-
ra, para nãofraturar ossos ou luxar a articulação da 
mandíbula. O fio colocado no bico superior serviria 
apenas para fazer o contrapeso. Assim que abrir a 
cavidade deve-se observar: 

• Qual a coloração das mucosas? Hiperêmicas? 

Anêmicas? Cianóticas? Lembrar que, depen 

dendo da espécie, a língua e a mucosa são 

escuras (pigmentadas). 
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Figura 15.23 - Técnica de abertura da cavidade bucal por 

meio de pinças em pomba amargosa (Zenaida auriculata). 

Observar presença de massa esbranquiçada (placas diftéricas) 

aderidas à mucosa causadas por Trichomonas sp. 

 

Figura 15.24 - Técnica de abertura da cavidade bucal por 

meio de pinças em coruja. Observar presença de massa 

esbranquiçada (placas diftéricas) aderidas à mucosa cau-

sadas por Trichomonas sp. 

 

Figura 15.25 -Técnica de abertura da cavidade bucal por 

meio de fios de tração em papagaio verdadeiro (Amazona 

aestiva). Observar a fenda no palato com mucosa hiperêmica 

e presença de mancha clara no centro da fenda.  

• Língua, forma e cor, que também variam en 

tre as espécies. 

» Superfície interna da cavidade, para ver se 

existem massas, tumores, aumentos de volu-

me e parasitas. 

• Laringe (entrada da traquéia) em relação à cor 

(avermelhada) ou edemaciação. 

• Avaliar a coana, que é uma fenda localizada no palato 

e que serve como comunicação entre as narinas e a tra 

quéia para condução do ar. Estão desobstruídas, têm 

massas, aumento de volume, corpos estranhos, 

placas diftéricas, feridas? 

Estado Nutricional 

Ainda com a ave contida deve ser avaliado o estado 

nutricional (EN) pela palpação da massa muscular 

peitoral. Emas e-avestruzes não têm músculopeitoral,portanto 

o estado nutricional deverá ser avaliado pelas massas mus-

culares das coxas. Outra forma de avaliação é pelo peso 

corpóreo, já mencionado anteriormente, porém ne-

cessita de conhecimento prévio das diversas espéci-

es e seus respectivos pesos corporais nas diferentes 

faixas etárias. 

Asas/Membros Anteriores 

Com a ave contida deve-se avaliar a simetria 

das asas abertas e verificar se há amputação par-

cial ou total de falanges para impedir o voo. Palpa-

ção dos ossos (úmero, rádio, ulna e falanges) pres-

tando atenção em engrossamento dos ossos, calos 

ósseos, deformações, fraturas ou luxações e per-

feita movimentação das articulações. Observar 

tatuagens ou brincos colocados geralmente na 

membrana do patágeno (pele que une os ossos 

úmero com rádio-ulna). 

Membros Posteriores/Reflexos de 

Agarrar/Unhas 

Repete-se o exame descrito anteriormente, 

porém realizando-o nos membros posteriores, ob-

servando anilhas e verificando se elas estão no diâ-

metro proporcional ao membro. As anilhas não devem 

ser largas ou justas demais. Uma anilha muito larga 

pode passar pelas articulações tibiotarsal e tarso-

metatarsal causando problemas circulatórios e de 

compressão. Em psitaciformes, o local correto da 

anilha é em volta do tarsometatarso. As anilhas 

pequenas demais comprimem a circulação local e 

podem causar gangrena e perda da porção final do 

membro. 
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Testar os reflexos das garras. Dependendo do 

porte da ave o teste deve ser feito com um pano, 

poleiro ou outro objeto para ser agarrado. 

Existe entortamento, perda ou deformação das 

unhas? Essas alterações indicam características 

individuais, por meio das quais se pode reconhe-

cer um indivíduo. Crescimento excessivo das unhas 

indica falta de desgaste, hepatopatias ou parasi-

tismo por sarna. Hemorragias no interior da unha, 

visíveis em unhas claras, geralmente são oriundas 

de traumas ou hepatopatias.  

Penas e Pele 

Na avaliação das penas reparar na coloração 

homogénea que é característica para a espécie. 

Observar presença de manchas, defeitos nas penas, 

linhas escuras transversais nas penas indicando 

problemas durante o crescimento, penas cortadas, 

bicadas, arrancadas ou em forma de canhão (ainda 

envoltas por uma fina camada de queratina) indicando 

penas novas em crescimento. As vezes, as penas apre-

sentam um aspecto "aglutinado" engordurado, 

molhado, que pode indicar também problemas 

nutricionais. A distribuição das penas no corpo das 

aves não é uniforme, de forma que existem áreas 

com muitas penas e outras sem penas. Algumas áreas 

em que não nascem penas são normais e seu local varia 

de espécie para espécie. Não deve ser confundidas com 

áreas em que a ave arrancou as penas ou, em razão de 

alguma doença, não cresçam mais penas. Observar ainda 

ectoparasitas, principalmente piolhos, pulgas, car-

rapatos, ácaros, insetos do tipo Mallophaga, moscas 

hematófagas, principalmente em pombos, nos quais 

vivem entre as penas e debaixo delas. 

Na pele deve ser analisada a coloração, para 

observar cianose, anemia ou hiperemia, mas lem-

brando que, dependendo da espécie, a pele pode 

ser pigmentada total ou parcialmente. A pele ou o 

subcutâneo ligeiramente esverdeado é indicativo 

de extravasamento de sangue há pelo menos dois 

dias e sua respectiva reabsorção. Reparar em fendas, 

crostas, lesões, escoriações, cicatrizes é fundamental. 

A pele em geral e principalmente em torno 

dos globos oculares também é avaliada quanto a 

sua elasticidade, indicando estados de hidratação 

ou desidratação. A hidratação também pode ser ava-

liada pela turgidez da veia ulnar, consistência e 

elasticidade da pele na região do pescoço e a pele 

que reveste os pés. Maior demora no retorno veno-

so, ou seja, tempo de preenchimento capilar, tam-

bém pode indicar hipoproteinemia, anemia, desi-

dratação ou choque. 

Cloaca/Temperatura Corporal 

As penas ao redor da cloaca devem ser avaliadas 

quanto a sua coloração. Em caso de biliverdinú-

ria podem ficar esverdeadas. Cuidado para não 

confundir com animal que foi medicado com re-

médio de cor verde como, por exemplo, a que-

micetina avícola, ou em cuja espécie as penas desse 

local são naturalmente esverdeadas. Fezes aderi-

das nas penas pericloacais podem indicar proble-

mas de disfunção da cloaca, poliúria ou enterite. 

Esse acúmulo de fezes também pode obstruir a 

saída, levando à retenção de fezes dentro da cloaca 

e do reto. Fezes e uratos retidos na cloaca resse-

cam e provocam formação de pedras cloacais que 

obstruem a saída de excrementos, lesionam a mu-

cosa e causam sangramento cloacal. 

Ainda na inspeção da cloaca deve-se observar 

a existência de prolapsos de cólon, útero, ureter 

ou mucosa cloacal. Como anatomicamente a cloaca 

é um local de chegada de produtos de origem re-

nal (urina), reprodutiva (ovos e espermatozóides) 

e digestiva (fezes), é possível, com auxílio de 

otoscópio, especulo vaginal ou especulo nasal 

humano, observar as respectivas saídas. 

Deve-se avaliar a borda e a mucosa da cloaca, 

reparando se há descamação, rachaduras, feridas, 

sangramento, espessamento, hiperemia local. Ao 

apertar lateralmente a cloaca, a mucosa fica expos-

ta, facilitando seu exame. São analisados coloração, 

superfície e eventual crescimento de tecido, comum 

na papilomatose. Nesse caso, o uso de solução de 

ácido acético a 5% (vinagre branco) pingada na 

mucosa suspeita poderá indicar papilomatose, caso 

a mucosa fique esbranquiçada. Se ela não mudar 

de cor, o teste para papilomatose foi negativo. 

Aproveitando-se a inspeção da cloaca, deve-

se medir a temperatura corpórea do animal. Ge-

ralmente a temperatura normal varia de 39 a 42°C 

(Fig. 15.26). Aves com temperaturas superiores 

podem estar com febre ou hipertermia em de-

corrência de esforço físico, transporte em ambiente 

fechado, exposição ao sol ou em lugar pouco ven-

tilado e muito quente. Nesses casos, as aves pos-

sivelmente apresentarão aumento da frequência 

respiratória, respiração e ofegante com o bico aber-

to. Poderão, ainda, estar com as asas abertas e 

afastadas do corpo e procurando água para beber 

ou se molhar. Temperaturas corpóreas acima de 

43 a 45°C podem ser incompatíveis com a vida 

da ave. 

Já a situação de hipotermia, temperaturas abaixo 

do normal, é perigosa e pode conduzir o animal à 
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Figura 15.26 - Demonstração de medida da temperatura 

corpórea pela cloaca em pomba (Columbia //V/a). 

morte. Considera-se hipotermia temperaturas cor-

porais inferiores a 38,5°G e que devem ser rever-

tidas o mais rápido possível, por meio de bolsas 

de água quente, lâmpadas ou placas aquecedoras, 

fluidoterapia aquecida, etc. Geralmente, o animal 

se apresenta com as penas eriçadas, pouca ativi-

dade física, apático, desatento aos acontecimen-

tos a sua volta e quase sempre deitado no fundo 

da gaiola. 

Glândula Uropigiana 

Esta glândula presente só em algumas espé-

cies de aves fica localizada na região dorsal do fi-

nal da coluna vertebral (pigóstilo). Esse órgão pro-

duz substâncias utilizadas na impermeabilização 

das penas. Na inspeção dessa glândula observa-

se a coloração, que deverá ser clara e homogénea, 

seu conteúdo amarelado e a superfície lisa. Algu-

mas das anormalidades incluem perda de penas 

no local, mudança de cor, alterações na superfície 

e aumento de volume em consequência de obs-

truções ou neoplasias. 
 

Palpação 

A palpação poderá ser feita em qualquer par-
te das aves, tentando se definir alguns dos seguintes 
itens. 

 

• Tamanho: é possível delimitar de onde até onde 
se estende a alteração? Medir as dimensões 
ou comparar seu tamanho com algum objeto 
conhecido? Trata-se de uma alteração profunda 
ou superficial? 

• Simetria: ao se palpar estruturas pares pode 
ser observado se existe simetria, semelhanças 
ou diferenças entre elas. 

• Localização: em alguns casos, a palpação po 
derá indicar se houve deslocamento de estru 
turas em relação ao seu local de origem. 

• Consistência: pela sensação do tato deverá ser 
definido se a consistência é semelhante a lí 
quidos, tecido firme ou gases ou se há intera- 
ção de várias consistências. 

• Mobilidade: a palpação poderá indicar se a al 
teração é móvel, fixa ou tem comunicação com 
outras partes do corpo. No caso de ossos deve- 
se palpar fraturas e luxações. 

• Temperatura: neste exame também poderá ser 
palpado se a área em questão está mais quen 
te ou mais fria em relação ao restante do or 
ganismo, indicando um processo inflamatório 
ou não, uma vascularização adequada ou não. 

• Sensibilidade: o animal ao ser palpado poderá 
demonstrar dor ou sensibilidade acentuada, 
sugerindo tratar-se de um processo doloroso. 

A palpação da região cervical é muito impor-
tante para avaliar o esôfago e o inglúvio, nas espé-
cies de aves que o apresentam. O objetivo é pal-
par a presença de conteúdo alimentar ou corpos 
estranhos. Em columbiformes, após o nascimento 
dos filhotes, a parede do inglúvio dos pais se apre-
senta mais espessada por causa da produção do "leite 
de papo", que é uma secreção branca e serve como 
alimento para os filhotes recém-nascidos. O 
inglúvio, quando preenchido em filhotes, é bem 
visível e apresenta de l a 3 movimentos peristál-
ticos por minuto. 

A região abdominal também pode ser palpada, 
lembrando que normalmente a região da ponta 
caudal do osso esterno até os ossos pubianos deve 
ser reta ou ligeiramente côncava. Distensão do 
abdome em direção ventral indica uma maior ocu-
pação do espaço dentro da cavidade e que em-
purra a parede abdominal. A causa dessa disten-
são pode ser presença de ovos, ascite, neopla-
sias, aumento de volume de órgãos, alças intes-
tinais repletas e distendidas, com presença de 
gases, etc. Deve-se ter cuidado na palpação da 
cavidade quando ocorrer ascite, pois uma ruptura 
de saco aéreo e entrada de líquido para dentro 
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deste poderá asfixiar o animal. Em caso de fê-
meas com ovos no oviduto o cuidado também 
deve ser maior, pois a palpação incorreta poderá 
quebrar a casca do ovo, lesionando o oviduto e 
provocando intensas hemorragias. 

A palpação ainda é útil na avaliação de altera-
ções na região subcutânea e.m todo corpo, na qual 
podem ser encontrados lipomas, hérnias, neopla-
sias, enfisema subcutâneo, abscessos, hiperplasia de 
tireóide, corpos estranhos, edemas, etc. 

Como não existem alvéolos e o pulmão não 
é um saco de fundo cego, pois tem comunicação 
com os sacos aéreos, os ruídos do ar circulando 
pelos pulmões não são percebidos. Da mesma 
maneira, pelo fato de não haver um diafragma que 
separe as duas cavidades, os batimentos cardía-
cos predominam, principalmente em aves de 
pequeno porte, em qualquer parte do corpo do 
animal, interferindo muito com os possíveis ruí-
dos respiratórios. 

  

Ausculta/Percussão 

As técnicas de ausculta e percussão amplamen-
te descritas e aplicadas em mamíferos são menos 
aplicadas na prática da medicina aviária. A expli-
cação para essa diferença está baseada na anato-
mia e na fisiologia respiratória das aves, que são 
bem distintas dos mamíferos. 

A aves não apresentam diafragma e, com isso, 
não existe uma divisão da cavidade em torácica 
e abdominal. Assim os órgãos estão todos em uma 
única cavidade denominada celomática. Além dis-
so, os pulmões são fixos entre as costelas e não 
se expandem. O pulmão também não é consti-
tuídos por alvéolos, mas sim por parabrônquios 
(unidade funcional do pulmão das aves), cons-
tituído por inúmeros capilares aéreos e capilares 
sanguíneos que estão entrelaçados e nos quais 
ocorre a hematose. Os sacos aéreos são respon-
sáveis pela circulação de ar pelos pulmões (em 
torno de nove, variando com a espécie) e que 
estão distribuídos por toda a cavidade celomática. 
Essas delgadas membranas dos sacos aéreos es-
tão fixas nas paredes da cavidade e, assim, ao 
movimentar as musculaturas intercostal e abdo-
minal, os sacos aéreos são distendidos e preen-
chidos por ar na inspiração e comprimidos e 
esvaziados na expiração. Alguns autores indicam 
o uso de estetoscópios pediátricos para facilitar 
a ausculta. 

A frequência cardíaca normal varia de 45 a 600 
batimentos por minuto e a frequência respiratória 
de 6 a 120 movimentos por minuto. Os ruídos 
inspiratórios são descritos como sendo mais cur-
tos e mais intensos, ao passo que os da expiração 
são mais longos e menos intensos. 

Os estertores úmidos, conhecidos nos mamí-
feros, são raros nas aves. Geralmente, ruídos res-
piratórios estão associados com problemas nos stnus, 
estenose traqueal, alterações na siringe ou proble-
mas nos sacos aéreos. 

Olfação 

Trata-se de uma técnica em geral pouco uti-
lizada. A capacidade olfativa do ser humano tam-
bém não é tão desenvolvida como em alguns ani-
mais, mas pode ser muito eficaz em alguns ca-
sos. As fezes de aves na sua maioria não apresen-
tam odor forte. Nas aves carnívoras existe um 
cheiro mais intenso e característico em razão da 
alimentação exclusivamente de proteína animal. 
Um odor azedo e pútrido frequentemente está 
associado a candidíase, alterações da flora gastroin-
testinal e abscessos no aparelho digestório. Aves 
que ingerem muita gordura, principalmente de 
origem animal, podem apresentar no corpo um 
odor rançoso. 

Exames Complementares 

Introdução 

Os exames complementares, entre eles os 

laboratoriais, são excelentes auxílios na semiologia 

e no diagnóstico das afecções dos animais, porém 

algumas considerações são fundamentais. Alguns 

exames, como de fezes e de urina, não necessi-

tam de contenção da ave para colheita do mate-

rial, portanto, podem ser realizados sem restri-

ções. Porém existem outros como exames de san-

gue, punção biopsia aspirativa, exames radiográ-

ficos, etc. que necessitam de contenção física ou 

química e que podem representar um risco mui-

to alto para o animal comparado com o resultado 

que possa ser obtido. 

Antes de tomar a decisão de colher material 
da ave contida, deve-se avaliar se o esforço do 

animal (estresse) compensará os possíveis resul-

tados dos exames. Jamais o estresse sofrido pelo 

animal deverá ser maior que os benefícios dos 

exames. 
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Esforço (Estresse, Contenção) 
versus Benefício (Esclarecimento 

no Diagnóstico) 

Nesse ponto, o bom senso do profissional é 

fundamental, pois só se deve submeter o animal a 

uma contenção física ou química, para realização 

de exames complementares, se as condições físi-

cas do paciente a permitirem. Não adianta colher 

o material e logo após o paciente vir a óbito em 

consequência do estresse da contenção ou da perda 

da aparentemente pequena quantia de material 

colhido. Dependendo da situação (hipotermia, de-

sidratação, anemia, hipoglicemia, choque, desnu-

trição, etc.) precisa-se estabilizar as condições gerais 

do animal primeiro, para posteriormente realizar 

a contenção e colheita do material, visando sem-

pre o melhor para a ave. 

Exames Laboratoriais 

Exame de Sangue 

Enquanto na clínica de animais domésticos 

o exame de sangue (hemograma e bioquímico) é 

realizado rotineiramente, nas aves silvestres deve-

se levar em conta alguns detalhes: 

• Qual o objetivo do exame? O que quero des 

cobrir? Existe outra técnica que poderia ava 

liar esta questão? 

Essas perguntas são importantíssimas para não 

optar por um exame apenas de rotina, mas sim 

sabendo no caso específico qual exame será me-

lhor, qual trará mais resultados, com o menor so-

frimento ou prejuízo para o animal. Caso a ave seja 

muito pequena, por exemplo, um canário pesan-

do 15g (tendo l,5mL de sangue total) e que es-

teja muito debilitado, é necessário chegar a algu-

mas conclusões como anemia, desidratação, por 

meio de outras técnicas (por exemplo, elasticida-

de de pele e coloração das mucosas) sem depen-

der do exame sanguíneo. 

• Volume de sangue necessário: nas aves, o volume 

sanguíneo corporal total corresponde a apro 

ximadamente 8% de seu peso corpóreo, ou 

seja, um papagaio pesando 400g (bom esta 

do nutricional) tem em torno de 32mL de 

sangue total. No máximo, ainda consideran 

do que se trata de animal debilitado, o volu- 

me que poderá ser colhido é de l a 2mL. Como 

a relação célula versus porção líquida é maior 

que nos mamíferos (hcmatócrito aproxima-

damente em torno de 48 a 56%), a quanti-

dade de soro obtido é bem menor, dificul-

tando a realização de exames bioquímicos do 

sangue. Deve-se lembrar também que a co-

lheita do volume de sangue, mesmo sendo 

pequena, ocorre de forma relativamente rá-

pida, podendo causar uma certa descompen-

sação no animal. Dependendo do exame que 

se deseja realizar, o volume necessário é muito 

além do que a ave poderá dispor, sem apre-

sentar sérias consequências. Porém, alguns 

exames, como o esfregaço sanguíneo que 

necessita apenas de uma gota de sangue e 

um micro-hematócrito que gasta mais 3 a 4 

gotas de sangue, poderão trazer inúmeras res-

postas e sobrecarregam muito pouco a ave. 

Alguns dados que podem ser obtidos a partir 

do esfregaço de sangue e do micro-hemató-

crito são: contagem diferencial de leucóci-

tos, morfologia das células sanguíneas, hema-

tócrito, proteína plasmática, hemoparasitas 

e coloração do plasma sanguíneo. A colheita 

de algumas gotas de sangue pode ser feita 

através do corte da unha (Fig. 15.27), tanto 

para o esfregaço como para preencher um tubo 

capilar (Fig. 15.28). 

Estresse da contenção física: dependendo do ta-

manho da ave e de sua situação de saúde, con-

tenção e colheita de sangue podem ser fatais. 

Sempre deve ser avaliado antes se o animal terá con-

dições de suportar essas intervenções e se o exame 

a ser realizado realmente é tão significativo para 

arriscar a vida fragilizada do paciente. Valores 

normais (padrão) de referência da espécie em 

questão: trata-se de uma exigência básica. 

 

 

Figura 15.27 - Corte de unha em canário belga para co-

lheita de gotas de sangue para esfregaço ou micro-hema-

tócrito. 
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Figura 15.28 - Colheita de sangue em capilar obtido a partir 

do corte de unha em canário belga. 

Sem os valores normais da espécie, não com-

pensa todo o estresse e risco da contenção e da co-

lheita, se depois não se pode concluir nada dos 

resultados obtidos por falta de parâmetros de 

normalidade para comparar. Lembrete: os valores 

hematológicos das aves podem variar com espécie, 

idade, sexo, fotoperíodo, atividade reprodutiva, 

clima, estado nutricional e doenças. Frequen-

temente, por carência de dados nacionais, com-

param-se os resultados obtidos com padrões 

internacionais. Convém lembrar que as mesmas 

espécies de aves mantidas em outros países sob 

outras condições climáticas, nutricionais e de 

manejo apresentam valores hematológicos muito 

distintos, dificultando uma comparação.  

• Local da colheita: dependendo da espécie de ave, 

existem vários locais para colheita de sangue. 
O local de mais fácil acesso é a veia jugular direita 

(Figs. 15.29 a 15.31), pois na maioria das espé-

cies das aves a veia jugular esquerda é bem menos 

desenvolvida e mais difícil de ser acessada. Em 

aves com pele mais grossa ou obesas e que apre-

sentam uma camada subcutânea de tecido 

adiposo (anseriformes, galiformes), a visualização 

da veia jugular é mais difícil, devendo-se ori-

entar em alguns casos apenas pela anatomia. 

Lembrando que a jugular corre lateralmente 

no pescoço entre a traquéia (ventral) e a colu-

na cervical (dorsal). Cuidado: o esôfago corre 
ao lado da jugular e não deverá ser afetado 

durante a colheita de sangue! 

Em columbiformes não existe uma veia ju-

gular definida, nem direita, nem esquerda, pois 

esse grupo de aves apresenta um plexo venoso 

denominado de Plexus arteriosas etvenosus intracu- 

 
 
Figura 15.29 - Demonstração da jugular direita em perdiz 

brasileira (Rhinchotus rufescenses) adulta. Em algumas 

espécies é necessário remover as penas do local para fa-

cilitar a visualização. 

 

-> 

Figura 15.30 - 

Demonstração da 

jugular direita em filhote 

de ema (Rhea 

americana). Como as 

penas são muito curtas 

no local, não há 

necessidade de 

arrancá-las. 
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Figura 15.31 - Demonstração da jugular direita em caná-

rio belga. Em algumas espécies não é necessário remover 

as penas do local. 

taneous seu subcutâneas collaris, do qual não é pos-

sível colher sangue, portanto a colheita nessas 

aves deve ser feita através da veia ulnar ou do 

tarso (Fig. 15.32). 

Muitos autores também citam as veias inter-

nas da asa para colher sangue, porém como a veia 

é muito fina e apresenta uma leve curvatura e a  

 

Figura 15.32 - Demonstração da veia do tarso em pomba 

(Zenaide auriculata). 

agulha é reta, uma ruptura é muito fácil de ocor-

rer e causar intensos hematomas com considera-

das perdas de sangue para o animal.  

Os materiais mais adequados para colheita de 

sangue em aves pequenas são a seringa de insuli-

na (ImL) e a agulha de insulina (13 x 4). Uma 

seringa maior pode causar um vácuo muito forte, 

colabando o fino vaso e impedindo a saída do san-

gue. Em aves maiores (acima de 2kg de peso cor-

póreo) como gansos, emas e avestruzes, depen-

dendo da idade, pode-se utilizar agulhas com ca-

libre maior (25 x 7) e seringas de 3mL.  

Exame de Fezes 

Como a maioria das aves excreta os uratos e as 

fezes de uma só vez, deve-se ter cuidado ao colher 

a amostra de fezes para não pegar os uratos, pois 

estes dificultam muito o exame direto das fezes. O 
exame direto das fezes frescas, em lâmina de mi-

croscopia coberta apenas por uma lamínula e sem 

coloração, permite observar protozoários flagelados 

(Giardia sp., Trichomonas sp.) ainda vivos, bem como 

oocistos de coccídeos (Isospora spp., Eimería spp.), 

bactérias, leveduras, células sanguíneas e cristais 

de uratos. As fezes devem ser colhidas imediata-

mente após a evacuação e analisadas em seguida. 

Alguns parasitas como os flagelados morrem rapidamente 

(dentro de aproximadamente 30 minutos) f ora do corpo 

do animal. Portanto, se a suspeita é de flagelados, 

deve-se colher fezes frescas e ter um microscópio 
próximo para poder analisar a amostra. Se por ven-

tura o animal não evacuou e existe urgência em fazer 

exame de fezes, pode-se colher uma pequena quan-

tidade de fezes através de swab de cloaca. Utiliza-

se um cotonete limpo e seco introduzindo na cloaca 

e fazendo movimentos circulares raspando a pare-

de da cloaca. Ao retirar o cotonete, o material que 

aderiu deve ser colocado em uma lâmina de micros-

cópio e, se necessário, molhado com solução fisio-

lógica morna para ser observado imediatamente após 

(Fig. 15.33). Utiliza-se microscópio de luz comum 

com objetiva de aumento de lOx ou 15x. Os pro-
tozoários geralmente estão se locomovendo rapida-

mente pela lâmina. 

O exame de fezes por flutuação, também co-

nhecido pelo método de Willis, utilizando solução 

de cloreto de sódio (NaCl) saturada, é eficaz para 

concentrar e detectar ovos de helmintos e oocistos 

de coccídeos, mas necessita de uma quantidade maior 

de fezes. Se for fazer um exame de fezes, por exem-

plo, de um beija-flor, o exame direto será mais efi-

caz do que o de flutuação. 
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Figura 15.33 - Esfregaço de swab de cloaca em lâmina de 

microscópio. 
Figura 15.34 - Hematúria ou hemoglobinúria em papa-

gaio com intoxicação por metais pesados (chumbo).  

  

Caso necessário pode-se fazer o esfregaço de 
uma pequena amostra de fezes e corar pelo mé-
todo de Gram para detectar bactérias Gram-posi-
tivas e Gram-negativas, fungos, células inflama-
tórias e hemácias. Normalmente encontra-se com 
objetiva de grande aumento de 100a 200 bacté-
rias por campo, das quais 60 a 80% são bastone-
tes Gram-positivos e 20 a 40%, cocos Gram-posi-
tivos. A composição bacteriana das fezes varia com 
espécies, faixa etária, entre outros fatores. 

Outro exame fácil de realizar é a medida do 
pH que normalmente varia de 6,5 a 7. Estando 
acima de 7,5 favorece o desenvolvimento de leve-
duras e bactérias (Enterobacteriacea). 

Exame de Urina 

O material deve ser colhido imediatamente 
após a excreção, utilizando apenas a parte líquida 
sem os uratos (fios esbranquiçados). Os exames 
realizados incluem medida de pH, análise dos se-
dimentos, glicose, densidade. As principais anor-
malidades são hematúria, hemoglobinúria, quan-
do a urina fica avermelhada, cor de tijolo (Fig. 15.34). 
A urina com coloração esverdeada pode indicar he-
mólise ou hepatopatia. 

Outros Exames 

Como muitas vezes o histórico é fraco ou 
não existe, como no caso de animais de vida li-
vre, os exames de secreções, vómitos, punções 
de líquidos cavitários, massas ou aumentos de 
volumes podem ser muito úteis. Amostras fá-
ceis de obter e que elucidam muitos detalhes 
são os swab de inglúvio. Por meio de cotonetes 
compridos é colhido esfregaço da mucosa do 
inglúvio (Fig. 15.35) para avaliar a presença de 

 

Figura 15.35 - Colheita de swab do inglúvio em pomba. 

flagelados, bactérias, leveduras, etc. O material 
é depositado em uma lâmina de vidro (Fig. 15.36) 
e observado no microscópio de luz com aumento 
de 15x e 20x. 

Dependendo da espécie de ave e da doença 
que se queira diagnosticar, já existem exames so-
rológicos disponíveis no mercado. 
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II 

Figura 15.36 - Esfregaço de swab do inglúvio em lâmina 

de microscópio. 
Figura 15.38 - Posicionamento látero-lateral da ave para 

realização de exame radiográfico. 

  

Exames Radiográficos 

A técnica radiográfica é de extrema impor-

tância e amplamente utilizada na semiologia de 

aves silvestres. Como em toda técnica radiográfica, 

devem ser respeitadas e seguidas as normas de seguran-

ça durante a operação do equipamento utilizando aven-

tais e luvas de chumbo. A regulagem do aparelho 

(quilovolts e miliampères) deve ser de acordo com 

o tamanho da ave. A revelação também deverá 

ser padronizada para evitar interferências no re-

sultado final. Pelo reduzido tamanho das aves, 

na maioria das vezes, é possível radiografar em 

uma única chapa todo o corpo do animal. Sempre 

que possível deverão ser feitas duas posições (ventridorsal 

e látero-lateral) para poder visualizar todas as es-

truturas. Importante lembrar a sobreposição do 

osso esterno com a coluna vertebral na posição 

ventridorsal (Fig. 15.37) e as articulações coxo-

femorais e umeroescapulares direita e esquerda, 

na posição látero-lateral (Fig. 15.38). Na posição 

ventridorsal, as asas ficam lateralmente ao corpo 

e os membros posteriores esticados paralelos  

 

e caudalmente. Na posição lateral, as asas devem 

ficar paralelas distendidas dorsalmente, enquanto 

os membros posteriores ficam esticados 

ventrocaudalmente, para não ficarem sobrepos-

tos com órgãos cavitários. 

A ave pode ser fixada manualmente em cima 

do chassi ou contida com auxílio de contenção 

química, como a anestesia inalatória com isoflurano 

e metoxiflurano. Para um perfeito posicionamen-

to são utilizados fitas adesivas ou fios. No exte-

rior, os autores frequentemente citam fixadores 

rígidos de acrílico, nos quais as aves são posiciona-

das e depois fixadas, mas muitas vezes o tempo e 

o estresse até fixar todas as extremidades é maior 

do que uma contenção manual. 

Radiografia Comum 

A finalidade desta é visualizar os sistemas es-

quelético, digestório (esôfago, inglúvio, proventrí-

culo, ventrículo, intestinos, fígado), renal e respi-

ratório (traquéia, siringe, pulmão, sacos aéreos), entre 

outros órgãos. Convém lembrar que a radiografia não 

dá um diagnóstico, mas sim indica alterações de densidade, 

tamanho, forma, posição, fraturas e luxações, presença de 

corpos estranhos, fluidos, gases, etc. e que são sugestivos de 

um provável diagnóstico. 

Radiografia Contrastada 

Realizada com sulfato de bário (2,5 a 5mL/100g 

de peso vivo), como material de contraste, aplica-

do via oral (sonda). Esse material não é absorvido 

pelo trato digestório, passando inerte e apenas 

marcando na radiografia como material radiodenso. 

Dependendo da espécie, aproximadamente após 

 

Figura 15.37 - Posicionamento ventrodorsal da ave para 

realização de exame radiográfico. 



2h (em psitaciformes granívoros) o trato digestório 
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inteiro estará demarcado. Em tucanos e araçaris 

esse tempo é de apenas 45 a 60min, enquanto 

em aves carnívoras (rapinantes) pode ser mais 

longo. Nos pinguins, por exemplo, demora apro-

ximadamente 12 horas até o contraste sair pela 

cloaca. O objetivo dessa técnica é observar o tempo 

de passagem do contraste,.tamanho dos compar-

timentos do sistema digestório, sua posição, for-

ma, superfície (mucosa e serosa) e eventual des-

locamento de órgãos. 

Endoscopia 

A finalidade desta técnica inclui laparoscopia 

exploratória, sexagem e colheita de biópsias, além 

de inspeção da traquéia até a siringe, esôfago, inglúvio 

e cloaca. Porém, só pode ser feita em animais com 

pelo menos lOOg de peso vivo e sob anestesia ge-

ral. Além do conhecimento da técnica de acesso e 

de anestesia é necessário o equipamento. Normal-

mente, utiliza-se um atroscópio humano de haste 

rígida com diâmetro variando entre 1,9 e 2,7mm e 

diversos comprimentos. O equipamento deverá estar 

adequamente esterilizado. 

SEMIOLOGIA DE MAMÍFEROS 

SILVESTRES 

Introdução 

A classe dos mamíferos, a mais recente den-

tro da escala evolutiva dos animais, tem aproxi-

madamente 6.000 espécies. Os mamíferos são 

encontrados em todo o planeta desde regiões ge-

ladas (urso polar, focas, algumas baleias), até re-

giões desérticas (raposa, suricata), nos mares (ba-

leias, golfinhos), rios e lagoas de água doce (pei-

xe-boi, boto, ariranha, lontra), matas (primatas), 

savanas (girafa, elefante, rinoceronte), altitudes 

extremas (vicunjas, alpacas, lhamas), entre outras. 

Eles se deslocam pelo andar (praticamente os 

terrestres), nado (peixe-boi, baleia, foca, leão-

marinho, lobo-marinho) e voo (morcegos). As prin-

cipais características dos mamíferos são: 

• Todos os mamíferos, com exceção do ornitorrinco 

(bota ova, mas amamenta os filhotes) e os 

marsupiais (filhote nasce ainda em fase embri-

onária), geram filhotes capazes de viver e to-

talmente desenvolvidos. 

 

• Com exceção de baleias, golfinhos e outros 

mamíferos aquáticos, apresentam a pele co 

berta por pêlos parcial ou totalmente.  

• Têm glândulas de leite e tetas para alimenta 

rem a prole. 

• São homeotérmicos, ou seja, mantêm constante 

sua temperatura corpórea por glândulas sudo 

ríparas, cobertura de pêlos ou camadas de 

gordura no subcutâneo. 

• Sistema cardiovascular composto de coração 

tetracavitário e as hemácias são anucleadas. 

• Presença de diafragma e conseqúcntemente 

subdivisão em cavidade abdominal e cavida 

de torácica com pressão negativa, auxiliando 

na respiração. 

• Um esqueleto bem desenvolvido com quatro 

membros para locomoção e sempre sete vér 

tebras cervicais. 

• Presença de arcada dentária bem desenvolvi 

da, com exceção de alguns edentatas. 

Técnicas Semiológicas em 
Mamíferos Silvestres 

As técnicas utilizadas para realizar a semiolo-

gia desse grupo de animais não fogem muito da 

semiologia tradicional apresentada em capítulos 

anteriores, porém a forma de como lidar com o 

animal silvestre é que vai variar um pouco. As per-

guntas referentes à anamnese e à inspeção de 

recinto podem ser aplicadas a qualquer animal e 

por isso estão no início do capítulo como assunto 

geral. Posteriormente, serão descritas algumas 

características anatomofisiológicas e formas de con-

tenção específicas dos grupos abordados. 

Anamnese 

A seguir estão relacionadas as principais pergun-

tas que devem ser feitas ao responsável pelo animal, 

lembrando que pode ter adaptações para cada caso. 

Em mamíferos provenientes de vida livre, geralmen-

te não se tem a quem fazer perguntas; nesse caso, 

passaria direto para as outras etapas semiológicas. Deve-

se fazer as perguntas na seguinte sequência: 

• Perguntas relacionadas com o responsável pelo 

animal e o ambiente/local no qual está o re 
cinto/gaiola do animal. 

• Perguntas referentes ao recinto do animal.  

• Perguntas referentes ao animal. 
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Perguntas Relacionadas com o Responsável 
pelo Animal e o Ambiente/Local no qual Está 
o Recinto/Gaiola do Animal 

• Quem é responsável pelo animal? Quem tra 

ta do animal: Essa pessoa sempre será a que 

terá a maior quantidade de informação e as 

informações mais corretas e detalhadas. 

• Quanto tempo por dia ocupa-se com o animal? 

Dá muito trabalho cuidar dele? Essas pergun 

tas visam conhecer o envolvimento do proprie 

tário com o animal. Muitas espécies de ma 

míferos na vida livre vivem em bandos e, 

quando são mantidas em cativeiro, solitárias, 

sofrem com essa condição e podem apresen 

tar alterações comportamentais. Com essas per 

guntas também é possível saber qual a impor 

tância do animal para o proprietário. 

• Qual é a idade do animal ou há quanto tem 

po convive com ele? Essa informação é im 

portante para estimar a idade do animal. Mui 

tas vezes, o animal já chegou adulto ou foi 

repassado de uma pessoa para outra e eles 

não têm ideia da idade. As informações de 

uma pessoa que convive com o animal há 

anos com certeza terão mais importância do 

que as informações de uma pessoa que tem 

o animal há uma semana. 

• Como é o local em que o animal vive? Recebe 

chuva? Bate sol (esporadicamente, constan- 

temente, nunca)? E um lugar ventilado, are 

jado? Úmido? Muito quente? As condições cli 

máticas podem interferir no estado de saúde 

do animal. 

• Foi recentemente realizada reforma na casa? 

Pintura? Trabalhos relacionados com muita 

poeira, como raspar o piso, lixar paredes, etc.? 

Alguns animais são muito sensíveis e podem 

apresentar alergias. 

• Gomo é feita a limpeza do ambiente próxi 
mo ao recinto? Quais produtos são utiliza 

dos? Qual a frequência dessa limpeza? Utili 

za cera? Produto para limpeza de carpete? Clo 

ro? Amoníaco? 

• Existe alguma pessoa atualmente doente, ou 

que esteve doente um tempo atrás, convivendo 

com o animal em questão? Lembrar das inú 

meras zoonoses e antropozoonoses que devem 

ser investigadas. 

• Foram utilizados, na casa ou próximos da gai 

ola, inseticidas ou veneno para combater ra 

tos, baratas, formigas, pernilongos? 

Perguntas Referentes ao Recinto do Animal 

Perguntas a respeito da gaiola só serão feitas 
se a gaiola na qual o animal é encaminhado não for 
a mesma na qual ele vive ou se o animal vive cm 
um recinto grande e que não veio junto. Ou ainda 
se o mamífero vive solto como em recinto de zo-
ológico ou parques. 

• Existe convivência direta ou próxima com ou 
tros animais domésticos ou silvestres? Foi fei 
ta alguma aquisição recente de outro animal? 
Quando? Existe outro animal convivendo que 
esteja doente atualmente ou esteve doente há 
algum tempo? Essa pergunta elucida possível 
doença contagiosa ou traumatismo entre ani 
mais. O mamífero tem acesso a plantas? Quais? 
Lembrar que pode haver ingestão de plantas 
ornamentais que sejam tóxicas. 

• Qual é o tamanho do recinto? Para cada espé 
cie existe uma necessidade mínima de espa 
ço, para se alimentar, locomover, ocupar, dor 
mir, esconder, reproduzir, etc. 

• O que existe dentro do recinto? Galhos, di 
versos andares, brinquedos, caixa para dormir, 
caixas para o animal defecar e urinar (caixa 
sanitária)? 

 

- Em relação aos comedouros e bebedouros, 
de que material são? Como estão dispostos 
dentro da gaiola? Têm um tamanho, formato 
adequado para o hábito alimentar do ma 
mífero? 

- Em relação a caixas para dormir, brinque 
dos, caixa sanitária, quais são suas disposi 
ções? O animal utiliza-os? 

 

• Como é feita a higiene do recinto e de seus 
acessórios (comedouros, bebedouros, ninhos, 
brinquedos, caixa sanitária)? Qual é o produ 
to utilizado? Com qual frequência é feita a 
higiene? 

• De que material é feito o recinto c qual seu 
estado de conservação (Enferrujado? Galva 
nizado? Pintado/esmaltado? Recém-compra- 
do?) Dependendo do hábito do animal ele pode 
roer e lamber o recinto e se intoxicar ou inge 
rir corpos estranhos. 

• De que material é o fundo do recinto? Forra 
do com quê? Jornal, papelão? Papel pardo, 
tingido, serragem, panos, areia, terra, pedras? 
Existem animais que têm hábito de mastigar 
ou comer a forração, ingerindo corpos estra 
nhos, além de poder se intoxicar com a tinta 
de jornal ou outras. Se não houver fundo for- 
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rado na gaiola, apenas a grade, dependendo do 

tamanho, pode ser um risco para enroscar as 

patas ou unhas e se machucar. 

Perguntas Referentes ao Animal 

• Qual a origem do animal (nascido em cativeiro 

ou em vida livre)? Veio para o cativeiro ainda 

filhote ou já adulto? Uma grande parte dos 

mamíferos (roedores, ferreis), que são mantidos 

como animais de estimação, já é criada em cati 

veiro para esse fim, mas, por exemplo, pequenos 

primatas (sagiii e mico) frequentemente ainda 

são capturados em vida livre quando filhotes e 

vendidos ilegalmente. O manejo de um animal 

proveniente de vida livre requer outras atenções 

do que os nascidos em cativeiro. 
• Enquanto era filhote, qual foi a sua alimenta 

ção? Qual é a alimentação atual? Como é o 

apetite (Seletivo? Exagerado?) O que ele mais 

gosta de comer? Nunca perguntar se o apeti 

te é normal, pois nem sempre o proprietário 

sabe considerar o que é um apetite normal. 

Caso a resposta seja sim, você ficará em dúvi 

da sobre o que ele, que não é um profissional 

da área, entende por normal. Para saber o 

consumo de alimento, pode perguntar se pre 

cisa recolocar comida várias vezes ao dia ou se 

sobra comida. 
• O animal recebe algum suplemento de vita  

minas, sais minerais? 

• Foi trocada a ração/alimentação do animal 

recentemente? 

• Quando foi a última vez que ele comeu? É 

uma questão fundamental pois o animal pode 

estar em quadro de hipoglicemia que, depen 

dendo da espécie, é comum e pode ser incom 

patível com a sobrevida, se o animal não for 

atendido a tempo. 

• O que é oferecido para beber? Água mineral 

ou de torneira? Café com leite? Refrigerante? 
Suco? Bebida alcoólica? Muitos animais de 

estimação apresentam convivência exagerada- 

mente íntima e ficam juntos na mesa das 

pessoas, ingerindo o mesmo alimento e bebi 

das dos seres humanos. 

• Qual é o volume de consumo de líquidos do 

paciente? Como a maioria dos proprietários 

não sabe informar volumes precisos, é mais 

fácil perguntar o tamanho do bebedouro e 

quantas vezes é reabastecido por dia. A vasi 

lha de água oferecida é ao mesmo tempo  

utilizada para banhos? Caso positivo, o con 
sumo final não provém apenas de ingestão.  

 

• O animal fica restrito ao recinto ou tem aces 

so livre pela casa e outros locais? Dependendo 
do animal ele pode se refugiar em pequenos 

lugares e buracos, pode não ser visto e aci 

dentalmente ser pisado ou prensado na por  

ta. Pode ainda escalar janelas, armários e ou 

tros objetos altos e cair destes. Ter contato 

com panelas, água, óleo quente e fogo na co 

zinha, acesso a tomadas, roer fios elétricos,  

entrar em motores e máquinas, ter acesso a 

produtos de limpeza, tóxicos, cáusticos. Sair 

para rua e ser atropelado. Os animais mais  

curiosos que saem do seu recinto podem in 

gerir uma infinidade de objetos estranhos,  
causando problemas gástricos, entre outros.  

• Qual é a rotina/comportamento normal do ani 

mal? Agressivo? Carinhoso com uma ou outra 

pessoa da casa? Houve alguma alteração? Se 

houve alteração de comportamento, é possível 

associar a algum fato ocorrido na casa, na famí 

lia ou no ambiente em que o animal vive. Por 

exemplo, reforma de casa, mudança de casa para 

apartamento, mudança de recinto, saída da pes 

soa referencial, chegada de nova pessoa (mari 

do, namorado), nascimento de um bebé na casa, 

aquisição de outro animal doméstico, filhote 

de cachorro, etc. 
• Em relação às fezes do animal deve-se per 

guntar: 
 

- Qual a sua cor? Lembrar que a coloração das 

fezes está diretamente relacionada com a ali 

mentação e a funcionalidade da digestão. 

- Qual o aspecto e o formato das fezes? Deve- 

se considerar que a fisiologia de digestão 

varia de espécie para espécie. Dessa maneira, 

as fezes de um roedor geralmente se apre 
sentam em forma de inúmeras "bolinhas" 

ou "gominhos", enquanto as fezes de um 

carnívoro ou primata já são mais semelhan 

tes às fezes dos seres humanos. 

- Qual a quantidade/frequência de defecação? 

Muitas vezes, o proprietário terá dificulda 

de em quantificar as fezes. Nesse caso, pode- 

se perguntar se há necessidade de trocar a 

caixa sanitária várias vezes ao dia. 

— Evite perguntar se as fezes são normais, pois 

não se sabe se a pessoa questionada enten-

de do aspecto normal das fezes do animal 
em questão. Pode-se perguntar se houve 

alteração das fezes em relação ao que eram 

antes. 

• Também é necessário fazer perguntas a res 

peito da urina. De que cor é? O animal urina 
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com frequência? Apresenta dificuldade para 

urinar? 

• O paciente tem histórico de reprodução? A 

fêmea já pariu alguma vez? O parto foi normal 

ou precisou de intervenção de médico veteri 

nário? Teve natimortos? Amamentou os filho 

tes? Eles sobreviveram? Se for macho, perguntar 

se alguma vez cobriu uma fêmea, se fecun 

dou e gerou filhotes. 

• O animal foi vacinado contra alguma doença? 

Qual? Tem comprovante de vacina? Qual foi a 

vacina utilizada? Quando ocorreu a vacinação? 

Quem aplicou e qual foi a via de aplicação? Essa 

pergunta é muito pertinente, pois a maioria das 

vacinas produzidas para cães e gatos domésti 

cos foi desenvolvida e testada em cães e gatos. 

Não devem ser utilizadas em outros mamífe 

ros e menos ainda em animais silvestres, pois, 

em muitos casos, podem induzir a doença con 

tra a qual deveriam proteger. Sua eficácia imu- 

nológica não foi testada nessa espécie. Não se 

sabe se produz anticorpos, quanto tempo du 

ram e se são eficazes. 

• Qual é a principal queixa ou observação do 

proprietário? 

• Há quanto tempo observa a alteração? Qual 

a sua evolução? Foi medicado pelo proprie 

tário? Qual o medicamento utilizado, dose,  

duração do tratamento e via de uso? Teve 

alteração após o tratamento? Caso se sus 

peite que o proprietário tenha feito alguma 

medicação, mas ele negue, pode-se fazer a 

seguinte pergunta: O animal está sofrendo 

há tanto tempo e o (a) senhor (a) não to  

mou nenhuma atitude, não deu nenhum re 

médio? 

• O paciente já foi apresentado antes a um 

médico veterinário? Qual foi o diagnóstico, 

tratamento, resultado? Quando se faz essa  

pergunta o objetivo não é controlar ou ava 

liar o outro profissional, mas sim aproveitar 

a experiência dele. Ou seja, se porventura  

ele receitou um certo medicamento e o pro 

blema do animal piorou, o tratamento esta  

va errado. Se, com o tratamento utilizado,  

não houve melhora, mas também não hou 

ve piora, é sinal que o medicamento tam 

bém não foi de eleição. Essas experiências 

prévias são interessantes para você não uti 

lizar o mesmo princípio novamente, saben 

do-se que não houve resultado desejado e,  

no caso de antibiótico, ainda pode causar  

resistência. 

  

Inspeçao 

A inspeção visa observar as mesmas três áreas 

consideradas na anamnese (ambiente próximo ao 

recinto, o recinto e o animal tanto a distância como 

contido). Pela inspeção serão confirmadas ou não as 

informações do proprietário, além de complementá-las. 

Dados fornecidos pelo proprietário nem sempre 

correspondem à realidade. Gomo a inspeção deve 

ser realizada após a anamnese, uma possível sus-

peita de diagnóstico poderá ser concretizada ou 

descartada. 

/nspeção do Ambiente 
Próximo ao Recinto 

Esta inspeção, em geral, só é realizada se o 

atendimento ocorre diretamente na propriedade. 

Quando o animal é encaminhado a clínica ou ao 

hospital veterinário, normalmente não se faz uma 

visita in loco. Porém, em alguns casos, essa visita 

pode se tornar necessária quando o tratamento 

não estiver respondendo ou se o animal apresen-

tar recidiva do problema, ao voltar para seu local 

de origem. A inspeção do ambiente próximo ao 

recinto também se torna necessária quando são 

recintos amplos de zoológicos ou criadores, em 

que se deve levar em conta a fonte de água, la-

gos, aos quais os animais tenham acesso, quali-

dade de pasto ou solo em que esses animais es-

tão, presença de restos de cerca, grampos ou outros 

objetos estranhos que possam ser ingeridos ou 

machucar os animais. Observar para onde vão os 

dejetos desses animais; rios, lagos em comum com 

outras espécies de animais; se há presença de ro-

edores e contato com outros animais em recintos 

adjacentes. 

Inspeção do Recinto 

O objetivo da inspeção do recinto é desco-

brir detalhes que estão em contato direto com o 

paciente e poderiam causar algum problema. A 
inspeção do recinto serve para confirmar ou não 

as afirmações feitas pelo proprietário durante a 

anamnese, como também eventualmente permitir 

algumas interpretações dos achados. 

Grades e telas. Qual a sua qualidade? De que 

material são feitas e qual o seu grau de conserva-

ção? Higiene? Grades muito moles ou com espaça-

mento muito grande podem ser destruídas pelo 

animal ou servir de ponto de fuga onde o animal 

fica preso e morre. 
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Pontos de fuga. Trata-se de locais que o ani-
mal deve ter à disposição para poder se refugiar 

ou esconder, quando sentir necessidade. Depen-

dendo da espécie, esses esconderijos podem ser 

moitas de plantas, paredes divisórias, caixas, troncos 

de árvores ocos, galhos com vegetação, telhas in-

vertidas, túneis de papelão, etc.  

Piso do recinto. Observar se a área útil é sufi-

ciente para a espécie em questão. Quanto à su-

perfície, se for lisa e escorregadia, o animal pode 

forçar os ligamentos e tendões dos membros pos-

teriores. Por outro lado, se a superfície for muito 

áspera, pode causar lesões nas plantas dos pés 
(pododermatite). A higiene desse piso é adequa-

da? O animal fica em contato com os produtos de 

limpeza (Pisa dentro? Lambe?). Existem frestas, 

rachaduras no piso, que permitem a instalação de 

agentes patógenos? 

Recintos aquáticos. No caso de recintos para 

mamíferos aquáticos, nos quais existem tanques 

de água ou pequenas piscinas, valem as mesmas 

questões anteriores, além de avaliar a qualidade 

da água. A água é trocada frequentemente? Trata-

se de água corrente? Filtrada? Tratada com produ-

tos químicos? Passa por outros recintos? Entra água 
de chuva que possa ser proveniente de campos ou 

plantações com uso de agrotóxicos? Inseticidas? 

Presença de esgoto urbano ou industrial? 

Bebedouro e comedouro. Observar a quantidade 

destes, se são compatíveis com a quantidade de 

animais no recinto, para saber se existe competi-

ção entre eles. O local de oferta de alimentos fica 

exposto ao sol, recebe chuva? O material do qual 

as vasilhas são fabricadas também deve ser consi-

derado. Lembrar que mamíferos com hábito de roer 

e quebrar as vasilhas correm risco se tiverem à dis-

posição vasilhas de vidro ou louça. As vasilhas devem 
ser limpas e o alimento colocado fresco diariamente. 

Para garantir uma limpeza melhor, as vasilhas de 

superfície lisa de metal, alumínio, aço inox ou plás-

tico são mais adequadas. As vasilhas de água mui-

tas vezes apresentam acúmulo de lodo e algas no 

fundo ou em alguns cantos difíceis de serem lim-

pos. Sugere-se deixar de molho por 24 horas em 

solução de hipoclorito de sódio. Comedouros de 

madeira não são indicados, pois não permitem se-

rem lavados com água, retêm umidade, sujeira e 

restos de alimentos nos cantos e frestas, favore-

cendo o desenvolvimento de fungos e micro-
organismos. 

Alimentação. Inspecionar o que é colocado à 

disposição para o animal e o que de fato o animal 

consome. Observar quanto à qualidade dos alimen- 

tos: são frescos? Embolorados? Têm odor de aze-

do? O alimento fica o dia todo disponível? Inclu-
sive à noite? Lembrar que a maioria dos mamífe-

ros diurnos não se alimenta durante a noite e vice-

versa. Dessa maneira, a comida que fica disponível 

à noite atrai outros animais e insetos. Deve-se ain-

da observar a quantidade de alimento oferecida e 

sua frequência. Alguns mamíferos apresentam uma 

fisiologia gástrica específica e necessitam de alimento 

disponível ao longo do dia, enquanto outros se ali-

mentam uma vez por dia. 

Evacuações. Quanto às evacuações deve-se 

lembrar que, diferentemente das aves e dos rép-

teis, os mamíferos excretam fezes e urina sepa-
radamente. Reparar na quantidade, no local em 

que é preferencialmente depositado, na colora-

ção e no aspecto em geral. O aspecto, a consis-

tência e a cor variam de acordo com a espécie 

do mamífero, a anatomia e fisiologia digestória 

e o alimento ingerido. A existência de alimento 

parcialmente digerido nas fezes, dependendo da 

espécie, pode ser normal ou é sugestiva de pro-

blemas de digestão, de absorção ou de hipermo-

tilidade do sistema gastrointestinal. Caso o ani-

mal, principalmente carnívoros, ingira presas 

íntegras (pintainhos, ratos, camundongos), nor-
malmente as partes indigeríveis (pêlos, penas) 

são eliminadas nas fezes, sem ser um sinal de 

problemas gástricos. 

A avaliação do odor é importante para suspei-

tar de alterações da flora e presença de sangue. 

Regurgitado /vómito. A ocorrência de vómito 

deve ser avaliada em relação a sua frequência 

(quantas vezes se repete ao longo do dia?), quan-

tidade ou volume eliminado de cada vez. Ainda 

deve ser dada atenção à coloração, composição 

(se é líquido, espumoso, se acompanha alimen-

tos, se tem muco, sangue ou corpos estranhos, 

pêlos, penas). Qual é o odor do material (aze-
do, fermentado, pútrido). Os felinos que se lam-

bem muito também ingerem muitos pêlos. Es-

ses animais têm o hábito e a necessidade de 

ingerir gramíneas para facilitar o vómito e eli-

minar os pêlos. 

Outros objetos. Às vezes são observados nos 

recintos objetos que servem para brincar ou dis-

trair, como animais de pelúcia, bonecas, brin-

quedos de plástico, panos, etc. Esses "brinque-

dos" podem se tornar muito perigosos para a 

saúde do animal se ele ingerir pequenos frag-

mentos. As vezes, os "brinquedos" são pinta-
dos com tintas tóxicas e podem prejudicar o 

animal. 
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Inspeção do Animal a Distância 

Inspeção do animal a distância (IAD) signi-

fica observar o animal sem se aproximar muito. É 

a distância máxima que se deve aproximar do ani-

mal, depende de cada indivíduo e é denominada 

distância de fuga. Cada animal apresenta um li-

mite até que ponto ele permite que se aproxime 

antes dele tentar fugir ou atacar. Durante a IAD 

deve-se ficar sempre a uma distância na qual consiga 

inspecionar o animal e ao mesmo tempo essa atitude não 

interfira com o bem-estardo animal. Deve-se lembrar 

que o estresse do ambiente novo (consultório), o 

transporte até lá e, às vezes, a troca de gaiola para 

poder transportar, já alteram o comportamento nor-

mal do animal e podem deixá-lo assustado. Ini-

cialmente, observa-se o animal como um todo, seu 

comportamento e depois analisa-se as diversas 

partes do corpo. 

Comportamentos/Atividades 

Durante a locomoção do animal podem ser 

observados perda de equilíbrio, incoordenação, 

eventualmente episódios de convulsões, etc. 

Observar se o animal se locomove normal-

mente, se não há paralisia ou claudicação em 

algum membro, se ele sustenta a cabeça, man-

tém a cabeça na posição certa (Fig. 15.39) ou 

com pescoço virado. Coelhos com afecções de 

ouvido comumente apresentam a cabeça virada 

lateralmente e as orelhas caídas (Fig. 15.40). 

Mas deve-se levar em conta que existem raças 

de coelhos que já mantêm as orelhas caídas nor-

malmente. 

Observar as atividades do animal, se ele está 

atento aos acontecimentos ao seu redor ou se está 

apático. Não confundir um animal aparentemente apático 

com atitude de um animal de hábito noturno que, 

durante o dia, estará com atividade reduzida. O 

animal está sonolento? Fica só deitado? Esse fato 

pode estar relacionado com comportamento nor-

mal do animal, horário do dia, temperatura am-

biente, mas também pode estar associado a qua-

dros de fraqueza, hipoglicemia, hipotermia, dores 

no corpo, traumas cranianos, lesões na medula ou 

nos membros (Fig. 15.41), etc. 

 

Figura 15.40- Inspeção a distância, avaliando a postura do 

animal com orelha caída e cabeça relacionada, não conse-

gue manter a cabeça levantada, em decorrência de otite. 
  

Figura 15.39 - Coelho albino com olhos sem pigmentos 

(vermelho é o reflexo do sangue no fundo do olho). Ob-

servar postura das orelhas. 
Figura 15.41 - Inspeção de membro posterior de chinchila 

com lesão de necrose. 
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Para diferenciar entre ativo e agitado, deve-se 

ter conhecimento da biologia e do comportamen-

to dos diversos grupos de animais, pois pequenos 

primatas, mustelídeos (ferret, irara, lontra, ariranha) 

e procionídeos (quati, mão-pelada, guaxinim) são 

muito ativos na maior parte do tempo. 

O animal se coça frequentemente, seja na pele 

ou em outra parte do corpo (olhos, pés, orelhas)? 

Deve-se saber diferenciar entre coçar e catar pio-

lhos (comportamento muito comum entre os 

primatas) ou arrancar pêlos.  

Avaliar se ocorre comportamento estereotipado, 

ou seja, animal realiza constantemente movimen-

tos repetitivos, por exemplo, sempre vira a cabeça 

de um lado para outro, roda a cabeça na frente da 

gaiola. Esses comportamentos são consequências 

do cativeiro. 

Estado Nutricional, Pêlos e Pele 

Pelo aspecto geral do animal avaliar seu esta-

do nutricional, se ele está obeso, normal ou 

caquético, visualizando os ossos das costelas, da 

bacia e as vértebras. Reparar no pêlo; se ele está 

arrepiado, sem brilho, apresenta alterações de cor, 

falhas, áreas de alopecia. Se possível observar tam-

bém a pele para ver se tem feridas, crostas, desca-

mação acentuada, áreas hiperêmicas, presença de 

ectoparasitas. 

Respiração 

Com o animal a distância é possível avaliar e 

mensurar sua respiração. A frequência respirató-

ria é influenciada por contenção, temperatura am-

biente e tamanho do animal. Quanto maior o ani-

mal, menor a sua frequência e vice-versa. Depen-

dendo da atividade do animal pode-se ver se a 

respiração é abdominal e profunda ou rápida e 

superficial. A respiração normal não apresenta ruídos 

e ocorre com o focinho fechado, a não ser que esteja 

muito quente e o animal esteja fazendo troca de 

calor através da boca. Indicativos de problemas 

respiratórios são: respiração de boca aberta, ofe-

gante, ruídos inspiratórios ou expiratórios, movi-

mentos rápidos e superficiais. 

Salivação 

Normalmente, o animal não apresenta salivação, 

a não ser que esteja com quadro de intoxicação, em 

especial por organoclorados, organofosforados ou 

plantas tóxicas, ou tenha entrado em contato com 

substâncias cáusticas e irritantes de mucosa. Ou-

tras causas para sialorréia são lesões na cavidade 

bucal, paralisia da deglutição, corpos estranhos, pro-

blemas nos dentes ou incapacidade de deglutir a 

saliva formada, como no caso da infecção com o 

vírus da raiva. 

Contenção 

introdução 

A contenção tem como objetivo controlar os 

movimentos do animal para poder manipulá-lo e ao 

mesmo tempo proteger as pessoas de possíveis le-

sões causadas por mordidas, unhas, coices, etc. Para 

iniciara contenção deve-se primeiro conhecer o comporta-

mento defensivo, a anatomia e os riscos que o mamífero oferece 

para posteriormente proceder com a contenção. 

O local em que ocorrerá a contenção deve ser 

um lugar fechado (portas e janelas) para evitar fuga; 

os ventiladores ou exaustores devem estar desli-

gados para evitar acidentes. A sala também não 

deve ter muitos objetos e detalhes, para que o 

animal não se refugie e dificulte a contenção, além 

de aumentar o estresse do animal. A sala ainda deve 

ser de fácil limpeza e higienização, além de bem 

iluminada e ventilada. 

Na maioria dos mamíferos os dentes represen-

tam o maior perigo. Outros mamíferos ainda têm 

unhas e podem dar coices, ou bater com a cauda 

ou nadadeira para se defender. O tamanho do animal 

não deve ser considerado para estimar maior ou 

menor facilidade na contenção. Animais peque-

nos são mais ágeis e podem escapar com muito 

mais facilidade. 

Antes de começar a contenção, as pessoas que 

ajudarão devem estar orientadas sobre quais serão 

as etapas, os perigos, o objetivo e por onde come-

çará a contenção. Os equipamentos como cordas, 

redes, gaiolas de contenção (Fig. 15.42), mordaças 

(Fig. 15.43), puçás (Fig. 15.44), luvas de raspa de 

couro (Fig. 15.45), etc. devem estar à disposição e 

as pessoas envolvidas devem saber usá-los. 

A contenção não deve demorar mais do que o 

mínimo necessário para executar o objetivo pro-

posto anteriormente. 

Técnicas de Contenção 

Os edentatas (tamanduás, bichos-preguiças e 

tatus), por não apresentarem dentes, podem ser 

enquadrados como animais fáceis de conter, mas 
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Figura 15.42 - Equipamentos para contenção de peque-

nos mamíferos. Gaiola com uma parede móvel para pren-

sar o animal contra a parede oposta para poder aplicar 

sedativo ou medicamentos. 

Figura 15.44 - Uso de puçás para auxiliar na contenção 

de pequenos mamíferos, no caso de tamanduá-mirim. 
  

 

  

 Figura 15.43 - Carnívoro (lobo-guará) após sedação; uso 

de mordaça complementar. 

jamais devem ser subestimados. Na verdade, só o 

tamanduá-mirim e o tamanduá-bandeira são au-

tênticos edentatas, pois não têm dente. Já a pre-

guiça e os tatus não têm os dentes incisivos e ca-

ninos, mas têm os molares, que, entretanto, não 

representam maiores riscos. O grande perigo dos 

tamanduás e das preguiças são as longas unhas, que 

agem como alavancas e têm uma força considerável 

(Fig. 15.46). O animal, no ataque, fica de pé sobre 

os membros posteriores e "abraça" a vítima, perfu-

rando-a com as unhas, causando facilmente a mor-

te. Por isso a contenção desses animais visa primei-

ramente fechar a alavanca das unhas e segurar o 

animal sempre com as unhas dobradas, para não poder 

se enganchar (Fig. 15.47). Lembrar que os tamanduás 

têm membros muito fortes e uma contenção nunca 

deve ser feita por uma única pessoa. Já os tatus se 

defendem com as unhas dos membros com os quais 

ele pode arranhar as pessoas. A contenção deve ser 

feita pela lateral do corpo (Fig. 15.48). 

Os primatas, independentemente do tamanho, 

defendem-se principalmente pelas mordidas e, no 

caso de gorila e chimpanzé, também por socos, 

abraços e compressões. Os sagúis (calitriquídeos), 

Figura 15.45 - Material de contenção: luvas de raspa de 

couro, úteis para contenção de vários tipos de animais, no 

caso de quati. Observar a técnica de contenção com duas 

mãos (uma na cabeça e outra nos membros posteriores). A 

pele do animal apresenta lesões crostosas decorrentes de 

sarna sarcóptica. 

 

Figura 15.46 - Detalhe de unha de edentata (bicho-
preguiça). 

 • 
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que são primaras pequenos (por exemplo, mico-leão, 

sagúi de tufo preto ou branco), pesam no máximo 

500g, são muito ágeis para escapar, podem arranhar 

com as unhas e principalmente morder. Apesar de 

ter uma boca pequena, os dentes incisivos e cani-

nos são muito duros e afiados, pois apresentam uma 

dupla camada de esmalte, sendo usados para roer e 

morder galhos de árvores para obter a seiva. Uma 

mordida de sagúi pode causar sérias lesões, sem 

considerar o risco de zoonoses e infecções secundá-

rias. Sua contenção deve ser feita com uso de luvas 

 

 

de raspa de couro, segurando com uma mão atrás 

da cabeça firmando com o dedo indicador e polegar 

as mandíbulas e com a outra mão segurar os mem-

bros posteriores (Fig. 15.49). Já primatas maiores 

como macaco prego (Cebus apella), dependendo do 

seu comportamento, só deverão ser pegos se esti-

verem previamente sedados e mesmo assim a con-

tenção é a mesma descrita anteriormente (Fig. 15.50). 

Alguns mamíferos, por exemplo, felinos, car-

nívoros, primatas grandes, ursos, etc., que pelo ta-

manho ou pela agressividade não permitem uma 

aproximação prévia, devem ser sedados, para pos-

terior manipulação. A sedação pode ser feita atra-

vés da gaiola em que o animal está preso ou uti-

lizando gaiolas de contenção com parede móvel, 

em que o animal é prensado até ficar imobilizado 

e daí rapidamente é feita a aplicação do sedativo, 

soltando-se em seguida a prensa, para o animal poder 

 

Figura 15.49 - Contenção de pequeno primata (mico-leão-

dourado), utilizando luvas de raspa de couro. Observar fa-

lhas no pêlo do animal em consequência de problemas nu-

tricionais. 

 

Figura 15.47 - Contenção de preguiça. 

Figura 15.48 - Contenção de tatu. 

Figura 15.50 - Contenção de primata maior (macaco-pre-

go), segurando pela cabeça. 
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relaxar e deitar, em consequência do efeito do se-

dativo. Dependendo do caso, o animal pode ser 

capturado com puçás e posteriormente sedado. Ani-

mais soltos em recintos podem ser sedados através 

de uso de dardos ou zarabana contendo substân-

cias sedativas. Mesmo após a sedação, a parte mais 

perigosa como a boca ou as unhas deve ser prote-

gida de tal forma que, caso o animal volte da sedação 

ou tenha um reflexo, não machuque quem estiver 

próximo. Nos carnívoros, por exemplo, se coloca 

mordaça em volta do focinho e, no caso de tamanduás 

ou preguiças, deve-se passar esparadrapo em volta 

das unhas previamente fechadas (Fig. 15.51). Da 

mesma forma, em felinos é importante o uso de 

"botas" de esparadrapo em volta dos membros, pois 

os animais apresentam garras retráteis muito afia-

das e que podem causar lesões, dependendo da 

situação. Os procionídeos e mustelídeos (quati, 

ariranha, lontra, irara, guaxinim, etc.) são muito ágeis 

e apresentam maior perigo na mordida. Uma sedação 

prévia através de puçás ou de gaiolas de contenção 

é fundamental para manipular esses animais. 

Os roedores apresentam como defesa os den-

tes incisivos. Mesmo animais pequenos, como ratos, 

camundongos e gerbil (esquilo da Mongólia), po-

dem morder e causar lesões. Quanto aos roedores 

grandes como ratão-do-banhado e capivara, uma 

mordida pode ter consequências irrecuperáveis. A 

contenção de cobaias (também chamadas de 

porquinho-da-índia) deve ser feita com as duas 

mãos: uma mão segura a cabeça e os membros 

anteriores e a outra mão segura juntos os mem-

bros posteriores (Fig. 15.52). No caso de gerbil,  

 

 

Figura 15.52 - Contenção de cobaia com as duas mãos. 

hamster, ratos e camundongos, que são muito ágeis, 

deve-se tirar os animais do recinto ou da gaiola pela 

cauda e apoiá-los no chão. Assim que estiverem no 

chão, com proteção de luvas de couro ou toalhas, 

deve-se segurar o corpo inteiro com a mão, com aten-

ção especial na cabeça, pois se o animal virar a cabeça 

ele poderá morder (Fig. 15.53). Em roedor pequeno, 

como camundongo e hamster, também se pode, ao 

pegar o corpo todo, puxar a pele ao máximo dorsal-

mente, impossibilitando movimentos da cabeça. 

Os lagomorfos, que incluem os coelhos e as le-

bres, também são roedores e apresentam os dentes 

incisivos, representando certo perigo durante a 

manipulação, mas, além disso, eles ainda apresen-

tam comportamento semelhante a "coice", batendo 

os membros posteriores para frente. Como têm unhas 

compridas nos membros posteriores, podem arra-

nhar. Dessa forma, a contenção de coelhos e lebres 

   

Figura 15.51 -Tamanduá-mirim: contenção das garras com 

esparadrapo. Esse animal estava sedado para realizar exa-

me radiográfico. 
Figura 15.53-Contenção de hamster com auxílio de pano. 

Animal apresentava tumor (adenocarcinoma) na pele.  
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também deve ser feita com as duas mãos. Quando 

for um animal menor, uma das mãos segura a pele 

do pescoço (nunca segurar um coelho ou lebre pelas orelhas, 

pois pode ocorrer ruptura da pele ao redor do crânio) e a 

outra mão segura os membros posteriores, porém se-

parando-os com um dedo (Fig. 15.54). Quanto mais 

próximo ao corpo segurar os.membros, maior a fir-

meza e menos chances do animal bater com os pés. 

Quando for um coelho maior, deve-se segurar com 

uma mão em volta do tórax e com a outra, nos mem-

bros posteriores (Fig. 15.55). 

 

Figura 15.54 - Contenção de coelho de tamanho menor, segu-

rando pela pele do pescoço e apoiando a porção posterior. 

 

Figura 15.55 - Contenção de coelho maior segurando pelo 

tórax do animal. 

O ouriço-cacheiro, que também é um roe-

dor, além de morder apresenta outra defesa, que 

não deve ser subestimada. Ele apresenta o cor-

po coberto por espinhos e alguns pêlos. Os espi-

nhos nunca são lançados voluntariamente pelo animal, 

mas se encostar na ponta deles, eles ficam es-

petados e se soltam do corpo do animal. Como 

na ponta eles têm um gancho, fixam dentro da 

pele do adversário e doem quando são arranca-

dos. Além da ferida existe risco de contamina-

ção com agentes secundários. O transporte do 

animal pode ser feito pela cauda, na qual quase 

não existem espinhos. Para conter deve-se se-

gurar o animal com proteção de luvas de couro 

(Fig. 15.56). Lembrar que, se passar a mão no 

sentido craniocaudal em cima dos espinhos, eles 

não machucam, porém se passar a mão caudo-

cranialmente machucam muito. A porção ven-

tral do animal praticamente não tem espinhos. 

Outra possibilidade de manipular esse animal é 

sustentá-lo pela região ventral, mas mesmo as-

sim usando as luvas de couro.  

Os marsupiais, por exemplo, os gambás, po-

dem ser transportados de um lugar para outro, 

pendurados pela cauda (Fig. 15.57). Observar sem-

pre o animal, pois ele tentará subir pela própria 

cauda, alcançando a mão de quem estiver segu-

rando-o. Para uma contenção mais adequada deve-

se trabalhar com luvas de couro e segurar logo após 

a cabeça. Lembrar que a outra forma de defesa 

dos gambás são as glândulas de cheiro, localizadas 

próximas ao ânus. Em momentos de perigo ou 

estresse os animais expiram um líquido amarronzado 

que pode, em contato com a pele, causar alergias 

ou feridas. O uso de máscaras e óculos de prote-

ção é recomendável. 

/nspeção do Mamífero Contido 

Uma vez com o animal contido, poderá se ini-

ciar a inspeção mais detalhada. Nessa ocasião tam-

bém se deve realizar a pesagem do animal. Pode-

se pesá-lo dentro da gaiola e depois descontar o 

peso desta. Somente filhotes muito pequenos ou 

animais em péssimo estado geral ficarão parados 

em cima da balança. Mamíferos de porte maior po-

dem ser pesados junto com as pessoas ou em ba-

lanças fixas no solo, como é feito para animais 

domésticos de grande porte. A pesagem é funda-

mental para ter ideia do estado nutricional e tam-

bém para um acompanhamento de ganho ou per-

da de peso durante o decorrer da enfermidade ou 

da internação. 
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Cabeça 

OLHOS 

Observar se os olhos estão presentes e ple-
namente visíveis. Estão bem abertos? 

Qual a coloração dos olhos? Lembrar que ani-
mais albinos não apresentam pigmentos nos 
olhos, que normalmente são vermelhos (Fig. 
15.58). 
Estão brilhantes ou com opacidade (de cór-
nea ou de áreas mais profundas) (Fig. 15.59)? 
Animal pisca regularmente, presença de lacri-
mejamento (Aspecto? Cor?). 

 

Figura 15.58-Cobaia ou porquinho-da-índia, albino (a cor 

vermelha do olho é o reflexo do sangue no fundo do olho). 
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Figura 15.59- Inspeção de olho de filhote de capivara com 

lesão de córnea. 

  

Figura 15.56-Contenção de roedor (ouriço cacheiro) usando 

luvas de raspa de couro. 

 

Figura 15.57 - Contenção de marsupial (gambá), filhote, 

segurando pela cauda para transportar e facilitar depois a 

contenção com luva de couro, pegando atrás da cabeça. 

 

• Presença de crostas perioculares ou até nas 
pálpebras cobrindo parcialmente os olhos? 

• Existe simetria entre os olhos e a cabeça? 
• As pálpebras estão cdemaciadas? Averme 

lhadas? 
• As pupilas estão em miose ou midríase? Lem 

brar que entre os mamíferos as pupilas po 
dem ter diferentes formas, dependendo da 
espécie. 

OUVIDOS 

Ao avaliar o aparelho auditivo dos mamíferos 
deve-se reparar em: 

• Existe alguma secreção? Sangue? Pus? De que 
cor? Cheiro característico? Presença de sangue 
pode ser indicativo de traumas cranianos. 

• Presença de ectoparasitas (carrapatos) fixados 
no conduto ou ácaros (sarna) mais internamente 
(Figs. 15.60 e 15.61), presença de miíases. 
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Figura 15.60 - Orelha de coelho com sarna notoédrica 

nas bordas. 
Figura 15.62 - Inspeção do pavilhão auricular de coelho 

com massa vermelho escura firmemente aderida. Tratava-

se de um hemangiossarcoma. 

  

 

Figura 15.61 -Orelha de coelho com sarna notoédrica no 

interior do pavilhão auricular. 

• Presença de massas indicativas de neoplasias 

(Fig. 15.62). 

• Descamação acentuada? 

»  Presença de corpos estranhos.  

«  Áreas avermelhadas, inchadas, dentro do pavilhão. 

NARINAS 

As narinas são a porta de entrada do sistema 

respiratório. Qualquer alteração nessas estruturas 

pode comprometer seriamente a respiração do 

animal. Ao avaliar as narinas deve-se observar: 

« Existe alguma obstrução dos orifícios por cor-

pos estranhos, parasitas, neoplasias, acúmulo 

de células descamadas, malformação? No pa- 

rasitismo com sarna em coelho há o cresci-

mento de tecido seco e escamoso na região 

perinasal (Fig. 15.63). 

Presença de secreção nasal? Presença de san-

gramento nasal? Constante ou esporadicamen-

te? Uni ou bilateral? Qual aspecto? Apresen-

ta alguma cor? Tem cheiro característico? 

Aumento de volume uni ou bilateral? 

 

Figura 15.63 - Inspeção de focinho de coelho; observar o 

crescimento excessivo de tecido seco escamoso no nariz 

em decorrência de sarna notoédrica. 

CAVIDADE ORAL E DENTES 

Com o animal contido ou sedado, dependen-

do da situação, é possível observar a cavidade oral, 

às vezes até durante uma vocalização do animal, 

não necessitando abrir sua boca à força. 
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Quando for abrir a boca deve-se utilizar obje-
tos como palito de madeira, pinça e cordas para 
auxiliar. Dependendo da espécie pode-se colocar 
um abridor de boca ou objeto que mantenha a 
cavidade bucal aberta. Assim que abrir a cavidade 
deve-se reparar em: 

• Qual a coloração das mucosas? Hiperêmicas? 

Anêmicas? Gianóticas? Lembrar que, depen 

dendo da espécie, a língua e a mucosa podem 

ser pigmentadas. 

• Observar a superfície interna da cavidade, para 
ver se existem massas, neoplasias, aumentos 

de volume, parasitas, áreas avermelhadas,  

necrosadas e corpos estranhos. 

• Avaliar dentição, cor dos dentes, posição, com 

primento, se existem dentes fraturados, ca 

nal exposto, dente que apodreceu, cáries e 

tártaro. Quanto a gengivas, coloração, sangra- 

mento, abscessos? (Fig. 15.64). 

• O odor da cavidade oral também deve ser ana 
lisado: pútrido? Azedo? Semelhante à urina? 

Em roedores que apresentam crescimento 
constante dos dentes e falta de desgaste, é comum 

observar comprimento excessivo dos dentes inci-

sivos (Figs. 15.65 e 15.66). Comparativamente, 

dentes incisivos normais e muito compridos em 

coelho (Figs. 15.67 e 15.68). 

O formato dos dentes varia com as espécies 

de animais. Comparar a dentição de um procio-

nídeo (quati) (Fig. 15.69), edentata (bicho-pre-

guiça) (Fig. 15.70) e de um marsupial (gambá) 

(Fig. 15.71). 

 

  

 
Figura 15.65 - Dente com crescimento excessivo em hamster. 

 

Figura 15.66- Dente com crescimento excessivo em ratão 

do banhado. Observar a cor amarronzada. Quanto mais 

velho o animal, mais escuros ficam os dentes.  

 

 

  

Figura 15.64 - Inspeção de cavidade bucal de carnívoro 

(lobo-guará); observar dentição, gengiva e coloração da 

mucosa. 

Figura 15.67 - Inspeção de dentição e cavidade oral em 

coelho normal. 
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Figura 15.68-Dente com crescimento excessivo em coelho.        Figura 15.71 - Dente de gambá adulto. 

 

Figura 15.69 - Dentição de quati. Observar comprimento 

dos dentes caninos e formato trifacetado, bem como com-

primento do focinho, além da arcada dentária. 

 

Figura 15.70- Dentes molares de bicho-preguiça, erronea-

mente denominado de edentata.  

ESTADO NUTRICIONAL 

Ainda com o animal contido deve ser avali-
ado o estado nutricional (EN) por palpação da 
massa muscular nos membros, dorso e região 
ventral. Outra forma de avaliação seria pelo peso 
corpóreo, já mencionado anteriormente, porém 
necessita de conhecimento prévio das diversas 
espécies e seus respectivos pesos corporais nas 
diferentes faixas etárias. 

MEMBROS ANTERIORES E POSTERIORES/REFLEXOS 

Com o animal contido deve-se avaliar os mem-
bros anteriores considerando os ossos (escápula, 
úmero, radio e ulna, carpos, metacarpos e falan-
ges) e nos membros posteriores (fémur, tíbia, tar-
so, metatarso e falanges), prestando atenção em 
engrossamento de ossos, calos ósseos, deformações, 
fraturas ou luxações e perfeita movimentação das 
articulações. Observar marcações dos mamíferos 
por tatuagens (na face interna das coxas ou no 
pavilhão auricular) ou brincos (nas orelhas). O 
espaço interdigital e as regiões plantar e palmar 
também deverão ser avaliadas. Podem apresentar 
diversas alterações (Figs. 15.72 e 15.73). 

PELE/PÊLO 

Observar na pele e no pêlo a presença de ecto-
parasitas, principalmente piolhos, pulgas, carra-
patos, sarna. 

Na pele deve ser analisada a coloração, para 
observar cianose, anemia ou hiperemia, mas lem-
brando que, dependendo da espécie, a pele pode 
ser pigmentada. Observar feridas (Fig. 15.74), cros-
tas, lesões, escoriações, descamação e cicatrizes é 
fundamental. A pele, em geral, é avaliada quanto a 
sua elasticidade indicando seu grau de hidratação. 
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Figura 15.72 - Inspeção de região plantar de membros de 

filhote de suçuarana com lesões (perda de pele) decorren-

tes de queimaduras. 

 

TEMPERATURA CORPORAL/ÂNUS 

A inspeção do ânus visa avaliar a existência 
de prolapsos de reto e útero, alterações na mu-
cosa do tipo descamação, rachaduras, feridas, san-
gramento, espessamento, hiperemia local e ede-
ma (Fig. 15.75). 

Aproveitando-se a inspeção do ânus, deve-se 
medir a temperatura corpórea do animal. A tempe-
ratura normal varia entre espécies e condições de 
contenção. Frequentemente, se demorou muito para 
conseguir conter o animal ou ele foi transportado 
durante muito tempo em lugar fechado e quente, 
ele poderá apresentar uma hipertermia sem signi-
ficado patológico. Lembrar que animal que é con-
tido por anestésicos muitas vezes apresenta uma 
hipotermia em decorrência da anestesia. Nesses 
casos, seria interessante medir a temperatura ime-
diatamente após a anestesia e, se possível, quando 
o animal estiver voltando da anestesia. 

Tanto a hipotermia como a hipertermia são 
perigosas e podem levar o animal à morte. Essas 
situações devem ser revertidas o mais rápido 
possível por bolsas de água quente, lâmpadas 
ou placas aquecedoras, fluidoterapia aquecida, 
banhos de água fria, ventilação adequada e área 
sombreada. 

  

 

Figura 15.73 - Membro posterior de coelho igualmente 

alterado em razão de infecção com sarna notoédrica. 

 

 

Figura 15.75 - Inspeção da região perianal de cervídeo 

com ruptura de bexiga e infiltração de urina no tecido 

subcutâneo. 

Palpação 
  

Figura 15.74 - Inspeção tegumentar de cauda de tamanduá-

mirim com lesões crostosas secas causadas por bicho-de-

pé (Tunga penetrans). 

A palpação poderá ser feita em qualquer par-
te do animal, tentando se definir alguns dos se-
guintes itens. 
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• Tamanho: é possível delimitar de onde até onde 

se estende a alteração? Medir as dimensões 

ou comparar seu tamanho com algum objeto 

conhecido? Trata-se de uma alteração profunda 

ou superficial? 

• Simetria: ao se palpar estruturas pares pode 

ser observado se existe simetria, semelhanças 

ou diferenças entre eles. 

• Localização: em alguns casos, a palpação po 

derá indicar se houve deslocamento de estru 

turas em relação ao seu local de origem. 

• Consistência: pela sensação do tato deverá ser 

definido se a consistência é semelhante a lí 

quidos, tecido firme ou gases ou há interação 

de várias consistências. 

• Mobilidade: a palpação poderá indicar se a al 

teração é móvel, fixa ou tem comunicação com 

outras partes do corpo. No caso de ossos, deve- 

se palpar fraturas e luxações. 

• Temperatura: neste exame também poderá ser 

palpado se a área em questão está mais quen 

te ou mais fria em relação ao restante do or 

ganismo, indicando um processo inflamatório 

ou não, uma vascularização adequada ou não. 

• Sensibilidade: o animal, ao ser palpado, poderá 

demonstrar dor ou uma sensibilidade acentua 

da, sugerindo tratar-se de um processo doloroso. 

Lembrar que o animal sedado normalmente não 

responde a dor e também perde vários reflexos, 

o que não pode ser interpretado erradamente. 

A palpação é útil na avaliação de alterações na 

região subcutânea em todo corpo, no qual podem 

ser encontrados lipomas, hérnias, neoplasias (Fig. 

15.76), enfisema, abscessos, presença de corpos 

estranhos, edemas, etc. Também é no subcutâneo 

 

que são encontrados vários linfonodos, que de-

vem ser examinados quanto a seu tamanho, con-

sistência e localização. 

Auscultação 

Ausculta/Percussão 

As técnicas de ausculta e percussão descri-

tas nos animais domésticos são plenamente apli-

cáveis aos animais silvestres, contanto que se co-

nheça a anatomia dos diversos órgãos nas dife-

rentes espécies. 

As frequências cardíaca e respiratória são facil-

mente influenciadas pela contenção, sendo, por isso, 

pouco significativas para o exame semiológico. Com 

o animal sedado essas frequências também são ar-

tificialmente alteradas. 

0/fação 

Trata-se de uma técnica em geral pouco uti-

lizada, pois a capacidade olfativa e a sensibilidade 

do ser humano também não são tão desenvolvidas 

como nos animais, mas pode ser muito eficaz em 

alguns casos. 

Exames Complementares 

Introdução 

Os exames complementares, entre eles os la-

boratoriais, são excelentes auxílios na semiologia 

e no diagnóstico das afecções dos animais, porém 

algumas considerações são fundamentais. O exa-

me de fezes não necessita de contenção do mamí-

fero para colheita do material; portanto, pode ser 

realizado sem restrições. Porém, existem outros 

como exames de sangue, urina, punção biopsia 

aspirativa, exames radiográfícos, etc. que necessi-

tam de contenção física ou química e que podem 

representar um risco muito alto para o animal com-

parado com o resultado que possa ser obtido.  

Antes de tomar a decisão de colher material 

de um mamífero contido, deve-se avaliar se o es-

forço do animal (estresse) compensará os possí-

veis resultados dos exames. Jamais o estresse so-

frido pelo animal deverá ser maior que os bene-

fícios dos exames. A relação entre o sofrimento 

do animal (estresse, contenção) e o seu benefício (re-

sultado do exame) devem estar no mínimo em 

equilíbrio ou o benefício do animal deverá ser maior 

do que o seu sofrimento.  

Figura 15.76 - Inspeção da cadeia de mamas em coelho, 

com aumento de volume, consistência firme e superfície 

irregular. Tratava-se de adenocarcinoma mamário. 
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Nesse ponto, o bom senso do profissional é funda-

mental, pois só se deve submeter o animal a uma con-

tenção física ou química, para realização de exames 

complementares, se as condições físicas do paciente a 

permitirem. Não adianta colher o material e logo 

após o paciente vir a óbito em razão do estresse 

da contenção ou da perda da aparentemente pe-

quena quantia de material colhido. Dependendo da 

situação (hipotermia, desidratação, anemia, hipogli-

cemia, choque, desnutrição, etc.) precisa-se estabilizar 

as condições gerais do animal, primeiro, para poste-

riormente realizar a contenção e colheita do material, 

visando sempre o melhor para o animal. 

Exames Laboratoriais 

EXAME DE SANGUE 

Enquanto na clínica de mamíferos domésti-

cos o exame de sangue (hemograma e bioquímico) 

é realizado rotineiramente, nos mamíferos silves-

tres deve-se levar em conta alguns detalhes: 

• Qual o objetivo do exame? O que quero des 

cobrir? Existe outra técnica que poderia ava 

liar essa questão? Essas perguntas são impor 

tantíssimas para não optar por um exame apenas 

de rotina, mas sim sabendo, no caso específi 

co, qual exame será melhor, qual trará mais 

resultados, com o menor sofrimento ou pre 

juízo para o animal. 

* Volume de sangue necessário: caso o animal seja 

muito pequeno, por exemplo, um hamster  

pesando 50g (tendo no máximo 5mL de san 

gue total) e esteja muito debilitado, é ne 

cessário chegar a algumas conclusões como 

anemia, desidratação, por outras técnicas (por 

exemplo, elasticidade de pele, coloração das 

mucosas) sem depender do exame sanguíneo. 

Deve-se lembrar também que a colheita do 

volume de sangue, mesmo sendo pequena, 

ocorre de forma relativamente rápida, podendo 

causar uma certa descompensação no animal. 

Dependendo do exame que se deseja reali 

zar, o volume necessário é muito além do que 

o animal poderá dispor, sem apresentar sé 

rias consequências. Porém, alguns exames,  

como o esfregaço sanguíneo, que necessita  

apenas de uma gota de sangue, e um micro- 

hematócrito, que gasta mais 3 a 4 gotas de 

sangue, poderão trazer inúmeras respostas e 

sobrecarregam muito pouco o paciente. Al 

guns dados que podem ser obtidos a partir  

 

Figura 15.77-Colheita de sangue na veia jugularem quati 

previamente sedado. 

do esfregaço de sangue e do micro-hema-

tócr ito são: contagem diferencial de 

leucócitos, morfologia das células sanguíneas, 

hematócrito, proteína plasmática, hemo-

parasitas e coloração do plasma sanguíneo. 

O local de colheita de sangue será discutido 

mais adiante, quando serão comentados 

alguns grupos de mamíferos. Em quatis, a 

veia jugular é a mais adequada (Fig. 15.77). 

• Estresse da contenção física: dependendo do tama 

nho do mamífero e de sua situação de saúde, 

uma contenção e colheita de sangue podem ser 

fatais. Sempre deve ser avaliado antes se o animal terá 

condições de suportar essas intervenções e se o exame a 

ser realizado realmente é tão significativo para arris 

cara vidafragilizada do paciente. 

• Valores normais (padrão) de referência da espécie em 

questão: trata-se de uma exigência básica. 

Sem os valores normais da espécie, não compensa todo 

o estresse, bem como o risco da contenção e da colheita, se 

depois não se puder concluir nada dos resultados 

obtidos por falta de parâmetros de normalidade 

para comparar. Os valores hematológicos podem variar 

com a espécie, idade, sexo,fotoperíodo, atividade repro-

dutiva, clima, estado nutrícionale doenças. Frequente-

mente, por carência de dados nacionais, compa-

ram-se os resultados obtidos com padrões inter-

nacionais. Convém lembrar que as mesmas espé-

cies mantidas em outros países sob outras condi-

ções climáticas, nutricionais e de manejo podem 

apresentar valores hematológicos muito distintos, 

dificultando uma comparação. 

EXAME DE FEZES 

O exame direto das fezes frescas em lâmina 

de microscopia coberta apenas por uma lamínula  
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e sem coloração permite observar protozoários 

flagelados vivos (Giardia spp., Trichomonas spp.), 

bem como oocistos de coccídeos (Isospora spp., 

Eimeria spp.), bactérias, leveduras, células san-

guíneas. As fezes devem ser colhidas imediata-

mente após a evacuação e analisadas em seguida. 

Alguns parasitas, como os flagelados, morrem rapi-

damente (dentro de aproximadamente 30 minutos) f ora 

do corpo do animal. Portanto, se a suspeita é de 

flagelados, deve-se colher fezes frescas e ter um 

microscópio próximo para poder analisar a amos-

tra. Se por ventura o animal não evacuou e existe 

urgência de fazer exame de fezes, pode-se co-

lher uma pequena quantidade de fezes por meio 

de swab diretamente do reto. Utiliza-se micros-

cópio de luz comum com ocular de aumento de 

lOx ou 15x. Os protozoários, em geral, estão se 

locomovendo rapidamente pela lâmina.  

O exame de fezes por flutuação, também 

conhecido pelo método de Willis, utilizando solu-

ção de cloreto de sódio (NaCl) saturada, é eficaz 

para concentrar e detectar ovos de helmintos e 

oocistos de coccídeos, mas necessita de uma quan-

tidade maior de fezes. 

Caso necessário, pode-se fazer o esfregaço de 

uma pequena amostra de fezes e corar pelo méto-

do de Gram para detectar bactérias Gram-positi-

vas e Gram-negativas, fungos, células inflamató-

rias e hemácias. 

EXAME DE URINA 

O material deve ser colhido da forma mais 

limpa possível. Como nem sempre vale a pena, 

ou o animal não está em condições de ser sub-

metido a uma anestesia apenas para se colher urina, 

pode-se colher urina no recinto. Porém, neste tipo 

de colheita, podem ocorrer inúmeras contamina-

ções e alterações que devem ser consideradas. Os 

exames realizados incluem: medida de pH, aná-

lise dos sedimentos, glicose, proteínas, densida-

de, entre outros. 

OUTROS EXAMES 

Muitas vezes, o histórico é fraco ou não exis-

te, como no caso de animais de vida livre; os exa-

mes de secreções, vómitos, punções de líquidos 

cavitários, massas ou aumentos de volume podem 

ser muito úteis. 

Dependendo da espécie de mamífero e da 

doença que se queira diagnosticar já existem exa-

mes sorológicos disponíveis no mercado.  

 

Figura 15.78 - Radiografia odontológica de mico-leao-

dourado, realizada com animal sedado. 

Exames Radiográficos 

A técnica radiográfica é de extrema importância 

e amplamente utilizada na semiologia de mamí-

feros silvestres. Como em toda técnica radiográfica, 

devem ser respeitadas e seguidas as normas de segu-

rança durante a operação do equipamento utilizando-

se avental e luvas de chumbo. A regulagem do apa-

relho (quilovolts e miliampères) deve ser de acor-

do com o tamanho do animal e o tecido (osso, mús-

culo, órgãos) a ser examinado. A revelação tam-

bém deverá ser padronizada para evitar interfe-
rências no resultado final. Sempre que possível deve-

rão ser feitas duas posições (ventridorsal e látero-late-

ral) para poder visualizar todas as estruturas. O 

posicionamento do animal é semelhante ao dos 

mamíferos domésticos de pequeno porte. Como 

animais provenientes de vida livre, às vezes atro-

pelados ou acidentados, não possuem histórico 

clínico e seu comportamento também não possi-

bilita maiores conclusões, deve-se fazer radiogra-

fias de todo o corpo, inclusive para conhecer a ana-

tomia e detectar outras alterações, que talvez nem 

sejam a causa principal pela qual o animal foi en-
caminhado. Existe também a radiografia odonto-

lógica para detectar alterações nos dentes, raízes 

dos dentes e arcada dentária (Fig. 15.78).  

Dependendo do tamanho e da agressividade 

do animal ele poderá ser fixado manualmente ou 

por meio de sedativos e anestésicos.  

Radiografia Comum e Radiografia Contrastada 

Dependendo da necessidade, são realizadas 

radiografias com ou sem contraste. O tipo de con-

traste utilizado e as vias de aplicação são as mes-

mas aplicadas aos mamíferos domésticos. 
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Convém lembrar que a radiografia não dá um 

diagnóstico, mas sim indica alterações de densi-

dade, tamanho, forma, posição, fraturas e luxações, 

presença de corpos estranhos, fluidos, gases, etc. 

que são sugestivos para um provável diagnóstico. 

Maiores Informações de Alguns 
Grupos de Mamíferos 

Ordem Rodentia 
s 
E a ordem de animais mais abundante entre 

os mamíferos. Os roedores são concorrentes de 

alimentos com o homem, transmissores de zoonoses, 

animais de estimação; criados em larga escala para 

laboratórios. Exemplos de roedores brasileiros: rato 

silvestre, ratão-do-banhado, cotia, paca, ouriço 

cacheiro, capivara (maior roedor do mundo). Ro-

edores exóticos: camundongos, hamster, cobaia, 

chinchila, gerbil, esquilo, castor, etc. 

Geralmente, a maioria dos roedores nasce 

pelada, com os olhos fechados. A cotia nasce com 

olhos abertos, pêlos e no 2° dia já se alimenta. 

Anestesia para contenção. Para alguns procedi-

mentos há necessidade de sedar/anestesiar os 

animais. Para os roedores podem ser usadas as 

seguintes combinações: 

• Xilazina 2 a 5mg/kg P.V. (peso vivo) e atropi 

na 0,05mg/kg P.V. misturadas na mesma se 

ringa, ou quetamina 25 a 50mg/kg P.V. e ace- 

tilpromazina 0,75mg/kg P.V. misturadas na 

mesma seringa. 

• Lagomorfos: mesma combinação que a ante 

rior, porém 0,1 a 0,2mg/kg (atropina), pois 

apresentam uma metabolização mais rápida. 

Lagomorfos: Coelhos e Lebres 

Introdução 

Os lagomorfos são animais roedores, mas com 

uma diferença grande em relação aos roedores 

autênticos. Os lagomorfos representados por le-

bres e coelhos apresentam na mandíbula dois pares 

de dentes incisivos (um atrás do outro), enquan-

to os roedores reais apresentam apenas um par de 

dentes incisivos na mandíbula. As lebres (Lepus 

spp.) vivem na região norte da Europa e têm uma 

orelha curta (7 a 8cm), ao passo que os coelhos 

têm orelhas medindo 12 a 14cm de comprimento. 

Os coelhos (Oryctolagus cuniculus] são animais que 

já são criados em cativeiro há muito tempo, in-

clusive não só com função de animais de estima-

ção, mas principalmente para produção de carne, 

pêlo, couro e fins de pesquisa. Apesar dos coe-

lhos não serem animais totalmente silvestres e 

sim semidomesticados, foram incluídos neste ca-

pítulo, pois são frequentemente apresentados aos 

médicos veterinários. Atualmente, existem mais 

de 100 raças de coelhos com variações de cor e 

tipo de pêlo. 

Características Anatómicas 

Têm ceco muito desenvolvido, ingerem as 

fezes cecais (provenientes do ceco), diretamen-

te do ânus. São fezes marrons pastosas geralmente 

eliminadas durante a noite e que contêm grande 

quantidade de vitaminas (principalmente com-

plexo B e vitamina C), indispensáveis ao animal. 

Em razão da anatomia do sistema digestório com 

ceco muito grande, no qual fermentam os alimen-

tos, os animais tendem a apresentar problemas 

de timpanismo. 

Esses animais sofrem facilmente com altas 

temperaturas e podem morrer de choque térmi-

co. Sexagem em filhote só é possível após l mês 

de vida, quando é possível expor o pênis e a vulva. 

Técnicas Semiológicas 

A semiologia é realizada rotineiramente se-

guindo as etapas já descritas nos capítulos ante-

riores. Os exames complementares mais impor-

tantes são os exames de fezes, tanto parasitológicos 

como microbiológicos. Os exames de sangue e de 

urina também são úteis. As técnicas de colheita 

de sangue variam com a espécie animal e estão 

descritas adiante. 
Radiografia/Palpação. São frequentemente uti-

lizadas para diagnosticar principalmente trico-

bezoares (bolas de pêlos) no estômago, alterações 

no esqueleto, pedras vesicais, gestação, piometra, 

coprostase ou timpanismo.  

Hamsfer 

Os hamsters (Mesocricetus auratus) têm uma 

característica anatómica especial, as bolsas faciais. 

Trata-se de evaginações da cavidade oral, que se 

estendem desde a cabeça, pelo pescoço até a 

escápula. Essas bolsas servem para carregar alimen-

to, material para confeccionar os ninhos e, quan-

do necessário, os filhotes. 
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São animais de atividade principalmente no-

turna. Apresentam bilateralmente, na região dos 

flancos, glândulas marrom-escuras, que servem para 

marcação de território. Nos machos, as glândulas 
são mais desenvolvidas. 

O estômago se divide em duas partes, uma mais 

para fermentação e outra para digestão. Apresen-

tam uma cauda muito curta, diferentemente de 

camundongos e ratos. 

Chinchila 

As chinchilas (Chinchilla chinchilla) são criadas 

com fins zootécnicos para produção de peles mas, 

às vezes, são criadas como animais de estimação. 

Sua atividade principal ocorre nos períodos vesper-

tino e noturno. O sistema digestório apresenta ceco 

e cólon muito desenvolvidos e, como os outros roe-

dores, também dependem da coprofagia para obten-

ção de nutrientes. 

Os dentes incisivos normais são brancos (Fig. 

15.79), que com o passar do tempo tornam-se ama-

relados. Esses animais não têm glândulas sudorí-
paras nem sebáceas. 

Na inspeção deve-se ter uma atenção espe-

cial com os machos, reparando-se no pênis, pois é 

comum ocorrer acúmulo de pêlos ao redor, levan-

do ao estrangulamento do órgão. Nesses animais, 

os testículos são internos.  

 

Figura 15.79 - Dente normal de chinchila com coloração 

amarelada indicando animal com idade avançada. 

Cobaia 

Cobaia (Cavia porcellus) é criada principalmente 

para fins de pesquisa científica, mas também 

conhecida como animal de estimação. Seu outro 

sinónimo popular é porquinho-da-índia, apesar de 

não ter nada a ver com porco. Existem muitas raças 

diferentes com diversas cores e formas de pêlo. 

Observar a dentição é fundamental, pois os ani-

mais apresentam crescimento constante dos den-

tes (Fig. 15.80). 

Esses animais não têm cauda. Na inspeção, é 

importante observar a região anal, pois pode ha-

ver acúmulo de fezes em membranas perianais, 

provocando obstrução do ânus. 

 

Figura 15.80 - Dente normal de cobaia. 

Gerb/7, Mer/one ou Esquilo da Mongólia 
(Meríones unguiculatus) 

Principal atividade durante a noite, mas tam-

bém diurna. Os machos têm em volta da região do 

umbigo uma glândula para demarcação de territó-

rio. O estômago é simples, mas o ceco é muito 

grande e desenvolvido. 
A contenção é feita com dois dedos na cabeça 

e a outra mão segurando a cauda pela base. Nunca 

se deve pegar pela ponta da cauda, pois a pele pode sair 

com facilidade, necrosando a extremidade. O animal nunca 

deve ficar de costas, pois causa pânico no animal e pode 

vir a morrer. 

Na inspeção, deve-se prestar atenção espe-

cial para o canto medial do olho, no qual ocorrem 

acúmulos de secreção marrom-avermelhada, in-

dicando deficiência no cuidado com o pêlo. Con-

gestão de esclera e edema dos membros posteriores 
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sugerem problemas circulatórios. A salivação pode 

indicar problemas dentários. Na inspeção da cau-

da, caso esteja suja ou molhada, é sinal de diar-

reia. A cauda de gerbil é peluda c na ponta final 

apresenta um tufo de pêlos (Fig. 15.81).  

A colheita de sangue pode ser realizada pela 

veia lateral da cauda, mas observou-se que o exa-

me sempre acusa leucocitose. Se fizer garrote para 

facilitar a colheita ocorre aumento da concentra-

ção celular (hematócrito). Local mais adequado 

para colheita é o plexo retrobulbar do olho.  

 

* 

\ 

Figura 15.81 - Gerbil; visão dorsal. Observar o tufo de 

pêlos na ponta da cauda. 

Camundongos 

Os camundongos (Mus musculus) são criados 

quase exclusivamente para fins de pesquisa labo-

ratorial no mundo todo. Raramente são utiliza-

dos como animais de estimação. O estômago tem 

três áreas distintas (glandular, aglandular e esca-

moso). Tanto as atividades como o repouso ocor-

rem durante o dia e a noite.  

A contenção da cauda é feita com dedo míni-

mo e palma da mão e, com dedo indicador e pole-

gar, segura-se o corpo do animal (pele) na altura 

do pescoço (região cervical). Não segurar pela ponta 

da cauda, pois pode romper a pele do rabo.  

Ratos 

Os ratos (Rattus norvegicus] são criados quase 

exclusivamente para fins de pesquisa laboratorial 

no mundo todo. Raramente são utilizados como 

animais de estimação. O sistema digestório apre-

senta ceco grande c ausência de vesícula biliar.  

A contenção é feita com uma mão, seguran-

do com dedo indicador e polegar a cabeça logo 

após as mandíbulas e o restante da mão envol-

vendo o tórax do animal. Deve-se evitar puxar 

ou sustentar o rato pela cauda, pois a pele pode 

romper-se. 

Ratão do Banhado 

O ratão do banhado (Nutria nutria} é criado 

com fins zootécnicos para produção de peles e carne. 

Esses animais também realizam coprofagia e apre-

sentam ceco funcional. 

Sua contenção pode ser feita de duas manei-

ras: l. pegar pela cauda e apoiar membros anterio-

res em uma superfície, na qual ele se segura, po-

dendo medir temperatura, palpar membro poste-

rior e abdome; 2. segurar pela cauda com uma mão 

e com a outra, segurar no tórax ou no pescoço.  

A colheita de sangue pode ser feita pelo corte 

da orelha, punção da veia do tarso ou corte de unhas. 

Colheita de Sangue em Roedores e 
Lagomorfos em Geral 

As técnicas utilizadas variarão, dependendo 

da espécie de roedor. O volume de sangue total 

dos roedores corresponde a aproximadamente 6% 

do peso corpóreo total. 

Sangria do seio orbital. Utilizada em pequenos 

roedores, que deverão estar anestesiados e em 

decúbito lateral. Com auxílio de pipeta de Pasteur 

ou capilar de micro-hematócrito é perfurado o seio 

orbital pelo canto medial do olho, realizando dis-
creta rotação da pipeta ou do tubo. Após obter o 

sangue suficiente retira-se o tubo capilar. 

Sangria pela cauda. Tanto o corte da ponta da 

cauda como o corte da artéria ventral devem ser 

feitos com animal anestesiado. Para facilitar a saí-

da do sangue e evitar a coagulação pode-se aque-

cer a cauda por fricção ou calor de contato, passar 

xilol ou heparina no local, lembrando que o xilol 

deverá ser removido com álcool após a colheita. 

Veia marginal da orelha. Normalmente utiliza-

da em coelhos e cobaias. Antes de coletar devem 

ser feitos tricotomia, limpeza do local, aplicação 
de vasodilatadores e garrote (compressão) da veia 

na base da orelha. O vaso pode ser puncionado 

com agulha e seringa ou com uma pequena inci-

são do vaso com bisturi, colhe-se o sangue com 

pipeta ou tubo.  

Punção intracardíaca. Método que permite reti-

rar volumes maiores de sangue, porém podem pró- 
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Parâmetros  Ratão do banhado  Coel ho  Hamster  Cobaia BBF 

•wwnMEfim* 

GcrbiilMMBBBBBBBBBBBBponso   - í. 
Temperatura 36,5-38 38,5-39,5 36,8-38 37,4-39,5 37,5-39,5 37-38,5                     35,9-37,5                  36,5-38 ^ 

5 corporal ("C)  38,5-40 37-38 37,2-39,5  35,8-39 fih 
t 

       5" 
FR (mpm) 30-60 32-100 35-135 100-150 80-120 90                              70-115              .      60-220 > 

  30-60    70-120 > 
FC (bpm) 125-175 120-292 200-500 230-380 200-240 360                             250-450                     325-780 (B 

Q. 
  130-325 250-500   260-600 0 

       O 
Peso adulto 6-8kg 2-6kg F: 95-1 50g F; 700-900g 400-600g F: 55-85; 53-1 33g     F: 250-300g              F: 25-40g su' 

t a  
 8-1 Okg  M: 85-1 30g M: 900g-1,2kg  M: 65-1 10; 46-131 g  M: 450-520g            M: 20-40g o- 

       i/i 
Longevidade (anos) 6-7 5-6 1,5-2 4-5 20 3-4                            2,5-3,5                      1,5-3 r* 

S' 
o       2-5  

Tempo de 128-132 29-35 15-16 59-72 111-128 24-26                        21-23                        19-21  

gestação (dias)        

Idade reprodutiva 9-10 M; 6-10 meses M: 10-14 semanas M: 3-4 meses 8 meses M; 70-85 dias           M e F: 65-110 dias    M: 50 dias  

 6-8 F: 4-9 meses F; 6-10 semanas F: 2-3 meses  F: 65-85 dias                                              F: 50-60 dias  
N

2
 de tetas 10-12 10-12 10-12 2 6, às vezes, só 2 8 - 1 0   

     funcionam   

Exame de urina _ Amarelo-claro a Turva, com muitos Opaco, amarelo- Amarelo-ouro, Amarelo-clara, pH  

  marrom averme- cristais, pH 8 cremoso, muitos pH 8,5 6,5-7,5 tende mais  
  lhado, muitos  cristais de carbonato  para alcalino.  
  cristais, rara presença  de cálcio e fosfato,    
  de proteína e glicose  alcalina    
  é normal     •• 
Dentição Crescimento cons-    2 pares de incisivos   Crescimento cons-   Crescimento cons-   Crescimento cons- 

tante de todos os      na mandíbula, 1 par   tante apenas dos   tante de todos os   tante de todos os  

dentes no maxilar dentes incisivos        dentes dentes 

Crescimento cons- Crescimento cons-

tante apenas dos tante apenas dos 

dentes incisivos dentes incisivos  
  

  

 Continua 
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vocar hemotórax, hemopericárdio, hemorragia pul-

monar e morte. Em ratos, a inserção de agulha no 

espaço intercostal, entre a quinta e a sexta coste-

las, acessará diretamente o ventrículo esquerdo. 

Punção da veia pudenda externa. Este vaso fica 

paralelo à linha média na altura do pênis.  

Os principais roedores estão listados na Ta-

bela 15.4, apresentando algumas características 

anatómicas e fisiológicas. 

Ferrei 

Q ferret (Mustela ptttorius furo) é um mamífero 

da ordem dos carnívoros, família Mustelidae. Outros 

exemplos de mustelídeos: lontra, ariranha, texu-

go, skunk (gambá americano), irara, furão, doninha. 

Em 1939, o primeiro criador de ferreis nos EUA 

foi a Marshall Farms. O animal era utilizado como 

animal de laboratório para pesquisa de vacinas, 

patologia, etc. O auge das criações para pesquisas 

biomédicas foi de 1960 a 1970. Nas décadas de 1970 

a 1980, o ferrei começou a ser criado como animal de 

estimação. Hoje em dia não existem animais de 

laboratório. Em 1994, os entraram no Brasil (apesar 

de ser proibido) com brasileiros que moravam nos 

EUA e voltavam para o Brasil. A partir de 1997 

começou a importação legalizada com autorização do 

1BAMA, que só autoriza a importação de ferreis 

(macho ou fêmea) castrados e devidamente marcados 

por microchip. Existem atu-almente no Brasil em 

torno de 3.500 animais, dos quais cerca de 1.800 

vivem em São Paulo (capital). 

Características 

• Peso: machos entre l e 2kg e fêmeas entre 

600 e 900g. 

• Temperatura corpórea: 40"C. 

• Frequência cardíaca: 200 a 400bpm. 

• Frequência respiratória: 33 a 36 movimentos 

por minuto. 

• Longevidade: 7 a 9 anos. 

• Gestação: 40 a 44 dias. N
2
 de filhotes: 6. 

• Fórmula dentária: Incisivos - 3/3, Caninos - 

1/1, Prc-molares -3/3, Molares- 1/2 (com 76 

dias de idade já trocou todos os dentes). 

• Tamanho do coração: 2 a 2,5cm de comprimento. 

• Coluna vertebral composta por: 7 vértebras 

cervicais, 15 torácicas, 5 lombares, 3 sacrais, 

18 caudais. Costelas: 15. 

O trato gastrointestinal desse animal é curto. 

Ele não tem ceco; o intestino grosso mede ape- 

nas lOcm, enquanto jej uno e íleo medem em torno 

de 140cm. Como o intestino não absorve muita 

água, as fezes são bem úmidas, mas apresentam 

forma definida. Como o animal tem metabolis-

mo rápido, ele necessita de alimento com alto valor 

digestivo. O trânsito intestinal é de aproximada-

mente 4 horas. 

A jugular fica localizada mais lateralmente no 

pescoço, longe da traquéia. 

Esses animais têm saco anal, que produz subs-

tância com odor para marcação de território, mas 

não expulsam secreção durante o estresse.  

A capacidade visual do animal é boa, mas ele 

só enxerga preto, branco e vermelho.  

Em relação à reprodução eles são monoestros 

estacionais dependentes do fotoperíodo, apre-

sentam ovulação após coito e o cio persiste até 

a cópula; caso não copular permanece no cio (hi-

percstrogenismo). Diferenciação sexual é feita 

pelo exame visual: fêmea tem vulva próxima ao 

ânus, enquanto no macho a distância entre ânus 

e pênis c bem maior. Macho também tem osso 

peniano. 

Como são animais de atividade noturna, eles andam 

escondidos em todos os lugares, correm perigo de ingestão 

de corpos estranhos, portanto, necessitam de liberdade 

vigiada. 

Na vida livre, o animal caça roedores, peque-

nos répteis, pássaros e insetos. Em cativeiro exis-

te ração específica para esses animais (proteínas 

38%, gordura 20% e pobre em fibras) e que deve 

ficar constantemente à disposição, pois o animal 

tem um ciclo rápido e, se o animal ficar em jejum 

além de 6 a 8 horas desenvolve hipoglicemia e 

consequente depressão. A alimentação deve ser 

realizada várias vezes por dia. 

A defesa do animal são os dentes (Fig. 15.82) 

e as unhas (Fig. 15.83). A contenção deve ser feita 

com luvas de couro, pela pele do pescoço, seme-

lhante ao filhote de gato, pendurado-o (Fig. 15.84). 

O exame semiológico desse animal é seme-

lhante aos outros mamíferos. A pesagem frequen-

te serve para acompanhar ganhos e perdas de peso. 

Para colher sangue o animal deve estar 

sedado com acepromazina l a 2 gotas por ani-

mal, via oral, que tem efeito de sedação em 10 

a 15 minutos. O local de colheita deve ser tricoto-

mizado e limpo. Para colher sangue deve usar 

agulha tamanho 25 x 5,5 e seringa com anti-

coagulante. Não deve fazer muita pressão com 

o êmbolo, senão as paredes dos vasos podem 

colabar. De um animal adulto pode colher apro-

ximadamente 3 a 5mL.  
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Tabela 15.4 - (Cont.) Principais roedores e algumas características anatómicas e fisiológicas. 
O). 
Eu' 

ESPÉCIES DE ROEDORES 
Parâmetros           Ratão do banhado  Coelho Hamster Cobaia Chinchila Gerbil                      Rato Camundongo 

Característica ao - Nasce pelado com Nasce com pêlos, Nasce com pêlos e Nasce pelado com    Nasce pelado com Nasce pelado com 

nascer olhos fechados e com olhos abertos e com olhos abertos olho fechado e ini-   olho fechado e ini- olho fechado e ini- 
 inicialmente só se dentição completa. A  cialmente só se ali-   cialmente só se ali- cialmente só se ali- 

 alimenta de leite troca de dente de  menta de leite ma-   menta de leite ma- menta de leite ma- 
 materno leite ocorre ainda no  terno, dentes nas-   terno terno 

  útero e além de ma-  cem com 1 5 dias de  
  mar, se alimenta de  vida  
  comida dos pais    
Dimorfismo sexual   Distância anoge-   Distância anoge- Macho tem abertu- - Distância anoge- Distância anoge- Distância anoge- 

nital no macho é   nital no macho é ra de pênis redon-  nital no macho é 3 nital no macho é nital no macho é 
maior que nas fé-   maior que nas fê- da e distante do  a 4mm, nas fême- maior que nas fê- 1 ,5 a 2 vezes maior 
meas                        meas ânus, enquanto fê-  as as duas aberturas meas. Machos têm que nas fêmeas. 

 mea tem abertura  estão próximas saco escrotal bem  
 vaginal em forma de   pigmentado  
 fenda e próxima ao     

 ânus     

a o 

Q) 
l£S 

Legenda: "C (graus Celsius); Mpm (movimentos por minuto); bpm (batimentos por minuto); M (macho); F (fêmea); FR (frequência respiratória); FC (frequência cardíaca). 
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Figura 15.82 - Deve-se ter cuidado com as mordidas dos 
furões. 

 

Figura 15.84 - A contenção do ferrei deve ser feita com 

luvas de couro, pela pele do pescoço, pendurando-o. 

  

 

 

Figura 15.83 - As unhas servem como defesa para os 
ferreis. 

Primatas 

Entre os primatas existem diferenças anatómi-
cas, fisiológicas e biológicas muito grandes. Os da-
dos citados a seguir se referem aos calitriquídeos 
(sagiiis), que são os mais frequentes em clínicas 
veterinárias. 

A temperatura corpórea dos sagiiis varia de 
34 a 39,8°C (pela noite), 38,5 a 40°C (durante 
o dia), sendo em média 37 a 39°C. A frequência 
respiratória é de 20 a 50 movimentos por minu-
to e a frequência cardíaca, 240 a 350 batidas por 
minuto. 

O trato gastrointestinal (TGI) é diversificado. 
O ceco e o cólon correspondem a 35% da capacidade 
total do TGI e a 25% do comprimento do TGI. 

Primatas têm todos os dentes e, dependendo 
da espécie, apresentam dente canino muito de-
senvolvido, que representa um dos perigos ao se 
manipular esses animais (Fig. 15.85). Algumas es-
pécies, principalmente os calitriquídeos (sagiii, 
mico-leão, etc.), têm hábitos de roer galhos de 
árvores e arbustos, dos quais obtêm seiva impor-
tante para sua nutrição. 
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Figura 15.85 - Inspeção de primata: observar dentes, ore-

lhas, olho, pálpebra, nariz, cavidade bucal e língua. 

A alimentação na vida livre é muito variada, 
incluindo insetos, pequenos vertebrados, inver-

tebrados, filhotes de passarinho, ovo, frutos, flo-

res, folhas e goma (seiva) das árvores. Essa goma 

c composta por 70% de carboidrato, que fermen-

ta no cólon. 

A contenção deve ser feita com luvas de cou-

ro em razão do risco de mordidas e arranhões com 

as garras, que são pequenas, mas muito afiadas. 

Pelo tamanho dos sagíiis (em torno de 500g) dá 

para segurar a cabeça com uma mão, na qual o 

dedo indicador e polegar apoiam nos ossos do 

maxilar. A outra mão segura os dois membros 

posteriores. Dependendo pode-se fazer conten-

ção química, principalmente para exames radio-

gráficos ou colheita de material. 

A técnica radiográfica é muito utilizada prin-

cipalmente para avaliar o estado de calcificação do 

esqueleto, fraturas, deformações e alterações dos 

órgãos. 

O exame parasitológico das fezes é fundamental 

e não apresenta restrições para ser realizado. Pro-

cura-se principalmente por parasitas do tipo 

helmintos, protozoários, flagelados, entre outros. 

O exame microbiológico, dependendo da situação, 

pode ser muito importante. 

A colheita de sangue normalmente é feita 
acessando a veia jugular, veia femoral interna ou o 

plexo braquial. Na região jugular é necessário fa-

zer tricotomia local e limpeza antes da colheita. 

Na colheita pela veia femoral deve-se ter cuida-

do, pois ao lado da veia existe uma artéria que 

não deve ser atingida. 

RÉPTEIS 

Introdução 

Répteis são animais vertebrados pertencen-
tes à Classe Reptilia, subdivididos em três ordens: 
Squamata (lagartos e serpentes), Chelonia 
(quelônios) e Crocodilia (crocodilianos). Os rép-
teis apresentam características anatomofisiológi-
cas muito diferentes das aves e dos mamíferos. 

Anatomicamente, apresentam dois membros 
anteriores e dois membros posteriores, ambos com 
cinco falanges e unhas (com exceção das serpen-
tes, que não possuem membros). 

A pele é recoberta por escamas ou placas que 
protegem da desidratação. O crânio é fixo à colu-
na cervical por apenas um côndilo. 

Apresentam dentes (com exceção dos 
quelônios) que são trocados ao longo de toda a vida. 

O coração é tricavitário (com exceção dos cro-
codilianos) e o sangue circulante é misto. Os cro-
codilianos, apesar de terem um coração com qua-
tro cavidades, apresentam os arcos aórticos pre-
servados que permitem a mistura do sangue arte-
rial com o venoso sendo, portanto, a circulação 
parcialmente mista. Apenas nas artérias carótidas 
corre sangue arterial. Em todos os répteis a res-
piração é pulmonar. As hemácias são nucleadas. 

Como são pecilotérmicos, todo o metabolis-
mo, atividade corpórea, desenvolvimento de doenças 
e cura são dependentes da temperatura ambiente. 
Com raras exceções, todos os répteis se reprodu-
zem por meio de ovos. A quantidade necessária de 
umidade relativa do ambiente, temperatura, lumi-
nosidade e radiação ultravioleta para o bem-estar 
destes animais varia entre as espécies. 

Pela maior ocorrência de quelônios, lagartos e 
serpentes e menor de crocodilianos no atendimento 
clínico do médico veterinário em Hospitais Vete-
rinários e clínicas, os três primeiros serão aborda-
dos nos itens que se seguem. 

A semiologia de répteis segue a mesma sequên-
cia descrita na semiologia de aves. Deve-se iniciar 
o exame semiológico com a anamnese, passar pela 
inspeção de recinto, inspeção do animal (a distância 
e contido) e, por último, técnicas de palpação e 
exames complementares como radiografias, 
endoscopias, exame de sangue, fezes, urina, pun-
ção biopsia aspirativa, etc. Como a anamnese é 
adaptável para os três grupos de animais, as per-
guntas que deverão ser feitas são apresentadas a 
seguir. Posteriormente serão apresentadas alguns 
detalhes específicos de cada grupo animal. 
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Anamnese 

Perguntas relacionadas com o responsável 
do animal e o local no qual está o recinto/ 
terrário/aquário 

• Quem c responsável pelo animal? Quem trata 

do animal? Esta pessoa sempre será a que terá 

a maior quantidade de informação e as infor 

mações mais corrctas e detalhadas. 
• Qual é a idade do animal ou há quanto tempo 

convive com o proprietário? Esta informação 

é importante para estimar a idade do animal. 

Muitas vezes o animal já chegou adulto ou foi 

repassado de uma pessoa para outra e eles não 

têm ideia da idade. 

• Como é o local onde vive o animal? Casa? Apar 

tamento? Recebe chuva? Bate sol (esporadi 

camente, constantemcnte, nunca)? É um lu 

gar ventilado, arejado? Umido? Muito quen 

te? As condições climáticas podem interferir 

com o estado de saúde do animal.  

• Como é feita a limpeza do ambiente próximo ao 
recinto? Quais produtos são utilizados? Qual a 

frequência dessa limpeza? Utiliza cera? Produ 

to para limpeza de carpete? Cloro? Amoníaco? 

• Existe alguma pessoa atualmente doente ou 

que esteve doente um tempo atrás conviven 

do com o animal em questão? Lembrar que 

existem inúmeras zoonoses e antropozoonoses 

que devem ser investigadas. 

• Foram utilizados na casa ou próximo ao recin 

to inseticidas, veneno para combater ratos, ba 

ratas, formigas, pernilongos? 

Perguntas referentes ao recinto do animal  

Perguntas a respeito do recinto só serão fei-

tas se o mesmo não veio junto acompanhando o 

paciente ou quando se trata de recintos de zooló-

gico ou parques. 

• Existe convivência direta ou próxima com ou 

tros animais domésticos? Houve alguma aquisi 

ção recente de outro animal? Quando? Existe 

outro animal convivendo que esteja doente atual 

mente ou que esteve doente há algum tempo? 

Esta pergunta elucida possível doença conta 

giosa ou traumatismo entre animais. Tem acesso 

a plantas? Quais? Lembrar que os repteis podem 

ingerir plantas ornamentais que sejam tóxicas. 

• Qual é o tamanho do recinto? Para cada espécie 

existe uma necessidade mínima de espaço para 

se alimentar, locomover, ocupar, dormir, 
esconder, reproduzir, etc. 

• O recinto é um terrário, aquário? De que ma 

terial é feito? Vidro? Acrílico? Metal? Madeira? 

• O que existe dentro do recinto? No fundo,  

qual a cobertura? Terra? Areia? Pedras, de que 

tamanho? Jornal? Vidro? Onde foram adquiri 

dos estes materiais? Foram tratados, lavados, 

esterilizados antes de serem utilizados? Às ve 

zes, pedras e areia pega em rios podem apre 

sentar contaminação por esgoto urbano, indus 

trial, agrotóxicos, etc. 

• Se tiver água, qual a origem e profundidade? 
• Em relação a outros objetos: pedras aquece 

doras? Fios elétricos? Lâmpadas especiais? Tú 

neis para esconder? Galhos? Plantas naturais 

ou artificiais? O animal os utiliza? Alguns répteis 

ingerem tanto as plantas de plástico como as 

naturais, que podem ser tóxicas.  

• Como é feita a higiene do terrário/aquário e 

seus acessórios? Qual é o produto utilizado? 

Com qual frequência é feita a higiene? 

Perguntas referentes ao animal  

• Qual a origem do animal (nascido em cati 

veiro ou em vida livre)? Veio para o cativeiro 

ainda filhote? Adulto? Enquanto filhote, qual 

foi a sua alimentação? 

• Qual é a alimentação atual? Como é o apeti 

te? Seletivo? Exagerado? O que ele mais gos 

ta de comer? Nunca perguntar se o apetite é 

normal, pois nem sempre o proprietário sabe 

considerar o que é um apetite normal. Caso a 

resposta seja sim, você vai ficar em dúvida sobre 

o que ele, que não é um profissional da área, 

entende por normal. Para saber o consumo de 

alimento, pode perguntar se precisa recolocar 

comida várias vezes ao dia ou se sobra comida. 

• O animal recebe algum suplemento de vita  

minas, sais minerais, pigmentos/corantes? 

• Foi trocada a ração/alimentação do animal re 

centemente? 

• Quando foi a última vez que ele comeu? 

• O que é oferecido para ele beber? Água mine 

ral ou de torneira? 

• Qual é o volume de consumo de líquidos? Como 

a maioria dos proprietários não sabe informar vo 

lumes precisos, é mais fácil perguntar o tamanho 

do bebedouro e quantas vezes é reabastecido 

por dia. A vasilha de água oferecida é ao mesmo 

tempo utilizada para banhos? Caso positivo, o 

consumo final não provém apenas de ingestão. 
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• Qual é a rotina/comportamento normal do ani 
mal? Agressivo? Carinhoso com uma ou outra 
pessoa da casa? Houve alguma alteração? Se 
houve alteração de comportamento, é possí 
vel associar a algum fato ocorrido na casa, na 
família ou no ambiente onde o animal vive.  
Por exemplo, reforma de casa, mudança de casa 
para apartamento, mudança de gaiola, saída 
da pessoa referencial, chegada de nova pes 

soa (marido, namorado), nascimento de um 
bebé na casa, aquisição de outro animal do 
méstico, filhote de cachorro, etc.? 

Em relação às fezes do animal deve-se perguntar: 

• Qual a sua cor? Lembrar que a coloração das 

fezes está diretamente relacionada com a ali 

mentação e funcionalidade da digestão. Por 

exemplo, ingestão de roedores brancos ou  

pretos, pintainhos, sapos, peixes, frutas. 

• Qual o aspecto e formato das fezes? Deve-se 

considerar que a fisiologia de digestão varia 

de espécie para espécie. Desta maneira, as fezes 

podem ser mais pastosas ou firmes. 

• Qual a quantidade/frequência de defecação? 

• Qual é o sexo do animal? Já reproduziu ante 
riormente? Se for fêmea, botou ovo? Quan 

tos? Chocou os ovos? Nasceram filhotes? Qual 

foi o destino dos ovos? Se for macho já acasalou 

com fêmea? Tiveram filhotes? 

• Foi feita alguma vacinação? Qual? Quando? 

• Qual é a principal queixa ou observação do pro 

prietário? 

• Há quanto tempo observa a alteração? Qual a 

sua evolução? Foi medicado pelo proprietário? 

Qual o medicamento utilizado, dose, duração 

do tratamento e via de uso? Teve alteração após 

o tratamento? 
• Já foi apresentado antes a um médico veteri 

nário? Qual foi o diagnóstico, tratamento, re 

sultado? Quando se faz esta pergunta, o obje- 

tivo não é controlar ou avaliar o outro profis 

sional, mas sim aproveitar a experiência dele. 

Ou seja, se porventura ele tiver receitado certo 

medicamento e o problema do animal houver 

piorado, sugere-se que o tratamento estava 

errado. Se, com o tratamento utilizado, não 

houve melhora, mas também não houve pio 

ra, é sinal que o medicamento também não 

foi de eleição. Estas experiências prévias são 
interessantes para você não utilizar o mesmo 

princípio novamente sabendo que não houve 

o resultado desejado e, no caso de antibióti 

co, ainda poder causar resistência.  

Quelônios 

Os quelônios podem habitar praticamente todo 

o planeta, com exceção dos pólos e" regiões frias. 

De acordo com o seu habitat os quelônios são dis-

tribuídos em aquáticos e terrestres. Os aquáticos 

podem ser de água doce, por exemplo, cágados, 

tracajás, tigre d'água, tartaruga da Amazónia, tar-

taruga de barbicha, tartaruga mordedora, etc. Os 

de água salgada são chamados de tartarugas mari-

nhas e os terrestres são denominados jabutis. Em 

todos os grupos existem diversas espécies.  

Nos jabutis, o dimorfismo sexual é mais acen-

tuado e o macho apresenta um plastrão côncavo, 

enquanto na fêmea o plastrão é reto. Quando muito 

jovens essa diferença ainda não é perceptível.  

Machos com deficiência nutricional no início da vida 

e cujo plastrão é mole podem apresentar um plastrão quase 

reto, em decorrência do peso das vísceras exercido ven-

tralmente sobre ele. Além do formato do plastrão, 

também é considerado o comprimento da cauda, 

maior no macho e menor na fêmea. O formato da 

abertura caudal do plastrão é mais amplo e em 

forma de "U" na fêmea (para facilitar a postura) 

e mais estreito no macho, em forma de "V".  

Nos quelônios aquáticos, a diferença do for-

mato do plastrão não é nítida e a sexagem só é 

possível com animal adulto, baseada principalmente 

no comprimento da cauda, maior no macho e menor 

na fêmea e no formato da abertura caudal do 

plastrão, mais amplo em forma de "U" na fêmea 

(para facilitar a postura) e mais estreito no ma-

cho, em forma de "V". 

/nspeção a Distância 

Dependendo da situação, da agressividade do 

animal e do seu tamanho, a inspcção a distância 

poderá não ser feita e se passará dircto à inspeção 

com animal já contido. 

Como a maioria dos quelônios é tranquila, na 

inspeção a distância será avaliado principalmente 

o seu comportamento. Geralmente, alterações de 

comportamento são relatadas pelos proprietários 

ou tratadores. 

Nos quelônios aquáticos é importante obser-

var a locomoção e a posição do animal dentro da 

água. Ficar afundado uni ou bilateralmente pode 

indicar problemas pulmonares ou ingestão de cor-

pos estranhos (pedras), etc., enquanto ficar flu-

tuando é sugestivo de enfísema e presença de gases 

nos intestinos. Nos quelônios terrestres deve-se 
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observar também o deslocamento, se mancam ou 

andam em círculo. 

Outros comportamentos a serem avaliados 

incluem: se o animal se alimenta, defeca, ingere 

água ou vomita. Animais que não se locomovem 

por um período de tempo grande podem indicar 

apatia, baixa temperatura ambiental, grave problema 

de saúde, paralisia, etc. Lembrar que tartarugas 

só se alimentam dentro da água. 

Contenção 

Contenção física é feita pela porção caudal 

do casco, pois os quelônios podem morder e arra-

nhar com as unhas. Em vez de dentes os quelônios 

apresentam placas córneas na cavidade bucal. O 

bico, também formado por material córneo, é muito 

afiado e pode representar perigo na contenção, prin-

cipalmente cm tartarugas aquáticas, que são mais 

agressivas. 

A tartaruga mordedora deverá ser contida pela 

cauda, pois apresenta grande flexibilidade do pes-

coço e consegue morder com facilidade. A con-

tenção feita na porção caudal do casco evita mor-

didas, mas deve-se lembrar que as unhas dos 

membros posteriores também podem lesionar 

quem estiver manipulando o animal.  

A contenção sempre deverá durar o mínimo 

possível, obtendo-se o máximo de informação. 

/nspeção 

Olhos. Devem estar abertos, apresentar movi-

mento de pálpebras (piscar), ser brilhantes e sem 

secreção. As pálpebras inchadas indicam alterações 

(Fig. 15.86). Olhos fechados, pálpebras inchadas e 

pele esbranquiçada recobrindo o olho podem ser 

consequências de metaplasia do epitélio conjunti-

vo em decorrência da hipovitaminose A, bastante 

comum em quelônios de água doce (tigre d'água) 

(Fig. 15.87). 

Narinas. Normalmente estão abertas, desobs-

truídas (sem muco ou secreções), assim como a ca-

vidade oral. Presença de bolhas tanto nas narinas 

como na cavidade bucal pode ser indicativa de pneu-

monias. Na inspeção é importante observar se exis-

tem ruídos tanto inspiratórios como expiratórios. 

A respiração saudável normalmente não está acom-

panhada de ruídos. Presença de epitélio descamativo 

é indicativo de metaplasia do epitélio nasal, em 

decorrência da hipovitaminose A (Fig. 15.88).  

Ouvido. O pavilhão auricular é inexistente e o 

tímpano fica imediatamente abaixo da pele. Para loca- 

 

Figura 15.86 -jabuti (Ceochelone carbonária) com edemas 

de pálpebras, olhos fechados e narinas obstruídas por te-

cido epitelial descamado. 

 
 

Figura 15.87 - Quelônio de água doce tigre d'água (Tra-

chemis scripta elegans) com edema de pálpebras, olhos 

fechados e globo ocular mais saliente.  

 

Figura 15.88 -Jabuti (Ceochelone carbonária) com nari-

nas obstruídas por tecido epitelial descamado.  
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lizar basta seguir cm linha reta em direção caudal a 

partir dos olhos. A principal alteração observada nes-

se local é um aumento de volume no local corres-

pondente da membrana e, dependendo da espécie, 

áreas hiperêmicas (avermelhadas) (Fig. 15.89). 

Cavidade bucal. Com auxílio de pinças ou 

espátula de madeira abre-se a cavidade bucal e ob-

serva-se a língua, a coloração da mucosa, presença 

de placas diftéricas, áreas de necrose, deposição 

de muco, descamação de epitélio. Os répteis tam-

bém têm fendas no palato que garantem a passa-
gem de ar das narinas para a traquéia. 

Placas córneas do bico. Essas placas, que reves-

tem as mandíbulas e os maxilares, podem também 

apresentar crescimento excessivo e dificultar a 

alimentação do animal (Fig. 15.90). 

Pele. É observada a pele ao redor do pesco-

ço e nos membros posteriores e anteriores, ob-

servando hidratação, descamação (Fig. 15.91), fe-

ridas, cicatrizes, presença de ectoparasitas (car-

rapatos). A hidratação é avaliada a partir da elas-

ticidade e do brilho da pele. Edemas de subcu-

tâneo são observados em quelônios, principal-
mente quando o animal recolhe a cabeça e a pele 

forma um "colar". Aumentos de volume no sub-

cutâneo são comuns cm répteis e podem ser cau-

sados por massas caseosas, em consequência de 

antigos abscessos. 

Unhas. Comprimento (se for excessivo é si-

nal de falta de desgaste, recinto inadequado) curto 

demais pode ser decorrente de superfície do re-

cinto muito áspera (inadequada). Lembrar que, 

nas tartarugas de água doce, as unhas normalmen-

te são mais compridas do que nos quelônios ter- 

 

Figura 15.90 -Jabuti (Geochelone carbonária) com cres-

cimento excessivo da placa córnea do bico superior. Apre-

sentava dificuldade de abrir a boca e se alimentar. 

 

Figura 15.91 -Jabuti (Geochelone carbonária) com desca-

mação excessiva da pele em decorrência de deficiências 

nutricionais. Trata-se de um macho; observar cauda com-

prida e início de pênis visível na cloaca. 

  

 

Figura 15.89 - Quelônio de água doce tigre d'água (Trachemis 

scripta elegans) com aumento de volume na região do tím-

pano, em razão da presença de massa caseosa (otite média 

ou interna). 

restres, pois são utilizadas principalmente pelo 

macho para segurar a fêmea durante a cópula.  

Casco. O casco também pode apresentar desca-

mação, que é mais comum em quelônios aquáti-

cos. Essa descamação em forma de escamas finas 

e transparentes é normal e periódica, mas pode estar 

acentuada, ocorrer apenas em alguns locais, perdurar 

por muito tempo ou as escamas ficarem retidas e 

apresentar acúmulo de escamas antigas. As causas 

podem ser desde problemas nutricionais, ou de 

temperatura e umidade ambiental, ou afecções 

infecciosas como fungos, bactérias. No caso de tar-

tarugas aquáticas, as algas/limo são importantes fa-

tores de contaminação e lesão no casco (Fig. 15.92). 

Verificar o casco quanto a sua rigidez, deforma-

ções e cicatrizes em virtude de problemas nutricio- 
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Figura 15.92 - Quelônio de água doce tigre d'água (Trachemis 

scripta elegans) com manchas verde-escuras (algas/limo) 

na carapaça, em consequência de problemas de higiene 

do aquário. 

nais. A carapaça (porção dorsal) pode apresentar 

crescimento exagerado das placas córneas ou defor-

mação das placas ósseas localizadas logo abaixo das 

placas córneas (Fig. 15.93). Essas anormalidades fa-

zem com que o aspecto final da carapaça seja irregular 

e os diversos desenhos fiquem proeminentes. 

A carapaça (dorsal), como o plastrão (ventral), 

também pode apresentar deformações desde o 

nascimento (Fig. 15.94) ou cicatrizes de traumas 

antigos. Observar perfurações ou rachaduras cau-

sadas por mordidas (Fig. 15.95, A e B), atropela-

mentos ou acidentes com máquinas (Fig. 15.96). 

 

 

Figura 15.94 - Quelônio de água doce tigre d'água (Trachemis 

scripta elegans); visão dorsal com cicatriz na carapaça (placa 

deformada) por causa de antigo trauma.  

 
  

Figura 15.93 - Corte longitudinal de cadáver de jabuti 

(Geochelone carbonária) com deformação de carapaça, tanto 

placas córneas como placas ósseas decorrentes de proble-

mas nutricionais. 

Figura 15.95 - (A e B) Filhote de jabuti (Geochelone car-

bonária) com dilacerações no casco em consequência de 

mordida de cão. Houve perda de placas córneas e placas 
ósseas. 
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Figura 15.96 - Cágado de barbicha (Phrynops geoffroanus), 

animal de vida livre; vivia próximo ao rio urbano quando 

foi lesionado por uma roçadeira. Houve fratura de casco 

com exposição de órgãos internos. 

Figura 15.98 - Aspecto final do jabuti (Geochelone carbo-

nária) após recuperação de todo o casco danificado pelo 

fogo. Porção anterior da carapaça corresponde à parte 

original, não afetada. Observar diferença na pigmentação. 

  

Queimaduras por fogo, comuns em jabutis, 
causam lesões de perda de placas córneas e vi-
sualização das placas ósseas (Fig. 15.97) e, após 
a recuperação e a cicatrização (em torno de 2 a 3 
anos), apresenta um casco com novas placas ós-
seas e córneas, porém com pigmentação irregu-
lar, perdendo o desenho característico da espé-
cie (Fig. 15.98). 

Tanto no plastrão como na carapaça podem 
ser observadas linhas brancas de crescimento en-
tre as placas córneas, que indicam crescimento do 
animal (Fig. 15.99). 

No plastrão deve-se observar filhotes na cica-
triz ventral, na qual houve a reabsorção do saco 
vitelínico. Normalmente, nenhuma alteração é vi-
sível, mas se estiver aberto ou mal cicatrizado pode 
provocar infecções e morte do animal (Fig. 15.100). 

  

 

 

 

Figura 15.99 - Plastrão de jabuti (Geochelone carbonária) 

mostrando linhas de crescimento brancas entre as placas 

córneas, indicando crescimento do animal.  

  

 

  

Figura 15.97- Lesões de queimaduras em jabuti (Geochelone 

carbonária) adulto mostrando a perda das placas córneas 

e necrose das placas ósseas (brancas). Porção caudal do 

animal mostra recuperação (neoformação) de carapaça (pla-

cas córneas e ósseas). Processo de recuperação completa 

durou aproximadamente 3 anos.  

Figura 15.100- Dois filhotes de jabuti 

(Geochelone carbonária). O maior apresenta 

plastrão normal, enquanto o menor 

apresenta resquício de tecido da reabsorção do saco 

vitelínico. Má cicatrização desse tecido pode dar origem 

a infecções sistémicas e morte. 
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Cloaca. Na cloaca deve ser avaliada a pre-

sença de prolapso, seja de pênis (Fig. 15.101), 

oviduto (Fig. 15.102) ou cloaca (Fig. 15.103) pro-

priamente dita. As mucosas podem estar 

avermelhadas e vivas ou escurecidas e necrosadas. 

O pênis c um órgão de consistência firme e apre-

senta glande relativamente grande. Se logo após 

o prolapso não forem tomadas as devidas provi-

dências a mucosa pode ressecar, traumatizar e 

até necrosar, sendo necessária a amputação da 

parte lesionada. 

 

Figura 15.101 - Exemplar de jabuti (Geochelone carbonária), 

macho, com prolapso de pênis. O órgão apresenta-se ver-

melho, quase preto, e teve de ser amputado.  

 

Figura 15.102 - Prolapso de oviduto em fêmea de jabuti 

(Geochelone carbonária). O tecido amarronzado indica 

estado adiantado de necrose que não tem mais recupera-

ção, necessitando ser removido cirurgicamente.  

 

Figura 15.103 - Prolapso de cloaca em fêmea de jabuti 

(Geochelone carbonária), mostrando mucosa bem verme-

Iho-vivo, edemaciada e que, dependendo das causas, poderá 

ser recolocada. 

Pesagem 

O animal deve ser pesado para obter parâ-

metro de comparação com outros indivíduos, idade 

e evolução durante o decorrer do tempo. O conheci-

mento do peso é fundamental para cálculos de 

medicamentos. 

Palpação 

O plastrão (porção ventral) também deve ser 

inspecionado e palpado quanto a sua consistên-

cia. O normal é ser firme. Alimentação inadequa-

da e falta de radiação ultravioleta dificultam a mine-

ralização e o endurecimento adequado do plastrão. 

A carapaça também pode indicar falta de minera-

lização quando apertada lateralmente, ou seja, no 

encontro entre plastrão e carapaça. 

Exames Complementares  

Exame de sangue. A colheita de sangue é muito 

mais difícil do que em mamíferos, por causa de 

coagulação sanguínea muito rápida; tanto a agu-

lha como a seringa de colheita devem estar hepa-

rinizadas. Os vasos não são visíveis e não é feito 

garrote. A seguir são apresentados alguns locais de 

colheita. 

•  Corte acentuado das unhas pode liberar algu-

mas gotas de sangue. Posteriormente, a unha 
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deverá ser cauterizada para estancar o san-

gramento. 

Veia caudal dorsal medial. Bem na linha mé-

dia da cauda, dorsalmente à coluna vertebral, 

é introduzida a agulha a 45°, até encostar no 

osso; após leve rctração da agulha, pode aspi-

rar sangue, pois já estará dentro do vaso (Fig. 

15.104). Às vezes, é puncionado acidentalmen-

te junto um vaso linfático, que ao se misturar 

com o sangue alterará seus valores. Nesse caso, 

deve-se interromper a ação e procurar um outro 

local para colheita de sangue. Veia jugular 

tanto direita como esquerda (Fig. 15.105) 

localizada lateralmente à coluna cer- 

 

Figura 15.104 - Colheita de sangue na veia caudal dorsal 

em jabuti (Geochelone carbonária) adulto, usando agulha 

e seringa de insulina heparinizadas. 

Figura 15.105 - Colheita de sangue na jugular em jabuti 

(Geochelone carbonária) adulto, usando scalp. O animal 

foi previamente tranquilizado. 

viçai e caudalmente à membrana que reveste o 

tímpano. Como os quelônios têm musculatura 

muito forte de retração da cabeça, às vezes é 

difícil ficar segurando o pescoço esticado. 

Convém tranquilizar/sedar o animal antes de 

colher sangue desse local. Vale lembrar que, 

após a retirada da agulha, deve-se fazer uma 

compressão do local por vários minutos; caso 

contrário, formará um enorme hematoma e o 

animal perderá considerável quantidade de 

sangue para o subcutâneo. Cuidado, pois muito 

próxima da veia está localizada uma artéria. • 

A punção cardíaca, além de exigir uma per-

furação prévia do plastrão, é uma técnica in-

vasiva com risco de contaminação posterior e é 

mais empregada para eutanásia do animal.  

Punção biópsia aspirativa. Esta técnica pode ser 

aplicada a qualquer aumento de volume ou massa 

anormal. Com agulha estéril e seringa de volume 

maior (10 a 20mL), para causar maior vácuo, o 

local desejado é espetado com a agulha, o êmbo-

lo é tracionado com a agulha dentro da massa e, 

mantendo-se o êmbolo puxado, a agulha é 

posicionada em diferentes locais dentro da mas-
sa a ser examinada. Em seguida, o embolo é solto 

lentamente até acabar todo vácuo formado. Reti-

ra-se a agulha do local, desconecta-se a agulha da 

seringa, que é preenchida com ar, conecta-se 

novamente a agulha e deposita-se o material co-

lhido em cima de uma lâmina de microscópio. Pos-

teriormente, o material é corado e analisado.  

Exame de fezes. O exame de fezes para detec-

tar parasitas (flagelados, protozoários, ovos de 

helmintos) pode ser realizado pelas técnicas des-

critas na semiologia das aves. Convém lembrar que 

os répteis podem ser portadores sãos de Salmone-

lla sp. e por isso é recomendada a realização de 
exames bacteriológicos das fezes. A eliminação das 

fezes nem sempre ocorre diariamente, mas pode 

ser facilitada por banhos de água morna ou, caso 

necessário, colheita de amostra de fezes através 

de swab na cloaca ou lavagem de intestino com sonda 

plástica e solução fisiológica morna. 

Técnica radiográfica. A radiografia é amplamente 

utilizada na semiologia de quelônios e auxilia muito 

em diversos diagnósticos. A técnica é limitada pelo 

tamanho do quelônio. São realizados tantos exa-

mes de radiografia comum como com uso de con-

traste (sulfato de bário via oral) para delimitar o 
sistema digestório. O animal é fixado por meio de 

fitas colantes e apoios de espuma em três posi-

ções: dorsiventral, craniocaudal e látero-lateral. 

 l 
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A primeira posição (dorsiventral) permite 
avaliações gerais do esqueleto (osteodistrofia, fra-
turas, ostcítes e osteomielites); alterações do sis-
tema digestório (ingestão de corpos estranhos, 
obstrução e grande quantidade de gases nas alças); 
ou presença de ovos e cálculos vesicais. 

Na posição craniocaudal é principalmente 
avaliada a área pulmonar, presença de secreção ou 
aumento de densidade consequente de problemas 
infecciosos. 

Já na posição látero-lateral é avaliado o trato 
digestivo, principalmente com uso de contraste. 

Outras técnicas. Endoscopia, ultra-sonografia e 
tomografia computadorizada são técnicas que po-
dem ser utilizadas para diagnóstico em quelônios, 
porém apresentam algumas limitações. 

A endoscopia tem um risco de contaminação, 
pois se trata de uma técnica invasiva, na qual ocorre 
perfuração da cavidade celomática. Além disso, ainda 
há a necessidade de anestesia local ou geral do 
animal, dependendo do seu tamanho.  

A ultra-sonografia tem acesso limitado em 
quelônios por causa do casco, podendo acessar 
apenas pelas aberturas ao redor dos membros 
posteriores e anteriores. 

A tomografia computadorizada ainda tem um 
limite de custo para se realizar rotineiramente nos 
animais, além de também necessitar de uma anes-
tesia geral para imobilizar completamente o ani-
mal. A interpretação do exame depende de pes-
soas especializadas. 

Lagartos 

Os lagartos habitam praticamente todo o pla-
neta, com exceção dos pólos e regiões frias. Po-
dem ser terrestres como arborícolas. Outras espé-
cies vivem à beira da água salgada, por exemplo, 
os lagartos das Ilhas Galápagos. Eles apresentam 
geralmente quatro membros bem desenvolvidos 
para locomoção. Existem algumas espécies que 
têm apenas membros rudimentares e subdesen-
volvidos. Ainda em outros casos, por exemplo, as 
lagartixas, podem apresentar tipo de ventosas na 
sola dos pés que permitem aderência em 
superfícies lisas e verticais. Essas lagartixas 
conseguem se deslocar de ponta-cabcça no teto, 
sem cair. 

A cauda pode variar de formato e função, de-
pendendo da espécie. Em algumas famílias de la-
gartos existe ao longo das vértebras da cauda 
(coccígeas) uma região de fragilidade de ruptura 

das vértebras. Em caso de serem capturados, ou 

correrem risco de serem predados, a ponta final 

da cauda se destaca e o animal foge ileso. A pon-

ta perdida se regenera total ou parcialmente. Po-

rém não é reconstituída a parte óssea da cauda; 

apenas neoformações cartilaginosas. Em uma ins-

peção é possível ver o local em que a cauda rom-

peu, pois a conformação das escamas fica altera-

da (Fig. 15.106). 

Dependendo da espécie, o senso visual, olfa-

tório ou auditivo é mais desenvolvido. Alguns la-

gartos, semelhantes às serpentes, apresentam lín-

gua bífida na ponta que também permite, além 

de sentir calor, auxiliar no senso olfatório. 

Os recintos devem ser adaptados às condições 
específicas, respeitando espaço disponível, presen-

ça de terra, areia, pedras, água e galhos. Os fatores 

ambientais fundamentais para o bem-estar desses 

animais incluem ventilação, temperatura, umidade 

relativa, luminosidade e radiação ultravioleta. Animais 

pecilotérmicos necessitam de gradiente térmico 

dentro do recinto, ou seja, tanto locais mais quentes 

e mais frios para os quais podem se locomover de 

acordo com suas necessidades térmicas corporais. 

 

Figura 15.106 - Cauda de teiú (Tupinambis teguixin) com 

cicatriz do local da ruptura e regeneração de nova cauda. 

Observar os detalhes das escamas e da pigmentação. 

Inspeção a Distância 

Como os lagartos são animais ariscos e mui-

to ágeis, é interessante obter informações prin-

cipalmente referentes ao seu comportamento 

durante a inspeção a distância, obviamente, res-

peitando a distância-limite imposta pelo ani-

mal. Deve-se reparar na locomoção, movimento 

da cabeça, respiração, ingestão de alimentos 

ou água, atenção do animal em relação às 

atividades que ocorrem ao seu redor, etc. Nes- 
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sã ocasião, aproveita-sc para ver o estado nu-
tricional, principalmente em torno da cauda e 
nos membros posteriores. A visualização acen-
tuada das costelas indica redução no estado nu-
tricional. 

Contenção 

Como os lagartos apresentam dentição bem 

desenvolvida e musculatura mandibular muito forte, 

principalmente nos teiús (Fig. 15.107), a conten-

ção visa inicialmente segurar a cabeça, logo após a 

mandíbula. Nunca se deve segurar um lagarto apenas 

pela cabeça, pois ele pode realizar movimentos de ro-

tação do corpo e, como apresenta apenas um côndilo 

unindo a coluna cervical ao crânio, poderá ocorrer a 

ruptura da medula e morte do animal. Após fixar 

bem a cabeça com dois dedos (polegar e indicador) 

tenta-se, dependendo do tamanho do animal, 

envolver o tórax do animal com o restante da mão. 

Os membros anteriores deverão ser virados para 

trás lateralmente rentes ao corpo. Com a outra 

mão são fixados os membros posteriores, próximos 

à bacia, também virados para trás paralelos ao corpo. 

Dependendo da espécie e do tamanho do ani-

mal a cauda representa grande perigo, pois o animal, 

com movimentos bruscos, bate a cauda e pode cau-

sar graves feridas e até quebrar ossos finos. Portan-

to, se for um animal grande, será necessária mais 

uma pessoa para auxiliar na contenção. Nunca se deve 

segurar um lagarto pela cauda, pois esta poderá romper 

 

 

Figura 15.108 - 

Contenção correia de iguana verde (Iguana iguana). Uma 

mão imobiliza a cabeça e abraça uma parte do tórax e a 

outra segura na bacia juntamente com os membros 

posteriores. 

e o animal fugir. Dependendo do animal em ques-

tão, toalhas ou luvas de couro podem ser boas fer-

ramentas de auxílio (Fig. 15.109). 

/nspeção com Animal Contido 

Pele. Devem ser avaliadas hidratação, desca-

mação, feridas, cicatrizes, presença de ectoparasi-

tas (carrapatos). Às vezes, pode ocorrer a mudan-

ça de cor ou aspecto de algumas escamas, em 

decorrência de infecções. Aumentos de volume no 

 

Figura 15.109 - Contenção correia de iguana verde (Iguana 

iguana). Uma mão imobiliza a cabeça e abraça uma parte 

do tórax e a oulra segura na bacia juntamente com os 

membros posteriores. Nesse caso, foi utilizada uma toalha 

que evita arranhões com as unhas do réptil. 

 
 

 

 

Figura 15.107 - Visão da cavidade bucal de teiú (Tupi-

nambis teguixin), observar a musculatura mandibular bem 

desenvolvida. 
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subcutâneo são comuns em répteis e podem ser 
causados por massas caseosas, em razão de anti-
gos abscessos. Os lagartos apresentam muda pe-
riódica da pele, que se solta aos pedaços (Figs. 
15.110 e 15.111). Observar se a muda ocorre em 
todo o corpo, pois resquícios dessa pele, ao secar, 
podem estrangular principalmente falanges e ponta 
de cauda, deixando-as pretas. 

Olhos. Devem estar abertos, brilhantes e sem 
secreção. As pálpebras também não devem estar 
inchadas. Observar se as pálpebras estão se me-
xendo regularmente. 

Narinas. Abertas e desobstruídas e sem muco 
ou secreções. Na inspeção é importante reparar 
em ruídos tanto inspiratórios como expiratórios. 
A respiração saudável é silenciosa. Presença de 
bolhas tanto nas narinas como na cavidade bucal 
pode ser indicativa de pneumonias. Epitélio  

 

descamativo dentro das narinas pode ser indica-

tivo de metaplasia do epitélio nasal, em decor-

rência da hipovitaminose A. 

Cavidade bucal. A abertura deve ser feita com 
delicadeza e com auxílio de objeto macio como 

madeira, borracha firma, pois os dentes quebram 

com facilidade (Fig. 15.112). Avaliar a coloração 

dos dentes, sua posição e seus formatos. Atenção 

especial para verificar placas diftéricas, muco esbran-

quiçado, lesões, úlceras, sangue ou parasitas na 

cavidade (Fig. 15.113). Observar também a lín-

gua e a abertura de traquéia. Pela inspeção da 

mucosa pode-se avaliar se o animal está anêmico, 

ictérico ou cianótico. 

 

Figura 15.112 - Exame semiológico de lagarto teiú 

(Tupinambis teguixin) mostrando a técnica de abertura da 

cavidade bucal e puxando delicadamente a pele da região 

submandibular. 

  

Figura 15.110-Visão dorsal de iguana verde (Iguana iguana) 

com aumento de volume unilateral na região do ouvido e 

descamação irregular de pele, ao longo de todo corpo. 

 

 

  

Figura 15.111 - Detalhe da descamação da iguana verde 

(Iguana iguana) na cauda. 
Figura 15.113 - Cavidade bucal de teiú com hemorragia 

decorrente de atropelamento.  
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Ouvido. O pavilhão auricular é inexistente e o 
tímpano fica imediatamente abaixo da pele. Para 
localizar hasta seguir em linha reta, lateral da cabe-
ça cm direção caudal a partir dos olhos. Geralmen-
te, no local existem escamas com formato e dese-
nho diferentes. A principal alteração observada nesse 
local é aumento de volume no local correspondente 
da membrana e, dependendo da espécie, áreas hipe-
rêmicas (avermelhadas) (Fig. 15.114). 

Cloaca. Semelhante à cloaca das aves, é o lo-
cal de encontro de porções renais, digestivas e 
reprodutivas. Normalmente, deve estar limpa e 
sem aderências. Observar alterações como pro-
lapso de oviduto, pcnis e cloaca. A mucosa pode 
estar vermelho claro, que seria o normal, até ver-
melho bem escuro, ou enegrecido, se já houve 
necrose da mucosa. O pênis em lagartos é duplo, 
também chamado de hemipênis. 

 

Figura 15.114 - Exemplar de iguana verde (Iguana iguana) 

com aumento de volume no tímpano, causado por infec-

ção com Criptosporidium sp. e abscesso na ponta do nariz 

decorrente de briga com companheiros de recinto.  

com a existente no ambiente. Para auscultar la-
gartos sugere-se utilizar entre o estetoscópio e a 

pele do animal uma toalha ou um papel macio para 

reduzir os ruídos causados pelo contato com as 

escamas que revestem o corpo dos animais. Além 

do estetoscópio, a atividade cardíaca também pode 

ser acompanhada por um aparelho de Doppler, 

que amplia os sons (Fig. 15.115). 

Palpação 

A palpação de lagartos é bem mais fácil do 

que de quelônios, pois o abdome na maioria das 

espécies não tem costelas e a pele é fina e elás-

tica, permitindo palpar os órgãos internos. Essa 

técnica é utilizada principalmente para palpar trato 

digestório, presença de corpos estranhos (pedras, 

areia, pedaços de plástico, etc.), gases, impacta-

ção de fezes, etc. Nas fêmeas é útil para diagnos-

ticar presença de ovos nos ovidutos. Aumentos 

de volume intracavitários provenientes de abs-

cessos, tumores, também podem ser palpados. 

Exames Laboratoriais 

Exame de Sangue 

Os valores sanguíneos variam muito de acor-

do com espécie, sexo, idade, atividade reprodu-

tiva, estação do ano. Só vale a pena colher sangue 

em volumes maiores para exames de hemograma 

completo e bioquímico se estiverem disponíveis 

os valores normais da espécie, porém colher uma 

gota de sangue para esfregaço sanguíneo e avaliar 

a morfologia celular, hemoparasitas, entre outros, 

é válido. 

  

Pesagem 

O animal deve ser pesado para obter parâ-
metro de comparação com outros indivíduos, idade 
e evolução durante o decorrer do tempo. O co-
nhecimento do peso é fundamental para cálcu-
los de medicamentos, além de associar ao estado 
nutricional. 

Tempertaura Corporal, Frequências 
Cardíaca e Respiratória 

Mensurar frequências cardíaca e respiratória, 
bem como temperatura corporal em lagartos, não 
é muito elucidativo, pois com a contenção são al-
terados e a temperatura corporal varia de acordo 

 

Figura 15.115 -Técnica de ausculta por "Doppler" em lagarto 

teiú (Tupinambis teguixin). O animal foi previamente sedado, 

mas poderia ter sido contido manualmente.  
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Em consequência de uma coagulação sanguí-

nea muito rápida, tanto a agulha como a seringa 

de colheita devem estar heparinizadas. Os vasos 
não são visíveis e não é feito garrote. Alguns locais 

de colheita são: 

• Corte acentuado.das unhas pode liberar al 

gumas gotas de sangue. Posteriormente a unha 

deverá ser cauterizada para estancar o san- 

gramento. 

• Veia coccígea ventral: a agulha é introduzida a 

45° na linha média da cauda, ventralmente à 

coluna vertebral, caudalmente à cloaca, no fi 

nal do primeiro um terço até o início dos dois 

terços da cauda. Assim que a agulha encosta 

no osso, é feita uma leve retração da agulha e 

poderá se aspirar o sangue (Fig. 15.116). 

• A punção cardíaca é pouco indicada, pois fre 

quentemente causa hemopericárdio e pode 

levar à morte do animal. 

Exame de fezes. O exame de fezes em répteis é 

fundamental e de grande importância para evitar 

que doenças parasitárias se espalhem entre os 

animais mantidos em um mesmo recinto, ou que 

tenham convívio próximo e, por intermédio de 

equipamentos e objetos contaminados com fezes, 

possam se infectar. O exame de fezes para detec-

tar parasitas (flagelados, protozoários, ovos de 

helmintos) pode ser feito pelas técnicas descritas 

na semiologia das aves. Convém lembrar que os 

répteis são reservatórios sãos de Salmonella sp. e 

por isso também é recomendada a realização de 

exames bacteriológicos das fezes. A eliminação das 

fezes nem sempre ocorre diariamente, mas pode 

 

ser facilitada através de banhos de água morna 

ou, caso seja necessário, colheita de amostra de 

fezes através de swab de cloaca ou lavagem intes-

tinal. Para isto se utiliza uma sonda plástica de 
tamanho adequado e solução fisiológica morna. 

Técnica Radíográfica 

A técnica radiográfica é amplamente utiliza-

da na semiologia de lagartos e permite auxiliar muito 

em diversos diagnósticos. Como os lagartos são muito 

arredios, é mais fácil colocá-los dentro de uma cai-

xa de vidro ou material que não interfira com a ima-

gem radiográfica. Dessa maneira, o animal será radio-

grafado na posição dorsiventral. Caso haja neces-

sidade de radiografar o animal na posição látero-

lateral é necessário contê-lo manualmente ou com 

fitas adesivas. Dependendo do tamanho e da agres-

sividade há necessidade de sedar o animal.  

A posição dorsiventral permite avaliações ge-

rais do esqueleto (osteodistrofia, fraturas, osteítes 

e osteomielites); alterações do sistema digestório 

(ingestão de corpos estranhos, obstruções, grande 

quantidade de gases nas alças); ou presença de 

ovos e cálculos vesicais. A utilização de contraste 

(sulfato de bário), via oral, serve para delimitar o 

sistema digestório, observar aumento de volume, 

distensão, deslocamento, espessamento de mucosa, 

diminuição da luz, entre outras coisas. Algumas 

vezes, os corpos estranhos são vistos apenas com 

uso de material contrastante.  

Outras Técnicas 

Endoscopia. É uma técnica semiológica 

invasi-va que poderá trazer muitas informações, 

mas tem algumas limitações. Dependendo do 

animal pode-se aplicar apenas uma anestesia no 

local da perfuração, em outros casos há 

necessidade de realizar uma anestesia geral. 

Além do equipamento de endoscopia é preciso 

inflar com gases estéreis a cavidade celomática 

dos lagartos, diferente das aves, que apresentam 

sacos aéreos. O acesso é lateral, na altura do 

início do terço final do corpo, no espaço 

intercostal. Como não existe diafragma nos 

lagartos é possível avaliar todos os órgãos. Durante 

essa intervenção não há necessidade de ventilar o 

animal pois, na maioria dos casos, a contração da 

musculatura lisa ao redor dos septos pulmonares é 

responsável pela continuação da respiração, mesmo 

com a cavidade celomática aberta. 

Ultra-sonografia. Segundo a literatura também 

é uma técnica interessante, pois não é invasiva e 

Figura 15.116 - Técnica de colheita de sangue puncionando 

o vaso caudal ventral de teiú (Tupinambis teguixin). Na 

foto o animal estava sedado, mas não há necessidade, 

uma contenção manual bem feita é suficiente. 
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pode ser realizada apesar das escamas que reco-

brem o corpo do animal. Por meio dessa técnica 

podc-se visualizar os movimentos cardíacos, os 

ovários, fetos nos ovidutos, atividade dos intesti-

nos e, no caso de gota úrica, cristais de ácido úrico 

recobrindo serosas de vários órgãos. 

Serpentes 

As serpentes podem habitar praticamente todo 

o planeta, com exceção dos pólos e regiões frias. De 

acordo com o seu habitat elas são distribuídas em 

aquáticas e terrestres. Existem ainda as serpentes 

que têm glândula de veneno na cavidade bucal, 

chamadas de peçonhentas, por exemplo, jararaca, 

cascavel, coral, urutu, etc. Outras não têm glândula 

de veneno e matam suas presas por asfixia e com-

pressão, por exemplo, jibóia, sucuri, python, etc. 

As serpentes apresentam várias diferenças 

anatómicas e fisiológicas em relação aos quelônios 

e lagartos. Esses animais não apresentam mem-

bros anteriores nem posteriores. Estão ausentes 

também os ouvidos e a membrana timpânica.  

Os ossos da boca estão unidos lateralmente e 

nas sínfises apenas por ligamentos, o que permite 

grande abertura da cavidade bucal. Dependendo 

da espécie, as vértebras podem variar em quanti-

dade de 180 a 435 e apresentam costelas laterais, 

que são abertas na região ventral, pois o osso es-

terno não existe. 

Todos os órgãos apresentam-se alongados. A 

disposição, o tamanho proporcional e a localização 

dos órgãos variam com as espécies, com os hábitos 

terrestres ou aquáticos, etc. O lobo pulmonar di-

reito, na maioria dos casos, está bem desenvolvido 

e apresenta sacos aéreos na sua continuação, ao passo 

que o lobo pulmonar esquerdo é atrofiado.  

Nos olhos das serpentes estão ausentes o 

músculo da íris, as pálpebras e a membrana nicti-

tante. O globo ocular está protegido atrás da es-

cama ocular, que seria semelhante a uma única 

pálpebra transparente.  

As sensações do ambiente, principalmente odor 

e calor, são captadas pela língua bífida e transpor-

tadas até o órgão de Jacobson, que fica no palato 

da cavidade bucal. 

Necessidades ambientais de umidade relati-

va, temperatura e luminosidade variam com espé-

cies, época do ano e ciclos diurno e noturno. Depen-

dendo se as serpentes são originárias de regiões 

desérticas ou de florestas tropicais, as necessida-

des ambientais mudarão.  

Gomo os répteis são pecilotérmicos, dependendo 

da espécie e sua origem geográfica, eles necessitam 

de hibernação durante os meses de inverno.  

Dimorfismo sexual aparente existe em algu-

mas espécies, mas, na maioria dos casos, a sexagem 

é feita por verificação de espaços ao longo da cau-

da, um de cada lado da cloaca. Nos machos existe 

esse espaço, no qual são alojados os hemipênis; na 

fêmea, não existem essas "bolsas".  

/nspeção a Distância 

Gomo a maioria das serpentes apresenta pou-

ca atividade física, a inspeção a distância prati-

camente não é feita, passando diretamente para 

a contenção. Porém, o comportamento deve ser 

avaliado antes de conter o animal e se observa 

alguns tópicos. 

Comportamento. As serpentes sempre permane-

cem na posição ventral. Animais que por ventura 

são virados de costas normalmente tentam desvirar-

se, voltando à posição ventral. Tremedeiras, con-

vulsões, cabeça virada ou movimentos incoordenados 

e incapacidade de se locomover em linha reta são 

sinais de problemas. 

Contenção 

As serpentes, venenosas ou não, têm como 

defesa a mordida ou picada e, dependendo da 

espécie, a constrição ou enforcamento da presa. 

Nunca se deve trabalhar sozinho com serpentes; 

uma segunda ou terceira pessoa sempre é recomen-

dável para auxiliar, caso seja necessário. A contenção 

deve ser rápida pegando diretamente atrás da 

cabeça, para evitar que ela vire a cabeça c possa 

picar. Se for preciso pode-se apoiar um gancho logo 

após a cabeça e pressionar o animal contra o chão, 

para então se aproximar com as mãos e pegar na 

cabeça (Fig. 15.117). Serpentes como as jibóias, 

pythons e sucuris não têm veneno, mas possuem 

capacidade rápida de envolver o braço, a mão, a 

perna ou outras partes do corpo da pessoa que a 

segurar. Com uma mão é feita a contenção da cabeça 

e com a outra se sustenta o corpo, sempre o mais 

esticado possível, para evitar que o animal se enrole 

na pessoa. Caso isso aconteça, nunca solte a cabeça, 

mas sim vá desenrolando o corpo dela. Apesar de 

ser fina e longa tem uma força muscular muito 

grande e que não deve ser subestimada. 

Nunca se deve carregar ou sustentar o peso da ser-

pente apenas pela cabeça, pois a junção das vértebras 

é muito frágil e pode romper. Sempre se deve carregar 
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Figura 15.117-Contenção de jibóia (Boa constrictor). Uma 

mão imobiliza a cabeça, na qual o dedo indicador e o 

polegar seguram logo após a mandíbula. A outra mão deverá 

sustentar o peso do corpo da serpente enquanto esta for 

carregada. 

Figura 15.118- Inspeção da cavidade bucal de jibóia (Boa 

constrictor), com auxílio de palito de madeira. Observar 

coloração de mucosa, presença de secreção, lesões suges-

tivas de estomatite, etc. 

  

o corpo do animal em duas ou mais regiões do corpo 
para não sobrecarregar as vértebras. 

 

/nspeção 

Olhos. Devem estar brilhantes e apresentar a 
pigmentação característica da espécie. Em jibói-
as, por exemplo, os olhos apresentam pigmenta-
ção que c continuação do desenho do próprio cor-
po. Por ocasião da muda de pele, as serpentes po-
dem apresentar olhos opacos, pois a camada mais 
externa do olho (escama do olho) também sofre a 
muda. Ao redor dos olhos é comum encontrar 
pequenos ácaros que podem provocar anemia das 
serpentes. 

Pele. A muda da pele nas serpentes ocorre na 
íntegra, começando pela cabeça. Deve-se reparar 
se houve muda completa ou se sobraram fragmen-
tos de pele no corpo. Observar ectoparasitas entre 
as escamas, tais como carrapatos, piolhos, sarna, etc. 
Passar escova na pele com a serpente deitada em 
cima de uma superfície clara ajuda a detectar os 
pequenos parasitas. A muda do epitélio ocorre in-
clusive na língua, portanto, podem ser vistos fragmen-
tos de pele na cavidade bucal, que não devem ser 
confundidos com parasitas. 

Escamas. Observar se existe perda irregular das 
escamas; mudança de cor principalmente nas bor-
das das escama pode indicar infecções principal-
mente fúngicas. 

Cavidade bucal. Ao abrir delicadamente a cavida-
de bucal (Fig. 15.118), percebe-se que a mandíbula 
e as sínfises estão todas soltas, parecendo que houve 
fratura ou luxação. O que acontece é absolutamen- 

te normal. As serpentes têm ligamentos nesses locais 
e apresentam essa fragilidade para permitir engolir 
presas, às vezes, muito maiores que elas mesmas. 
Dentro da cavidade deve-se observar língua, colo-
ração da mucosa, placas diftéricas, áreas de necrose, 
deposição de muco, descamação de epitélio. Os rép-
teis também têm fendas no palato que garantem a 
passagem de ar das narinas para a traquéia. 

Cloaca. Na cloaca deve ser avaliada a presença 
de prolapso, seja de pênis (2 hemipênis), oviduto 
ou cloaca propriamente dita. As mucosas podem 
estar avermelhadas e vivas ou escurecidas e 
necrosadas. O pênis é um órgão de consistência 
mole semelhante ao de lagartos. Se logo após o 
prolapso não forem tomadas as devidas providên-
cias a mucosa pode ressecar, traumatizar e até  

 

Figura 15.119 - Sexagem de serpente por sonda metálica 

em jibóia (Boa constrictor). 
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necrosar, sendo necessária a amputação da parte 
lesionada. Ao se avaliar a cloaca pode-se realizar a 
sexagem, que é feita com uma fina sonda metálica 
introduzida lateralmente "na cloaca cm direção 
caudal (Fig. 15.119). Se a sonda entrar, trata-se 
de macho que apresenta esse espaço no qual fi-
cam os hemipênis. No caso de fêmeas, não é pos-
sível introduzir a sonda. 

Exames Complementares 

Parâmetros Fisiológicos 

Mensurar frequência cardíaca é difícil, pois 

muitas vezes não é possível auscultar o batimento 

cardíaco. Segundo alguns autores é mais adequado 

usar um estetoscópio humano de recém-nascido. A 

frequência pode variar de 22 a 136bpm (batidas por 

minuto), mas é um dado pouco significativo, assim 

como a frequência respiratória também não é muito 

elucidativa, pois altera com a contenção. 

A temperatura corporal das serpentes, dife-

rentes dos outros répteis, não depende apenas da 

temperatura ambiental, mas também do tamanho 

do animal, do horário do dia, das fases de ativida-

des do animal e, portanto, não tem muito valor 

para o exame semiológico. Quando a python está 

''chocando", o ninho apresenta tremores muscu-

lares, que têm a função de aumentar a temperatu-

ra corporal para aquecer os ovos. 

Exame de Sangue 

Colheita de sangue ocorre em serpentes seme-

lhantes aos lagartos. Os valores sanguíneos variam 

muito, de acordo com espécie, sexo, idade, ativi-

dade reprodutiva, estação do ano, temperatura am-

biental na hora da colheita e técnica da colheita. Só 

vale a pena colher sangue em volumes maiores para 

exames de hemograma completo e bioquímico se 

estiverem disponíveis os valores normais da espé-

cie. Porém, colher uma gota de sangue para esfre-

gaço sanguíneo e avaliação da morfologia celular, 

hemoparasitas, entre outros, é válido. 

Em consequência de coagulação sanguínea 

muito rápida, tanto a agulha como a seringa de 

colheita devem estar heparinizadas. Os vasos não 

são visíveis e não é feito garrote. Alguns locais de 

colheita são: 

• Veia coccígea ventral: a agulha é introduzida 

a 45° na linha média da cauda, ventralmente 

à coluna vertebral, caudalmente à cloaca, no 

final do primeiro um terço até início dos dois 

terços da cauda. Assim que a agulha encostar 

no osso, é feita uma leve rctração da agulha 

e poderá se aspirar o sangue. Se a contenção 

for muito tensa a contração muscular poderá 

impedir o fluxo sanguíneo na veia.  

• A punção cardíaca é pouco indicada, pois fre 

quentemente causa hemopericárdio e pode 

causar morte do animal. 

• Veias localizadas na cavidade bucal: existem 

duas veias no palato e duas veias na base da 

cavidade bucal paralelo a traqucia. Cuidado: risco 

de picadas e acidentes ao manipular dentro da cavi 

dade bucal da serpente. 

Corte sutil da ponta da cauda também pode-

rá fornecer quantidade muito pequena de sangue.  

Exame de Fezes 

Exame muito importante, que poderá auxiliar 

no diagnóstico. Muitas vezes, durante a contenção 

e o exame, o animal já defeca; mas, caso contrário, 

também poderá se trabalhar com a lavagem cloacal 

ou a colheita de fezes com swab. Para a lavagem 

cloacal utiliza-se a sonda uretral plástica fina e um 

pouco de líquido (solução fisiológica) morno. O lí-

quido é aplicado na porção final do intestino, via 

cloaca, para facilitar a saída das fezes. 

A função do exame de fezes é avaliar a presen-

ça de protozoários; amebas são muito comuns em 

serpentes, assim como outros (coccídeos, flagelados), 

além de helmintos, leveduras e bactérias. 

Exame Microbiológico 

Como as serpentes apresentam frequen-

temente problemas do trato gastrointestinal pode-

se lançar mão de mais uma técnica de exame que 

seria a colheita de material via lavagens de cavida-

de bucal, estômago ou cloaca. Para tanto utilizam-

se sondas e solução fisiológica estéreis, aplica-se 

o líquido nos devidos locais e absorve novamente 

para depois realizar exames de cultura e anti-

biograma (Fig. 15.120). Também podem ser obtidas 

colheitas de material para cultura microbiológica 

com uso de swab estéril. 

Radiografia 

É uma técnica bastante utilizada e que pode 

revelar muitos detalhes, principalmente referentes 

a esqueleto, presença de ovos, corpos estranhos, etc. 

A contenção pode ser manual ou, dependendo do 

. 
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Figura 15.120-Abertura de cavidade bucal de jibóia (Boa 

constrictor), com passagem de sonda gástrica de plástico, 

serve tanto para aplicação de medicamentos como para 

lavagem gástrica, colheita de material para exames citológico 

e microbiológico. 

tamanho do animal, semelhante aos lagartos. Deve-

se colocá-los dentro de um vasilhame que não inter-

fira com a qualidade da radiografia. O animal não 

deverá ficar deitado, enrolado por cima de si mes-

mo, pois dificultará o diagnóstico. Ficando esticado 

será vista apenas a posição dorsiventral. Para visualizar 

a látero-lateral, há necessidade de contenção manual 

do animal. O uso de contraste gástrico também é 

utilizado nas serpentes para visualizar alterações no 

trato digestório, como dilatação gástrica, espessamento 

de mucosa, deslocamento de órgãos, etc. 

Endoscopia. Para esta técnica o animal deve-

rá ser anestesiado e lateralmente, dependendo de 

qual o objetivo da endoscopia e qual a espécie 

em questão, é feita uma pequena incisão e pene-

tração do endoscópio na cavidade celomática.  

Ultra-sonografia. É outra técnica disponível, que 

pode dar resultados muito bons. Com o animal na 

posição dorsal e dependendo da espécie podem ser 

localizados: coração, fígado, vesícula biliar, gônadas 

desenvolvidas, rins e intestinos. Órgãos de difícil 

visualização são gônadas pouco desenvolvidas e en-

cobertas pela gordura, pulmões e traquéia repleta 

de ar e o cérebro recoberto pela camada óssea.  

DAWIS, J.W., ANDERSON, R.C., KARSTAD, L., TRAINER, 
D.O. Infectious and Parasitic Diseases 8/Wild Birds. \. cd., 
lowa: lowa State University Press, Ames, 1971. 

FOWLER, M.E. Zoo &Wild Animal Medicine. 2. ed., Philadel- 
phia: W.B. Saunders Company, 1986. FOWLER, M.E. 

Zoo & Wild animal Medicine: Current Therapy 
3. Philadelphia: WB. Saunders Company, 1993. 

FOWLER, M. E., MILLER, E. Zoo & Wild animal Medicine: 
Current Therapy 4. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 
1999. FOWLER, M.E., CUBAS, Z.S. Biology, Medicine, 

ano!Surgery 
ofSouth American Wild Animais. lowa: lowa State University 
Press, Ames, 2001. FRIEND, M. FieldGuideto 

WildlifeDiseases. Vol. I: GeneralField 
Procedures andDiseases ofMigratory Birds. Washington: U.S. 
Department of the Interior and Fish and Wildlife Service, 
1987. GYLSTORFF, I., GRIMM, F. Vogelkrankheiten. 

Stuttgart: Verlag 
Eugen Ulmer GmbH & Co., 1987. HARRISON, 

HARRISON. Avian Medicine: Principies and 
Application. Florida: Wingers Publishing, Inc., 1994. 

LOPES, A. E. Os Pássaros e suas Doenças - como Evitar e Curar, 
5. ed., São Paulo: Livraria Nobel S.A., 1982. PETRAK, 

M.L. Diseases of Cage and Aviary Birds, 2. ed., Philadelphia: 

Lea & Febiger, 1982. 
REIS, J. Doenças das Aves. 7. ed., Edições Melhoramentos, 1967. 

RITCHIE, B.W., CÁRTER, K. Avian VirusesFunction and Contrai. 
Florida: Wingers Publishing, Inc., 1995. SCHMIDT, R.E., 

HUBBARD, G.R. Atlas ofZooAnimalPathology, 
v. II: Avian, reptile and miscellaneous species. Boca Raton: 
CRC Press, 1987. SICK, H. Ornitologia Brasileira, uma 

Introdução. 3. ed., v. 1. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1984. SICK, 

H. Ornitologia Brasileira, uma Introdução. 3. ed., v. 2. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1988. 

SYMPOSIUM ON THE COMPARATIVE PATHOLOGY OF 

ZOO ANIMALS. Washington, 2 a 4 de outubro de 1978. 
Anais. Washington: Smithsonian Institution Press, 1980. 

WALIACH, J., BOEVER, W.J. Diseases ofF.xotic Animais. Medicai 
and SurgicalManagement. Philadelphia: W.B. Saunders, 1983. 
- Journal of Avian Medicine and Surgery 

- Journal of Wildlife Diseases; 

- Zoo Yearbook, 

- Journal o} American Association of Zoo Veterinarian', 

- Journal o/Zoo and Wildlife Medicine, 

- JournalofAssociation of Avian Veterinarian. 

  

BIBLIOGRAFIA 
,/ 

Aves 

ABRAMSONJ.,SPEER,B.L.,THOMSEN,J.B.T. TheLarge 

Maca-ws: TheirCare, RreedingandConservation. Califórnia: 

Raintree Publications, 1995. ALTMANN, R.B., 

CLIIBB, S.L, DORRESTEIN, G.M., 

QLIESENBERRY, K. Avian Medicine and'Surgery. Phila- 

delphia: W.B. Saunders Company, 1997. 

Mamíferos 

EGEN, E., ERNST, E. Chinchilla. In: GABRISCH, K., ZWART, 

P. (eds.). Krankheiten der Wildtiere - Exotische undheimische 

Tiere in der Tierarztpraxis. Hannover: Schliitersche 

Verlagsanstal: und Druckerei, p. 131-51, 1997. 
FIENNES, R.N.T.W. Pathology ofSimian Primates, v. l e 2. S. 

Karger, Basel, 1972. 
FOWLER, M.E. Zoo & Wild Animal Medicine, 2. cd., Phila-

delphia: W.B. Saunders Company, 1986. 



792    Semiologia Veterinária: A Arte do Diagnóstico 

FOWLER, M.E. Zoo & Wild animal Medicine: Current Therapy 
3, Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1993. 

FOWLER, M.E., MILLER, R.E. Zoo &Wild'animal'Medicine: 
Current Therapy 4, Philadelphia: W.B. Saunders Company, 
1999. FOWLER, M.E., CUBAS, Z.S. Riology, Medicine, 

andSurgery 
of South American Wild Animais. lowa: lowa State University 
Press, Ames, 2001. HARKNESS, J.E., WAGNER, J.E. 

Biologia e Clinica de Coelhos 
e Roedores, 3. ed., São Paulo: Roca, 1993. KÕRNER, E. 

Sumpfbibtr. In: GABRISCH, K., ZWART, P. 
(eds.). Krankheiten der Wildtiere - Exotische undheimische Tiere 
inderTierarztpraxis. Hannover: Schliitersche Verlagsanstalt 
und Druckerei, p. 153-72, 1997. SCHALL, H. 

Kaninchen. In: GABRISCH, K., ZWART, R 
(eds.). Krankheiten der Heimtiere. Hannover: Schliitersche 
Verlagsanstalt und Druckerei, p. 1-23, 1990. 

SCHMIDT, R.E., HUBBARD, G.B. Atlas ofZoo Animal 
Pathology, v. l, Mamais. Boca Raton: CRC Press, 1987. 

SCHMIDT, R.E., HUBBARD, G.B. Atlas of Zoo Animal 
Pathology, v. 2: Avian, reptile and miscellaneous species. 
Boca Raton: CRC Press, 1987. SYMPOSIUM ON THE 

COMPARATIVE PATHOLOGY OF 
ZOO ANIMALS, Washington, 2 a 4 de outubro de 1978. 
Anais. Washington: Smithsonian Institution Press, 1980. 

V^ALIACH,Í.,EOEVER,\N.]. Diseases ofExotif Animais. Medica/ 

andSurgicalManagement. Philadelphia: W.B. Saunders, 1983. 

WASEL, E. Meerschweinchen. In: GABRISCH, K., ZWART, 

P. (eds.). Krankheiten der Heimtiere. Hannover: Schliitersche 

Verlagsanstalt und Druckerei, p. 25-44, 1990. WASEL, 

E. Goldhamster. In: GABRISCH, K., ZWART, P. (eds.). 

Krankheiten der Heimtiere. Schliitersche Verlagsanstalt und 

Druckerei, Hannover, p. 45-56, 1990. 

ZWART, R, TREIBER, A. Gerbil. In: GABRISCH, K., 

ZWART, P. (eds.). Krankheiten der Wildtiere - Exotische 

und Heimische Tiere in der Tierarztpraxis. Hannover: 

Schliitersche Verlagsanstalt und Druckerei, p. 173-190, 

1997. 

Répteis 

FOWLER, M.E. Zoo & Wild Animal Medicine, 2. ed., Philadel-

phia: W.B. Saunders Company, 1986. FOWLER, M.E. Zoo & 

Wild Animal Medicine: Current Therapy 
3. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1993. 

FOWLER, M.E., MILLER, R.E. Zoo & Wild Animal Mediam: Current 
Therapy 4. Philadelphia: W. B. Saunders Company, 1999. 

FOWLER, M.E., CUBAS, Z.S. Biology, Medicine, andSurgery 
of South American Wild Animais. lowa: lowa State University 
Press, Ames, 2001. FRYE, F.L. ReptileCare:an Atlas of Diseases 

andTreatments. v. I and II., 
New Jersey: T.F.H. Publications, Inc., Neptune City, 1991. 

GABRISCH, K., ZWART, P. Schildkrõten. In: Krankheiten der 
Heimtiere. Hannover: Schliitersche Verlagsanstalt und 
Druckerei, p. 243-86, 1990. HOFF, G.L., FRYE, F.L., 

JACOBSON, E.R. Diseases of 
AmphibiansandReptiles. New York: Plenum Press, 1984. 

JAROFKE, D., LANGE, J. Reptilien - Krankheiten undHaltung. 
Berlin: Verlag Paul Parey GmbH & Co. KG, 1993. 

WALLACI I, J., BOEVER, W.J. Diseases ofExotic Animais. Medicai 
and Surgical Management. Philadelphia: W.B. Saunders, 1983. 

ZWART, P- Schlangen. In: Krankheiten der Heimtiere. Hannover: 
Schliitersche Verlagsanstalt und Druckerei, p. 287-312,1990. 

ZWART, P. Echsen. In: Krankheiten der Heimtiere. Hannover: 
Schliitersche Verlagsanstalt und Druckerei, p. 313-33,1990. 

 
 

 

   
  

  
 


	1 introdução à Semiologia.pdf
	2 contenção Física dos Animais Domésticos
	3 Contenção Química
	4 Exame Físico Geral ou de Rotina
	5 Sistema Digestório.
	6 Sistema Circulatório
	7 Semiologia do Sistema Respiratório
	8 Sistema Reprodutor
	9 Semiologia do Sistema Urinário
	10 Sistema Nervoso.
	11 Sistema Locomotor
	12 Semiologia da Pele
	13 Semiologia do Sistema Auditivo
	14 Semiologia do Sistema Visual dos Animais Domésticos
	15 semiologia de Animais Silvestres



