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APRESENTAÇÃO 

 

 

Este trabalho de Conclusão de Curso, apresentado ao Curso de Medicina 

Veterinária da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade Tuiuti 

do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de Médica Veterinária. 

Este trabalho é composto pelo relatório de estágio, realizado na Clínica Veterinária 

Progênie, localizada na rua Delegado Trindade, 139, Bairro Santa Quitéria, Curitiba-

PR. Foram descritas as atividades realizadas durante o período de 6 de fevereiro a 2 

de maio 2017, em período integral, de segunda a sexta-feira, totalizando 420 horas, 

na área de reprodução de animais de companhia. Relatando dois casos clínicos 

sobre controle de peso desde o nascimento até a segunda semana de vida e fenda 

palatina em neonatos caninos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

   
O presente trabalho foi desenvolvido com a finalidade de relatar as atividades 
desenvolvidas, assim como a casuística do local de estágio. Foram atendidos 338 
casos clínicos e 98 casos cirúrgicos, nas espécies canina e felina em ambos os 
sexos e diferentes faixas etárias. O procedimento mais frequente foi a imunização de 
cães seguido de ultrassom gestacional. Na área de clínica cirúrgica, destacam-se os 
casos de ovariosalpingohisterectomia, orquiectomia e cesariana. Um cuidado pré-
natal adequado da gestante está diretamente relacionado ao nascimento de filhotes 
sadios e à redução da mortalidade neonatal. O objetivo do presente estudo é realizar 
duas revisões de literatura e apresentação de caso clínico, sendo uma de controle 
de peso em neonatos canino das raças Bulldog Francês, Pug e Norwich e outro de 
fenda palatina em neonato canino da raça Pug. 

 

 
Palavras-chave:  neonatologia, condição corporal, pequenos animais. 



7 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

FIGURA 1  FACHADA DA CLÍNICA PROGÊNIE.................................................. 12 

FIGURA 2 RECEPÇÃO DA CLÍNICA PROGÊNIE............................................... 13 

FIGURA 3 CONSULTÓRIO 1 CLÍNICA PROGÊNIE............................................ 13 

FIGURA 4 CONSULTÓRIO 2 CLÍNICA PROGÊNIE ........................................... 14 

FIGURA 5 FARMÁCIA DA CLÍNICA PROGÊNIE................................................ 15 

FIGURA 6 CENTRO CIRÚRGICO DA CLÍNICA PROGÊNIE.............................. 15 

FIGURA 7 SALA DE PRÉ-OPERATÓRIO CLÍNICA PROGÊNIE........................ 16 

FIGURA 8 SALA DE PÓS OPERATÓRIO CLÍNICA PROGÊNIE........................ 16 

FIGURA 9 SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA CLÍNICA PROGÊNIE ..................... 17 

FIGURA 10 SALA MATERNIDADE CLÍNICA PROGÊNIE................................... 17  

FIGURA 11 

 

EXAME ULTRASSONOGRÁFICO EM FÊMEA DE BULLDOG 

FRANCÊS AOS 58 DIAS DE GESTAÇÃO......................................... 

 

26 

FIGURA 12 NINHADA DE PUG, 48 HORAS PÓS-PARTO................................... 28 

FIGURA 13 PUG, IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DA PELAGEM............................ 28 

FIGURA 14     PREPARAÇÃO DO LEITE PARA A ALIMENTAÇÃO POR SONDA 

OROGÁSTRICA, CLÍNICA VETERINÁRIA PROGÊNIE, CURITIBA 

-  PR.................................................................................................... 

 

 

30 

FIGURA 15 MARCAÇÃO DA SONDA PARA A ALIMENTAÇÃO 

OROGÁSTRICA, CLÍNICA VETERINÁRIA PROGÊNIE, CURITIBA 

– PR.................................................................................................... 

 

 

31 

FIGURA 16 INTRODUÇÃO DA SONDA OROGÁSTRICA..................................... 31 

FIGURA 17 PUG, MACHO, FENDA PALATINA.................................................... 37 

  

   

   

   

   

   

  

 

 



8 

 

 

                         LISTA DE TABELAS  

 

 

   

TABELA 1 ATIVIDADES EM CLÍNICA MÉDICA REALIZADAS 
DURANTE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CURITIBA - 
PR, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2017 EM 
PEQUENOS ANIMAIS.............................................................. 

 
 
 
20 
 

TABELA 2            ATIVIDADES EM CLÍNICA CIRÚRGICA REALIZADAS 
DURANTE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CURITIBA  
- PR, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2017 EM 
PEQUENOS ANIMAIS............................................................ 

 

 
 
 
21 
 

TABELA 3 PESAGEM DOS 5 FILHOTES DE BULLDOG FRANCÊS .......  27 

TABELA 4 PESAGEM DOS 5 FILHOTES DE PUG...................................  29 

 TABELA 5 PESAGEM DOS 4 FILHOTES DE NORWICH TERRIER.........  32 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1 DISTRIBUIÇÃO DE PORCENTAGEM, CONFORME 
SETORES, DOS 436 PACIENTES ACOMPANHADOS NA 
CLÍNICA PROGÊNIE DURANTE O PERÍODO DE 
ESTÁGIO..................................................................................... 

 
 
 
19 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO........................................................................................... 11 

2. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO................................................. 12 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.............................................................. 18 

4 . CASUÍSTICA............................................................................................. 18 

5. CONTROLE DE PESO EM NEONATOS CANINOS................................. 21 

5.1 REVISÃO DE LITERATURA...................................................................... 21 

5.1.1 PESO......................................................................................................... 22 

5.1.2 TEMPERATURA RETAL.............................................................................. 23 

5.1.3 AMBIENTE................................................................................................. 24 

5.1.4 NUTRIÇÃO..................................................................................................... 24 

5.2 RELATO DE CASO CLÍNICO.................................................................... 25 

5.3 DISCUSSÃO.............................................................................................. 32 

6 FENDA PALATINA.................................................................................... 34 

6.1 REVISÃO DE LITERATURA...................................................................... 34 

6.2 SINAIS CLÍNICOS...................................................................................... 35 

6.3 DIAGNÓSTICO.......................................................................................... 35 

6.4 RELATO DE CASO.................................................................................... 36 

6.3  DISCUSSÃO.............................................................................................. 37 

7. CONCLUSÃO............................................................................................ 38 

8. REFERÊNCIAS.......................................................................................... 39 

 

   

   

   

   

   

   

  

 

 



11 

 

 

   

   

1 INTRODUÇÃO 

 

A crescente demanda por profissionais na área de reprodução de animais de 

companhia tem despertado acadêmicos no desenvolvimento de suas habilidades 

Médico Veterinárias. Dentre as atividades profissionais está a Neonatologia, ciência 

responsável pelo estudo dos recém-nascidos. O interesse pela neonatologia tem 

sido despertado por vários médicos veterinários, principalmente os que trabalham 

em gatis ou canis. As estatísticas mostram que até 30% dos filhotes, tanto canino 

quanto felino, podem morrer antes do desmame, podendo elevar esta taxa até a 

puberdade.      

O estágio curricular tem o objetivo de preparar o acadêmico para o mercado 

de trabalho, sendo o momento de unir a teoria com a prática dos conhecimentos 

adquiridos durante a graduação.  
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2 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

 O estágio curricular foi realizado na Clínica Veterinária Progênie (Figura 1), na 

Rua Delegado Trindade, 139, bairro Santa Quitéria em Curitiba/PR.  

 Ao todo são sete funcionários, sendo dois Médicos Veterinários, duas 

auxiliares de serviços gerais, um funcionário do banho e tosa, uma secretária e duas 

anestesistas terceirizados. 

FIGURA 1 – Fachada da Clínica Veterinária Progênie, Curitiba – PR. 

 

  

  A clínica possui uma recepção (Figura 2), dois consultórios, sendo um deles 

destinados à pacientes pediátricos e para exames ultrassonográficos (Figura 3) e o 

outro consultório é reservado aos demais pacientes (Figura 4).  
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FIGURA 2 – Recepção da Clínica Veterinária Progênie, Curitiba – PR.

  

 

 

FIGURA 3 – Consultório 1 da Clínica Veterinária Progênie, Curitiba – PR. 
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FIGURA 4 – Consultório 2 da Clínica Veterinária Progênie, Curitiba – PR. 

 

 

 Contando ainda com uma farmácia, local onde são armazenados os 

medicamentos, tantos os destinados à venda quanto ao uso ambulatorial (Figura 5). 

Possui uma geladeira, onde são armazenadas as vacinas e outros medicamentos 

que necessitam de refrigeração e uma balança para animais de grande porte. 

 A clínica possui um centro cirúrgico (Figura 6), salas para pré (Figura 7) e pós 

operatórios (Figura 8), ambiente para esterilização dos instrumentais utilizados nos 

procedimentos operatórios (Figura 9).  

 Os exames laboratoriais e de radiografia são terceirizados. A clínica possui 

uma área destinada a maternidade (Figura 10), a qual fica isolada nos fundos da 

clínica, livre do estresse de pessoas circulantes, assim como o estresse sonoro, a 

fim de proporcionar melhor conforto às cadelas em trabalho de parto e posterior 

amamentação dos filhotes. 
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FIGURA 5 – Farmácia da Clínica Veterinária Progênie, Curitiba – PR. 

  

 

FIGURA 6 – Centro Cirúrgico da Clínica Veterinária Progênie, Curitiba – PR. 

 



16 

 

 

FIGURA 7 – Sala pré-operatório da Clínica Veterinária Progênie, Curitiba – PR.

 

 

FIGURA 8 – Sala de pós-operatório da Clínica Veterinária Progênie, Curitiba – PR. 
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FIGURA 9 – Sala de esterilização da Clínica Veterinária Progênie, Curitiba – PR.  

 

 

FIGURA 10 – Sala de maternidade da Clínica Veterinária Progênie, Curitiba – PR.  
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3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Dentre as atividades desenvolvidas durante o período de estágio foram 

acompanhados os atendimentos clínicos, reprodutivos e cirúrgicos. 

No setor de clínica médica foi permitido ao estagiário acompanhar as 

consultas e vacinações e auxiliar na contenção, pesagem, preparo de medicamentos 

e auxilio na colheita de materiais. 

No setor de diagnóstico por imagem os estagiários realizavam a contenção 

dos animais, tricotomia dos pacientes antes da execução do exame, auxiliando no 

correto posicionamento do animal e revisando as estruturas anatômicas e 

associando com as particularidades de cada enfermidade. 

As atividades realizadas no centro cirúrgico incluíam, tricotomia, antissepsia, 

curativos, cuidados pós-operatório, atuando também como auxiliar ao médico 

veterinário cirurgião e ao médico veterinário anestesista durante o procedimento 

cirúrgico. 

Na área de reprodução, o estagiário auxiliava nas inseminações artificiais, 

preparo da técnica de citologia vaginal e acompanhamento das avaliações 

microscópicas do sêmen.  

Com auxílio do médico veterinário, os resultados dos exames laboratoriais 

eram discutidos com o estágiarios, para o possível diagnóstico e tratamento. 

Durante o estágio as atividades foram voltadas especificamente a 

neonatologia, sendo possível acompanhar as fêmeas gestantes nas 

ultrassonografias pré-natal até o momento do parto. Em alguns casos a fêmea 

apresentava complicações, devido a conformação da raça, sendo indicada e 

necessária a realização de cesariana.   

Ao término de cada procedimento os estagiários auxiliavam na organização 

dos consultórios e centro cirúrgico. 

 

4 CASUÍSTICA  

Durante o período de estágio foram atendidos 436 casos clínicos, sendo 03 

da espécie felina (1%) e 433 da espécie canina (99%). Os casos clínicos foram 

distribuídos nos setores de clínica médica, diagnóstico por imagem, cirurgia e 

reprodução (Gráfico 1). 

 



19 

 

Gráfico 1 – Distribuição de porcentagem, conforme procedimentos, dos 436 

pacientes acompanhados na Clínica Progênie durante o período de estágio.  

 

 

Na Tabela 1, são apresentados os casos acompanhados na clínica médica. O 

procedimento de imunização (vacinação) é responsável por mais de 55% das 

atividades acompanhadas. A clínica progênie é especializada na área de reprodução 

canina, sendo assim, adotando a clínica propostas de marketing para fidelizar os 

clientes, atendendo e realizando a vacinação das ninhadas produzidas em canis 

especializados. Outro ponto de destaque da tabela, é a participação dos 

procedimentos pré-natais como o ultrassom gestacional com aproximadamente 10% 

das atividades desenvolvidas. 
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TABELA 1: Atividades em clínica médica realizadas durante o estágio supervisionado na 
Clínica Progênie em Curitiba - PR, no período de 06 fevereiro a 02 maio de 2017 em 
pequenos animais por procedimentos. 

Procedimento Espécie N° de animais % 

Vacinações Canino 189 55,92 

Colheita de sangue Canino 32 9,46 

Colheita de sangue para dosagem de P4 Canino  19 5,62 

Ultrassonografia Gestacional Canino 37 10,94 

Inseminação Artificial Canino 27 7,98 

Avaliação de sêmen Canino 15 4,43 

Colheita de sangue p/ exame de brucelose Canino 05 1,47 

Colheita de sangue p/ exame de erliquiose  Canino 06 1,77 

Aplicação de microchip  Canino  05 1,47 

Eutanásia  Canino 03 0,89 

TOTAL  338 100 

   

 

Na tabela 2, são apresentados os casos de clinica cirúrgica de pequenos 

animais. Na clínica cirúrgica podemos observar que o maior número de 

procedimentos não apresenta relação com a área de reprodução, sendo o serviço de 

odontologia mais evidenciado, seguido da Ovariosalpingohisterectomia como 

método contraceptivo cirúrgico indicado ou eletivo. 
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TABELA 2: Atividades em clínica cirúrgica realizadas durante o Estágio Supervisionado em 
Clínica Progênie Curitiba - PR, no período de 06 fevereiro a 06 maio de 2017 em pequenos 
animais por procedimentos.  
 

Procedimento Espécie N° de animais % 

Cesariana Canino 11 11,22 

Ovariosalpingohisterectomia Canino 27 27,55 

Orquiectomia Canino 16 16,32 

Serviços Odontológicos  Canino  35 35,71 

Endoscopia  Canino 01 1,02 

Mastectomia  Canino  02 2,04 

Cistotomia Canino 01 1,02 

Remoção de papiloma  Canino 04 4,08 

Amputação de cauda devido traumatismo Felino 01 1,02 

TOTAL  98 100 

 

 

5  CONTROLE DE PESO EM NEONATOS CANINOS 

 

5.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Neonatologia é a ciência responsável pelo estudo dos recém-nascidos. O 

período neonatal canino é compreendido entre o nascimento até o décimo quarto dia 

de vida, compreendendo duas primeiras semanas pós-natal (SILVA, 2008). 

A abordagem dos recém-nascidos deve ser diferenciada, pois a evolução 

neurológica e comportamental também se apresenta de forma particular (PEIXOTO, 

BEZERRA, 2010). 

Nos primeiros 15 dias de vida, os filhotes passam noventa por cento do seu 

tempo dormindo (FEITOSA; CIARLINI, 2000), e ficam próximos da mãe e irmãos 

para manter a temperatura corporal. (PRATS, 2005; FEITOSA e CIARLINI, 2000). 

Nesta fase, noventa e cinco por cento do sono é acompanhado de movimentos, 
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tremores e vocalização, sendo esta última característica da primeira semana de vida. 

Entretanto na segunda, o sono torna-se mais tranquilo (PRATS, 2005). 

Estando a mãe impossibilitada de realizar os cuidados com o neonato, os 

mesmos devem ser executados pelo médico veterinário ou pessoa responsável pelo 

animal (DOMINGOS et al., 2008). 

Durante a primeira semana, os filhotes mamam a cada 1 ou 2 horas, e 

frequentemente, a mãe os lambe estimulando os reflexos de micção e defecação 

(DOMINGOS et al., 2008).  

 O colostro secretado nas primeiras 48 a 72 horas é de fundamental 

importância para o neonato pois é rico em imunoglobulinas e só podem ser 

absorvidos pelo intestino do filhote de cão, durante as primeiras 72 horas 

(BELARMINO, 2008). 

Os filhotes devem ser observados em vários momentos do dia, determinando 

com precisão seu estado mental, sendo seu comportamento influenciado por fatores 

como frio e fome. Devem permanecer quietos quando aquecidos e saciados, 

(FEITOSA; CIARLINI, 2000). 

 

5.1.1 PESO DO NEONATO 

  Tendo em vista todas as necessidades que o neonato possui, além dos 

cuidados neste período, a pesagem é um fator de aferição que poderá ajudar o 

médico veterinário a determinar se os filhotes estão se desenvolvendo de maneira 

adequada (DERUSSI, 2012). 

 O peso dos neonatos é uma das características mais importantes e deve ser 

cuidadosamente registrado ao nascimento, e acompanhado todos os dias durante as 

duas primeiras semanas (GRECO & PARTINGTON et. al., 1997). 

  O peso ideal está diretamente ligado à lactação adequada e ao 

comportamento normal do filhote (DAVIDSON et. al., 1998). Freshman (1998) e 

Patitucci (2001) concordam que o peso é o parâmetro mais adequado para avaliar 

seu estado geral. Se o peso estiver muito abaixo da média padrão, pode ser 

indicativo de alguns problemas na saúde, mas deve ser observada a variação de 

acordo com a raça. Para Greco e Partington (1997), ao nascimento, raças pequenas 

devem ter de 100 a 400g de peso corporal, raças médias de 200 a 300g e raças 
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grandes de 400 a 500g. Beloni (2001) afirma que o peso, dependendo da raça, pode 

variar de 95g até 710g.  

 A maneira mais autêntica de acompanhar o desenvolvimento do filhote é a 

pesagem logo após o nascimento, repetir a pesagem depois de 12 horas e 

diariamente até o 14º dia de vida (BARRETO et. al., 2003).  

 O peso dos neonatos pode ou não diminuir ao nascimento (SOUZA, 2013). 

Devido à desidratação, o neonato tende a perder 10% do seu peso inicial entre o 

nascimento e as primeiras 24 horas de vida (JOHNSTON et. al., 2001; BARRETO et. 

al., 2003; DAVIDSON el. al, 2003). Quando o filhote completa 3 dias, começa a 

recuperar o peso perdido (BARRETO et. al., 2003). 

  Um filhote de cão deve ter seu peso duplicado entre 10 a 12 dias de idade 

(DAVIDSON et. al, 2003; PRATS et. al., 2005a). O neonato sadio deve ter um 

aumento de 5 a 10% do seu peso diariamente (DAVIDSON et. al., 2003). A 

suplementação alimentar é indicada frente uma diminuição do peso diário (GRECO 

& PARTINGTON et. al., 1997; MOON et. al., 2001; BARRETO et. al., 2003). 

  Devido à facilidade em perder peso, qualquer dificuldade que o neonato 

tenha ao mamar, seja pela falta de leite da mãe ou dificuldade na sucção, pode leva-

lo à óbito (BLUNDEN et. al., 2000). Para a mensuração do peso é aconselhável uma 

balança sensível graduada em gramas (PATITUCCI et. al., 2001).  

 

5.1.2 TEMPERATURA RETAL 

 Os filhotes de cães e de gatos até a terceira semana de vida, não possuem o 

sistema termorregulador maduro, e para manutenção de sua temperatura corporal 

depende do calor irradiado do corpo da mãe (DOMINGOS, 2008). 

 A temperatura retal de um neonato está entre 34,5 e 36ºC no primeiro dia de 

vida e se mantém entre 36 e 37ºC durante as duas primeiras semanas (PRATS, 

2005), podendo ocorrer variações de acordo com o ambiente (JOHSTON et al, 

2001). Há um aumento gradativo após uma ou duas semanas podendo atingir até 

37,5ºC na quarta semana (HOSKINS, 1997). 

 A amamentação também ajuda a controlar a temperatura, pois o leite materno 

é 3 a 4ºC superior a temperatura corpórea. Geralmente, quando a mãe percebe um 

filhote com hipotermia, tende a afastar este da ninhada, agravando ainda mais o 

quadro (BELONI, 2001).  
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  O aquecimento artificial (incubadora) com caixas com pano ou lâmpadas (20 

a 40W) é a melhor alternativa para manter a temperatura do neonato (DOMINGOS, 

2008). Normalmente utiliza-se bolsas térmicas ou luvas com água quente 

(PATITUCCI, 2001).  

 

5.1.3 AMBIENTE 

 

 Mãe e recém-nascidos devem ser mantidos em uma área isolada, evitando o 

estresse da parturiente e trânsito de pessoas. O uso de caixa maternidade, com 

laterais na altura suficiente para conter os filhotes nas 4 primeiras semanas, mas 

permitindo livre acesso para a mãe. A parte inferior da caixa deve ficar elevada do 

chão com revestimento descartável ou lavável, promovendo um ambiente quente e 

seco (HOSKINS, 2008). 

 O ambiente deve ser previamente aquecido, à uma temperatura entre 30-

33ºC, devido ao risco de hipotermia diante da exposição a baixas temperaturas 

(PRATS, 2005).   

 

5.1.4 NUTRIÇÃO 

 A exclusiva fonte de alimentação do neonato é o leite materno, garantindo 

uma adequada qualidade e quantidade de imunidade passiva, hidratação e 

nutrientes para seu desenvolvimento. (BELARMINO, 2008). 

É necessário que o médico veterinário intervenha na alimentação do neonato 

em situações em que ocorre morte ou ausência da mãe; rejeição por parte da mãe; 

agalactia; ninhada muito numerosa; mastite; falha no instinto materno e ausência de 

ganho de peso do neonato (PRATS E PRATS, 2005; DOMINGOS et al., 2008).  

 Em casos em que a parturiente não está presente, a primeira opção é colocar 

o filhote para mamar em outra cadela. Quando há necessidade de suplementação 

artificial esta deve ser feita com algum substituto do leite que contenha os nutrientes 

adequado ao neonato (COFFMAN, 2001). 

 Antes de alimentar o neonato deve aferir a temperatura e caso esteja abaixo 

do normal, é necessário aquecê-lo até que sua temperatura normalize. A 

alimentação pode ser feita com o uso de mamadeira, a qual estimulará o reflexo de 

sucção. Este método apresenta menor risco de fazer falsa via, facilita a melhor 
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manipulação das crias e permite uma postura de alimentação como se estivesse 

mamando em sua mãe. O maior inconveniente é o tempo hábil para isto, dificultando 

se for em grandes ninhadas (PRATS, 2005). 

 Outra via utilizada é a orogástrica, ela é mais utilizada quando o filhote não 

apresenta o reflexo de sucção. Podendo ser específica para este fim, ou adaptada, 

como sondas uretrais (SOUZA, 2013).  

 Primeiramente, deve-se calcular a distância entre a boca e a última costela 

flutuante. Marca-se a distância sobre a sonda para que sirva como ponto de 

referência. A introdução deve ser lenta e suave e não deve deixar a cabeça do 

neonato flexionada, desta forma, usa-se uma seringa acoplada a base da sonda 

para injetar o alimento (PRATS, 2005). 

 Para Predergast (2011), a capacidade média do estômago é de 50 mL/kg, 

sendo assim, um possível protocolo a ser usado é o seguinte:  

 Inicia-se com 5 ml/100g/dia, ao nascer 

 Aumenta-se de 1 a 2 ml/dia, chegando até 20, 25, 30 e 35 ml/100g/dia, 

durante a 2ª, 3ª, 4ª e 5ª semanas de vida; 

 Várias refeições por dia; 

 Administrar o leite a temperatura de 37 – 38º C.   

 O intervalo entre as mamadas deve ser de 2 a 4 horas, administrando 

pequenas quantidades, pois o excesso, além da distensão do estômago pode 

provocar vômitos. No entanto como o procedimento é relativamente rápido, é ideal 

para grandes ninhadas (PRATS, 2005). 

5.2  RELATO DE CASO 

 No período de 24 de fevereiro a 08 de abril de 2017, foram selecionadas 3 

matrizes das raças bulldog francês, pug e norwich terrier, para acompanhamento 

gestacional e neonatal de seus filhotes. As fêmeas eram provenientes de dois canis, 

um localizado em São José dos Pinhais e outro de Araucária.  

 A prenhez de todas as matrizes foram obtidas através da inseminação 

artificial, sendo confirmadas as gestações através de exame ultrassonográfico, após 

30 dias da última inseminação. Todas as fêmeas apresentavam vesículas 

gestacionais, não confirmando o número exato de filhotes. Outro exame era 

realizado no terço final da gestação, a fim de verificar se os filhotes estavam em 



26 

 

boas condições de desenvolvimento, através de mensuração dos batimentos 

cardíacos conforme (Figura 11). 

 

FIGURA 11 – Exame ultrassonográfico em fêmea de bulldog francês 

aproximadamente 58 dias de gestação 

 

.  

 Nos dias que antecederam o parto, a fêmea de bulldog francês foi 

acompanhada inúmeras vezes ao dia, a fim de verificar queda na temperatura 

corporal e observar os primeiros sinais de parto. 

 Na primeira gestação, fêmea da raça bulldog francês, primípara, o parto 

ocorreu no dia 24 de fevereiro às 09 horas da manhã, com aproximadamente 59 

dias de gestação, sendo realizado o parto através de cesariana. Nasceram 05 

filhotes, sendo 04 fêmeas e 01 macho. Após a estabilização da mãe, realizou-se o 

exame clínico dos filhotes. Observaram-se os parâmetros vitais, assim como seus 

reflexos e realizando a pesagem dos neonatos. Os filhotes foram identificados pela 

cor e marca na pelagem. 
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TABELA 03 – Pesagem dos 5 filhotes de bulldog francês em gramas 

Data Macho Fêmea  

fulvo 

claro 

Fêmea 

fulvo  

Fêmea 

tigrada 

Fêmea + tigrada  

24/02 220 190 185 200 190 

25/02 240 210 190 200 210 

26/02 265 230 195 230 235 

27/02 285 240 210 270 275 

28/02 315 255 225 280 300 

01/03 335 280 240 310 350 

02/03 390 305 260 350 395 

03/03 425 335 275 375 420 

04/03 470 350 310 410 485 

05/03 520 380 315 435 530 

06/03 570 460 NA 505 570 

07/03 610 505 NA 550 610 

08/03 625 525 NA 570 640 

09/03 660 560 NA 590 670 

10/03 725 590 NA 610 710 

NA – Mensuração não realizada devido ao óbito do neonato. 

 Na ninhada de Bulldog francês foi possivel observar que todos os filhotes 

nasceram dentro do peso padrão para o porte da raça, porém uma fêmea aos 11 

dias veio a óbito por esmagamento, devido a inexperiência de  fêmeas primíparas. 

 A segunda gestação foi acompanhada uma fêmea da raça Pug, o parto 

ocorreu no dia 23 de março às 05 horas da manhã, com 60 dias de gestação, sendo 

de parto normal, nasceram 5 filhotes, 04 machos e uma fêmea (Figura 12). Para 

facilitar o controle dos pesos, os filhotes foram identificados de acordo com alguma 

marca na pelagem (Figura 13).  
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FIGURA 12 – Ninhada de Pug, 48 horas pós-parto. 

 

 

FIGURA 13 – Pug, identificação através da pelagem 

 

 

 

 Na ninhada da raça pug foi observado que dois machos nasceram com peso 

abaixo esperado (130 e 140 gramas respectivamente) para a raça e apresentaram 

Macho 

menor  

Macho 

c/mancha 

Macho s/ 

mancha 

 

Macho mancha cauda 

fêmea 



29 

 

dificuldade na sucção, porém os demais apresentavam pesos saudáveis e 

conseguiam mamar normalmente e se mantendo sempre próximo a mãe.  

TABELA 04 - Pesagem dos cinco filhotes de pug durante 15 dias em gramas. 

Data Macho 

menor 

Macho c/ 

mancha 

Macho s/ 

mancha 

Macho 

mancha 

na cauda 

Fêmea 

27/03 130 140 160 200 210 

28/03 120 130 170 205 220 

29/03 125 140 200 225 245 

30/03 130 145 230 255 275 

01/04 130 140 255 290 305 

02/04 125 NA 270 330 325 

03/04 135 NA 285 375 350 

04/04 130 NA 310 390 380 

05/04 125 NA 330 420 410 

06/04 110 NA 360 450 445 

07/04 NA NA 410 470 480 

08/04 NA NA 450 510 520 

09/04 NA NA 480 545 550 

10/04 NA NA 520 580 590 

11/04 NA NA 560 610 630 

NA – Mensuração não realizada devido ao óbito do neonato. 

 

 Com base na pesagem diária, foi observado que dois filhotes – macho menor 

e macho com mancha, não apresentavam ganho de peso desejado, e foi constatado 

através de exame clínico que os mesmos apresentava grau moderado de 

desidratação através do teste de tugor de pele. O grau de desidratação não pode ser 

dimensionado com precisão, pois a elasticidade da pele dos neonatos difere a 

elasticidade de cães adultos.  

 Foi realizada a abordagem secundária emergencial para garantir a 

sobrevivência dos filhotes, pois este período é considerado crítico para os neonatos.

 A abordagem constituiu em alimentá-los através de sonda orogástrica (Figura 

14), utilizando um leite em pó comercial, destinado a crianças recém nascidas 
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(Figura 14). O leite em pó preparado na concentração de uma medida de leite para 5 

ml de agua filtrada, sendo o leite aquecido a 37°C antes da sua administração. 

 

FIGURA 14 -  Preparação do leite para a alimentação e sonda orogástrica, Clínica 

Veterinária Progênie, Curitiba – PR. 

 

 

 

 

Para saber o comprimento ideal da sonda de alimentação, observa-se a 

mesma distância da altura da boca do filhote até a última costela flutuante, como é 

possível observar na (Figura 15), em seguida marca-se o ponto de referência da 

sonda, para saber até onde deve ser inserida, e por fim introduz a sonda até a 

medida de referência (Figura 16). A suplementação via orogástrica foi realizada a 

cada duas horas, mantendo o filhote com a mãe em mamadas controladas evitando 

uma possível rejeição materna. O peso foi controlado diariamente para saber se os 

filhotes estavam ganhando peso adequado. 
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FIGURA 15 – Marcação da sonda para a alimentação orogástrica, Clínica 

Veterinária Progênie, Curitiba – PR

 

 

 

FIGURA 16 – Introdução da sonda orogástrica. 

 

  

 O filhote denominado macho menor apresentou fenda palatina congênita e 

veio a óbito com 10 dias e o macho com mancha mesmo com o tratamento de 

suporte veio a óbito no quinto dia de vida.   

 Estudos recentes mostram que as anormalidades neonatais representam um 

grande desafio, pelas significativas perdas, estimadas entre 20 e 30%, devido a 

imaturidade fisiológica e imunológica que torna o neonato particularmente vulnerável 
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ao ambiente, aos agentes infecciosos e parasitários, e pela sintomatologia clínica 

comum às diversas afecções (SORRIBAS et. al., 2007).  

 A terceira fêmea da raça Norwich Terrier, foi realizado o parto no dia 10 de 

abril, através de cesariana, com 61 dias de gestação, nasceram 4 filhotes, sendo 2 

machos e 2 fêmeas. Após o nascimento todos os filhotes foram submetidos ao 

exame clínico e pesagem.  

 

TABELA 05 - Pesagem dos 04 filhotes de Norwich Terrier durante 15 dias em gramas. 

Data Macho s/ 

mancha 

Macho c/ 

mancha 

Fêmea maior Fêmea menor 

10/04 170 190 220 180 

11/04 215 220 240 190 

12/04 255 240 275 205 

13/04 270 270 300 225 

14/04 300 300 325 260 

15/04 320 315 360 290 

16/04 330 340 380 330 

17/04 350 380 400 355 

18/04 385 405 430 370 

19/04 405 440 450 390 

20/04 440 485 475 405 

21/04 470 510 490 435 

22/04 495 530 520 455 

23/04 525 555 550 475 

24/04 555 580 605 490 

 

 Apesar da necessidade de cesariana, podemos observar em todos os filhotes 

da raça Norwich Terrier um ganho de peso progressivo durante o período avaliado, 

sem intercorrências ou óbitos dos neonatos.  

 

5.3 DISCUSSÃO 

 

  De acordo com Belarmino (2008), a principal fonte de alimentação do 

neonato é o leite materno, garantindo uma adequada qualidade e quantidade de 

imunidade passiva, hidratação e nutrientes para seu desenvolvimento. O colostro 
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secretado nas primeiras 48 a 72 horas é de fundamental importância para o neonato 

pois é rico em imunoglobulinas e só podem ser absorvidos pelo intestino do filhote 

de cão, durante as primeiras 72 horas. Sendo assim, foi possível constatar que 

dentre os cinco filhotes nascidos no dia 23 de março, dois não conseguiam mamar 

adequadamente, sabendo a importância da ingestão de colostro, foram auxiliados 

para receber pelo menos uma fração suficiente do colostro. 

 Foi realizado um aquecimento artificial com caixas de papelão e panos, 

incubadora, sendo as lâmpadas uma das melhores opções para manter a 

temperatura do neonato (Domingos, 2008). 

 Devido o filhote não ter o sistema termorregulador maduro, é de extrema 

importância para o neonato manter-se aquecido juntamente a mãe, neste caso 

houve a necessidade de colocar o filhote próximo da cadela, para evitar óbito devido 

a  hipotermia, como descrito na literatura. 

 De acordo com os autores Freshman (1998) e Patitucci (2001) o melhor 

parâmetro para avaliar o estado geral do filhote é o controle do peso. Se o peso 

estiver muito abaixo da média padrão, pode ser indicativo de alguns problemas na 

saúde devem ser considerados, mas deve ser observada a variação de acordo com 

a raça. 

  A raça Pug, sendo considerada de porte pequeno, pode ganhar de 10 a 20g 

diários. Sendo assim, a tendência é que o filhote ganhe peso diariamente, devendo 

duplicar em torno de 10 a 12 dias (PRATS, 2005). Sabe-se que esta raça pode 

chegar aos 8 Kg de peso corporal. Portanto, todos os neonatos, exceto os dois 

menores, duplicaram seu peso com 10 dias de vida e os neonatos menores mesmo 

com a realização da terapia de suporte adequada vieram a óbito. 

Os filhotes de Bulldog francês e Norwich terrier, são considerados porte 

pequeno, ambos foram pesados diariamente e duplicaram seu peso até o décimo 

dia. 

Não foi observado relação entre o ganho de peso diário e sexo do filhote. 
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6. FENDA PALATINA  

 

6.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 A fenda palatina, também denominada palatosquise ou fenda secundária 

consiste numa falha da fusão dos palatos duro e mole. Levando a uma abertura no 

sentido longitudinal da linha mediana no osso e também na mucosa do palato. Tal 

fissura permite que haja uma comunicação entre a boca e o nariz do animal 

(NUNES, 2015). 

 Os cães mais predispostos a desenvolver essa anormalidade são os 

braquicefálicos como Bulldog Francês e Inglês, Pug, Boston Terrier, Pequinês, 

Boxer e Shih Tzu. Fatores hereditários, deficiências nutricionais maternas, 

medicamentos, intervenções mecânicas com o embrião em desenvolvimento, 

plantas tóxicas com poder teratogênico e agentes químicos são considerados 

possíveis agentes etiológicos da doença (SANTOS et al., 2010; PRATS, 2005). 

 Qualquer nascimento onde o filhote seja portador de alguma anomalia 

congênita requer uma conduta clínica mais cautelosa por parte do médico 

veterinário. Malformações como lábio leporino e fendas palatinas, por exemplo, se 

desenvolvem a partir do trigésimo terceiro dia de gestação, aproximadamente. 

Portanto, é fundamental o acompanhamento de todo o histórico gestacional dos 

animais. No intuito de verificar se houve uso de medicamentos, exposição a 

radiação, doenças, traumas ou outras injurias ambientais que possam interferir no 

desenvolvimento de uma prenhez normal (TEIXEIRA, 2008). 

 As possíveis causas envolvidas na patogênese das fendas palatinas 

congênitas nessa espécie resultam de injúrias fetais em estágios específicos do 

desenvolvimento, como as relacionadas com ingestão de agentes teratogênicos ou 

químicos, deficiências nutricionais como deficiência de riboflavina, ácido fólico e 

vitamina A, terapias com corticóides ou possíveis fatores hereditários (SILVA, 2006; 

DAVIES, 2011). 

 O ácido fólico participa no desenvolvimento dos tecidos do sistema nervoso. A 

falta dessa vitamina provoca má formações no feto. A suplementação com ácido 

fólico durante a gestação de cadelas parece ter um efeito muito benéfico ao reduzir 
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a incidência de fenda palatina em filhotes. O ácido fólico também exercer um papel 

preventivo no que diz respeito aos problemas de anemia (PASCHOAL et al., 2008). 

   A fenda palatina secundária é uma anomalia congênita que pode apresentar-

se de modo isolada, como também de forma associada a outros defeitos congênitos 

orofaciais como o lábio leporino, também conhecido como anomalia do palato 

primário (HOSKINS et al., 1997; RIBEIRO e MOREIRA, 2005).  

 Os defeitos do palato que resultam em comunicação oronasal raramente 

cicatrizam espontaneamente, sendo necessário o reparo cirúrgico. O reparo 

cirúrgico pode não garantir um bom resultado na cicatrização, devido às condições 

naturais das cavidades orais e nasais, como presença de saliva, restos alimentares, 

bactérias e até mesmo a própria movimentação da língua (DUTRA, 2008).  

 

6.2 SINAIS CLÍNICOS  

 

 Os sinais clínicos associados a palatosquise variam conforme o 

comprometimento e intensidade da fissura encontrada no palato. Infecções 

pulmonares advindas da aspiração de alimentos, tosse, reflexos de vômitos e 

espirros são provenientes do refluxo nasal presente em animais com essa 

enfermidade (HOSKINS et al., 1997). 

 A inanição aparece em quadros onde a palatosquise não tenha sido 

identificada, pois o animal não consegue realizar a sucção corretamente. Os 

neonatos com dificuldade para se alimentar podem desenvolver rapidamente 

quadros de caquexia e morte por inanição, devido a ausência de reservas 

energéticas capazes de os manterem vivos por muito tempo (MONTEIRO, 2012). 

  

6.3 DIAGNÓSTICO 

 

 O diagnóstico em pequenos animais é realizado logo ao nascimento, não 

sendo necessária a realização de exames complementares como exames 

radiográficos (SAN ROMÁN, 1999). Entretanto, como pode haver coexistência com 

outras anormalidades congênitas (RIBEIRO e MOREIRA, 2005).    

 A pneumonia é um dos fatores importantes como causa de morte nestes 

animais. A fenda palatina pode favorecer a passagem de microorganismos da 

cavidade oral para as vias aéreas, chegando aos pulmões. A caquexia também pode 
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comprometer os mecanismos de defesa, reduzindo as respostas imunes, e predispor 

à pneumonia. Em caso, onde o quadro de inanição é complicado por 

desenvolvimento de pneumonia, pode-se levar o animal a morte por insuficiência 

respiratória (SANTOS et al, 2010).  

 A fenda do tipo primária é facilmente diagnosticada, porque o animal nasce 

com uma fissura anormal no lábio superior, conhecida como lábio leporino. A fenda 

do tipo secundária, apesar de mais comum, muitas vezes passa despercebida por 

ocasião do nascimento e só são diagnosticadas quando o animal começa a 

apresentar alguns sinais clínicos da afecção, como escoamento de leite pelas 

narinas, tosse, engasgos ou espirros durante a alimentação, além das infecções do 

trato respiratório (NELSON, 1998).  

 Ainda de acordo com o mesmo autor o diagnóstico da afecção é realizado 

mediante a inspeção direta da cavidade oral, durante o exame físico. Através do 

exame clínico da cavidade oral, também a radiografia do crânio, viabiliza a 

visualização da separação completa dos ossos palatinos.  

 A técnica cirúrgica adotada para a correção dessas deformidades deve ser 

determinada de acordo com as condições do paciente. A identificação precoce da 

lesão favorece a instituição de medidas terapêuticas e de suporte nutricional. É 

possível corrigir uma fissura palatina, porém o filhote deve ter idade suficiente para 

sofrer uma anestesia, portanto, em fases iniciais da vida o filhote terá que se 

alimentar por sonda (HETTE; RAHAL, 2004). 

 

6.4 RELATO DE CASO 

 

 No dia 23 de março de 2017, às cinco da manhã, uma fêmea da raça Pug em 

trabalho de parto, com 60 dias de gestação, sendo este parto eutócico, com 

nascimento de cinco filhotes, dentre eles quatro machos e uma fêmea.  

 Durante a realização do exame clínico geral, logo após o nascimento, 

observou-se que um dos filhotes apresentava uma fenda secundária no palato. O 

mesmo animal também estava abaixo do peso comparado aos demais filhotes da 

ninhada. 

No exame clínico logo após o nascimento, observou que somente um filhote 

apresentava fenda palatina congênita secundária e com peso abaixo padrão para 

filhotes da raça, diferente dos demais filhotes da ninhada. 
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FIGURA 17 – Filhote de Pug, macho, apresentando fenda palatina.  

  

 

  

 Devido a este comprometimento do palato foi iniciado o protocolo de 

alimentação artificial por meio de sucedâneo de leite, administrado via oral com o 

auxílio de uma sonda orogástrica.  

 Mesmo com toda terapia de suporte realizada no neonato, o mesmo não 

demonstrou melhora. Após 10 dias o animal foi observado em óbito. 

 

6.5 DISCUSSÃO 

 

 A fenda palatina encontrada no filhote em estudo apresentava-se por toda a 

extensão longitudinal do palato, classificada como fenda palatina do tipo secundário 

assim como relatada por Garcia- Arnas et al (1991).  

Além do neonato ainda não ter tido contato com microrganismos, é 

imunologicamente imaturo, não conseguindo responder a possíveis infecções 

(MONTEIRO, 2012). Porém, não é apenas o sistema imune que é imaturo: os rins, o 

fígado, o sistema cardiovascular, o sistema gastrintestinal e a termorregulação, da 

mesma forma, não respondem efetivamente a desafios (DOMINGOS, 2008).  
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Apesar de todo o auxílio e tratamento de suporte realizado, o filhote não se 

desenvolveu como deveria, vindo a óbito após 10 dias. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

 O cuidado Médico Veterinário na área de neonatologia é minucioso, sendo 

necessário a observação de inúmeros fatores indicativos de problemas no momento 

do parto ou pós-natal. Ficar atento as observações quanto ao comportamento 

natural da espécie, como os cuidados maternos desempenhados pela fêmea e o 

comportamento neonatal podem ser decisivos na determinação de problemas que 

podem estar ocorrendo na ninhada.  

 Neste relato podemos observar, que observar comportamentos maternos 

como o hábito de lambedura dos filhotes para estimular a micção e defecação, 

proximidade e cuidados da mãe no momento de amamentar, inexperiência da fêmea 

primípara, bem como, comportamento dos neonatos, como a frequência de 

mamada, proximidade da fêmea, aglomeração dos filhotes, sucção adequada sem 

retorno do leite através da cavidade nasal e regulação térmica são importantes 

fatores para um crescimento saudável dos filhotes. 

 O monitoramento do peso é uma importante ferramenta que pode ser utilizada 

para determinar o adequado desenvolvimento dos filhotes e para identificar filhotes 

com necessidade de auxílio Médico Veterinário. 
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