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Introdução 

O piotórax é o acúmulo de exsudato séptico no interior da cavidade pleural1. Embora as causas subjacentes muitas 

vezes não sejam determinadas, em gatos usualmente relaciona-se com traumas acidentais perfurantes na cavidade 

torácica (por mordeduras ou transfixação de corpos estranhos) ou com feridas cirúrgicas decorrentes de toracocentese 

ou toracotomia2,3. Contudo, pode ainda ter associação, embora com menor frequência, com infecções distantes da 

cavidade torácica, conduzindo a uma disseminação linfática ou hematógena2. Uma grande quantidade de 

microrganismos tem sido isolada, sendo mais comum a identificação de bactérias dos gêneros Bacteroides, 

Clostridium, Fusobacterium, Pasteurella, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Corynebacterium, Nocardia, 

Staphylococcus e Streptococcus4,5. Os sinais clínicos mais corriqueiros são apatia, anorexia, perda de peso, 

hipertermia, hipersalivação, hipofonese dos sons cardíacos e pulmonares, e principalmente, dispneia. Com a 

progressão da enfermidade, a reserva respiratória torna-se mínima e consequentemente há exibição da 

sintomatologia6. O diagnóstico normalmente é baseado no histórico, sinais clínicos, exames de imagem (como 

radiografia torácica), citologia e cultura do exsudato7. As recomendações de tratamento e o prognóstico variam muito 

entre os casos1,3. O piotórax deve ser sempre considerado como uma causa de morte súbita na espécie felina6. 

       

Objetivo 

O presente trabalho objetivou descrever um caso de piotórax em felino, ocasionado por agente bacteriano não 

comumente relacionado com a enfermidade torácica e de origem extrapleural, conferindo um caráter insólito para 

enfermidade.  

Metodologia 

Um felino, fêmea, sem raça definida, não castrada, plurípara, com quatro anos de idade, foi apresentado com o 

histórico de hiporexia e dificuldade respiratória, com evolução de cinco dias. Não ocorria o histórico de traumas 

torácicos. A paciente foi submetida ao exame físico geral. Contudo, antes da conclusão do exame, o felino veio a 

óbito. O mesmo foi encaminhado para necropsia, onde se obtiveram amostras para cultura microbiológica.  

 

Resultados 

Durante o exame físico constatou-se estado nutricional magro, apatia e dispneia expiratória restritiva. A palpação 

abdominal sugeriu a presença de aumento de volume uterino. A necropsia revelou a presença de efusão pleural 
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fibrinopurulenta, bilateral, de coloração marrom. A pleura parietal exibia sinais de inflamação e os pulmões estavam 

friáveis com pleura parietal rugosa. Também se observou pericardite, aderência cardiopulmonar, diafragma 

necrosado e hipertrofia de linfonodos torácicos. Os achados foram característicos de piótorax (Figura 1A). Durante 

a avaliação anatomopatológica da cavidade abdominal, constatou-se espessamento dos cornos uterinos. A secção do 

órgão evidenciou a presença de componentes ósseos fetais, de permeio a liquefação de tecidos moles, em associação 

a exsudato purulento. O quadro era típico de maceração fetal (Figura 1B). Não ocorriam alterações aparentes em 

outros órgãos ou estruturas corpóreas. A cultura microbiológica da efusão pleural e do conteúdo intrauterino detectou 

o microrganismo Arcanobacterium pyogenes, em crescimento abundante. Ao correlacionar as informações da 

anamnese, resultados da necropsia e isolamento microbiológico, conclui-se que o piotórax ocorreu em decorrência 

da disseminação hematógena e/ou linfática do Arcanobacterium pyogenes oriundo primariamente do processo 

séptico uterino.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: A: Aparência macroscópica do piotórax. B: Achados necroscópicos típicos 

do processo séptico de maceração fetal.   

 

Discussão 

O piotórax acomete principalmente felinos jovens, com média de quatro a seis anos de idade4. O animal em questão 

possuía faixa etária condizente com a literatura. A maioria dos casos de piotórax felino envolve infecções 

polimicrobianas principalmente por bactérias anaeróbias facultativas4. Os patógenos mais comuns no exsudato 

pleural são os oriundos da flora orofaríngea felina, sendo menos de 20 % das situações provocadas por agentes 

infecciosos diferentes daqueles presentes na cavidade oral4. Em mais de 40 casos de piotórax felino revisados na 

literatura, em apenas um relato foi descrito a presença de Arcanobacterium pyogenes5,7,8,9. Tal citação evidenciou 

uma relativa originalidade do isolamento bacteriano no presente estudo. Na necropsia, cerca de 50% dos felinos com 

piotórax possuem pneumonia ou abscesso pulmonar, o que sustenta um mecanismo patológico de disseminação 

parapneumônica6. Outras complicações do piotórax, que podem ser visualizadas ao exame necroscópico, incluem 

atelectasias crônicas, pleurites constritivas, torção de lobos pulmonares, aderências fibrinosas e intoxicação séptica10. 

Tais situações possivelmente ocorreram no caso em discussão, o que contribuiu para insuficiência respiratória e 

septicemia, com consequente óbito. A infecção da cavidade torácica pode ser oriunda de alguma patologia do próprio 

parênquima pulmonar ou da disseminação de hematogênica sem envolvimento pulmonar, especialmente em doenças 

septicêmicas subjacentes, perfuração esofágica, traqueal ou brônquica, e ainda migração de parasitas1,6,8. No trabalho 
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em evidência, a não ocorrência de lesões torácicas prévias, associada ao processo infeccioso uterino (e similaridade 

da identificação bacteriana da cavidade torácica com o conteúdo intrauterino) sugeriu a migração ascendente do 

patógeno do útero para o interior do tórax, ocasionado as sequelas já descritas. Embora seja mais provável que o 

piotórax felino tenha seguimento insidioso, muitos pacientes o apresentam de forma aguda6. Para a gata relatada, em 

virtude do intenso comprometimento das estruturas da cavidade torácica (e do estágio avançado de necrose fetal), 

hipotetizou-se um caráter relativamente crônico para o piotórax, onde a sintomatologia exibiu-se subitamente a partir 

do momento da exaustão da ampla capacidade de reserva respiratória e da habilidade em lidar com acúmulos de 

efusões pleurais, inerentes a espécie felina. O piotórax é um tipo de efusão pleural vista com frequência na clínica de 

felinos e, em virtude do estado progressivo da afecção quando diagnosticada, deve ser controlada imediatamente para 

não dispor em risco a vida do animal10. Apesar de os relatos iniciais terem sido pessimistas em relação ao prognóstico 

do piotórax, tem-se evidenciado que a maior parte dos gatos sobrevivem, nas primeiras 48 horas após a apresentação 

para atendimento médico e quando submetidos a terapia adequada6. Na fêmea felina em discussão, a apresentação 

tardia para a avaliação clínica correspondeu a um dos fatores que impossibilitaram a instituição de qualquer medida 

terapêutica, além de contribuir adicionalmente para a evolução ao óbito.    

 

Conclusão  

Em felinos jovens portadores de sinais clínicos sugestivos de efusão pleural, deve-se alertar para o piotórax, e 

considerar a possibilidade da relação com focos sépticos distantes da cavidade torácica, essencialmente em fêmeas 

não castradas que podem ser acometidas por enfermidades infecciosas uterinas. 
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Introdução 

As lesões associadas a traumatismo da medula espinhal incluem contusão medular, fratura ou luxação vertebral e 

hérnia do disco intervertebral traumática1. As causas mais comuns de trauma medular em gatos compreendem 

acidentes por veículos motorizados, interação entre animais ou entre homem e animal, além de quedas e feridas por 

projéteis balísticos1. A lesão traumática à medula espinhal leva a sequelas devastadoras, uma vez que corresponde a 

uma condição de insuficiência parcial ou total do funcionamento da medula espinhal, decorrente da interrupção dos 

tratos nervosos motor e sensorial desse órgão, podendo conduzir a alterações nas funções motoras e déficits 

sensitivos, superficial e profundo nos segmentos corporais localizados abaixo do nível da lesão, além de alterações 

viscerais, autonômicas, disfunções vasomotoras, esfincterianas, sexuais e tróficas2,3. Em termos de anatomia 

funcional, a medula espinha encontra-se compreendida desde a base do cérebro até a porção caudal das vértebras 

lombares, sendo dividida em quatro segmentos, os quais equivalem ao cervical, cervicotorácico, toracolombar e 

lombossacral4,5. O traumatismo de múltiplos segmentos da medula espinhal pode atingir uma frequência de 15,15%6. 

Desordens de cada uma das quatro regiões da medula espinhal resultam em uma combinação de sinais neurológicos 

específicos para cada segmento envolvido7. A presença de déficits neurológicos indicativos de envolvimento de mais 

de uma região da medula espinhal é indicativo de doença disseminada ou multifocal da medula espinhal7. Em gatos 

com trauma espinhal, o prognóstico é pobre para a recuperação funcional, gerando inúmeras consequências, como 

incapacidade permanente, eutanásia ou óbito relacionado condição mórbida2.   

        

Objetivo 

Em virtude dos sinais clínicos neurológicos múltiplos e da importância para o prognóstico, o presente trabalho 

objetivou relatar um caso de traumatismo multissegmentar da medula espinhal de um felino.   

 

Metodologia 

Um felino, fêmea, sem raça definida, sete meses de idade, foi encaminhada para avaliação médica veterinária após 

acidente automobilístico. Submeteu-se a paciente ao exame físico. Foram radiografias da coluna vertebral, além de 

radiografias do tórax, ultrassonografia abdominal, hemograma completo e bioquímica sanguínea (renal e hepática) e 

teste imunoenzimático para retroviroses. Não foi possível a instituição de terapia clínica e/ou cirúrgica.   
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Resultados 

Clinicamente, ocorria normalidade dos parâmetros vitais. Contudo, os membros pélvicos demostravam paralisia, 

hipertonia, reações posturais deprimidas e atrofia muscular. Os membros torácicos apresentavam-se normais. 

Também ocorria dilatação do esfíncter anal, em associação a incontinência fecal (Figura 1A e B). A imaginologia da 

coluna vertebral demonstrou fraturas múltiplas nos segmentos toracolombar (compreendido entre a terceira vértebra 

torácica e terceira vertebra lombar) e lombossacral (compreendido entre a quarta vértebra lombar e terceira vértebra 

sacral). Ao associar os achados clínicos e radiográficos, detectou-se síndrome toracolombar (com lesão em neurônio 

motor superior) e síndrome lombossacra (com lesão em neurônio motor inferior e em intumescência lombar), 

caracterizando um quadro de síndrome neurológica medular multifocal. A hematologia, bioquímica sérica, pesquisa 

viral e demais exames de imagem não revelaram anormalidades. Em virtude da extensão das lesões, a tutora optou 

pela eutanásia, não havendo a permissão para realização de exame necroscópico.   

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 (A e B): Apresentação clínica dos sinais neurológicos 

multifocais, em gata doméstica.   

 

Discussão 

Qualquer gato pode ser potencialmente afetado por injúria da medula espinhal, existindo uma tendência para fatores 

causais exógenos (traumas automobilísticos, projéteis, quedas e lesões provocadas por outros animais ou por objetos) 

serem mais comumente verificados em exemplares jovens, sendo os felinos de raça pura raramente acometidos8. Tais 

dados foram condizentes com a gata em questão. O trauma medular agudo resulta em lesão por meio de dois 

mecanismos. A lesão primária é decorrente das forças que causam dano mecânico instantaneamente após o evento 

traumático, tais como compressão, transecção, laceração, flexão e tração9. Ocorre no momento do trauma e envolve 

a ruptura e o esmagamento de elementos neuronais e vasculares. A lesão secundária desenvolve-se minutos a dias 

após o trauma, devido a alterações locais intracelulares e extracelulares, associada a lesões sistêmicas como 

hemorragia, hipóxia e outras decorrentes do trauma9. Os eventos mencionados acima provavelmente ocorreram no 

animal em discussão. Em um estudo prospectivo relacionado a traumatismo da medula espinhal em animais de 

companhia, verificou-se que a principal causa de lesão foi o atropelamento (66%), onde os segmentos medulares 

mais atingidos foram o toracolombar (52%), seguido do lombossacro (19,3%)2. Essa citação apresentou similaridade 

com a paciente relatada. O conceito de “síndrome neurológica” é baseado na localização da lesão medular e tem sido 

recomendado por determinados autores7. Logo, para o caso descrito, a utilização de tal terminologia justificou-se 

pela apresentação neurológica, relacionada à medula espinhal, de forma multifocal, disseminada ou multissegmentar. 
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Os neurônios motores inferiores (NMIs) são responsáveis pela inervação da musculatura dos membros. Apesar de 

sua existência em toda a extensão da medula espinhal, os NMIs de importância clínica são aqueles que inervam os 

membros e a bexiga, bem como os esfíncteres anais e uretrais, estando localizados nas intumescências cervical e 

lombossacral da medula espinhal1. O dano aos segmentos medulares que compreendem os NMIs, ocasionam paresia 

ou plegia, caracterizada por reflexos reduzidos a ausentes e tônus diminuído nos grupos musculares associados1. A 

interrupção do controle da via descendente do neurônio motor superior (NMS) sobre os NMIs conduz a paresia ou 

plegia de NMS, onde os reflexos e tônus muscular permanecem normais ou exagerados1. Assim, as informações dos 

autores supracitados possibilitaram a interpretação dos sinais clínicos manifestados pelo animal do presente relato. 

A lesão da medula espinhal leva ao desenvolvimento de eventos vasculares, bioquímicos e inflamatórios que podem 

provocar danos irreversíveis ao parênquima neuronal. É considerada uma das desordens mais sérias e desafiantes 

devido ao risco de sequelas e incapacidade permanente8,9. Em pequenos animais com trauma medular, já se 

demonstrou que o número de indivíduos sobreviventes foi praticamente igual ao de não sobreviventes, e os fatores 

que influenciaram na mortalidade ou opção pela eutanásia foram a localização da lesão no segmento toracolombar e 

a perda da sensibilidade dolorosa profunda2. Com base nas descrições literárias, compreendeu-se que a situação do 

felino em evidência era crítica, com mínimas perspectivas de resolução, encorajando a tutora em autorizar a eutanásia.   

Conclusão  

Em felinos com trauma medular, deve-se alertar para o envolvimento de múltiplos segmentos da medula espinhal, 

proporcionando uma melhor compreensão dos sinais clínicos exibidos e uma definição racional do prognóstico.  
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Aspectos clínicos e manejo terapêutico da ceratoconjuntivite seca felina 

Clinical aspects and therapeutic management of feline keratoconjunctivitis 
 

MARQUES, K.C.1, FERREIRA, M.B.1, ROCHA, B.Z.L.L.1, CHAVES, A.L.R.M.1, RODRIGUES, R.T.G.A.2, 

FILGUEIRA, K.D.1 

1Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) – Mossoró, RN 

2Universidade Federal de Campina Grande – Patos, PB 

E-mail: kayanamarques@hotmail.com	

Introdução  

É sabido que os felinos de um modo geral, principalmente aqueles pertencentes a grandes grupos (gatis, animais de 

criadores e os irrestritos), estão sujeitos a adquirirem o conhecido complexo respiratório viral, que acomete tanto o 

sistema respiratório quanto o oftálmico, e possuindo o herpesvírus felino tipo 1 (HVF-1) como um dos agentes 

infecciosos relacionados1. Todavia, deve se ter em mente que tal enfermidade se apresenta de forma multifatorial, 

envolvendo vários agentes etiológicos, e, portanto, apresentando fatores de risco significativos1. Apesar da cura 

clínica, apresentada após o tratamento dos animais infectados, é importante salientar a possibilidade de reinfecção 

e/ou eliminação dos vírus, principalmente quando sujeitos a situações de estresse, sendo necessária também atenção, 

no que diz respeito às consequências que a enfermidade possa vir a apresentar, como a ceratoconjuntivite seca2. O 

mecanismo pelo qual o vírus induz a tal oftalmopatia não se encontra completamente esclarecido1,2. O 

reconhecimento da ceratoconjuntivite seca felina é essencial, de modo a evitar um agravamento do quadro clínico, 

como perda da visão e declínio na qualidade de vida do paciente2,3. 	

       

Objetivo 

O presente trabalho objetivou relatar um caso de ceratoconjuntivite seca em um felino, decorrente da infecção pelo 

HVF-1, com ênfase para os sinais clínicos e conduta terapêutica, para servir de base aos profissionais que militam na 

clínica médica felina.  

Metodologia 

Um felino, macho, sem raça definida, um ano de idade, não castrado, foi encaminhado para avaliação médica 

veterinária devido a alteração ocular. Relatava-se infecção pregressa, quando filhote, pelos agentes do complexo 

respiratório viral. Submeteu-se a paciente ao exame físico. Realizou-se também o teste da lágrima de Schirmer, 

seguido da prova da fluoresceína (com uso de fitas impregnadas pelo corante). Solicitou-se hemograma completo, 

bioquímica sanguínea (renal e hepática) e teste imunoenzimático para retroviroses. Realizou-se a prescrição de gel 

liquido oftálmico, com propriedades lacrimomiméticas, à base de ácido poliacrílico 0,2% (uma gota em cada olho, a 

cada seis horas, até novas recomendações).	
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Resultados 

Clinicamente, ocorria normalidade dos parâmetros vitais. Contudo, havia a presença, bilateralmente, de hiperemia 

conjuntival, aparência ressecada da córnea, opacificação e vascularização corneal, além de secreção mucosa (Figura 

1). Em ambos os aparelhos lacrimais, os valores obtidos no teste da lágrima de Schirmer foram inferior a 5mm. Não 

foi verificada ceratite ulcerativa ao usar o corante de fluoresceína. A hematologia, bioquímica sérica e pesquisa viral 

não revelaram anormalidades. Ao associar os dados da anamnese e exame físico, diagnosticou-se um quadro de 

ceratoconjuntivite seca, bilateral, possivelmente secundária a infecção anterior pelo herpesvírus felino tipo-1 (HVF-

1). Com o início da terapia, ocorreu redução significativa dos sinais clínicos oculares. Evitou-se o emprego de 

imunossupressores locais, como a ciclosporina. 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Apresentação clínica da     

ceratoconjuntivite seca, em felino doméstico.   

 

Discussão 

A ceratoconjuntivite seca trata-se de um ressecamento da córnea e conjuntiva devido à inflamação da glândula 

lacrimal, com consequente redução da produção do componente aquoso do filme lacrimal pré-corneal4. Nos felinos, 

a ceratoconjuntivite seca ocorre com menor frequência quando comparados aos cães, e apesar da sua etiologia não 

ter sido totalmente esclarecida, acredita-se que seja decorrente de uma conjuntivite intensa, onde na maioria das 

vezes, encontra-se associada à infecção pelo HVF-1, que pode levar a oclusão do ducto excretor e/ou provocar intensa 

inflamação da glândula lacrimal2. Os sinais clínicos apresentados geralmente correspondem a blefaroespasmos, 

hiperemia conjuntival, desidratação corneal (com ulceração, vascularização e pigmentação da córnea), além de 

secreção ocular mucopurulenta, hiperplasia do epitélio corneal e blefaroconjuntivite2,5. A manifestação clínica 

exibida pelo felino em discussão revelou-se semelhante ao relatado por alguns autores, assim como a suspeita de que 

a causa de base para a afecção oftálmica também estivesse relacionada com a infecção pelo HVF-1. Quanto ao 

diagnóstico, este se dá através dos sinais clínicos apresentados, tendo como auxílio o teste lacrimal de Schirmer, que 

permite a avaliação do nível de produção do filme lacrimal, e o teste do corante da superfície ocular (fluoresceína, 

rosa bengala, lissamina verde), indicando anormalidades que poderiam causar perda do filme lacrimal e dessecação 

da córnea6,7. Corroborando com a literatura, no animal em questão, o diagnóstico se deu por meio tanto da observação 

dos sinais clínicos apresentados, como pelo teste da lágrima de Schirmer, seguido da prova da fluoresceína, os quais 
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foram também essenciais para a diferenciação com outras enfermidades oculares. Quanto ao prognóstico, a maioria 

dos gatos apresentam ceratoconjuntivite seca transitória, ou seja, retornam com produção lacrimal normal após a 

resolução da doença viral, porém, há ainda aqueles que permanecem com produção lacrimal reduzida perpetuamente, 

necessitando de colírios lacrimométicos como forma de manutenção das condições oftálmicas8. O tratamento 

utilizado no caso em questão objetivou a manutenção da lubrificação da superfície ocular. Além da utilização de 

colírios ou géis que simulam a ação lacrimal, é citada ainda por alguns pesquisadores, a utilização da pilocarpina oral 

0,25%. Como precaução, deve-se estar atento aos efeitos adversos parassimpatomiméticos de tal fármaco8. A 

ciclosporina ou o tacrolimus, na forma farmacêutica de colírio ou pomada oftálmica, tem sido descrito como o 

tratamento de escolha em cães com ceratoconjuntivite seca, porém nos felinos, evita-se sua utilização, visto a 

ausência de estudos que comprove sua eficácia na espécie, além dos riscos de imunossupressão local e assim 

favorecendo uma reativação da infecção latente pelo HVF-18.  

 

Conclusão  

A ceratoconjuntivite seca em gatos é pouco frequente, devendo-se, portanto, considerar o acometimento pelo HVF- 

1, quando a afecção for detectada. Sugere-se uma maior atenção, no que diz respeito ao acompanhamento e avaliação 

criteriosa do animal para a obtenção de um diagnóstico precoce e tratamento clínico adequado. 
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Introdução 

A posição ocupada pelos gatos como animais de estimação apresenta-se atualmente em significativa ascensão, 

havendo a necessidade de instruções médicas de como lidar com esses animais em todas as fases de seu 

desenvolvimento1. Invariavelmente, os felinos que não são acompanhados na rotina clínica estão sujeitos a 

adquirirem diversas enfermidades, com destaque para as retroviroses, ocasionadas pelo vírus da imunodeficiência 

felina (FIV) e o vírus da leucemia felina (FELV)2,3. O FIV conduz a deterioração progressiva da função imune, 

refletindo de forma exacerbada os sinais clínicos de enfermidades concomitantes nos animais portadores da 

imunodeficiência viral2. Assim, afecções que teoricamente não ocasionariam tanta debilidade aos felinos tornam-se 

potencializadas, podendo deprimi-los de forma significativa2. Sabe-se que os gatos domésticos parecem ser menos 

predispostos às infestações por carrapatos, assim como pelos parasitas sanguíneos transmitidos pelos mesmos 

(Erlichia sp, Anaplasma sp, dentre outros), se comparado aos cães3. Nos felinos, pressupõe-se haver uma resistência 

inata ou adaptação às tais infecções, o que pode ser um fator limitante para o desenvolvimento dessas doenças na 

espécie3. Porém quando ocorre paralelemente com a infecção pelo FIV, os hemoparasitas demonstram 

sintomatologia, gerando atenção quanto ao manejo adequado do paciente felino3.   

   

Objetivo 

Com o intuito de alertar sobre a possibilidade de acometimento dos felinos por hemoplasmas, o presente trabalho 

objetivou relatar um caso de um gato afetado por anaplasmose e portador do vírus da imunodeficiência, com ênfase 

nos sinais clínicos demonstrados e a conduta terapêutica estabelecida.  

Metodologia 

Um felino, macho, sem raça definida, sete anos de idade, castrado, foi encaminhado para avaliação médica veterinária 

devido à perda de peso progressiva e hiporexia. Submeteu-se o paciente ao exame físico. Em seguida, foram 

solicitados hemograma completo, bioquímica sanguínea (renal e hepática), teste imunoenzimático para retroviroses 

e sequenciamento gênico, sanguíneo e sorológico, com a reação em cadeia da polimerase (PCR), destinada à 

identificação de espécies de hemoparasitas. Estabeleceu-se terapia com doxiciclina (5mg/kg, a cada 12 horas, via 

oral, durante 21 dias, sendo recomendado o fornecimento de 5mL de água após cada administração do antibiótico 

seguido de 30g de ração úmida. Tal medida foi adotada visando à prevenção da inflamação da mucosa do esôfago, 

por retenção luminal do fármaco, e consequente estenose do órgão). Houve ainda a necessidade de realização de 

transfusão sanguínea, utilizando-se sangue total. Posteriormente prescreveu-se antirretroviral (zidovudina, 5mg/kg, 
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a cada 12horas, até novas recomendações), uso de coleira a base de imadacloprida e flumetrina (troca a cada oito 

meses, até novas recomendações), além da adoção de medidas para a prevenção do estresse e manutenção do bem 

estar do animal. 

 

Resultados 

O exame físico revelou mucosas hipocoradas, astenia, desidratação e estado nutricional magro (Figura 1A e B). A 

hematologia demonstrou anemia normocítica-normocrômica, leucopenia e trombocitopenia. Foram identificadas 

estruturas sugestivas de mórulas basofílicas de Anaplasma platys, no interior de macroplaquetas (Figura 1C). A 

bioquímica exibiu hiperglobulinemia. A pesquisa viral foi positiva para anticorpos envolvidos com a 

imunodeficiência viral felina. Em relação à prova molecular, foi detectado material genético para A. platys. Foi 

realizado seguimento clínico-laboratorial do paciente, após o termino do tratamento da doxiciclina, com remissão da 

sintomatologia e normalidade dos parâmetros hematológicos e bioquímicos. Esse foi o momento adequado para início 

da terapia com o antirretroviral e demais indicações. O felino realizou seguimento clínico-laboratorial periódico, com 

continuidade até a presente data, e encontrando-se em adequada condição de sanidade.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Achados clínicos e laboratoriais da anaplasmose em gato doméstico 

acometido pelo vírus da imunodeficiência. A: astenia e estado nutricional magro. B: 

mucosa ocular hipocorada. C: inclusão basofílica intraplaquetária (seta), indicativa de 

Anaplasma platys (coloração: panótico rápido, objetiva 100x).  

 

Discussão 

A infecção pelo FIV está associada, principalmente em animais que realizam disputas territoriais intraespecíficas, 

com a apresentação de comportamentos agressivos, tal como o ato de mordedura4. Por esse motivo, alguns autores 

consideram o FIV mais comum em exemplares adultos, machos, não esterilizados e com acesso ao ambiente externo4. 

Em parte, as características apresentadas pelo felino estudado estavam de acordo com a literatura. Nos animais 

acometidos pelo FIV, os sinais clínicos comumente não se relacionam diretamente à presença do vírus, mas com a 

condição imunossupressora que o mesmo acarreta, tornando o paciente predisposto a infecções secundárias, 

neoplasias ou doenças imunomediadas4. No caso relatado, a ocorrência da anaplasmose, embora não tão frequente 

no paciente felino, relacionou-se com a condição imunodepressora desencadeada pelo retrovírus. Os sinais clínicos 

exibidos pelos gatos infectados por Anaplasma sp. são inespecíficos, como febre, letargia, anorexia, perda de peso, 
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vômito, diarreia, dispneia, petéquias, mucosas pálidas, taquipneia e ruídos respitatórios2. Porém verifica-se a 

exacerbação da sintomatologia quando há coinfecção pelo FIV2. Os sinais clínicos acima descritos foram condizentes 

com o animal em discussão. O diagnóstico laboratorial da anaplasmose felina pode ser obtido por meio da pesquisa 

direta do parasita, em esfregaço sanguíneo, utilizando-se microscopia óptica, ou ainda com o emprego de técnicas 

moleculares, enquanto que para a detecção do FIV normalmente é executada a pesquisa imunoenzimática de 

anticorpos contra tal retrovírus3. A adoção de tais provas laboratoriais tornou possível a correta obtenção do 

diagnóstico da doença parasitária e viral e permitiu estabelecer a correlação clínica entre ambas. No que diz respeito 

ao tratamento, estudos apontam que para a anaplasmose pode ser realizada a doxiciclina, sendo um fármaco eficaz 

contra todas as espécies do gênero Anaplasma que acometem os gatos2. Para os indivíduos infectados pelo FIV, 

preconiza-se o tratamento com AZT, havendo necessidade de acompanhamento regular com hemograma completo, 

devido à anemia arregenerativa ser um efeito colateral comum, principalmente quando usadas doses elevadas4. O 

êxito obtido no presente relato foi justificado pela inclusão dessa conduta terapêutica, em associação a outras medidas 

coadjuvantes, mas também essenciais para a sobrevida do paciente.  

 

Conclusão  

É de extrema importância o reconhecimento das retroviroses na espécie felina, devido a sua capacidade de 

comprometimento do estado de sanidade do animal, devendo-se assim atentar para a presença de possíveis 

enfermidades concomitantes, tais como as hemoparasitoses.   
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Introdução 

A doença renal crônica (DRC) é definida quando há lesão persistente por pelo menos três meses, havendo ou não 

redução da taxa de filtração glomerular em mais de 50%1. É comum em gatos de idade avançada, com uma percentual 

de 30% em exemplares acima de 15 anos de idade2. Em 53% dos casos de DRC felina, há envolvimento com nefrite 

tubulointersticial de etiologia desconhecida3. Conforme a Sociedade Internacional de Interesse Renal, a DRC é 

classificada em quatro estádios, onde o acréscimo numérico do estadiamento é diretamente proporcional ao grau 

morbidade e mortalidade3,4. A evolução da DRC conduz a inúmeras complicações, como o aumento sanguíneo do 

paratormônio que ocasiona o hiperparatireoidismo secundário renal2. Tal condição tem sido explicada pelo efeito da 

retenção de fósforo sobre a concentração sérica de cálcio ionizado, além da produção de renal debilitada de calcitriol4. 

Os altos níveis séricos e crônicos do hormônio paratireoideo possuem impacto negativo sobre os rins e outros órgãos4. 

 

Objetivo 

Objetivou-se descrever um caso de hiperparatireoidismo secundário renal em felino, no âmbito necroscópico e 

histopatológico. 

Metodologia 

Um felino, fêmea, sem raça definida, 16 anos de idade, foi diagnosticada com DRC em estágio quatro. A paciente 

estava em tratamento específico para a afecção há um mês, porém veio a óbito. A gata foi encaminhada para 

necropsia. O material foi analisado macroscopicamente e remetido para posterior análise histopatológica.    

 

Resultados 

Dentre os principais achados necroscópicos observaram-se paratireoides (superiores e inferiores) hiperplásicas. A 

túnica da artéria aorta apresentava-se irregular, com áreas grumosas, elevadas, esbranquiçadas e firmes. O estômago 

demonstrava mucosa espessada e de aspecto rugoso. Os rins elucidavam descoloração generalizada, consistência 

firme, atrofia e zonas de irregularidades na superfície capsular, caracterizadas por placas deprimidas (Figura 1A, B, 

C e D). Histologicamente, ambas as paratireoides exibiam hiperplasia difusa. Na aorta detectou-se mineralização 

multifocal severa da camada muscular. A mucosa gástrica possuía extensas áreas de mineralização no cório. O 

interstício renal elucidava infiltração difusa por células monomorfonucleares e proliferação de tecido conjuntivo 

fibroso. Os corpúsculos renais revelavam espessamento relativamente severo do mesângio e das cápsulas 
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corpusculares. Havia dilatação de túbulos renais contendo material proteico hialino e presença de múltiplas áreas de 

mineralização, com maior intensidade na zona medular. Os achados eram característicos de nefrite intersticial crônica 

severa. O quadro morfológico geral foi compatível com hiperparatireoidismo secundário doença renal crônica.                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Aspecto macroscópico das lesões sistêmicas relacionadas ao 

hiperparatireoidismo secundário à doença renal crônica em felino. A: hiperplasia de 

paratireoide (seta). B: superfície irregular da túnica interna da artéria aorta. C: 

espessamento da mucosa gástrica. D: atrofia e fibrose renal.   

 

Discussão 

A evolução final da DRC compreende o estágio quatro, quando o número de nefróns está muito reduzido e existe 

comprometimento de várias funções dos rins2. Nessa fase os sinais multissistêmicos estão presentes e as crises 

urêmicas são mais grave1. Em gatos na última etapa da DRC, o tempo médio de vida é bastante reduzido ao se 

comparar aos outros estágios da doença3. Tais informações foram compatíveis com o caso em questão, justificando 

a sua gravidade e desfecho clínico insatisfatório. O hiperparatireoidismo secundário renal tem sido correlacionado à 

calcificação metastática (inclusive do tecido renal) e à hiperplasia de paratireoide, com uma frequência de 84% nos 

felinos. Entretanto, ocorre um aumento desse valor em consequência do grau de comprometimento renal, atingindo 

o percentual de 100% nos gatos considerados em estágio grave da DRC2. Nesse sentido, o estadiamento da DRC na 

paciente descrita foi essencial no sentido de prever as possíveis sequelas teciduais resultantes. O hiperparatireoidismo 

relacionado à DRC caracteriza-se pela produção excessiva de paratormônio. Quando a DRC encontra-se bastante 

evoluída, há redução da taxa de filtração glomerular, levando a retenção de fósforo e instalação da hiperfosfatemia4. 
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Essa última conduz ao declínio da concentração sanguínea do cálcio ionizado, gerando estimulo para a glândula 

paratireoide (com uma hiperplasia importante das células principais em todo o tecido paratireoidiano), no sentido de 

sintetizar e excretar o hormônio paratireoideo, o qual proporciona a reabsorção óssea de cálcio, além de fosfato4,5. 

Também há decréscimo na produção de calcitriol pelos rins, reduzindo o transporte intestinal de cálcio, o que também 

propicia a mobilização do cálcio a partir do tecido ósseo4,5. Assim, há um aumento na relação sérica do cálcio e 

fosfato o que proporciona a mineralização de tecidos moles, denominada de metastática por ser secundária a um 

distúrbio metabólico5. O mecanismo patogênico citado acima permitiu a compreensão do ponderoso distúrbio 

metabólico do cálcio e fósforo proporcionado pela nefropatia e suas repercussões sistêmicas, no animal em discussão.    

 

Conclusão  

Em gatos com DRC avançada, deve-se atentar para o hiperparatireoidismo secundário.    
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Introdução 

Na rotina da clínica de felinos, tem-se verificado um aumento da longevidade dos pacientes, podendo este fato ser 

explicado por melhorias na qualidade de vida dos gatos1. Assim, o acompanhamento do paciente senil deveria ser 

um ato de medicina preventiva para manter um correto estado de saúde, com tratamento preventivo de enfermidades 

ou a obtenção de diagnósticos precoces2. Inevitavelmente, o aumento da expectativa de vida está associado ao 

aparecimento de doenças crônicas, como os processos neoplásicos2. O carcinoma de células escamosas é a neoplasia 

de pele mais diagnosticada na espécie, sendo rotineiramente identificado nas regiões de cabeça e pescoço de gatos3. 

Quando localizado em região cefálica, as pálpebras são os uns dos sítios mais afetados, equivalendo a 

aproximadamente 60% dos casos4. Diversos métodos podem ser utilizados no tratamento da neoplasia, tendo a 

criocirurgia como uma das opções terapêuticas3,4. Entretanto, tal modalidade de terapia pode acarretar a reações 

indesejáveis (imediatas ou tardias) após o procedimento, devido à ação destrutiva no tecido pelo congelamento5. A 

retração cicatricial permanente é um efeito em longo prazo e quando é instalada em região palpebral, pode haver 

predisposição a doenças adquiridas, como por exemplo, ao hordéolo o qual corresponde a uma infecção estafilocócica 

do tecido glandular palpebral5,6.      

       

Objetivo 

Em virtude de corresponder a uma situação relativamente insólita na rotina da clínica médica e cirúrgica dos felinos, 

o presente trabalho objetivou relatar um caso de hordéolo secundário a criocirurgia prévia para o tratamento de um 

carcinoma de células escamosas palpebral.  

Metodologia 

Uma gata, doze anos, sem raça definida e castrada, possuía o histórico de alteração em pálpebra verificada há um 

mês seguinte à técnica de criocirurgia direcionada para um carcinoma de células escamosas na mesma região 

(utilizando-se aparelho com sistema aberto, sendo efetuados três ciclos de congelamento-descongelamento com 

nitrogênio líquido). A paciente foi submetida à avaliação física. Optou-se por realizar citologia da lesão, pela técnica 

de punção não aspirativa por agulha fina. Dois minutos antecedentes a este procedimento instilou-se duas gotas de 

colírio anestésico (cloridrato de proximetacaína). Foi prescrito tratamento oftálmico com pomada de cloridrato de 
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ciprofloxacina e dexametasona (1cm, a cada seis horas). Também se preconizou aplicação tópica de compressas 

mornas. 

 

Resultados 

Constatou-se normalidade dos parâmetros fisiológicos. Detectou-se deformidade palpebral, com retração cicatricial 

e exposição do globo ocular direito. Não existia sinal local de recidiva do carcinoma de células escamosas. O 

resquício da pálpebra inferior direita exibia-se edemaciado e eritematoso. No quadrante nasal da mesma ocorria uma 

massa proliferativa, séssil, lisa e de coloração amarelada, com hipertermia local (Figura 1). O exame citológico de 

tal alteração revelou quantidade considerável de neutrófilos, por vezes fagocitando inúmeras estruturas indicativas 

de bactérias com morfologia de cocos. Também havia alguns macrófagos e células epiteliais com ausência de atipia. 

A associação dos achados clínicos e microscópicos conduziu ao diagnóstico de hordéolo externo. Transcorridos 10 

dias da terapia, evidenciou-se redução total da lesão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1: Pálpebra inferior direita de gata doméstica, 

após cicatrização secundária a tratamento 

crioterápico. Observa-se edema ao longo da margem 

palpebral e o hordéolo externo (seta) no quadrante 

nasal.   

 

Discussão 

O hordéolo pode ser classificado em externo (quando há infecção das glândulas sudoríparas e sebáceas, também 

reconhecidas como glândulas de Moll e Zeiss, e se manifesta como um abscesso único ou múltiplo e aumento de 

volume ao longo da margem das pálpebras) ou interno (nas situações de acometimento das glândulas tarsais ou de 

meibomianas)6,7. Logo, a apresentação clínica do felino em questão, permitiu o enquadramento para o tipo externo, 

com base nas descrições literárias. O hordéolo pode estar primariamente associado com diabetes melittus, blefarite, 

dermatite seborreica e altos níveis de lipídios séricos8. Todavia tais causas não foram compatíveis para o caso em 

evidência. Em humanos, as doenças palpebrais são causas frequentes de atendimento nos ambulatórios de 

oftalmologia, onde os casos de hordéolo atingem uma frequência de 31,4%7. Embora a pesquisa supracitada 
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correspondesse para a espécie humana, demonstrou-se a importância do reconhecimento do hordéolo na rotina da 

oftalmologia, podendo servir de base para a prática da medicina felina. Em todos os métodos de tratamento cirúrgico 

a complicação é inerente ao procedimento, e a criocirurgia não é exceção. Todavia os efeitos colaterais e as 

complicações não podem ser tratados como entidades separadas da criocirurgia. Os efeitos pós-tratamento 

dependerão da técnica de congelamento realizada no local, da patologia presente, do tamanho da lesão a ser tratada 

e da resposta individual do paciente5. Assim, na situação em discussão, a gênese oncológica da enfermidade 

preliminar da pálpebra induziu a necessidade de um tratamento crioterápico de maior magnitude, o que veio a refletir 

em alterações na morfologia dos anexos oculares e consequente predispondo a enfermidades secundárias focais. 

Outra moléstia ocular da espécie felina, como a ceratite eosinofílica proliferativa, já foi também relacionada com a 

retração cicatricial secundária da pálpebra devido à criocirugia para terapia previa de carcinoma de células escamosas 

local, com maior exposição corneal ao meio externo, alérgenos e micorganismos9. Tal citação poderia justificar a 

susceptibilidade da infecção das glândulas palpebrais no animal relatado. O tratamento do hordéolo consiste na 

aplicação de compressas quentes, incisão cirúrgica e drenagem. A terapia tópica e/ou sistêmica com antibióticos e 

antinflamatórios também é proposta.  A compressão manual é contraindicada, pois a infecção pode se disseminar 

para os tecidos circunjacentes6. Na paciente descrita, houve concordância parcial com a terapêutica mencionada 

acima, uma vez que medidas menos invasivas foram suficientes para a remissão clínica. 

 

Conclusão  

Em felinos submetidos portadores de carcinoma de células escamosas em pálpebra e submetidos a terapia de 

criocirurgia, deve-se realizar o monitoramento para possíveis complicações palpebrais adquiridas.   
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Introdução 

A cavidade nasal apresenta tecidos em condições ideais ao desenvolvimento de vários tipos de formações neoplásicas 

e não neoplásicas. Tais tecidos possuem estrutura glandular, epitélio de revestimento, vasos sanguíneos, tecido 

conjuntivo, ossos e cartilagem1. Dentre os processos neoplásicos que podem ocorrer na cavidade nasal dos felinos, 

observam-se principalmente aqueles de comportamento biológico maligno, como o carcinoma de células escamosas 

(sendo o mais comum), linfomas, sarcomas e neuroblastoma olfatório2. Também se citam algumas neoplasias 

benignas intranasais na espécie felina, embora com menor frequência2. Todavia podem existir estruturas não 

neoplásicas, como os pólipos intranasais, os quais emergem da superfície mucosa e expandindo-se para o interior da 

cavidade nasal, geralmente devido a um processo inflamatório crônico3. Macroscopicamente, as formações 

intranasais de origem neoplásica não neoplásica, apresentam similaridade, apresentando-se como os nódulos ou 

tumores firmes esféricos, ovoides ou alongados, de vários tamanhos, com presença de secreção nasal crônica, 

epistaxe, estridores respiratórios, esternutação, hiposmia/anosmia, rinossinusites de repetição, deformidade facial, 

obstrução da cavidade nasal (ocasionando diminuição ou ausência de fluxo de ar pelas narinas) e predispondo ainda 

a alterações oftálmicas e neurológicas1,3,4.           

 

Objetivo 

Em virtude de corresponder a uma enfermidade que acarreta a sintomatologia semelhante com as neoplasias da 

cavidade nasal felina, o presente trabalho objetivou relatar um caso de pólipo inflamatório intranasal, no sentido de 

alertar aos profissionais para a possibilidade da ocorrência de tal formação não neoplásica e inclui-la como um 

possível diagnóstico diferencial para os processos neoplásicos do trato respiratório superior dos felinos.      

Metodologia 

Um felino, fêmea, raça persa, cinco anos de idade, castrada, foi encaminhada para avaliação médica veterinária 

devido à presença de uma massa na região da narina. Relatava-se tempo de evolução aproximadamente de um mês. 

Submeteu-se a paciente ao exame físico. Realizou-se também a inspeção da nasofaringe (com o animal sob anestesia, 

e com auxilio de um afastador em palato mole e de espelho odontológico). Procedeu-se ainda a otoscopia indireta do 

canal auditivo (utilizando-se otoscópio veterinário). Em seguida foram solicitadas radiografias do crânio (nas 
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posições laterais, oblíqua direita, oblíqua esquerda e ventrodorsal), além de hemograma completo, bioquímica 

sanguínea (renal e hepática) e teste imunoenzimático para retroviroses. Necessitou-se executar biopsia excisional da 

lesão (com a técnica de tração/avulsão), sendo a amostra obtida fixada em solução de formol a 10% e enviada para 

análise histopatológica.  

 

Resultados 

Clinicamente, ocorria normalidade dos parâmetros vitais. Contudo, havia uma neoformação intranasal na cavidade 

esquerda, com protrusão pela narina correspondente e causando completa obliteração da mesma (Figura 1). A 

proliferação era macia, lisa, pedunculada e friável. A narina contralateral, nasofaringe e canal auditivo, não exibiam 

alterações aparentes. O exame de imagem, hematologia, bioquímica sérica e pesquisa viral não revelaram 

anormalidades. Na histopatologia do tecido intransal observou-se processo inflamatório sem limites definidos, 

caracterizado por proliferação de tecido conjuntivo fibroso e infiltrado inflamatório perivascular multifocal 

coalescente rico em histiócitos, neutrófilos e linfócitos. Não se reconheciam agentes causais ou sinais de 

transformação/ infiltração neoplásica. O quadro microscópico foi compatível com reação inflamatória crônica. Ao 

associar os achados clínicos e histopatológicos, conclui-se o diagnóstico de pólipo inflamatório intranasal. A gata 

apresentou uma adequada recuperação pós-operatória, sem evidências de recorrência lesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Neoformação intranasal obliterando por 

completo a narina esquerda (seta) de uma gata 

doméstica.   

Discussão 

No que se refere à etiologia do pólipo inflamatório intranasal, há um considerável incremento de mediadores 

inflamatórios na submucosa do pólipo e mucosa adjacente. Os efeitos combinados de citocinas e fatores de 

crescimento produzidos por linfócitos T, fibroblastos, células epiteliais e células circulantes, principalmente 

eosinófilos, podem ser responsáveis pelas diversas fases da gênese do pólipo4. A inflamação crônica é um dos 

principais fatores implicados, entretanto, nem todas as doenças inflamatórias crônicas da mucosa cursam com a 

formação dos pólipos4.  Atualmente há uma tendência na literatura em considerar o pólipo inflamatório intranasal 

como uma doença inflamatória de causa multifatorial. Fatores locais como infecção bacteriana ou alterações 

estruturais, resultam em uma resposta inflamatória local, que é responsável pelo aparecimento de ulcerações em 
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mucosa com consequente prolapso da submucosa, desencadeando reepitelização e proliferação glandular. Os 

fibroblastos e células epiteliais atuam produzindo citocinas, fatores quimiotáticos e outros mediadores que 

perpetuarão o processo inflamatório. Em decorrência destes eventos, a absorção de íons no estroma fica alterada, 

levando a maior edema e crescimento do pólipo. Predisposição genética também pode estar implicada nesta 

patogenia4. Nos seres humanos, a incidência de pólipos nasais é de 4% e as pessoas com pólipos nasais são mais 

reativas aos alérgenos do que a população em geral, sugerindo que a associação com reação de hipersensibilidade 

mediada por IgE pode ser a chave para o desenvolvimento da doença3. Contudo, para o animal em discussão não se 

determinou o fator etiológico para a proliferação nasal. Apesar da semelhança macroscópica e clínica com as 

neoplasias da cavidade nasal, a análise histopatológica torna-se essencial para a distinção entre os pólipos 

inflamatórios e formações neoplásicas e granulomas fúngicos, além de auxiliar no estabelecimento do prognóstico 

do paciente e definição da modalidade terapêutica3,5. Nesse sentido, no caso em questão, a avaliação microscópica 

tecidual tornou-se essencial para a obtenção do diagnóstico definitivo. Na espécie felina, o pólipo inflamatório 

intransal ainda deve ser distinto do pólipo nasofaríngeo, o qual tem origem na base da tuba auditiva (tuba ou trompa 

de eustáquio) e se estende para interior da bulha timpânica (ouvido médio) ou para a nasofaringe. Possui etiologia 

desconhecida, mas existe alguma evidência de envolvimento com reações alérgicas ou com o calicivírus felino. Para 

a paciente relatada, com o minucioso exame físico da nasofaringe, em associação com a otoscopia e imaginologia 

craniana, permitiu-se excluir a suspeita de um possível pólipo nasofaríngeo. O manejo do pólipo nasal consiste em 

terapia médica e cirúrgica. Os esteróides nasais tópicos são o tratamento de escolha. Os mesmos diminuem 

significativamente o tamanho do pólipo, congestão nasal, rinorreia e aumentam o fluxo de ar nasal. Podem ser 

necessários cursos curtos de esteróides orais para reduzir o tamanho do pólipo seguido de terapia de manutenção com 

esteróides intranasais. A cirurgia é reservada para casos em que pólipos causam obstrução grave, sinusite recorrente 

e para pacientes refratários à terapia médica6,7. Na gata em evidência, a opção da cirurgia como terapia primária 

justificou-se pelo acentuado grau de obstrução nasal ocasionado pelo pólipo. 

  

Conclusão  

Em felinos com proliferação em cavidade nasal, deve-se considerar a presença do pólipo inflamatório, sendo o exame 

histopatológico fundamental para a obtenção do diagnóstico definitivo.    
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Introdução 

O carcinoma de células escamosas oral é a neoplasia bucal mais comum da espécie felina, correspondendo a 70% 

das formações neoplásicas da cavidade oral da espécie1,2. Pode ocorrer em qualquer porção da mucosa oral, embora 

a língua corresponda a um dos locais mais acometidos, com uma frequência de 2 a 10%3. A manifestação clínica é 

caracterizada por ptialismo, saliva pigmentada com sangue, halitose disfagia, anorexia, perda de peso, dentre 

outros1,3. A evolução consiste de semanas a poucos meses, sendo focalmente invasiva, mas com rara disseminação 

mestatática1. Devido à localização na entrada do sistema digestório e em virtude da relação com a mastigação e o 

transporte de alimentos e outros objetos de consistências variáveis até o sistema digestório inferior, a língua encontra-

se sujeita a graus variáveis de traumatismo4. As lesões traumáticas produzidas por ação mecânica podem ser 

classificadas, conforme suas características, em perfurantes, cortantes, contundentes, perfurocortantes, 

perfurocontudentes e cortocontunentes5. Essas últimas são definidas como ferimentos produzidos por instrumentos, 

cujo efeito é obtido pelo deslizamento, percussão ou pressão5. Esse processo pode ocorrer com alguma frequência na 

superfície da língua de gatos, desencadeando um estado inflamatório (glossite), e que pode mimetizar um quadro de 

carcinoma de células escamosas, tornando-se essencial a distinção entre as entidades patológicas, uma vez que 

cursam com diferença significativa no prognóstico e modalidades terapêuticas4.         

 

Objetivo 

O presente trabalho objetivou a descrição de um caso de inflamação traumática da língua de um felino, com ênfase 

para a distinção do principal processo neoplásico que acomete o órgão.   

Metodologia 

Um felino, fêmea, raça siamês, cinco anos de idade, castrada, foi encaminhada para avaliação médica veterinária 

devido a alterações na língua. Relatava-se tempo de evolução cinco meses, com disfagia e perda de peso. A gata 

possuía compulsão oral, onde constantemente era verificada a presença de fios sintéticos no interior da boca do 

animal.  Submeteu-se a paciente ao exame físico. Em seguida foram solicitados hemograma completo, bioquímica 
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sanguínea (renal e hepática), teste imunoenzimático para retroviroses, além de radiografias cranianas. Necessitou-se 

executar biopsia incisional da lesão, sendo as amostras obtidas fixadas em solução de formol a 10% e enviadas para 

análise histopatológica. O tutor foi orientado para a implantação de modificações ambientais objetivando a redução 

de possíveis situações estressantes para o animal e melhorias para o seu bem-estar.  

 

Resultados 

Clinicamente, ocorria normalidade dos parâmetros vitais. A inspeção cavidade oral detectou, na face lateral esquerda 

do ápice da língua, uma lesão extensa, com forma variada, sem pontes de tecidos íntegros entre as vertentes da ferida. 

Na face contralateral do órgão existiam cicatrizes, observando-se localmente, retração e fibrose (Figura 1).  Não 

ocorriam alterações em outras estruturas bucais ou adjacências. A hematologia, bioquímica sérica, pesquisa viral e o 

exame de imagem não revelaram anormalidades. Na histopatologia do tecido lingual observou-se que o epitélio exibia 

focos discretos de exocitose de linfócitos. O cório possuía dilatação de vasos sanguíneos, edema discreto e infiltrado 

inflamatório perivascular leve composto principalmente por linfócitos. As camadas musculares não revelavam 

alterações patológicas. Não se reconheciam sinais de transformação ou infiltração neoplásica na amostra. O quadro 

morfológico foi compatível com reação inflamatória perivascular crônica discreta. A associação dos achados da 

anamnese, exame físico e histopatologia, direcionou a origem inflamatória lingual com trauma por ação 

cortocontundente. Após a alteração ambiental, não se observou recorrência lesional.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Macroscopia da glossite crônica 

por ação cortocontundente, em uma gata.  

    

Discussão 

O carcinoma epidermoide (ou de células escamosas), quando presentes na língua dos gatos, pode apresentar-se com 

sinais locais de deformação e ulceração2,6. O diagnóstico muitas vezes é tardio, visto que quando o animal começa a 

apresentar sinais clínicos mais evidentes, a neoplasia já está em estágio mais avançado1. A excisão cirúrgica (para os 

casos da neoplasia disposta na região rostral da língua) e a radioterapia, quando disponível, são as modalidades 

terapêuticas de eleição, embora a eletroquimioterapia venha despontando atualmente como uma alternativa de 

tratamento6. Contudo o carcinoma de células escamosas lingual felino possui prognóstico ruim, devido ao baixo 

índice de resposta as terapias e dificuldade de controle local da doença6. A macroscopia lesional da paciente em 

discussão poderia sugerir a possibilidade da ocorrência do carcinoma de células escamosas em língua. Porém a 
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histopatologia excluiu essa hipótese, assim como o prognóstico e a terapêutica relacionada a tal oncopatia oral. As 

lesões traumáticas cortocontusas tem forma bastante variada. A aparência é geralmente grave e alcançando os planos 

interiores5. Sendo o instrumento mais afiado, predominam as características dos ferimentos cortantes, mas quando o 

fio de corte não for incisivo prevalecem os caracteres de contusão nos tecidos5. O diagnóstico é suspeitado pela 

investigação cautelosa das bordas da ferida e profundidade5. Para a gata em questão, o hábito de ingestão de item não 

alimentar justificou a origem traumática da lesão da língua, onde a apresentação clínica associada à análise 

histopatológica foram fundamentais para corroborar tal situação. Alotriofagia, alotriogeusia, parorexia e picanismo, 

são sinônimos para o distúrbio de ingestão de itens não alimentares7. Nos gatos doméstico, revela-se como 

comportamento de sugar, mastigar ou engolir determinados objetos ou produtos, como lã, papel, papelão, sacos 

plásticos, fios elétricos e de telefone, tecidos, pedaços de tapete, dentre outros7,8. Parece ser mais comum em raças 

orientais, como Siameses e Burmeses e propõe-se a origem como uma predisposição genética7. Os gatilhos para o 

início do comportamento pode ter associação com agentes estressores, como mudanças físicas no ambiente, na 

composição social ou interação entre os indivíduos7. Também se deve atentar para a falta de um ambiente enriquecido 

com diferentes objetos, odores agradáveis, privação alimentar, comportamento de aprendizado, transição de dentição, 

busca de atenção e alivio para irritação da gengiva8. Pode ainda correlacionar-se com deficiências nutricionais, 

doenças metabólicas, distúrbios gastrintestinais e do sistema nervoso central, além de quadros anêmicos, inclusive 

associados ao vírus da imunodeficiência felina e babesiose felina7. No animal descrito, o padrão racial possivelmente 

incitou o distúrbio compulsivo oral em associação a fatores ambientais uma vez que enfermidades sistêmicas foram 

excluídas mediante os exames complementares previamente realizados. Para os casos de distúrbio de ingestão de 

itens não alimentares, a terapia comportamental é múltipla, devendo-se considerar o manejo de situações estressantes, 

que devem ser mantidas durante toda a vida do animal e requerendo um compromisso por parte dos tutores, pois o 

comportamento compulsivo pode ser devidamente controlado, mas não erradicado7. Algumas situações são 

consideradas suficientemente graves para recomendar-se medicação psicoativa7. O caso da fêmea felina em evidência 

não foi classificado como de elevada gravidade, pois não necessitou a prescrição de psicofármacos, sendo necessária 

apenas a intervenção ambiental para o controle do quadro de compulsão oral e respectivas lesões locais associadas.            

 

Conclusão  

Em felinos com lesões crônicas na língua, deve-se incluir como diagnóstico diferencial os processos inflamatórios 

secundários a ação de objetos cortocontundentes ingeridos.   
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Introdução 

As neoplasias ovarianas primárias são consideradas raras em gatas. A frequência de tais processos neoplásicos possui 

uma variação 0,7 a 3,6% do total de neoplasias na espécie felina1,2. As menores incidências são encontradas nos 

países europeus e nos Estados Unidos, onde a esterilização das fêmeas jovens é uma prática rotineira3. No Brasil, 

devido à baixa realização de ovário-histerectomia (em comparação a outros locais) e ao grande número de animais, 

acredita-se que a incidência seja superior3,4. Devido à complexidade histológica do ovário felino, há uma variedade 

de tipos tumorais. De acordo com o padrão celular de origem, as neoplasias classificam-se em quatro categorias: 

epitelial, células germinativas, gonadal-estromal e mesenquimal5. As neoplasias de células epiteliais são 

representadas essencialmente pelo adenoma e adenocarcinoma, sendo esse último um dos tumores ovarianos 

malignos de maior percepção1. Para o grupo oriundo das células germinativas podem ser citados principalmente o 

disgerminoma e teratoma, enquanto que o tumor das células da granulosa é uma neoplasia de gênese gonadal-

estromal de relevante frequência2. As neoplasias mesenquimais são detectadas em menor escala em relação às 

demais, mas podendo haver representatividade pelos fibromas, leiomiomas e sarcomas4,5. De um modo geral, as 

neoplasias ovarianas têm como característica a forma assintomática de progressão ou promovem alterações correlatas 

à síntese excessiva de hormônios4.  Todavia para os processos de origem mesenquimal, torna-se difícil estabelecer 

uma apresentação clínica, em virtude da reduzida informação literária para os mesmos5.         

       

Objetivo 

Em virtude de corresponder a uma neoplasia insólita para a espécie felina, o presente trabalho objetivou relatar um 

caso de sarcoma oriundo do tecido ovariano de gata doméstica.   

Metodologia 

Um felino, fêmea, sem raça definida, 11 anos de idade, ovário-histerectomia (OH). A gata era nulípara, mas tratada 

previamente com progestágenos exógenos para efeito contraceptivo. O animal foi submetido ao exame físico. Em 

seguida se realizaram exames complementares pré-operatórios (hemograma completo, bioquímica sérica renal e 

hepática). Após a execução do protocolo anestésico, iniciou-se a OH. O material resultante foi fixado em solução de 

formol a 10% e encaminhado para análise histopatológica clássica. A gata possuiu uma adequada recuperação pós-

operatória. Posteriormente foi proposto tratamento quimioterápico adjuvante com doxorrubicina (1mg/kg, a cada 30 

dias, em um total de seis sessões), mas não houve autorização pela tutora do animal.  
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Resultados 

Clinicamente, ocorria normalidade dos parâmetros vitais. A hematologia e bioquímica sérica não demonstraram 

anormalidades. Durante o procedimento cirúrgico, constatou-se que o ovário direito possuía morfologia tumoral, com 

dimensões aproximadas de 4,0 x 2,0 x 2,0 cm. Exibia consistência firme, aspecto irregular, superfície externa integra, 

não encapsulada, compacta e lobulada, com neovascularização, e de coloração amarelo-esbranquiçada. Não ocorria 

aderência a estruturas adjacentes. O ovário contralateral, tubas e o útero não evidenciaram alterações macroscópicas. 

A figura 1 demonstrou as características anatomopatológicas da neoplasia ovariana após o procedimento cirúrgico. 

A avaliação histopatológica do ovário direito elucidou que a arquitetura tissular estava completamente obliterada por 

proliferação neoplásica nodular, expansiva, infiltrativa, bem delimitada e não revestida por cápsula fibrosa. As 

células tumorais eram arredondadas ou discretamente alongadas e exibiam núcleo grande oval e citoplasma pouco 

abundante e anfifílico claro. Elas propagavam-se de maneira compacta formando grupos e feixes curtos compactos. 

Existia anisocariose, anisocitose e atipia nuclear. O quadro morfológico microscópico foi compatível com sarcoma 

ovariano indiferenciado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Macroscopia ex situ do sarcoma em 

tecido ovariano felino.  

Discussão 

A gênese das neoplasias ovarianas é minimamente esclarecida, mas se sugere indução devido a tratamento com 

estrógenos e/ou progestágenos sintéticos e também predisposição genética e mutação de determinados genes2,3. No 

caso em questão, o uso da progesterona exógena possivelmente relacionou-se com o desenvolvimento tumoral 

ovariano. Algumas gatas acometidas por neoplasias ovarianas podem ser assintomáticas e tal alteração reprodutiva 

corresponde a um achado acidental por ocasião da OH5. Tal citação corroborou com o animal em evidência.  

Entretanto, diferentemente da paciente descrita, outras fêmeas felinas exibem sinais referentes à presença de massas 

abdominais, como desconforto e distensão cavitária, e ainda pode ser observada manifestação de desordens 

endócrinas5. A análise histopatológica torna-se essencial para a distinção das diferentes categorias de formações 

neoplásicas ovarianas, além de proporcionar a diferenciação com outras proliferações não neoplásicas que afetam o 

ovário, como os cistos ovarianos e nódulos adrenocorticais ectópicos de disposição paraovariana1,2. No presente 

relato, poderia ter sido empregada a técnica de imumoistoquímica, já que a histopatologia não proporcionou a 
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determinação do tipo histológico do sarcoma (dai ser classificado como indiferenciado). Porém não se realizou o 

exame imunoistoquímico porque independente do tipo de sarcoma, a terapia e prognóstico são similares. Além disso, 

a identificação da origem de determinadas neoplasias, como os sarcomas, nem sempre se torna possível (mesmo com 

o emprego de metodologias especificas e sensíveis, como a imunoistoquímica). Tal situação pode ser explicada pelo 

elevado grau de anaplasia de alguns tumores6. A cirurgia é a terapia de escolha para pacientes portadoras de neoplasia 

ovariana. A OH é o procedimento de eleição4. A quimioterapia antineoplásica tem sido realizada e descrita com 

sucesso. Na gata em discussão, a quimioterapia seria fundamental, uma vez que os sarcomas relacionam-se com 

recidivas locais frequentes5. Embora no felino em questão tenha ocorrido a remoção por completo do tecido 

neoplásico, havia o risco prévio de exfoliação de células neoplásicas para a cavidade abdominal e recorrência 

posterior do sarcoma como massas intra-abdominais, aderidas ao peritônio. Todavia, o prognóstico para animais 

tratados com excisão cirúrgica total tumores ovarianos isolados parece ser o mesmo, independente de sua 

particularidade histológica5. Para o animal relatado não foi possível determinar o prognóstico em virtude da ausência 

de acompanhamento após a cirurgia.  
 

Conclusão  

Em gatas portadoras de neoplasias ovarianas, deve-se incluir o sarcoma como um dos diagnósticos diferenciais.    
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Introdução 

Dentre as neoplasias observadas na espécie felina, aquelas de origem hematopoietica são as mais comuns, 

correspondendo a 33% de todos os tumores diagnosticados em gatos domésticos1. Aproximadamente 90% das 

proliferações hematopoiéticas felinas são classificadas como linfoma, onde 32% a 72% destes possuem localização 

nos órgãos do trato gastrointestinal1. Esta forma anatômica é denominada como linfoma alimentar, com infiltração 

no trato gastrointestinal, de linfócitos neoplásicos2. Outras apresentações, porém menos frequentes, correspondem à 

mediastínica, extranodal e multicêntrica3. Essa última classificação anatômica é mais comum nos cães e caracteriza-

se por linfadenomegalia regional ou generalizada4. Nos gatos, raramente se observa linfadenopatia periférica e 

generalizada, representando somente 4% a 10% de todos os casos de linfoma que ocorrem na espécie felina3,4,5. As 

retroviroses são infecções causadas por retrovírus, e com importância causa de morbidade e mortalidade em gatos 

domésticos6. Essas doenças infectocontagiosas são representadas pela leucemia viral felina (FeLV) e 

imunodeficiência viral felina (FIV), as quais são consideradas como fatores predisponentes ao linfoma4. Em 

particular, para os casos de linfoma multicêntrico felino, apenas um terço dos gatos são negativos para antígenos 

virais da FeLV e a maioria dos animais são positivos para anticorpos contra o vírus da FIV3.       

Objetivo 

Em virtude da apresentação relativamente insólita para a espécie felina, o presente trabalho objetivou relatar um caso 

de linfoma multicêntrico generalizado e periférico, em um gato doméstico negativo para as retroviroses.  

 

Metodologia 

Um felino, macho, persa, três anos, possuía um aumento de volume na região submandibular. Relatava-se tempo de 

evolução de dois meses. Submeteu-se o paciente ao exame físico. Em seguida foram solicitados hemograma 

completo, bioquímica sanguínea (renal e hepática), teste imunoenzimático para retroviroses, além de citologia das 

áreas acometidas, radiografia torácica e ultrassonografia abdominal. Necessitou-se executar biopsia incisional das 

zonas afetadas, cujas amostras foram enviadas para análise histopatológica. Estabeleceu-se terapia antineoplásica, 

com o uso do clorambucil (2mg/gato, a cada 72horas, até novas recomendações) em associação com a prednisolona 

(40mg/m2, a cada 24horas, por uma semana, seguido de 40mg/m2, a cada 48horas, até novas recomendações).   
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Resultados 

Ocorria normalidade dos parâmetros vitais. Havia linfadenomegalia submandibular (Figura 1), cervical superficial e 

poplítea, bilateralmente.  A hematologia, bioquímica sérica, pesquisa viral e os exames de imagem não revelaram 

anormalidades. A citopatologia dos linfonodos foi sugestiva de linfoma (Figura 2). Para a confirmação, justificou-se 

a adoção da histopatologia, a qual constatou perda parcial da arquitetura tissular por proliferação dos folículos 

linfóides que se exibiam hipercelulares, irregulares e coalescentes. A maioria dos linfócitos proliferados eram médios 

a grandes e apresentavam núcleo com cromatina irregular, nucléolos evidentes e distribuídos aleatoriamente no 

núcleo. O índice mitótico era de uma figura de mitose por campo de 40x. Ao associar, o quadro microscópico e os 

dados clínicos, detectou-se um quadro de linfoma multicêntrico. O paciente apresentou sobrevida de alguns meses 

com a terapia, vindo posteriormente a óbito, mas não sendo possível a realização de necropsia.  

  

                                                                                 

 

 

 

 

Discussão 

A idade dos gatos com linfoma no momento da apresentação é bimodal, com o primeiro pico ocorrendo em gatos 

que têm, aproximadamente dois anos de idade e o segundo sendo observado em animais entre 10 e 12 anos de idade6. 

Os felinos jovens com linfoma geralmente são FeLV positivos, enquanto os pacientes geriátricos são FeLV 

negativos6. A idade do gato em discussão foi compatível com a literatura, levando em consideração os animais 

acometidos com faixa etária reduzida, mas houve divergência em relação à positividade para a retrovirose. Os felinos 

coinfectados com ambos os retrovírus são 75 vezes mais suscetíveis a apresentarem linfoma. O retrovírus relacionado 

com FeLV integra o DNA das células hospedeiras, alterando o crescimento das mesmas, podendo assim resultar em 

transformação maligna. Em contrapartida, o retrovírus da imunodeficiência participa indiretamente da oncogênese, 

uma vez que, por ser imunossupressor, esse vírus compromete a habilidade do sistema imune em eliminar as células 

malignas6. A citação acima explicou a forte correlação das retroviroses com a etiologia e ou desenvolvimento do 

linfoma, mas desconsiderando-se tal informação para o caso em questão. Graves aberrações moleculares e o 

Figura 1: Linfadenomegalia submandibular 

(individualizada por dígitos do examinador) em gato 

doméstico, decorrente de processo neoplásico em 

gânglio linfático.  	

Figura 2: Fotomicrografia citológica de linfonodo 

periférico evidenciando a presença de características 

celulares sugestivas de linfoma (coloração: panótico 

rápido, objetiva 100x).  
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tabagismo passivo podem também possuir envolvimento com a gênese do linfoma na espécie felina5. No animal 

descrito não foi possível descobrir a causa para o surgimento da neoplasia hematopoietica. Para o linfoma 

multicêntrico felino, os sinais clínicos são por vezes inespecíficos, verificando-se ao exame físico linfonodos 

periféricos aumentados de cinco a 15 vezes em relação aos gânglios linfáticos normais, sendo indolores e móveis3. 

Tais achados foram similares com o felino relatado. O plano de diagnóstico deve incluir a análise citológica e/ou 

histopatológica do tecido comprometido. Entretanto, a realização de outros exames complementares é importante 

para caracterizar o estadiamento clínico, fornecendo informações sobre a extensão da doença no paciente. Os exames 

mais utilizados para o auxílio diagnóstico compreendem hemograma, perfil bioquímico hepático e renal, radiografias 

torácicas, ultrassonografia abdominal e testes sorológicos para retroviroses4. No gato em evidência, tal abordagem 

diagnóstica foi essencial para confirmar a presença do linfoma, excluir o envolvimento com outras regiões corpóreas 

e assim caracterizar a neoplasia como uma apresentação anatômica multicêntrica, além de definir o estado 

imunológico do paciente (ao descartar a relação com as retroviroses). A base de conhecimento relacionada ao 

tratamento do linfoma felino é menos vasta em relação à espécie canina. Uma grande preocupação dos clínicos 

veterinários e proprietários é proporcionar melhora clínica ao paciente oncológico sem, no entanto, induzir efeitos 

colaterais significativos5. Desta forma, a escolha de medicamentos quimioterápicos deve ser cautelosa, além de se 

avaliar particularidades individuais2. Diversos protocolos encontram-se descritos, onde a forma anatômica 

multicêntrica generalizada revela uma resposta satisfatória ao poliquimioterapia antineoplásica, constituída por 

clorambucil e prednisolona, principalmente em relação à redução de efeitos colaterais5. Essa afirmação encorajou a 

adoção da terapia referida acima para o paciente em discussão. Todavia o prognóstico, em geral, para o linfoma felino 

com envolvimento de gânglios linfáticos periféricos é de reservado a desfavorável5. Logo, o comportamento 

biológico do linfoma multicêntrico justificou a ocorrência do óbito do felino do presente relato, mesmo com a 

instituição da terapia antineoplásica. 

 

Conclusão  

Em felinos jovens com linfadenomegalia visível e difusa, deve-se considerar a possibilidade para a ocorrência de 

neoplasia hematopoietica, e devendo-se sempre investigar a correlação positiva ou negativa para os retrovírus.  
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