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INTRODUÇÃO 

O pênfigo foliáceo (PF) é uma dermatopatia autoimune, pustular estéril, incomum, 

que é reconhecida tanto na espécie canina quanto na espécie felina (PATEL& 

FORSYTHE, 2010). É caracterizado pela produção de auto anticorpos direcionados 

contra os desmossomos, estruturas estas responsáveis pela manutenção da adesão 

intercelular (PREZIOSI et al,2003; PETERSON & MCKAY, 2010 apud JARK P.C. et 

al. 2014).  

Gross et al. (2009) referem que apesar de ser de rara ocorrência em gatos, o PF é 

considerado como sendo a dermatopatia imunomediada mais comum desta espécie, não 

apresentando predisposição racial ou sexo para sua ocorrência (PREZIOSI et al,2003). A 

média para o início da manifestação dos sinais clínicos é em torno de cinco anos, todavia 

a faixa etária é bastante variável, podendo ocorrer entre alguns meses até 17 anos de idade 

(MILLER W.H., GRIFFIN C.E. & CAMPBELL K.L., 2013). As pústulas são as lesões 

primárias características nos gatos com PF, porém dificilmente são visualizadas, pois por 

serem frágeis, rompem-se com facilidade,  resultando em lesões crostosas. As lesões estão 

distribuídas comumente na face (ao redor dos olhos, nariz, pinas) (REES C.A, 2011; 

PATEL& FORSYTHE, 2010).   

O diagnóstico da doença é baseado em uma combinação de sinais clínicos, exames 

citológicos e principalmente histopatológico, no qual caracteriza-se pela visualização de 

acantólise e neutrofilia (PATEL& FORSYTHE, 2010; MEDLEAU et al, 2006). 

A terapia para PF requer medicamentos imunossupressores ou imunomoduladores 

(ROSENKRANTZ,2004; PATEL & FORSYTHE, 2010).   Doses imunossupressoras de 

corticosteroides constituem a principal forma de controle para as dermatopatias 

autoimune, sendo os mais comumente utilizados: Prednisolona, Triamcinolona e 

Dexametasona. Todavia, tal terapia pode vir a predispor a efeitos adversos, tais como  

poliúria, polidipsia, polifagia e possível desenvolvimento de Diabetes Mellitus (REES 
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C.A, 2011, SIMPSON & BURTON, 2013).   Nesse contexto, uma das alternativas de 

terapia sugeridas para o PF é a Ciclosporina (CsA) (REES C.A, 2011; IRWIN et at, 2012; 

ROSENKRANTZ,2004). A CsA liga-se a ciclofilina-1 formando um complexo que inibe 

a calcineurina, resultando desta forma na inibição dos fatores nucleares que ativam o 

linfócito-T. com uma diminuição na produção de vários tipos de citocinas pró-

inflamatórias tais como interleucina (IL)-2, IL-4, fator de necrose tumoral-α e intérferon-

γ.  A CsA tem sido relatada como efetiva para o tratamento de uma série de doenças 

dermatológicas (ROBSON & BURTON, 2003) . objetivo desse relato de caso é 

demonstrar que a mesma pode ser uma excelente alternativa em relação aos 

glicocorticoides na terapia de PF em gatos. 

RELATO DE CASO  

Felino, sem raça definida (SRD), macho, castrado, 8 anos e com histórico de 

evolução de lesões crostosas e pruriginosas em face há 2 meses. Refere terapia prévia 

com corticoideterapia tópica e discreta melhora do quadro clínico. Após 15 dias do 

referido tratamento, observou-se recidivas das lesões em face, acompanhadas de lesões 

em dorso, extremidade de pinas e região ventral. O paciente foi encaminhado ao serviço 

de dermatologia especializado onde, através do exame físico, pode-se constatar as lesões 

acima referidas aventando -se como hipótese diagnóstica PF (imagem 1a e 1b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1a e 1b: Visualização de face do felino. Nota-se evidente formação de crostas 

em região de plano nasal e região cefálica. (Fonte: Netto, 2015). 

 

Foram solicitados exames complementares tais como: parasitológico de pele, 

tricograma, citologia de pele, cultura fúngica e histopatológico. O exame de maior 

relevância neste caso foi o histopatológico, no qual o padrão foi compatível com PF, 

através da presença de acantólise ativa no assoalho das pústulas, além de queratinócitos 

acantolíticos nas crostas queratoleucocitárias superficiais. Diante de tal diagnóstico, 

1a	 1
b	
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instituiu-se monoterapia com prednisolona na dose de 2mg/kg/SID por um período de 2 

meses. No período de corticoideterapia, o paciente apresentou sintomas clínicos de 

poliúria, polidipsia e polifagia, sendo solicitado exames bioquímicos tais como, glicemia, 

função renal e hepática, além do hemograma. Foi constatada hiperglicemia e, então, 

realizou-se a dosagem de frutosamina, que se apresentou dentro dos padrões de 

normalidade.  

Em função da sintomatologia com uso do corticoide, optou-se pela terapia com 

CsA em emulsão, onde inicialmente, fez -se redução da dose do corticoide associado a 

ciclosporina e após 1 mês de tratamento, monoterapia com CsA na dose de 5mg/kg/SID, 

constatando-se normalização da glicemia, eficácia total na remissão das lesões cutâneas 

após 2 meses de tratamento (imagem 2a e 2b) bem como no controle da doença.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2a e 2b : Visualização de face do felino. Nota-se total desaparecimento das 

lesões cutâneas e completa repilação. (Fonte: Netto, 2015). 

 

DISCUSSÃO 

 A corticoideterapia é a principal terapia para tratamento e controle de PF e a 

prednisolona o fármaco de eleição em felinos (OLIVRY & LINDER,2006).  

 A corticoideterapia pode levar ao surgimento de sinais clínicos como poliúria, 

polidipsia, polifagia, cansaço e a longo prazo o desenvolvimento de Diabetes Mellitus 

(PATEL & FORSYTHE, 2010; REES C.A, 2011). Em função do paciente ter apresentado 

alguns efeitos adversos ao uso da prednisolona, optou-se então, pela monoterapia com a 

CsA em emulsão. Segundo Irwin et al. (2012) a eficácia da CsA para o tratamento de 

doença de pele imunomediada tem sido investigada e há relatos recentes de utilização 

bem-sucedida da ciclosporina para controle de PF.  

 A CsA em micro emulsão ou ciclosporina modificada, atualmente disponível, 

permite uma melhor biodisponibilidade do fármaco (IRWIN et al., 2012). Em gatos ela é 

2a	 2
b	
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rapidamente absorvida após administração oral, e tem demonstrado ser uma opção tanto 

como coadjuvante na terapia a longo prazo com glicocorticoides quanto como 

monoterapia no caso de pacientes que apresentaram efeitos adversos à corticoidetarapia 

(IRWIN et al., 2012, WHITEHOUSE, VIVIANO, 2015).  

 Sinais gastrointestinais como diarreia, êmese e anorexia são descritos, frente ao 

uso da CsA. No entanto na maioria das vezes são sinais suaves e facilmente controlados 

(WHITEHOUSE & VIVIANO, 2015). No presente relato, não houve manifestação de   

tais efeitos adversos e o paciente respondeu adequadamente à monoterapia com a CsA 

em emulsão. 

 

CONCLUSÃO 

 Frente aos resultados obtidos neste relato, sugere-se que a monoterapia com a 

ciclosporina em emulsão nesta dosagem é eficaz e uma alternativa no tratamento de PF 

em gatos. 

 

REFERÊNCIAS 

PATEL, A.; FORSYTHE, P. (2010). Dermatologia em pequenos animais. Rio de 
Janeiro: Elsevier, p.379  
PREZIOSI DE. et al. (2003). Feline pemphigus foliaceus: a retrospective analysis of 
57 cases. Veterinary Dermatology, 14: 313-321 
JARK, P.C. et al. (2014). Pênfigo Foliáceo em um felino: Relato de Caso. Veterinária 
e Zootecnia, 21(4): 543-549 
GROSS T. L. et al. (2009). Doenças de pele do cão e do gato: diagnóstico clínico e 
histopatológico. São Paulo: Roca, 2a ed. v.17, p.433 
MILLER W.H., GRIFFIN C.E. & CAMPBELL K.L. (2013). Autoimmune and 
immune-mediated dermatoses. In: Muller & Kirk´s Small Animal Dermatology. St. 
Louis: Elsevier, 7ª ed. pp.432-500 
REES C.A. Pemphigus Foliaceous. In: Norsworthy G.D. 2011. The Feline Patient. 4ª 
ed. Ames: Blackwell, p. 1072 
MEDLEAU L., HNILICA K. (2006). Small animal dermatology. Philadelphia: 
Saunders, p. 544 
ROSENKRANTZ WS. (2004). Pemphigus: current therapy. Veterinary Dermatology, 
15: 90–98 
SIMPSON, D.L., BURTON, G.G. (2013). Use of prednisolone as monotherapy in the 
treatment of feline pemphigus foliaceus: a retrospective study of 37 cats. Veterinary 
Dermatology, 24: 598-601 
IRWIN, K. E.,BEALE K.M., FADOK V.A. (2012). Use of modified ciclosporin in the 
management of feline pemphigus foliaceus: a retrospective analysis. Veterinary 
Dermatology, 23: 403–e476  
OLIVRY T, LINDER K. (2009). Dermatoses affecting desmosomes in animals: a 
mechanistic review of acantholytic blistering skin diseases. Veterinary Dermatology, 
20:313-26 



	 6	

ROBSON DC, BURTON GG. (2003). Cyclosporin: applications in small animal 
dermatology. Veterinary Dermatology; 14: 1–9 
WHITEHOUSE, W; VIVIANO, K. (2015). Update in feline therapeutics. Journal Of 
Feline Medicine And Surgery, [s.l.], n. 3, 17: 220-234 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 7	
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Introdução 

O carcinoma de células escamosas (CCE) é uma neoplasia de células epiteliais que tem 

características citológicas de transformação maligna. É comum em gatos, e costuma 

ocorrer com mais frequência em animais de pele clara. Os locais de maior incidência das 

lesões são a cabeça, plano nasal, aurículas, pálpebras e lábios. O prognostico é 

desfavorável quando a doença acomete a cavidade oral (LITTLE, 2016). Essa neoplasia 

pode se apresentar como pequenas lesões que progridem para uma lesão grande e ulcerada 

podendo ser observada como uma lesão única e isolada ou como múltiplas lesões 

(LAYNE & GRAHAM, 2016). Os exames histopatológicos e citológicos se configuram 

como formas de diagnóstico dessa enfermidade (BILGIC et al., 2015). O tratamento 

consiste no uso de quimioterápicos, eletroquimioterapia, radioterapia, criocirurgia ou 

associações destas terapias sendo a empregadas com sucesso (MURPHY, 2013; 

DALECK & DE NARDI 2016). 

Objetivo 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um relato de caso de um gato com CCE 

em plano nasal abordando o tratamento criocirurgico dessa neoplasia. 

Metodologia 

Um gato macho, sem padrão racial definido, e com 6 anos de idade apresentava lesões 

ulcerativas no espelho nasal com 0,5 cm de diâmetro (Figura 01-A). Foi solicitado um 

hemograma completo, dosagens bioquímicas (creatinina e alanina amino-transferase) e a 

citologia esfoliativa da lesão.  O procedimento de criocirurgia foi realizado em 3 ciclos 

de congelamento rápido utilizando ponteira fechada do tipo “ball probe” 6 mm usando 

nitrogênio líquido (- 196°C) como congelante. A probe foi mantida em contato com a 

lesão realizando o seu congelamento em 15 segundos, e manteve o halo de congelamento 

por 1 minuto (Figura 01-B). O mesmo protocolo foi mantido nas 3 sessões com intervalos 
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de 15 dias. O protocolo anestésico utilizado foi  tramadol 2 mg/kg e meloxicam 0,05 

mg/kg além disso, como medição pré-anestesica, e, como medicação anestésica, 

tiletamina associada a zolazepam 14,3 mg/kg, além disso foi feito bloqueio local com 

lidocaína 2%. Foi prescrito meloxican 0,02 mg/kg SID, tramadol 1mg/kg BID, e 

clorexidina 0,7% para a limpeza do local, como medicação pós-cirúrgica.  

Resultados 

O hemograma completo e a dosagem bioquímica do animal não revelaram alterações de 

significância clínica. Não foram observadas alterações no exame físico. A citologia 

esfoliativa foi compatível com carcinoma de células escamosas. Após o tratamento com 

a criocirurgia o animal apresentou uma melhora progressiva conforme as sessões de 

criocirurgia se passavam. Depois de 21 dias, após a 3ª sessão, não se visualizou lesão no 

local acometido. Durante o pós-cirúrgico observou-se formação de eritrema, edema e 

necrose tecidual local que ao passar do tempo evoluía para a formação crostosa escura 

que se desprendia e, posteriormente, o tecido cicatricial formado durante o período das 

sessões poderia ser visualizado (Figura 01-C). 

 
Figura 01: A- Lesão erosiva no plano nasal de um gato. B – Probe em contato com a 

região afetada pela neoplasia durante o procedimento de criocirurgia. C- Animal após as 

3 sessões de criocirurgia (Fonte: Arquivo pessoal). 

Discussão. 

O carcinoma de células escamosas é uma neoplasia que surge a partir dos queratinócitos 

(MURPHY, 2013). Macroscopicamente as lesões são proliferativas, hiperêmicas, 

crostosas e, posteriormente, evoluem para ulceras que podem acometer tecidos 

adjacentes, sendo o plano nasal um dos sítios mais acometidos (RUSLANDER et al., 

1997).  Os animais que apresentam essa neoplasia não demonstram alterações 

hematológicas, exceto quando há contaminação bacteriana secundária (CUNHA et al., 

2014).  

Alternando ciclos de congelamento e descongelamento, a criocirurgia causa a destruição 

seletiva de tecidos. Estudos demonstram eficácia desse procedimento, como tratamento 

A B C 
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para CCE, em lesões que podem chegar até 3 cm (PRADO et al., 2017). A primeira etapa 

da criocirurgia é a formação de cristais que levam a um dano celular, depois há uma estase 

vascular local levando a anoxia e, por fim, um estimulo imunogênico contra as células 

que não foram totalmente destruídas (DALECK & DE NARDI,2016). Pode haver a 

formação de eritema, edema, hemorragia logo após o procedimento e mais adiante 

formação de lesões veículo bolhosas e crosta devido a necrose tecidual (COSTA et al., 

2013).  

Conclusão 

O uso da criocirurgia levou ao desaparecimento progressivo das lesões causadas pelo 

CCE ao longo das sessões e com resultado satisfatório, demonstrando ausência de lesões 

após 21 dias do ultimo procedimento realizado. 
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INTRODUÇÃO: As anemias ocorrem quando o processo de hemólise ultrapassa aquele 

da reposição normal dos eritrócitos, sendo a anemia a alteração hematológicas mais 

frequente em gatos (1). As causas mais frequentes de anemia são por hemólise ou por 

hemorragia, sendo que a medula óssea tende a ter maior resposta frente a anemia 

hemolítica quando comparada com a hemorrágica. Anemias por hemólise podem ocorrer 

devido processos imunomediados, infecciosos secundários a presença de fármacos ou 

agentes tóxicos para os eritrócitos, dano eritrocitários ou defeitos congênitos (2). A 

aplasia medular, também conhecida como anemia aplásica, é relativamente rara na 

medicina veterinária e é caracterizada por uma pancitopenia em sangue periférico com 

hipoplasia das três linhagens celulares eritróide, mieloide e megacariocítica na medula 

óssea. O resultado pode levar na substituição do tecido hematopoiético por tecido adiposo 

(3). Essa condição resulta primeiramente de danos causados diretamente nos percursores 

hematopoiéticos na medula óssea, em consequência a diversas causas como agentes 

infecciosos (Erlichiose, parvovirose), medicamentos, toxinas, mecanismos 

imunomediados e exposição à radiação. Entretanto, muitos casos são classificados como 

idiopáticos, sem uma causa clara. Os sinais clínicos são resposta à pancitopenia que 

podem ser secundários à anemia, resultando em letargia, intolerância ao exercício e 

mucosas pálidas, à leucopenia, febre, e à trombocitopenia, petéquias e equimoses (4). 

OBJETIVO: Relatar a evolução de um caso clínico em um felino SRD, de pelagem preta 

e branca, macho, pesando 4,400 kg, castrado, com nove meses de idade, que foi 

diagnosticado de acordo com os sinais clínicos associado aos exames laboratoriais e 
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principalmente após a realização do mielograma, com aplasia megacariocítica, hipoplasia 

mieloide e eritróide, caracterizando uma anemia aplásica.  

METODOLOGIA: Relato de caso de forma qualitativa e descritiva. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O animal recebeu os primeiros atendimentos em uma 

clínica veterinária de Xanxerê, Santa Catarina, no histórico e anamnese o tutor relatou 

que o felino começou a apresentar barulho semelhante a um “pigarro” durante a 

respiração, episódios de vômito, apatia, anorexia e presença de secreção muco-

sanguinolenta na caixa de areia, e complementou que esses sinais clínicos começaram a 

se manifestar oito dias após o felino receber uma dose da vacina (V6). Foi realizado um 

exame de sangue onde o hemograma estava dentro dos valores de referência, porém 

apresentou leucopenia, neutropenia, linfopenia e trombocitopenia bastante acentuadas. 

Após alguns dias não havendo melhoras foi optado por realizar transfusão sanguínea. Nos 

exames pós transfusionais foi constatado uma anemia normocítica normocrômica, 

leucopenia, neutropenia, linfopenia e trombocitopenia e o paciente se apresentou ictérico, 

nos exames bioquímicos foram observados hipoalbuminemia, bilirrubina direta e total, 

fosfatase alcalina e uréia abaixo dos valores de referência. O paciente foi submetido a 

uma segunda transfusão sanguínea e não apresentou melhoras, solicitaram então a 

realização análise de PCR para FeLV e titulação de anticorpos para toxoplasmose, com 

resultado negativo para ambos. Com agravamento do quadro clínico do animal o médico 

veterinário orientou que encaminhasse o felino para o Hospital Veterinário Unisul 

(HVU), Tubarão, Santa Catarina. No primeiro dia de atendimento no HVU conforme 

observação do tutor o animal apresentava-se com hipofagia, hipodipsia, normoúria e 

hipoquesia, além da perda de peso progressiva. Ao fazer a tricotomia do animal na parte 

ventral do pescoço, abdômen, membros pélvicos e torácicos foram observados equimoses 

e hematomas. Foi então realizado um mielograma para avaliar a função da medula óssea. 

Onde a linhagem megacariocítica estava ausente e observou-se plasmocitose. A série 

mielóide apresentou porcentagem diminuída de células imaturas, com assincronia de 

maturação e desvio à direita. Não foram observados microrganismos na amostra. O 

animal foi diagnosticado com aplasia megacariocítica, hipoplasia mielóide e eritróide 

imatura. Para realização do tratamento e acompanhamento, o animal permaneceu 

internado durante vinte e seis dias. De acordo com os resultados dos exames foi instaurada 

a seguinte terapia medicamentosa, Omeprazol dose: 1,0mg/kg, VO, SID, Amoxicilina 

com clavulanato de potássio dose:12,5mg/kg, VO, BID, Extrato de alcachofra 

manipulado dose: 3,5mg/kg, VO, BID, Ácido ursodesoxicólico dose: 10mg/kg, VO, SID, 
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Prednisolona dose: 2,0mg/kg, VO, SID, Clorambucila dose: 0,2mg/kg, VO, a cada 48 

horas. No segundo e no sétimo dia o paciente recebeu transfusão de sangue total fresco 

56ml. No nono dia de internação no HVU, o felino foi submetido a exames bioquímicos 

para dosar ALT e creatinina, onde a primeira estava com os valores séricos dentro do 

normal e a segunda com valor diminuído. O hemograma completo também foi solicitado, 

e os resultados foram: hematócrito normalizado, presença de metarrubrícitos e 

hiperproteinemia; leucopenia, neutropenia e linfocitose. Seguindo com a mesma terapia 

implementada, no décimo quarto dia, o hemograma encontrava-se normal, com presença 

de metarrubrícitos e normoproteinemia. Por conseguinte, no vigésimo primeiro dia de 

internação, o hemograma completo foi novamente solicitado juntamente com a dosagem 

de ALT e creatinina, e os resultados encontrados estavam dentro dos valores de 

referência. No vigésimo sexto dia o paciente recebeu alta e continuou tratamento 

domiciliar.  

CONCLUSÃO: As anemias são multifatoriais e de diversas fisiopatogenias, por isso é 

essencial o conhecimento da hematopoiese e de suas linhagens, bem como uma anamnese 

completa, com informações e histórico completo, para a resolução de casos como esse. O 

Mielograma, aliado aos hemogramas e bioquímicos, teve suma importância para o 

fechamento do diagnóstico, pois a análise aprofundada da medula óssea é capaz de 

diferenciar a patogenia em casos de pancitopenias complexas. Devido à alta taxa de 

mortalidade associada a anemias aplásicas severas, é de extrema importância que após o 

diagnostico o tratamento seja iniciado imediatamente. A terapia com glicocorticoide é 

amplamente utilizada em dose imunossupressora para diversas patogenias que relacionam 

imunossupressão e hematopoiese, e acredita-se que esse seja o motivo do sucesso na 

terapia do animal. 
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Síndrome da hiperestesia em um paciente felino: aspectos clínicos e manejo 

terapêutico  

Hyperesthesia syndrome in a feline patient: clinical aspects and therapeutic 
management 
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ROCHA, B.Z.L.L.1, MARQUES, K.C.1 
1Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) – Mossoró, RN 
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Introdução 

A síndrome da hiperestesia felina (SHF) é uma afecção emergente, subdiagnosticada e 

pouco conhecida na medicina veterinária brasileira1. Embora seja descrita por alguns 

autores, ainda é pouco compreendida por todos2. A SHF possui diversas nomenclaturas, 

como “doença da pele rolante”, “neurodermatite”, “neurite”, “epilepsia psicomotora” e 

“dermatite pruriginosa do siamês” 3. Em virtude da diversidade de terminologias e pelo 

uso da expressão “síndrome”, a SHF é caracterizada por não ter etiologia única e simples3. 

A causa exata não está elucidada, por isso continua sendo reportada como uma doença 

idiopática1. Os fatores etiológicos propostos incluem distúrbios epilépticos (crises focais 

psicomotoras) e comportamentais (transtorno obsessivo compulsivo), além de 

hiperestesia como forma de dor neuropática2. Ainda há evidências de que a SHF 

represente uma miopatia degenerativa e imunomediada2. Os sinais clínicos são variáveis 

e ocorrem de maneira isolada ou em conjunto1. O tratamento é desafiador e direcionado 

para o manejo de crises epilépticas psicomotoras, dor neuropática e/ou alterações 

comportamentais1.  Ainda não foi identificada uma terapia consistente e eficaz para a 

SHF2.  

Objetivo 

No sentido de acrescentar dados na literatura para uma enfermidade de conhecimento 

ainda exíguo, objetivou-se descrever um quadro de SHF, com ênfase aos achados clínicos 

e terapêuticos.  

Metodologia 

Uma gata, sem raça definida, dois anos de idade, pelagem particolor (branca, laranja e 

acinzentada), não castrada, foi encaminhada para avaliação médica veterinária devido a 

episódios intermitentes de contrações em algumas áreas do corpo, em associação a 

automutilação. O quadro possuía evolução de um ano. O animal era domiciliado, 
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alimentado com ração comercial, com controle de parasitas internos e externos e 

atualização da imunoprofilaxia para a raiva. Submeteu-se a paciente ao exame físico. Em 

seguida foram solicitados exames complementares, como hemograma completo, 

bioquímica sanguínea (renal e hepática), urinálise e teste imunoenzimático para 

retroviroses. Também se realizaram radiografias da coluna vertebral. Prescreveu-se o 

fenobarbital (2,5mg/kg, a cada 12 horas) e gabapentina (5mg/kg, a cada oito horas). 

Houve perda de contato temporário com a tutora do animal. Entretanto, transcorridos 60 

dias do inicio da terapia, houve retorno da paciente. Solicitou-se a dosagem sérica de 

fenobarbital e necessitou-se realizar a associação da fluoxetina (0,5mg/kg, a cada 24 

horas, em turno matutino) com os demais fármacos anteriormente recomendados. A partir 

desse momento houve um adequado seguimento com o felino. Após 30 dias, 

descontinuou-se a administração da fluoxetina, a qual foi substituída pela clomipramina 

(1mg/kg, a cada 24 horas, em turno matutino). Seguido um mês da combinação 

farmacológica entre fenobarbital, gabapentina e clomipramina, executou-se novamente 

avaliação do animal, por meio de exame físico, optando-se em manter o tratamento 

supracitado. Desde a admissão, a paciente encontrava-se em uso crônico do colar 

elisabetano, o qual foi excluído após a definição da politerapia de manutenção.   

 

Resultados  

Clinicamente, ocorria normalidade dos parâmetros vitais. Contudo, havia ondulações e 

tremores na pele da região dorsal, espasmos musculares toracolombares, além de intensas 

lambeduras e mordeduras em dorso, flanco, membros e cauda (Figura 1). A gata exibia 

movimentos frenéticos de corrida. Não existiam déficits neurológicos ao exame físico. O 

exame de imagem, hematologia, bioquímica sérica, urinálise e pesquisa viral não 

revelaram anormalidades. Ao associar os dados epidemiológicos e clínicos, com a 

exclusão de outras enfermidades (com base nas provas laboratoriais), estabeleceu-se o 

diagnóstico da SHF, o que encorajou a definição de um protocolo terapêutico direcionado 

para a afecção. Após dois meses do inicio da administração do fenobarbital, o valor da 

dosagem sanguínea do mesmo apresentou-se entre os limites de referencia. Nesse 

momento, a necessidade da associação com a fluoxetina foi justificada pela persistência 

dos sinais clínicos. Contudo ao introduzir a fluoxetina na terapia, gerou-se a ocorrência 

de efeitos colaterais, como êmese, diarreia e anorexia, conduzindo a indicação de seu 

desuso. A substituição da fluoxetina pela clomipramina foi norteada na semelhança da 

aplicabilidade terapêutica de ambos os medicamentos, apesar de se enquadrarem em 
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classes farmacológicas distintas de antidepressivos. Após um mês do uso continuo do 

fenobarbital em associação a gabapentina e a clomipramina, a gata apresentou remissão 

completa dos sinais clínicos, com significativa melhoria na qualidade de vida e 

manutenção do bem-estar animal (Figura 2).  

 

 

 

 

Figura 1. Sinais clínicos relacionados à SHF. Notam-se 

lambeduras e mordeduras na região do dorso, flaco e membro 

torácico direito. A sintomatologia era exarcebada após a remoção 

temporária do colar elisabetano.  

 

 

 

 

 

Figura 2. Completa remissão dos sinais clínicos relacionados à 

SHF, após a associação farmacológica entre o fenobarbital, 

gabapentina e clomipramina. Animal alerta e plácido em ambiente 

hospitalar.   

 

 

Discussão  

Gatos de qualquer idade, raça ou sexo podem desenvolver a SH2. Talvez haja uma 

predileção nas raças Abissínio, Burmês, Himalaio e Siamês2. Os animais jovens, entre 

um e cinco anos de idade parecem mais predispostos2. No Brasil, as fêmeas tricolores (e 

sem raça definida) e os gatos siameses estão super-representados1. Os dados 

epidemiológicos da paciente em discussão foram similares com a literatura brasileira. A 

SHF tende a evoluir de um a vários anos2. Incialmente os sinais clínicos são esporádicos 

e de forma paroxística (episódica)2. Os eventos tendem a progredir com o passar do 
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tempo, impactando a qualidade de vida do paciente e interferindo com a interação 

homem-animal2. Na gata em questão, verificou-se compatibilidade com tal situação. Os 

principais sinais incluem ondulações e tremores da pele do dorso, e espasmos e 

fasciculações das musculaturas facial e epaxial na região toracolombar. Os gatos com 

SHF costumam lamber e morder violentamente o dorso, flanco, membros torácico-

pélvicos e/ou cauda1,2,3,4. Grande parte da sintomatologia descrita na bibliografia 

consultada corroborou com o caso relatado. O diagnóstico baseia-se principalmente no 

histórico e sinais clínicos do paciente2. Exames hematológicos, bioquímicos, urinálise, 

imagens da coluna vertebral, sorologia para doenças infecciosas e análise do liquido 

cérebro-espinhal, tipicamente permanecem normais2,3. Porém as provas laboratoriais 

devem ser realizadas para descartar outras afecções (ou seja, o diagnóstico é feito por 

exclusão)1,2. Tal conduta foi adotada no presente estudo. O tratamento normalmente 

inclui um componente comportamental na tentativa de diminuir o estresse e ansiedade 

que o gato possa estar vivenciando através da criação de um ambiente estável2. As 

principais medicações usadas são os corticosteroides, benzodiazepínicos (lorazepam, 

oxazepam), analgésico-anticonvulsivantes (gabapentina, pregabalina), antidepressivos 

tricíclicos (amitriptilina, clomipramina) e inibidores seletivos da recaptação da serotonina 

(fluoxetina, paroxetina)3. O fenobarbital é normalmente o anticonvulsivante de escolha3. 

Já foi constatado que na maioria dos casos houve a necessidade da combinação de dois 

ou mais medicamentos4. Similarmente a citação dos autores acima mencionados, o uso 

sinérgico de alguns fármacos foi necessário para o controle da afecção do felino em 

evidência. O prognóstico é reservado e depende da evolução da doença e da resposta 

individual de cada animal a tentativa de diminuir ou estabilizar a progressão dos episódios 

e melhorar a interação social. A progressão da doença não é comum e uma vez controlada, 

o prognóstico é favorável. Porém, a eliminação completa das crises, embora seja uma 

expectativa dos tutores, pode não ser uma meta realística1,3. Na gata em discussão, em 

virtude da resposta clínica a politerapia, pode-se considerar o prognóstico como 

favorável.  

  

Conclusão  

Deve-se atentar para a ocorrência da síndrome da hiperestesia na rotina da clínica médica 

de felinos, tornando-se necessário o reconhecimento dos sinais clínicos e conduzir a 

terapia de acordo com a necessidade de cada paciente.  
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Carcinoma de células escamosas cutâneo com distintas classificações 

histopatológicas: estudo de um caso na espécie felina  

Cutaneous squamous cell carcinoma with distinct histopathological classification: 

a case report in the feline species 
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Introdução 

O carcinoma de células escamosas (CCE), também denominado de carcinoma 

epidermoide, carcinoma espinocelular ou carcinoma planocelular, é uma neoplasia 

maligna oriunda dos ceratinócitos1,2. Equivale a neoplasia cutânea mais frequente em 

felinos1, representando aproximadamente de 15-23% dos tumores cutâneos de origem 

epitelial que acometem a espécie2,3. De forma geral o CCE tem caráter agressivo 

localmente1. A lesão se inicia como uma displasia epidermal e progride para o carcinoma 

in situ, até sua forma invasiva1. Nos dois primeiros estágios, a lesão se apresenta como 

uma área eritematosa, levemente ulcerada e exsudativa. Os felinos costumam apresentar 

lesões crostosas ou feridas que não cicatrizam. Em casos avançados, há destruição do 

tecido normal pela neoplasia, com necrose e hemorragia1. Logo, a diferenciação com as 

lesões antecedentes ao CCE, como a dermatite actínica, queratose actínica e 

sequencialmente o CCE in situ, deverá ser minuciosamente realizada, pois esses estágios 

prévios possuem prognósticos diferentes2. A graduação histológica tem sido estabelecida 

como um critério importante e útil para a avaliação prognóstica do CCE cutâneo felino4.       

 

Objetivo 

O presente trabalho objetivou a descrição do CCE tegumentar com variedade na 

classificação microscópica, em um felino doméstico.     

Metodologia 

Um felino, macho, sem raça definida, nove anos, pelagem branca (autóctone da cidade 

de Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil), possuía lesões cutâneas, em regiões auricular 

e palpebral. Relatava-se evolução de seis meses, com rápida velocidade de crescimento. 

Submeteu-se o paciente ao exame físico. Em seguida foram solicitados, como exames 

complementares, hemograma completo, bioquímica sanguínea (renal e hepática), 
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citologia da alteração palpebral e teste imunoenzimático para retroviroses. Necessitou-se 

executar biopsia excisional das lesões, sendo a amostra obtida fixada em solução de 

formol a 10% e enviada para análise histopatológica.  

 

Resultados 

Observou-se, nas extremidades da face convexa de ambos os pavilhões auriculares, a 

presença de eritema e alopecia (Figura 1A). Na pálpebra superior esquerda (e respectiva 

comissura lateral) havia aumento de volume disseminado por todo anexo ocular, com 

consistência firme e crostas hemáticas (Figura 1B). A hematologia, bioquímica sérica e 

pesquisa viral não revelaram anormalidades. Os achados citológicos foram sugestivos de 

CCE. Na histopatologia da amostra auricular constatou-se que a epiderme exibia 

ortoqueratose, com área de erosão acompanhada de hiperplasia irregular e proliferação 

desordenada de queratinócitos, que envolvia todas as camadas da epiderme. Os 

queratinócitos proliferados exibiam perda da polaridade, atipia nuclear e nucléolos 

evidentes e atípicos. Na derme superficial observava-se infiltrado inflamatório misto em 

padrão perivascular. O padrão morfológico foi compatível com CCE in situ (Figura 2A). 

O 

exame histopatológico do tecido palpebral evidenciou que a epiderme possuía ulceração 

com transformação neoplásica endofítica, infiltrativa, de limites pouco definidos e que 

atingia toda a derme. As células tumorais eram poliédricas grandes e morfologicamente 

semelhantes àquelas da camada espinhosa da epiderme. Observava-se disqueratose 

multifocal e formação de muitas pérolas córneas pelas células neoplásicas. As células 

tumorais exibiam anisocariose, anisocitose, atipia nuclear e nucléolos evidentes. O 

quadro microscópico foi compatível com CCE bem diferenciado (Figura 2B). O gato 

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

lesional.  
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Figura 1. Apresentação macroscópica do CCE cutâneo. A: lesão em 

face convexa dos pavilhões auriculares. B: lesão em pálpebra 

esquerda.  

 

Figura 2. Apresentação histopatológica da neoplasia cutânea. A: 

fotomicrografia do CCE in situ (Objetiva 40x. Coloração: Hematoxilina e 

Eosina).  B: fotomicrografia do CCE bem diferenciado (Objetiva 20x. 

Coloração: Hematoxilina e Eosina).  

 

Discussão 

A radiação solar ultravioleta induz ao aparecimento do CCE cutâneo1. Outras potenciais 

causas incluem a participação de papilomavírus oncogênicos, queimaduras, lesões não 

malignas prévias (como cistos foliculares) e doenças de cunho inflamatório crônico (otite 

externa, lúpus eritematoso discoide)5. A cor da pelagem e a falta de pigmentação da pele 

em determinadas áreas do corpo, especialmente naquelas com poucos pelos, são fatores 

de prenúncio para o CCE1. Em gatos brancos, o risco é 13 vezes maior para o 

desenvolvimento do CCE em relação aos exemplares com pelos de outras cores6. Os 

dados epidemiológicos do felino em discussão conduziram a supor que etiologia do CCE 

estivesse relacionada à intensa fotoexposição. Geralmente animais geriátricos são mais 

acometidos, já que a carcinogênese actínica possui evolução lenta1. O CCE cutâneo é 

mais comum na face, sendo o plano nasal a região mais afetada, seguida pelos pavilhões 

auriculares, têmporas e pálpebras3. Em gatos, não há predisposição sexual ou racial5. As 

lesões podem se apresentar na forma singular ou múltipla6. A apresentação clínica da 

neoplasia do caso em questão possuiu similaridade com a referida na literatura. O CCE 

pode ser graduado histologicamente pelo sistema de Border (graus I a IV) ou 
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simplesmente em tumor bem, moderadamente e pouco diferenciado5. No CCE bem 

diferenciado, a superfície da epiderme torna-se ulcerada e há invasão de células 

neoplásicas originárias da epiderme para o interior da derme, através de formações 

trabeculares e de ilhas celulares. A atividade mitótica é baixa a moderada1. O CCE bem 

diferenciado é, sem dúvida, a variante histopatológica mais comumente vista em gatos6. 

O CCE cutâneo bem diferenciado apresenta um prognostico melhor em relação aos 

tumores pouco diferenciados4. As variantes dos CCE, como o carcinoma in situ, 

queratoacantoma e carcinoma verrucoso apresentam um potencial menos maligno do que 

o típico CCE4. O termo carcinoma in situ se refere à lesão neoplásica superficial, que se 

restringe à epiderme. A histopatologia demonstra áreas bem circunscritas de epiderme 

irregular, onde são observadas hiperplasia e displasia folicular, com ausência de invasão 

da membrana basal por células neoplásicas 1,5. A diversidade histopatológica citada na 

bibliografia foi constatada para todos os CCE que acometia o paciente descrito.      

 

Conclusão  

Deve-se atentar para a análise minuciosa do diagnóstico histopatológico do CCE cutâneo 

de felinos, uma vez que pode existir pluralidade na classificação tumoral, o que vem a ter 

impacto direto o prognostico do paciente.   
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CYTAUXZOON FELIS: RELATO DE CASO 

CYTAUXZOON FELIS: CASE REPORT 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Cytauxzoonose felina 

A Cytauxzoonose felina é uma doença infecciosa, emergente, causada pelo hemoparasita, 

protozoário piroplasmídeo, Cytauxzoon felis, pertencente a família Theleriidae. É 

transmitido desde o hospedeiro natural do reservatório, os linces, até os gatos domésticos 

por meio de carrapatos. (CONNER et al., 2015). 

A Cytauxzoonose foi documentada em felinos selvagens, como linces, panteras da 

Flórida e pumas do Texas, e os primeiros casos em gatos domésticos foram documentados 

em 1976. Durante muitos anos, evidenciaram casos relatados na América do Norte 

(sudeste, central e regiões do meio do Atlântico) e América do Sul, mas recentemente, a 

infecção também foi documentada na Europa (LLOTER et al., 2015). No Brasil, a 

cytauxzoonose é uma doença raramente diagnosticada e pouco conhecida tanto em felinos 

domésticos quanto silvestres, cuja prevalência e importância clínica ainda são discutíveis. 

Apesar de o histórico e os achados clínicos serem inespecíficos, o aparecimento agudo de 

anorexia, letargia e febre, principalmente em regiões endêmicas, deve levantar-se, 

imediatamente, a suspeita da doença (AUGUST, 2011). 

 

2 OBJETIVOS 

Os objetivos deste trabalho são descrever o caso de um felino doméstico infectado pelo 

parasito Cytauxzoon felis, atendido, em 2016, no município de Petrópolis, Rio de Janeiro, 

Brasil, desde os achados clínicos, exames laboratoriais e ate sua resposta terapêutica, 

paralelamente realizando uma breve revisão de literatura acerca da cytauxzoonose felina. 

 

3 APRESENTAÇÃO DO CASO CLINICO 

Gato com idade aproximada entre 2 a 3 anos, fêmea, sem raça definida, castrada, de nome 

Penélope e pesando 3,7Kg. Fora resgatada na rua, e apresentava apatia, inapetência, 
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puliciose e ixodidiose. No exame físico, constatou se hipertermia, icterícia observada no 

palato mole, gengivas, conjuntivas e abdômen, taquicardia e taquipnéia. 

Foram realizados, os exames de FIV (imunodeficiência viral felina), FeLV (leucemia 

viral felina), hemograma completo e bioquímica sérica, ultrassonografia abdominal e 

pélvico, além de exames sorológicos como o método ELISA para Coronavirose felino 

(PIF) e Ehrlichiose, e o método PCR para Cytauxzoon. 

No hemograma apresentou eritrograma limítrofe sem regeneração, leucopenia, linfopenia 

absoluta e trombocitose. Nos exames bioquímicos apresentou alteração em ALT (alanina 

aminotransferase). FIV e FeLV deram resultados não reagentes. 

No ultrassom abdominal e pélvico, o laudo fornecido evidenciou hepatomegalia com 

bordos arredondados, parênquima homogêneo e com diminuição difusa de sua 

ecogenicidade, sendo a imagem sugestiva de hepatopatia. 

O resultado dos exames sorológicos foram positivos reagentes para Ehrlichiose e 

Cytauxzoon.  

O Tratamento realizado, diante o resultado destes exames citados, fora a aplicação da 

pipeta do endectocida Advocate® realizando uma segunda aplicação após 20 dias, 

juntamente com aplicação do vermicida Profender™. Juntamente com a aplicação de 

atropina 0,05mg/kg/sc , 30 minutos antes da aplicação de Dipropionato de Imidocarb 

2mg/kg/IM, e uma segunda dose pós 7 dias, e o antibiótico doxiciclina  , na dose de 

5mg/kg duas vezes ao dia por 28 dias. Para suplementação alimentar, Nutrifull cat®, na 

dose de 1ml ao dia por 30 dias, e aconselhado o isolamento da paciente dos demais gatos 

contactantes por 20 dias. 

 

4 RESULTADOS 

Foram realizados retornos mensais com analises clinicas e laboratoriais, e observou uma 

melhora gradativa do quadro, e em 5 meses pós resultados de exames e tratamentos, o 

animal   se apresentava em saúde plena, com total melhora clinica e sem nenhuma 

alteração em exames laboratoriais. 

O ultimo exame realizado, após um ano de resolução do quadro, fora constato ainda fator 

reagente fraco positivo para Babesia, oque pode sugerir a memoria imunológica da 

doença já tratada, para Cytauxzoon o resultado fora não reagente. Não fora observada 

mais nenhuma alteração relacionada as patologias, e a gata Penélope apresenta –se bem 

ate o presente momento. 
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5 DISCUSSÃO 

No Brasil, a Cytauxzoonose é uma doença raramente diagnosticada e pouco conhecida 

tanto em felinos domésticos quanto silvestres, cuja prevalência e importância clínica 

ainda são discutíveis, segundo SOARES et al.,2001 e BRAGA et al., 2016. A patogênese 

da infecção está associada aos vários estágios do ciclo vital do parasita e das espécies 

hospedeiras (WANG et al., 2017). Um hospedeiro adquire uma infecção pela mordida de 

um carrapato infectado, porem, apesar de décadas de pesquisa, as informações são muito 

limitadas sobre a resposta imune felina à infecção (LLORET et al., 2015; WANG et al., 

2017). 

A Cytauxzoonose é tipicamente uma doença febril grave aguda ou hiperaguda e os seus 

sinais clínicos não são específicos e consistem em depressão, anorexia, febre alta, 

icterícia, dispneia, taquicardia, dor generalizada e vocalização, além dos sinais de anemia 

(SHEMIL et al., 2015 e LLORET et al., 2015). hipotermia, estado moribundo e comatoso, 

segundo LLORET et al., 2015. O diagnóstico geralmente é obtido em esfregaços de 

sangue e /ou aspirados por agulha fina do fígado, baço e linfonodos, segundo MEIER et 

al., 2000; AUGUST 2011 e LLORET et al.,2015; Os ensaios de PCR são capazes de 

detectar baixos níveis de parasitemia e podem ser utilizados para confirmação (LLORET 

et al.,2015 e WANG et al., 2017). As contagens sanguíneas completas e as análises 

bioquímicas séricas, embora não especificas, também são úteis para o diagnóstico de 

Cytauxzoonose aguda (WANG et al., 2017). A terapia segundo MEIER et 

al.,2000,consistia –se  em doxiciclina , administração de solução de Ringer com lactato  

e clindamicina , porém não se obteve resultados satisfatórios, como o tratamento de 

escolha preconizados, na literatura, por LLORET et al., 2015 e WANG et al.,2017,que é 

uma combinação dos fármacos, como a atovaquona ,a azitromicina e vários casos de 

Cytauxzoonose foram  tratados com sucesso com  Dipropionato de Imidocarb  (WANG 

et al.,2017). Em gatos domésticos, a cytauxzoonose tem sido associada a uma alta taxa 

de mortalidade, havendo, no entanto, relatos de pacientes que sobreviveram à infecção 

natural, tornando-se animais assintomáticos com parasitemia persistente (MEIER et al., 

2000). 

Ao longo dos últimos 40 anos, o conhecimento sobre a doença cresceu 

consideravelmente, segundo WANG et al., 2017, e a incidência de casos de sobrevivência 

está aumentando com avanços recentes no tratamento e / ou a existência possível de uma 

cepa menos virulenta, porem os mecanismos de patogênese da doença, vetores de 

carrapatos e respostas imunes do hospedeiro não são claros. A prevenção é limitada ao 



	 27	

controle do carrapato e há reservatórios silvestres para o parasito, o que dificulta a 

erradicação da doença. (WANG et al.,2017).  

 

5 CONCLUSÃO 

No caso relatado, a gata Penélope, apresentava sintomas inespecíficos que deram margem 

as suspeitas de diversas patologias. Diante apresentação dos resultados de exames 

laboratoriais, fora confirmado a presença dos hemoparasitas Cytauxzoon felis e Ehrlichia 

canis. Oque fora motivo de grande preocupação, já que o prognostico da cytauxzoonose 

felina é de reservado a não favorável, de qualquer maneira iniciou se o tratamento com 

endectocida, vermicida, aplicação do antiparasitário Dipropionato de Imidocarb, indicado 

pela literatura para o tratamento de hemoparasitas, e o antibiótico doxiciclina para o 

tratamento de ehrlichiose, além de tratamento suporte para os sintomas apresentados. O 

animal fora monitorado periodicamente, e se apresentava clinicamente estável  em 

aproximadamente 5 meses, após diagnostico, o animal apresentou resposta terapêutica 

satisfatória, com melhora notável tanto clinicamente quanto nos exames laboratoriais que 

não evidenciaram mais nenhuma alteração. 

Apesar de a Cytauxzoonose estar associada a uma alta taxa de mortalidade nos casos 

descritos em literatura, neste caso em questão obteve se sucesso, entretanto, alguns gatos 

podem se tornar reservatórios assintomáticos e transmitir a infecção através de vetores de 

carrapato, sendo aconselhável monitoração do paciente e medidas profiláticas 

preventivas. 
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Criptococose cutânea atípica em gato Atypical cutaneous cryptococcosis in a cat 
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INTRODUÇÃO  

A criptococose é a micose sistêmica mais frequentes em gatos, mundialmente, na maioria 
dos casos está associada a doença respiratória, rinite e pneumonia granulomatosas, ou 
neurológica, encefalomielite granulomatosa. Segundo a literatura, lesões cutâneas no 
plano nasal associada a rinite é comum, no entanto, alteração cutânea não associadas a 
doença nasal, são raras (1 e 2).  

OBJETIVO  

O objetivo desse trabalho é relatar as alterações cito-histo-anatomopatológicas em um 
gato errante com criptococose cutânea atípica.  

METODOLOGIA  

Um gato, macho, sem raça definida, com histórico de ter sido resgatado e diagnosticado 
com criptococose cutânea, foi encaminhado ao Setor de Patologia Animal para realização 
de necropsia. Inicialmente, foram coletadas amostras de pele (raspado) e de linfonodos 
(punção por agulha fina) para avaliação citológica. Em seguida, as lâminas foram fixadas 
por metanol PA e coradas pelas técnicas de Giemsa e nanquim azul.  

Fragmentos da lesão cutânea, dos diferentes linfonodos (cervicais superficiais, 
mandibulares, axilares e mesentéricos), baço, fígado, pulmões e encéfalo foram fixados 
em formalina a 10% neutra e tamponada, processados pela técnica rotineira de inclusão 
em parafina, de coloração pela hematoxilina-eosina (HE) e pelas técnicas histoquímicas 
de Grocott para fungos e PAS (Periodic acid–Schiff) para polissacarídeos.  

RESULTADOS  

À necropsia, foram observadas quatro lesões cutâneas nodulares circulares ulceradas e 
macias, das quais fluía exsudato seroso em pequena quantidade. A maior lesão estava 
localizada na região cervico-torácica lateral esquerda, de 4,5 x 4,0 x 2,0 cm (Fig. 1A), e 
as outras três na cabeça, sendo uma lateral à comissura labial direita, com 1 cm de 
diâmetro (Fig. 1B), a terceira caudal a orelha direita, medindo 1,5 x 1,0 x1,0 cm e a quarta 
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lesão lateral a orelha esquerda, com 0,5 cm próximo. Observou-se ainda que o linfonodo 
cervical superficial esquerdo estava intensamente aumentado de volume, medindo 5,0 x 
2,0 x 2,0 cm (Fig. 1C), o cervical superficial direito moderadamente aumentado, com 2,0 
x 1,0 x 0,5 cm e o baço com hiperplasia de polpa branca. 

  

Figura 1: Alterações anatomo-histopatológicas em gato com criptococose cutânea. (A), 
(B) e (C) mostram alterações observadas durante a necropsia. (D) e (E) representam 
alterações citológicas, (F) a (K) são microfotografias de cortes histológicos, sendo que 
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(F) a (H) são amostras de pele pilosa corados pela técnica de HE, (I) fragmento de 
linfonodo corado por HE, (J) linfonodo corado pela técnica de Grocott e (K) e (K1) pele 
corado por PAS.  

Durante a avaliação citológica das lesões cutâneas e do linfonodo cervical superficial 
esquerdo, observou-se que a  

amostra era composta por grande quantidade de neutrófilos, com predomínio de 
degenerados, poucos macrófagos e inúmeras de estruturas esféricas leveduriformes, de 
tamanho variados, alguns com brotamento único em base estreita,  

com cápsulas espessas em imagem negativa, caracterizando a clássica “bolha de sabão”, 
ou seja, estrutura com morfologia compatível com Cryptococcus spp (Fig. 1D e Fig. 1E). 
Com base nos achados citológicos, estabeleceu- se o diagnóstico de processo inflamatório 
piogranulomatoso associado a Cryptococcus spp.  

À histopatologia, foram observadas alterações equivalentes nos quatro nódulos e no 
linfonodo cervical superficial esquerdo. Nos fragmentos de pele pilosa avaliados, derme 
superficial, derme profunda e hipoderme, observou-se miríades de estruturas 
leveduriformes fracamente basofílicas, com diâmetro variando entre 5 e 15 µm, com um 
espesso halo em imagem negativa (cápsula “bolha de sabão”) associadas a discreto 
infiltrado inflamatório composto predominantemente por macrófagos, na sua maioria 
epitelióides (Fig. 1F, Fig. 1G e Fig. 1H). Essas leveduras foram fortemente coradas pelas 
técnicas de Grocott e PAS (Fig. 1K). A histopatologia associada a histoquímica 
permitiram o diagnóstico de dermatite granulomatosa multifocal moderada com miríade 
de Cryptococcus spp intralesionais. O linfonodo apresentou perda da arquitetura normal 
do órgão (Fig. 1I) que foi substituída por miríades das estruturas leveduriformes coradas 
pela Grocott (Fig. 1J) e PAS, em associação com discreto infiltrado inflamatório 
granulomatoso. As alterações histológicas corroboraram com o diagnóstico de linfadenite 
granulomatosa difusa intensa com miríade de Cryptococcus spp intralesionais.  

DISCUSSÃO  

Criptococose é causa de doença fúngica em todo o mundo (1), inclusive no Brasil, como 
demonstrado nesse trabalho. Os Cryptococcus spp. apresentam diferentes fatores de 
virulência, como a espessa cápsula de mucopolissacarídeos que permite que se escondam 
do sistema imune do hospedeiro (1). Esse fato justifica a discreta resposta inflamatória 
associada a grande quantidade de microrganismos intralesionais observadas neste caso, 
tanto nas lesões cutâneas quanto no linfonodo responsável pela drenagem linfática da 
região anatômica na qual estava localizada a maior lesão cutânea deste animal.  

Nos gatos, as lesões cutâneas são, geralmente, extensão de doença intranasal (Myers et 
al., 2017). O animal desse trabalho não apresentou alteração no sistema respiratório. 



	 32	

Assim, pode-se afirmar que esse é um caso de criptococose cutânea atípica pois não está 
associada a lesões nasais. Sugere-se, pela extensão da lesão e comprometimento do 
linfonodo adjacente, que a alteração primária seja a da região cervico-torácica, com 
formação posterior de outras três lesões na cabeça, nenhuma delas próxima do nariz.  

CONCLUSÃO  

Com base nos achados anatomo-histopatológicos e histoquímicos, firmou-se o 
diagnóstico de criptococose cutânea atípica.  
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Alterações histopatológicas em glândula mamária de felinos diagnosticadas no 
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Pathology Sector of the UFPI 

ZARELLI1, P.; OLIVEIRA2, J.B.S.; SILVA3, S.M.M.S.; BAÊTA4, S.A.F. 1Médica 
Veterinária autônoma; 2MV/UFPI; 3Professora UFPI; 4Professora UFPI, responsável; 
Universidade Federal do Piauí (UFPI); Endereço: UFPI, Centro de Ciências Agrárias, 
Setor de Patologia Animal, Campus Socopo, CEP 64049-550, Teresina, Piauí. E-mail: 
patologiafelina@gmail.com  

INTRODUÇÃO As neoplasias de glândula mamária em felinos apresentam grande 
importância na medicina veterinária, tanto pela alta morbidade quanto pela alta 
mortalidade. Essas alterações estão em terceiro lugar em frequência (25,4%) de 
neoplasias em felinos, após linfoma e tumores cutâneos, sendo que 75% correspondem a 
tipos malignos, histologicamente (1 e 2).  

OBJETIVOS Os objetivos desse trabalho foram realizar o levantamento das amostras de 
glândula mamária de felinos enviadas ao Setor de Patologia Animal da Universidade 
Federal do Piauí (UFPI), para avaliação histopatológica, no período de 2015 a 2017, e 
descrever quatro desses casos de alterações mamárias diagnosticadas à histopatologia, 
sendo estes: hiperplasia fibroepitelial mamária, carcinoma em tumor misto, carcinoma 
cribriforme com metástase pulmonar e carcinoma micropapilar com metástase pulmonar 
e em músculos intercostais.  

METODOLOGIA Inicialmente, foi realizado um levantamento das amostras de felinos, 
enviadas ao Setor de Patologia Animal da UFPI, no período de 2015 a 2017, 
posteriormente, contabilizou-se as amostras de glândula mamária de gatas. Em seguida, 
foram selecionados quatro casos dentre as alterações mamárias diagnosticados para serem 
relatados. Os fragmentos de glândula mamária foram processados pela técnica rotineira 
de fixação em formol a 10%, inclusão em parafina e coloração por hematoxilina e 
eosina. O primeiro caso a ser descrito foi de um gato, macho, sem raça definida (SRD), 
de um ano de idade, atendido no Hospital Veterinário Universitário (HVU) da UFPI e 
submetido a coleta de amostra de aumento de volume mamário, que foi enviada para o 
Setor de Patologia Animal. O segundo ocorreu em uma fêmea, SRD, de 5 anos de idade, 
submetida a coleta de biopsia de nódulos mamário, no HVU. O terceiro caso foi de uma 
fêmea, siamês, de 15 anos de idades, encaminhada para a necropsia. O quarto ocorreu em 
uma fêmea, SRD, de 15 anos de idade, também encaminhada para avaliação 
necroscópica.  

RESULTADOS No período de 2015 a 2017, o Setor de Patologia processou 44 amostras 
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de felinos para avaliação histopatológica, sendo sete de glândula mamária, coletadas por 
biopsia ou durante a necropsia, incluindo seis fêmeas e um macho, com idade variando 
entre sete meses e 15 anos. Em relação ao diagnóstico histopatológico, foram dois casos 
de hiperplasia mamária e cinco carcinomas.  

O felino macho do primeiro caso apresentou aumento de volume, macio, focal em mama. 
Microscopicamente, foi observado fragmento de pele com glândula mamária 
apresentando intensa hiperplasia de túbulos, proliferação ductal  

  
monomórfica, com ductos revestidos por uma camada de células epiteliais típicas, 
circundados por abundante estroma conjuntivo fibroso bem diferenciado. Com base nos 
achados histopatológicos foi firmado o diagnóstico de hiperplasia fibroepitelial mamária 
(Fig. 1A).  

O segundo caso foi de fêmea, SRD, de 5 anos de idade, com massas nodulares mamários 
em múltiplas mamas. Histologicamente, esses nódulos eram compostos por proliferação 
neoplásica de células epiteliais, organizadas em ninhos, de crescimento infiltrativo. As 
células neoplásicas apresentavam núcleos arredondados, cromatina frouxa, nucléolos 
evidentes, índice mitótico moderado e pleomorfismo elevado (Fig. 1B). Foram 
observadas área de metaplasia cartilaginosa (Fig. 1B1), que caracteriza, histologicamente, 
tumor misto, e extensas áreas de necrose, inclusive com mineralização (Fig. 1B2). Desta 
forma, foi firmado o diagnóstico de carcinoma em tumor misto.  

A gata, siamês, de 15 anos de idade foi enviada ao Setor de Patologia para realização de 
necropsia. À avaliação macroscópica, foram observados dois nódulos, nas mamas 
torácicas direitas, de aproximadamente 4,0 x 3,0 x 1,0 cm que se coalesciam, com áreas 
milimétricas de ulceração, coloração branco-amarelada e consistência firme, que 
infiltrava na musculatura intercostal adjacente a ele, e um nódulo na mama torácica 
cranial esquerda de aproximadamente 3,0 x 2,0 x 1,0 cm, de coloração branco-amarelada 
e consistência firme. Este animal apresentou, ainda, hidrotórax rico em fibrina, múltiplos 
nódulos esbranquiçados, até 0,5 cm, firmes no mediastino e pericárdio, atelectasia 
pulmonar bilateral e ambos os pulmões e com nódulos milimétricos, esbranquiçados, 
firmes, difusamente distribuídos. Foram coletados fragmentos dos nódulos mamários, 
pleurais e pulmonares para processamento histológico. Microscopicamente, os nódulos 
mamários eram compostos por proliferação neoplásica de túbulos revestidos por várias 
camadas de células epiteliais pleomórficas contendo tecido necrótico preenchendo o 
lume. As células neoplásicas apresentavam núcleos arredondados, cromatina frouxa, 
nucléolos evidentes e múltiplos, alto índice mitótico, com inúmeras mitoses atípicas. Com 
base nos achados histopatológicos foi firmado o diagnóstico de carcinoma cribriforme 
(Fig. 1C, C1). Os fragmentos de pulmão apresentaram áreas multifocais de neoplasia 
epitelial em padrão sólido, com células semelhantes as descritas na neoformação 
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mamária, permitindo assim o diagnóstico de carcinoma metastático em pulmão.  

O quarto caso foi de uma fêmea, SRD, de 15 anos de idade enviada ao Setor de Patologia 
para realização de necropsia. À macroscopia, observou-se um nódulo de 
aproximadamente dois centímetros de diâmetro, na mama inguinal esquerda, 
multilobulado, firme e, ao corte, coloração esbranquiçada. À abertura da cavidade 
torácica, foram observados hidrotórax, ambos os pulmões, pleura parietal e musculatura 
intercostal apresentavam múltiplos nódulos com diâmetro variando entre 0,2 e 0,8 cm, 
firmes e esbranquiçados. Histologicamente, esses nódulos eram neoformação de ductos 
de diâmetros variados, revestidas por células epiteliais que formavam estruturas 
papiliformes longas e delgada ou ninhos celulares ligados ao epitélio por delicado 
pedúnculo e aglomerado de células inclusive no interior de vasos (Fig. 1D). As células 
neoplásicas eram moderadamente pleomórficas, com núcleos volumosos, nucléolos 
evidentes, cromatina vesiculosa, alto índice mitótico com múltiplas figuras de mitose 
atípicas. Assim, firmou-se o diagnóstico de carcinoma micropapilar com metástase para 
pulmões e para musculatura esquelética.  

DISCUSSÃO  

As neoplasias mamárias acometem majoritariamente fêmeas, correspondendo a 97,3% 
dos casos e machos apenas 2,7%. O tumor mais frequente em felinos é o carcinoma 
simples. O método de diagnóstico de escolha para confirmação dessas neoplasias é o 
exame histopatológico.  

 
Figura 1: Fotomicrografia de cortes histológicos, de glândula mamária de felinos, corados 
pela HE. (A) Hiperplasia fibroepitelial, caracterizada por abundante tecido conjuntivo 
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fibroso denso organizado e hiperplasia de túbulos e ductos (20x). (B) Carcinoma em 
tumor misto, com células organizadas em ninhos (20x), (B1) área de metaplasia 
cartilaginosa (20x), (B2) área de necrose e mineralização desta (20x). (C) Carcinoma 
cribriforme, com formação de estruturas tubulares preenchidas por tecido necrótico (20x), 
(C1) estrutura tubular preenchida por células neoplásicas pleomórficas (40x). (D) 
Carcinoma micropapilar, com invasão vascular, caracterizando crescimento infiltrativo 
(20x). 

Segundo a literatura (1), as neoplasias mamárias acometem majoritariamente fêmeas, 
nesse trabalho dos sete felinos, um era macho. Relatos indicam que neoplasias mamárias 
em fêmeas, 75% dos casos são classificados como malignos à histopatologia, método 
diagnóstico de escolha (2), como observado nesse estudo, em que dos seis casos, cinco 
eram carcinomas, inclusive em dois casos ocorreu metástase para a cavidade torácica. 
Comprovadamente, o tipo mais comum é o adenocarcinoma simples, além dos 
carcinomas tubulopapilar e cribriforme (2), sendo que o presente artigo inclui dois casos 
de carcinoma cribriforme, um sólido, um anaplásico, um carcinoma em tumor misto e um 
micropapilar.  

CONCLUSÃO 

As neoplasias mamárias em felinos, em sua maioria, acometem, fêmeas e são 
classificadas histologicamente como malignas. 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ACUPUNTURA E OZONIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE FELINO COM 
QUADRO DE CÁLCULO RENAL - RELATO DE CASO 

ACUPUNCTURE AND OZONIOTHERAPY IN THE RECOVERY OF FELINE 
WITH RENAL KINDNEY STONE - CASE REPORT 

PIRES, M. O. 1; SANTAROSA, I.2; OLIVEIRA, M. B. 2;  

1. Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade do Sul de Santa Catarina, 
Tubarão.  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INTRODUÇÃO 

Os resíduos químicos presentes na urina podem gerar cristais que, ao se agregarem, 
formam cálculos no sistema urinário, sendo a nefrolitíase a presença de cálculo nos rins 
1. Essa condição, representa maior probabilidade de obstrução uretral e pode resultar em 
lesões renais progressivas 2. Os felinos idosos, especialmente com doença renal crônica, 
costumam apresentar cálculos únicos ou múltiplos, que tendem a se localizar na reagião 
de pelve 3. Sua etiologia refere-se à constituição do urólito envolvido: fosfatos triplos 
(magnésio, cálcio e amônio), oxalatos, urato, cistina e estruvita 4, 3, 1, sendo o pH 
urinário um fator importante na avaliação da composição 5, 1. A ultrassonografia (USG) 
é uma ferramenta de grande valia no auxílio diagnóstico de afecções do trato urinário, 
visto que em felinos, a maioria dos urólitos são de difícil palpação, sendo portanto, o 
exame complementar de primeira escolha 6 e, embora seja inviável identificar a 
composição através da imagem, é um método sensível de detecção de urólitos 7. A 
radiografia é outra modalidade de imagem que pode ser utilizada, no entanto, alguns 
cálculos do trato urinário não contém cálcio suficiente para visualização através dessa 
técnica 7, como os de urato e cistina, que não são radiopacos3. Há mais de quatro mil 
anos, a acupuntura (ACP) é utilizada em países orientais como forma terapêutica 8, sendo 
uma opção não farmacológica indicada para tratamento de afecções renais em animais 9. 
Atua através da manutenção do fluxo de energia do organismo visando a homeostasia, 
usa estímulos feitos em pontos específicos (acupontos), conectados por meridianos 
distribuídos pelo corpo 8, 10. No controle da dor, atua na ativação do sistema de 
modulação, seu efeito é dado por associação de mecanismos neurobiológicos, atuando a 
nível periférico e central 11. A excitação de terminações nervosas conduzem o estímulo 
aos centros medulares, encefálicos e eixo hipotalâmico-hipofísário 12. A analgesia 
causada pela ACP está relacionada com diversos neurotransmissores, como a adenosina, 
serotonina e opioides 13. A ozonioterapia é um recurso terapêutico para diversas 
enfermidades 14. Trata-se da utilização de gás ozônio (O3) para fins medicinais, capaz 
de gerar estresse oxidativo, atua como bactericida, fungicida e faz inativação viral, possui 
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ação anti-inflamatória, analgésica, cicatrizante e imuno-estimulante 15. As vias de 
administração podem ser intravenosa (IV), quando associada à técnica de ozonizar a 
solução fisiológica 0,9% ou ringer lactato, por contato do gás com o fluido; aplicação do 
gás por via intramuscular (IM), subcutânea (SC), retal, intra-articular e intra-mamária; 
além de auto-hemoterapia e via oral (VO) através da ingestão de água ozonizada. Na 
forma tópica, utiliza-se óleo ozonizado cupping e baggin 16. O tratamento com ozônio 
aumenta o aporte de oxigênio às células do organismo, uma vez que há maior facilidade 
na passagem dos eritrócitos pelos vasos capilares, garantindo maior suprimento de 
oxigênio para respiração celular que estimula a circulação sanguínea e reduz a adesão 
planetária 17.  

OBJETIVO 

Relatar a evolução do caso clínico de um felino exótico, fêmea, nove anos, pesando 4,8 
kg que apresentou como achado em exame de ultrassonografia de rotina a presença de 
cálculos renais, os quais foram expelidos após uma sessão de acupuntura e ozonioterapia 
utilizando fluído ozonizado pela via SC.  

 
METODOLOGIA 
 Relato de caso de forma qualitativa e descritiva.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foi atendida em clínica particular na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, um felino, 
fêmea, raça exótica, com nove anos de idade, castrada, pesando 4,8 kg. estava com 
comportamento diferente do habitual, o que sugeria dor. O exame de USG evidenciou 
assimetria renal com contornos irregulares, arquitetura interna preservada com presença 
de cálculo na pelve renal esquerda, que mediu 0,53cm de diâmetro (FIGURA 1a) e demais 
estruturas preservadas. O cálculo não foi detectado ao exame radiográfico, o que sugere 
composição de urato ou cistina 3. Após três dias do diagnóstico, foi realizada a 
acupuntura, nos acupontos VG 4, VG 14, B 20, B 23, VG 20 (Baihui) e F3, com agulhas 
25x30mm Dong Bang® e eletroacupuntura (NKL (EL-608)) pulso intermitente à 
frequência de dois segundos em 2Hz e dois segundos em 100Hz, em potência 0,2 mA. A 
ozonioterapia foi feita utilizando ringer lactato ozonizado durante cinco minutos na 
concentração 25mcg, imediatamente aplicada no acuponto VG 14 no volume de 100ml. 
O tutor relata que após três dias, o animal apresentou crise dor moderada (nível 2), 
classificada posteriormente segundo avaliação subjetiva, utilizando escala de dor aguda 
em gatos da Universidade do Estado do Colorado 18. O paciente foi encaminhado para 
reavaliação e novo exame USG, o qual evidenciou ausência do cálculo renal esquerdo, 
integridade renal e ureteral (FIGURA 1b), indicando possível eliminação do urólito. Após 
sete dias desde a primeira consulta, o animal retornou, onde foi repetindo o protocolo de 
avaliação da dor 18 que demonstrou nível zero, representando um animal sadio e livre de 
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qualquer desconforto. Na avaliação clínica apresentou-se estável e ativo indicando êxito 
no tratamento com a melhora no quadro. Sugere-se que o urólito reduziu de volume e, 
desta forma, foi expelido, levando a crise de dor passageira.  

ab     
Figura 1. Imagem ultrassonográfica do rim esquerdo. a) Rim em corte transversal com 
formação oval de superfície hiperecogênica e sombreamento acústico posterior, 
compatível com cálculo de 0,53cm de diâmetro (seta). b) Rim em corte longitudinal, três 
dias após o tratamento com ozônio, com ausência de cálculo na pelve renal.  

CONCLUSÃO 

A acupuntura e ozonioterapia atuaram de forma efetiva no tratamento do animal com 
nefrolitíase, proporcionando ao paciente reversão total do quadro após uma sessão.  
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Introdução  

A secção do nervo radial pode levar a uma disfunção neuro-motora na qual o animal tem 
a propriocepção e a deambulação comprometida (ARIAS, 1997). As desordens 
envolvendo nervos do plexo braquial estão ocasionalmente presentes na prática da clínica 
felina, visto que os gatos sofrem frequentemente traumatismos nos órgãos motores 
decorrentes de atropelamentos, luxações, distensões e fraturas demonstrando assim serem 
as causas mais comuns de perdas e déficits neurais (RICCI et al. 2013). Diante desses 
fatores e a não recuperação neural, o principal método terapêutico adotado é o de 
amputação do membro afetado, entretanto com o avanço da microcirurgia no campo da 
clínica cirúrgica de pequenos animais há uma nova possibilidade de tratamento com 
índices satisfatórios de preservação e recuperação anátomo-funcional do membro.  

Relatamos o uso da técnica de neurotização do nervo radial pela transposição nervo ulnar 
por anastomose microcirurgica.  

Relato de caso  

Um gato, macho, de 2 anos de idade, pesando 2.7 kg, apresentando prostração e paralisia 
do membro anterior esquerdo. No dia vinte de setembro de dois mil e dezessete o animal 
foi atendido e submetido à exames clínicos. No exame clínico o paciente apresentou todos 
os parâmetros dentro da normalidade para a espécie. Na avaliação do membro alterado 
constatou-se déficit de propriocepção, ausência de dor superficial e profunda e paralisia 
flácida. O paciente era incapaz de sustentar o peso sobre o membro e o arrastava, porém 
não foi identificado perda de tônus muscular e nem lacerações. Na sua face medial da 
porção distal da escápula, caudal a articulação escapulo-umeral, observou-se uma  

   
linha de impacto na altura do plexo braquial. O animal foi encaminhado para avaliação 
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radiográfica onde não foram evidenciadas alterações ósseas. Diante dos resultados dos 
exames clínicos e radiográficos concluiu-se tratar-se de um caso de lesão do plexo 
braquial sendo o paciente encaminhado para cirurgia. Foram realizados exames 
hematológicos e bioquímicos como parte do pré-operatório, sem alterações, estando o 
paciente apto para o procedimento cirúrgico.  

Para correção de tal alteração foi decidido a utilização da técnica microcirúrgica de 
transposição e anastomose para reinervação do nervo radial. No momento do 
procedimento o paciente foi anestesiado e posicionado em decúbito dorsal com membro 
anterior esquerdo estendido lateralmente. O membro foi devidamente preparado com 
tricotomia e antissepsia pré cirúrgica para acesso na região axilar. Realizou-se uma 
incisão cutânea de aproximadamente sete centímetros em sentido dorsoventral na região 
da axila, divulsão romba de tecido subcutâneo e fáscias musculares com o intuito de 
localizar o plexo braquial, nervo radial e ulnar.  

Após a localização e individualização das estruturas, utilizando microscópio cirúrgico 
com aumento de 20 vezes realizou-se a secção dos nervos radial e ulnar, em seguida a 
neuroanastomose epineural, com náilon 10-0, da porção proximal do nervo ulnar com a 
porção distal do nervo radial, visando promover a reinervação do nervo radial e retorno 
de sua função.  

Como medicação para pós-operatório utilizou-se amoxicilina com clavulanato de 
potássio (10- 20mg/kg), terapia anti-inflamatória com cetoprofeno (1mg/kg) e analgesia 
com dipirona (1mg/kg). Foi orientado ao tutor que o paciente permanecesse em repouso 
recebendo apenas estímulos sensoriais em região de toda a extensão do membro região 
cranial, caudal, medial e lateral e em região de coxins utilizando uma escova de cerdas 
macias e gradativamente estimulando-o a brincar e a se movimentar. O paciente foi 
acompanhado semanalmente durante dois meses.  

Resultados e Discussão  

A ruptura de nervos do plexo braquial é uma afecção neural de alta prevalência em gatos, 
principalmente por causas traumáticas como atropelamentos e quedas. Esse conjunto é 
formado pelos ramos ventrais dos nervos espinais que inervam o membro torácico e a 
cintura escapular, um quadro de lesão nervosa não necessariamente apresenta risco de 
vida, mas pode levar a incapacidade permanente do membro afetado (RICCI, 2013). O 
tratamento utilizado comumente é o de amputação do membro. Em busca de novas 
terapias, a microcirurgia surge como uma opção inovadora.  

A técnica microcirúrgica utilizada neste caso consistiu na transposição e anastomose do 
nervo radial com o nervo ulnar, com sutura epineural de 3 pontos para a aproximação dos 
cotos nervosos, além do envolvimento deles com uma bainha que favorece a regeneração 
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axonal por intermédio do espaço existente no seu interior, pois evita a invasão de 
fibroblastos e a aderência de tecido cicatricial (SUEMATSU, 1989) sem gerar mais lesões 
ao nervo e possibilitando assim manutenção da estrutura  

acometida. Nervos não devem ser pinçados ou muito manipulados, então a microcirurgia 
se apresentou como a melhor técnica para manipulação e visualização de estruturas pois 
estas são magnificadas pelo microscópio proporcionando maior precisão durante o 
procedimento cirúrgico e permitindo a realização de neuroanastomoses, agora na 
medicina veterinária (TORRES, 2003)  

Conclusão  

A técnica microcirúrgica de neurotização neste caso foi eficaz para recuperação anátomo- 
funcional do membro lesionado.  
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