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APRESENTAÇÃO 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Medicina Veterinária 

da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Tuiuti do Paraná, 

com requisito parcial para obtenção do título de Médica Veterinária, é composto de 

Relatório de Estágio, no qual estão descritas as atividades realizadas durante o 

período de 06 de fevereiro de 2017 a 22 de abril de 2017, na Clínica Veterinária Mania 

de Gato, localizada na cidade de Curitiba – PR, cumprindo o estágio curricular e a 

descrição de um caso clínico de diagnóstico de Helicobacter pylori em um felino 

doméstico e uma revisão bibliográfica sobre indicações de citologia de medula óssea 

em gatos. 
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Seu amor sempre esteve comigo no passado 

Seu amor preenche o vazio do presente  

E sua presença sempre estará comigo no futuro 

Hoje eu carrego em meu coração uma parte de ti...” 

Luiz Alves  
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RESUMO 
 
Este trabalho tem por objetivo descrever a unidade concedente de estágio, as 
atividades desenvolvidas, a casuística acompanhada, bem como a confecção de duas 
revisões literárias baseadas em casos e situações acompanhadas no período de 
estágio. Em primeiro momento, há a descrição de um caso clínico referente a uma 
paciente com infecção gástrica por Helicobacter pylori, uma bactéria que não se sabe 
ao certo sua real patogenia. Posteriormente, existe uma revisão bibliográfica sobre 
citologia de medula óssea em gatos domésticos, visando mostrar as principais 
indicações clínicas. 
 
Palavras-chave: gato, mielograma, hematopoiese, infecção gástrica, biópsia. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to describe the traineeship unit, the activities developed, 
the casuistry followed up, as well as the preparation of two literary reviews based on 
cases and situations followed during the internship period. First, there is the description 
of a clinical case referring to a patient with gastric infection by Helicobacter pylori, a 
bacterium that is not sure it’s real pathogenesis. Subsequently, there is a literature 
review on cytology of bone marrow in domestic cats, aiming to show the main clinical 
indications. 
 
Key words: cat, myelogram, hematopoiesis, gastric infection, biopsy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estágio curricular obrigatório desenvolvido na área de clínica médica e 

cirúrgica de felinos foi essencial para ampliar os conhecimentos adquiridos em relação 

a espécie, visto que estes são restritos no âmbito acadêmico. 

A medicina felina vem atingindo maior amplitude, onde se percebe as 

particularidades dos gatos, ressaltando a importância da comunicação com outros 

especialistas que juntos constroem um diagnóstico mais preciso. 

O trabalho discursa sobre uma paciente felina com infecção gástrica por 

Helicobacter pylori, diagnosticada por exame histopatológico associado ao teste de 

urease positivo, após endoscopia digestiva para colheita do material. Tal bactéria vem 

sendo menosprezada na clínica médica, pelo desconhecimento de sua real patogenia, 

porém, estes microrganismos podem sim agravar os sinais clínicos gástricos 

demonstrados pelo paciente. 

A importância da comunicação entre as especialidades veterinárias também 

pode ser evidenciada no diagnóstico de doenças do sistema hematopoiético, visto que 

um patologista certamente está mais apto a sugerir uma avaliação de medula óssea, 

seguindo alterações encontradas em exames do sangue periférico. A citologia de 

medula óssea é um procedimento considerado simples e com poucos riscos ao 

paciente. 

O objetivo do presente estudo é descrever o local concedente de estágio, as 

atividades desenvolvidas no período de sua realização, a casuística acompanhada, 

além de relatar um caso de infecção por Helicobacter pylori e revisar o que a literatura 

traz sobre avaliação citológica da medula óssea. 
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2 RELATÓRIO DE ESTÁGIO  

 

2.1 LOCAL DE ESTÁGIO  

 

O estágio curricular obrigatório foi realizado na Clínica Veterinária Mania de 

Gato, na área de clínica médica e cirúrgica de felinos domésticos. Foram realizadas 

420 horas no período de 06 de fevereiro de 2017 a 22 de abril de 2017, sendo em 

média 40 horas semanais e 8 horas diárias. As atividades desenvolvidas foram 

realizadas sob a supervisão da Dra. Marúcia de Andrade Cruz, médica veterinária 

responsável pela clínica, e orientação da Dra. Ana Laura D’Amico, médica veterinária 

professora da Universidade Tuiuti do Paraná. 

A Clínica Veterinária Mania de Gato, situada na Rua Manoel Ribas, número 

1125, no bairro Mercês em Curitiba-PR, realiza atendimento exclusivo para felinos 

domésticos há 15 anos (Figura 1). Entre os serviços ofertados estão consultas, 

internamento diurno, cirurgias eletivas, banho e tosa, hospedagem e venda de 

produtos. A clínica possui ainda diversas parcerias com veterinários especialistas, 

hospitais e laboratórios para realização de exames específicos e internamentos 

intensivos. 

 

FIGURA 1 - FACHADA DA CLÍNICA VETERINÁRIA MANIA DE GATO, 
LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, 
CURITIBA/2017. 
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A estrutura física é composta de uma recepção e uma loja em anexo, onde 

encontra-se diversos produtos, como brinquedos, camas, ração, areias e 

medicamentos (Figura 2). 

 
 

 

 

As consultas são realizadas em dois consultórios, estes são compostos por 

mesa de atendimento, armário e pia para higienização. O consultório dois ainda possui 

uma geladeira para armazenamento de vacinas (Figura 3 e 4). 

 

 

 

FIGURA 2 - RECEPÇÃO E LOJA PET DA CLÍNICA VETERINÁRIA 
MANIA DE GATO, LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO, CURITIBA/2017. 
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A hospedagem é composta de dois ambientes: um externo, com gatis que 

abrigam de um a quatro gatos, e um interno composto por gaiolas individuais (Figura 

FIGURA 3 - CONSULTÓRIO I DA CLÍNICA VETERINÁRIA MANIA DE 
GATO, LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, 
CURITIBA/2017. 

FIGURA 4 - CONSULTÓRIO II DA CLÍNICA VETERINÁRIA MANIA DE GATO, LOCAL 
DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, CURITIBA/2017. 
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5). Em anexo à hospedagem, encontra-se o local de banho e tosa, composto com 

mesa, banheira, armários com equipamentos e gaiolas (Figura 6). 

 

 

 

 
 

 

    

FIGURA 5 - HOSPEDAGEM EXTERNA DA CLÍNICA VETERINÁRIA 
MANIA DE GATO, LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO, CURITIBA/2017. 

 

FIGURA 6 - HOSPEDAGEM INTERNA E SALA DE BANHO E TOSA DA 
CLÍNICA VETERINÁRIA MANIA DE GATO, LOCAL DE REALIZAÇÃO 
DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, CURITIBA/2017. 
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A clínica ainda é composta por dois centros cirúrgicos, sendo um onde são 

realizadas as cirurgias eletivas com anexo a sala de esterilização; e outro centro 

cirúrgico onde são realizadas as cirurgias odontológicas, conjunto ao internamento de 

pós-operatório imediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8 - CENTRO CIRÚRGICO SUJO DA CLÍNICA VETERINÁRIA 
MANIA DE GATO, LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO, CURITIBA/2017. 

FIGURA 7 - CENTRO CIRÚRGICO E SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA 
CLÍNICA VETERINÁRIA MANIA DE GATO, LOCAL DE REALIZAÇÃO 
DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, CURITIBA/2017. 
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O local conta também com internamento diurno, onde há gaiolas, armários para 

materiais e locais para guardar pertences dos pacientes. Todas as medicações para 

uso diário ficam estocadas na farmácia. 

 
 

 

FIGURA 9 - INTERNAMENTO DA CLÍNICA VETERINÁRIA MANIA DE 
GATO, LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, 
CURITIBA/2017. 

FIGURA 10 - FARMÁCIA DA CLÍNICA VETERINÁRIA MANIA DE GATO, 
LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, 
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2.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Auxiliando os médicos veterinários nas consultas, foram realizadas contenções 

para coleta de amostras para exames laboratoriais, aplicação de medicamentos e 

fluidoterapia subcutânea, acompanhamento de anamnese e histórico clínico, além do 

auxílio em exames físicos. 

Para os procedimentos cirúrgicos eletivos realizados, o auxílio ocorria através 

da separação de materiais a serem utilizados no procedimento, manutenção de 

acessos venosos, aplicação de medicação no trans e pós-operatório, e 

acompanhamento pós-operatório do paciente até retorno anestésico. 

No internamento diurno as atividades desenvolvidas incluíam procedimentos 

de enfermagem, limpeza de ferimentos, administração de alimentação, limpeza dos 

pacientes, aplicações de medicações por diferentes vias e administração e controle 

de fluidoterapia, subcutânea e intravenosa. 

A contenção também foi realizada nos pacientes que passaram por exames 

complementares como ultrassonografia, ecocardiografias e exames radiográficos. 

 

2.3 CASUÍSTICA 

 

Foram acompanhados 195 pacientes, todos da espécie felina, sendo 93 fêmeas 

(48%) e 102 machos (52%). Com relação à faixa etária, houve predomínio de animais 

com idade entre dois e seis anos (n=40), seguindo de filhotes de até seis meses 

(n=38), conforme se observa no gráfico 1. 

 

 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 1 - FAIXA ETÁRIA DOS PACIENTES ACOMPANHADOS NO 
PERIODO DE 06/02 A 22/04 NA CLÍNICA VETERINÁRIA MANIA DE 
GATO, CURITIBA/2017. 
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Dentre o total dos pacientes acompanhados, a maioria eram animais sem raça 
definida (n=138), ficando em segundo lugar os da raça persa (n=39), conforme o 
gráfico 2. 

  
 
 

 

 
 

 

Foram realizados 305 procedimentos, divididos conforme mostra a tabela 1. Em 

diversos casos o mesmo paciente realizou mais de um procedimento, por se tratar da 

continuidade de seu diagnóstico, ou mesmo, por apresentar mais de uma doença. 

 

 

 
Procedimentos: n: 

Endoscopia Digestiva 01 

Aferição de pressão arterial 02 

Eletrocardiografia 02 

Radiografia 04 

Transfusão sanguínea 04 

Ecocardiografia 07 

Internamento 12 

Ultrassonografia abdominal 19 

Cirurgias eletivas 20 

Retornos 54 

Consultas 180 

Total de procedimentos acompanhados: 305 

Bengal
0,5%

British 
Shorthair

1%
Persa
19% Ragdoll

1,5%
Sagrado da 

Birmania
0,5%

Scottish Fold 
0,5%

Siames
6%SRD

71%

RAÇAS

TABELA 1 - TOTAL DE PROCEDIMENTOS ACOMPANHADOS NO 
PERIODO DE 06/02 A 22/04 NA CLÍNICA VETERINÁRIA MANIA DE 
GATO, CURITIBA/2017. 

GRÁFICO 2 - RAÇAS DOS PACIENTES ACOMPANHADOS NO PERIODO DE 06/02 
A 22/04 NA CLÍNICA VETERINÁRIA MANIA DE GATO, CURITIBA/2017. 
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A maior porcentagem da casuística acompanhada pertenceu às consultas 

preventivas, as quais incluem consultas de rotina, pediátricas e vacinação, em anexo 

tabela 2. 

 

 

 

                     
Consultas: n: 

Pediátrica 09 

Imunização 26 

Rotina 34 

Total 69 

 

Com relação às doenças, a casuística foi ampla e separada por sistemas, 

sendo que as alterações no trato gastrointestinal se apresentaram em maior número 

(n=25), chegando a 11,67% do total de atendimentos, seguido das alterações 

dermatológicas com 11,22% (n=24), conforme gráfico 3. Entretanto, a afecção mais 

frequente, foi a Doença Renal Crônica com 17 casos, seguida de Lesão de 

Reabsorção Odontoclástica com 15 casos e Leucemia Viral Felina (FeLV) com 14 

casos, como especificada na tabela 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 2 - CONSULTAS PREVENTIVAS 
ACOMPANHADAS NO PERIODO DE 
06/02 A 22/04 NA CLÍNICA VETERINÁRIA 
MANIA DE GATO, CURITIBA/2017. 

GRÁFICO 3 - PORCENTAGEM DOS CASOS ACOMPANHADOS NO PERIODO DE 06/02 A 22/04 
NA CLÍNICA VETERINÁRIA MANIA DE GATO, SEPARADOS POR ESPECIALIDADES, 
CURITIBA/2017. 

0,93% 1,39% 1,86% 1,86% 2,33%
3,27% 4,69%

8,42%
9,82%10,29%11,22%11,67%

32,25%
Especialidades Clinicas
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Sistemas: Doenças: n: 

Oncologia Cisto Epidérmico Folicular 01 

Linfoma Mediastinal 02 

Total 03 

Gastroenterologia Helicobater Pylori 01 

Tríade felina 01 

Tricobenzoar 01 

Anorexia 02 

Gastroenterite 02 

Gastrite 02 

Constipação 03 

Giardíase 06 

Doença Intestinal Inflamatória 07 

 Total 25 

Cardiologia Tromboembolismo traumático 01 

Hipertensão Arterial 01 

Arritmia 02 

 Total 04 

Comportamental Agressividade 01 

Micção em local incorreto 04 

 Total 05 

Dermatologia Dermatite Solar 01 

Lepra Felina 01 

Queimadura 01 

Esporotricose 02 

Acne Felina 02 

Otite 05 

Dermatofitose 06 

Dermatite Alérgica a Picada de Pulga 06 

 Total 24 

TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS ACOMPANHADOS NO 
PERIODO DE 06/02 A 22/04 NA CLÍNICA VETERINÁRIA MANIA DE GATO, 
ESPECIALIDADES, CURITIBA/2017. 
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Endocrinologia Obesidade 01 

Hipertireoidismo 03 

 Total 04 

Odontologia Fratura dentária 01 

Complexo gengivite estomatite felina 02 

Gengivite 04 

LROF 15 

 Total 22 

Oftalmologia Sequestro corneano 01 

Úlcera de córnea 01 

Cílio ectópico  01 

Conjuntivite 02 

Atresia palpebral 05 

 Total 10 

Nefrologia/ Urologia Cálculo urinário 01 

Cistite 03 

Doença Renal Crônica 17 

 Total 21 

Hematopoiético Linfopenia persistente 02 

 Total 02 

Infectocontagiosa Corona vírus entérico 01 

Peritonite infecciosa felina 01 

Mycoplasmose 02 

Leucemia viral felina 14 

 Total 18 

Respiratório Asma 01 

Renite 01 

Estenose de narina 02 

Complexo Respiratório dos Felinos 03 

 Total 07 
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Dos procedimentos cirúrgicos acompanhados, 35% foram referentes a 

orquiectomia, tendo em segundo lugar com 15% da casuística a profilaxia 

odontológica e a ovariosalpingohisterectomia, conforme tabela 4. 

  

 

 

    
Cirurgias: n: 

Enterectomia 01 

Rinoplastia funcional 01 

Enucleação 01 

Falangectomia  01 

Cistotomia 01 

Extração dentária  02 

Ovariosalpingohisterectomia 03 

Profilaxia odontológica 03 

Orquiectomia 07 

Total: 20 

 

  

TABELA 4 - CIRURGIAS ELETIVAS 
ACOMPANHADAS NO PERIODO DE 06/02 
A 22/04 NA CLÍNICA VETERINÁRIA MANIA 
DE GATO, CURITIBA/2017. 
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3 HELICOBACTER PYLORI 

 

3.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

   

O isolamento da bactéria Helicobacter spp., na década de 80, em tecidos 

gástricos humanos não sadios, fizeram com que os estudos voltados à medicina 

veterinária se ampliassem (LECOINDRE et al., 2000). Foram isoladas pelo menos 17 

subespécies de Helicobacter, destas apenas quatro são citadas por acometer os gatos 

domésticos, são elas: Helicobacter felis, Helicobacter heilmannii, Helicobacter pylori 

(FOX, 2003) e Helicobacter bilis (CARVALHO et al., 2008). Destas, algumas podem 

acometer também humanos, dando um caráter zoonótico à bactéria.  

Estes agentes podem ser observados em 70 a 95% dos gatos domésticos, 

dependendo das suas condições de vida e da possível ocorrência de tratamento 

prévio com antibioticoterapia (NEIGER, 2008), os animais podem ou não demonstrar 

sinais clínicos (GREENE, 2004). 

 

3.1.1 Etiologia e Patogenia 

 

Helicobacter spp. são bacilos gram-negativos, espiralados, curvos, 

microaerófilos, não-sacarolíticos e oxidase-positivos, que dependendo da subespécie 

podem ser encontradas tanto em mucosa gástrica quanto em mucosa intestinal 

(QUINN, 2007). Nos gatos há predomínio das infecções gástricas. 

H. pylori, como as demais cepas gástricas, se caracterizam pela forte reação 

de urease que realizam (LITTLE, 2016). Eles sobrevivem junto às células da mucosa 

do estômago, abaixo da camada do suco gástrico, onde transformam a ureia 

procedente da saliva e do próprio suco gástrico em bicarbonato e amônia que são 

bases neutralizantes, desta forma criam um microambiente neutro no qual podem 

sobreviver (CIRIADES, 2009). 

Assim, a capacidade da reação de urease está diretamente ligada à sua 

patogenia, pois ela é responsável pela sobrevivência da bactéria, através do efeito 

tampão do bicarbonato, o que possibilita a formação das colônias no meio ácido, 

prolongando a vida da bactéria o suficiente para que penetre profundamente na 

superfície da mucosa, em um ambiente alcalino mais favorável (HALL, 2004). 
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Porém, como 70 a 95% dos gatos apresentam infecção pela bactéria sem 

necessariamente desenvolver a doença ou apresentar algum sinal clínico, entende-se 

que esta bactéria pode ser normal ao indivíduo, gerando dúvidas em relação a sua 

real patogenia (NEIGER, 2008). Não se sabe se o desenvolvimento da doença seja 

necessariamente pelo crescimento exagerado das colônias bacterianas, por alguma 

falha imunológica do indivíduo ou por associação a outras doenças, isto é, não sendo 

a alteração principal dos sinais clínicos apresentados (LITTLE, 2016). 

 

3.1.2 Sinais clínicos 

 

Alguns indivíduos podem apresentar náusea, anorexia e vômitos, associados à 

gastrite crônica (WILLARD, 2010), mas a grande maioria dos gatos acometidos por 

esta infecção gástrica são assintomáticos (LITTLE, 2016). Gatos acometidos pelo H. 

pylori tendem a apresentar lesões histológicas mais graves do que os infectados por 

outras cepas, como por exemplo o H. felis (WILLARD, 2010).  

 

3.1.3 Diagnóstico 

 

O procedimento mais rápido, menos invasivo e mais seguro para diagnóstico 

de infecção por Helicobacter spp. é a realização de coletas de fragmentos gástricos 

para biópsia por endoscopia digestiva (STENGEL et al., 2013). Os fragmentos 

colhidos devem ser submetidos ao exame histopatológico e teste rápido de urease. A 

única ressalva para realização do procedimento é que o paciente esteja apto a se 

submeter a uma anestesia geral (NEIGER, 2008). 

O teste rápido de urease consiste em um kit de ágar gel impregnado com ureia 

e indicador de pH. Aplica-se uma amostra de biópsia gástrica no gel e em caso de 

urease positiva, haverá formação de amônia com alteração do pH do meio e 

consequentemente alteração na coloração do gel. O gel pode mudar de cor em 30 

minutos, porém, deve-se aguardar 24 horas para considerar o teste negativo. Vários 

motivos podem levar o teste a um falso-negativo, como à distribuição irregular de 

bactérias no estômago ou à administração de drogas que diminuem a secreção ácida 

(LEIB e DUNCAN, 2005), assim, o teste possui uma sensibilidade de 70 a 90% 

(LITTLE, 2016). 
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O exame histopatológico é bastante sensível. Como os microrganismos não se 

espalham uniformemente pelo estômago, vários fragmentos de biópsia aumentam a 

sensibilidade do teste (LEIB e DUNCAN, 2005). As melhores amostras são obtidas do 

corpo, do fundo e do antro do órgão (WILLARD, 2010). 

A cultura do fragmento de biópsia é um teste pouco sensível, pode ser solicitado 

conjunto a um antibiograma visando sensibilidade da bactéria, mas não é rotineiro no 

diagnóstico do Helicobacter spp. As técnicas moleculares (PCR) também podem ser 

utilizadas, possuem a vantagem de realizar o isolamento da cepa que está causando 

a infecção, porém, estes testes acabam gerando maior custo no diagnóstico e poucas 

vantagens, visto que, o tratamento independe da cepa isolada (DUNN et al., 1997). 

 

3.1.4 Tratamento 

 

O tratamento deve ser empregado apenas quando descartadas outras causas 

dos sinais clínicos, associado a um histopatológico positivo para Helicobacter spp. 

(LITTLE, 2016). O tratamento se baseia na associação da amoxicilina com ácido 

clavulânico, na dose de 20mg/kg, a cada 12 horas, por via oral, e metronidazol, na 

dose 10mg/kg, a cada 12 horas, por via oral, por 14 dias (WILLARD, 2010). Segundo 

Marks e Zoran (2011), estudos comprovam que há uma boa resposta do uso de 

antibióticos associados à probióticos para prevenir ou inibir a colonização da mucosa 

gástrica por H. pylori. Segundo ele, algumas cepas de Lactobacillus são conhecidas 

por inibir in vitro o crescimento de Helicobacter. 

 

3.1.5 Prognóstico  

 

O prognóstico é favorável, pois os felinos tendem a responder bem a terapia 

aplicada. Porém, como a importância de H. pylori como causa principal de doença 

gástrica em gatos não está clara, as bactérias podem ser encontradas no estômago 

de gatos tanto clinicamente normais quanto daqueles com gastrites (LITTLE, 2016). 

Assim, qualquer animal que não responda ao tratamento deve ser reexaminado, para 

determinar a presença de outras causas (WILLARD, 2010). 
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3.2 RELATO DE CASO 

 

Um felino, fêmea, siamês, com 11 anos, pesando 3,400kg, foi encaminhado à 

Clínica Veterinária Mania de Gato, com histórico de apatia, anorexia e vômito em “jato” 

diário há pelo menos um mês. No exame físico a paciente demostrou leve 

desidratação e o restante dos parâmetros normais. Assim, foi submetida a colheita de 

amostra sanguínea para exames laboratoriais, como hemograma, ureia e creatinina, 

além da realização de uma ultrassonografia abdominal. 

Nos exames laboratoriais foi observada azotemia (creatinina = 3,3 UI/L e ureia 

= 148 UI/L). O restante dos exames estava dentro dos parâmetros de normalidade. 

No exame ultrassonográfico foi observada dilatação gástrica com grande acúmulo de 

fluido alimentar/gasoso, associada à hipomotilidade, sugestivo de obstrução gástrica. 

As demais estruturas estavam dentro da normalidade. 

Após o exame de imagem, foi realizada sondagem nasogástrica para 

esvaziamento gástrico, onde ocorreu a drenagem de 270mL de líquido, conforme 

figura 13.  

 

 

 

FIGURA 11 - SONDAGEM PARA ESVAZIAMENTO GÁSTRICO, 
REALIZADA EM PACIENTE ACOMPANHADO NA CLÍNICA 
VETERINÁRIA MANIA DE GATO, CURITIBA/2017. 
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A paciente permaneceu internada, mantida em fluidoterapia, para baixar níveis 

de ureia e creatinina, e com alimentação pastosa controlada, para realização de novo 

exame ultrassonográfico abdominal, o qual se repetiu em 24 horas. Neste exame foi 

descartada a possibilidade de obstrução gástrica e não se observou alteração de 

motilidade, apesar da paciente continuar apresentando vômitos frequentes. Após a 

reidratação, os valores de ureia e creatinina voltaram à normalidade. 

Associou-se alimentação hipoalergênica ao uso da ranitidina, via oral, na dose 

de 1mg/kg/BID, com a metoclopramida, via subcutânea, na dose de 0,2mg/kg/BID, 

para conter a êmese e melhorar a motilidade gastroentérica. Sete dias depois foi 

realizado o retorno clínico, a paciente ainda apresentava vômitos em “jato” e anorexia, 

sendo então associado o uso da bromoprida, na dose de 0,2mg/kg/TID, com 

maropitant, via subcutânea, na dose de 1mg/kg/BID, por 10 dias. Após insucesso no 

controle do vômito, optou-se pela realização de um exame endoscópico. Neste 

procedimento foi observada gastrite crônica edematosa leve e então foram colhidos 

fragmentos de estômago e duodeno para exame histopatológico e para realização de 

teste rápido de urease, a fim de pesquisar a presença da bactéria Helicobacter spp. 

Este teste reagiu positivamente com mais 12 horas após a realização do 

exame, como mostra a figura 12, confirmando presença de Helicobacter spp., o que 

coincidiu com o laudo histopatológico, que observou presença de organismos de 

características semelhantes ao Helicobacter spp. associado à gastrite crônica leve. 

Com o diagnóstico definitivo foi instituído o tratamento com metronidazol, na 

dose de 10mg/kg/BID, associado a amoxicilina com ácido clavulânico, na dose de 

20mg/kg/BID, pelo período de 14 dias. Juntamente com o novo tratamento a paciente 

foi progressivamente retirada da bromoprida e do maropitant. 

Passado o período do tratamento, a paciente permaneceu sem vômitos por oito 

dias. Porém, novos episódios voltaram a ocorrer, sendo estes em menor volume e 

frequência. Então a paciente continuou sendo medicada visando a melhora da 

motilidade do trato gastrointestinal, porém, demostrando até hoje sintomas mais 

brandos. Assim, o tratamento foi benéfico à paciente. 
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3.3 DISCUSSÃO 

 

Little (2016) e Willard (2010) citam o Helicobacter spp. como uma bactéria 

comensal nos gatos, devido a grande maioria dos indivíduos acometidos não 

apresentarem sinais clínicos da infecção, gerando uma incerteza ao se estabelecer 

uma real relação de causa e efeito entre a infecção e a doença gástrica felina. 

Seguindo hipóteses, os autores assumem que a proliferação exacerbada da bactéria 

e a perda de tolerância pelo indivíduo colonizado seria responsável pelo 

desenvolvimento de alterações gástricas em alguns gatos. 

Little (2016) afirma ainda que pelo desconhecimento da real patogenicidade da 

bactéria sempre deve-se descartar qualquer outra possível causa para os sinais 

clínicos apresentados pelo paciente, pois esta pode não ser a causa principal das 

alterações. Como foi visto no caso relatado, onde a paciente apresentou além da 

infecção, um retardo no esvaziamento gástrico, observado em exame 

ultrassonográfico, que possivelmente teve seus sinais clínicos agravados pela 

presença da bactéria. 

FIGURA 12 - TESTE DE UREASE NEGATIVO, A ESQUERDA, 
COMPARADO AO TESTE POSITIVO, A DIREIA, REALIZADO EM 
PACIENTE ATENDIDO NA CLÍNICA VETERINÁRIA MANIA DE 
GATO, CURITIBA/2017 
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O aumento da ureia e creatinina apresentados pela paciente teve causas pré-

renais, isto é, foi gerado pela desidratação que a mesma apresentava devido à grande 

perda de liquido pelos quadros volumosos e frequentes de êmese, tanto que após a 

reidratação os níveis voltaram à normalidade (THOMPSON, 2008) 

Pelo exame endoscópico observou-se a presença de gastrite edematosa leve, 

sem grande relevância clínica, o que coincide com o pensamento de Hall (2004), o 

qual afirma que a infecção gástrica por um Helicobacter geralmente é responsável por 

causar uma gastrite subclínica, que pode gerar vomito crônico e inapetência. Em 

relação ao caso acompanhado, este fato também foi observado no exame 

histopatológico das amostras gástricas coletadas que confirmaram a gastrite crônica 

leve e a presença de microrganismos semelhantes ao Helicobacter spp. 

As amostras gástricas foram submetidas ao teste rápido de urease, o qual 

reagiu positivamente com mais de 12 horas após seu início, evidenciando a 

necessidade de se aguardar no mínimo 24 horas para se considerar o teste como 

negativo (LEIB e DUNCAN, 2005). 

Hall (2004) sugere que em alguns animais com doenças gástricas infectados 

pelo H. pylori os sinais clínicos podem se resolver, ou pelo menos diminuir sua 

incidência, quando o microrganismo é eliminado, o que ocorreu também com a 

paciente relatada. Porém, não se sabe se a cura se deve à eliminação da bactéria ou 

a outro fenômeno, mas parece aceitável assumir que a bactéria pode causar doença 

em determinados indivíduos. 
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4 CITOLOGIA DE MEDULA ÓSSEA EM FELINOS 

 

Alterações no sistema hematopoiético e imunológico são relativamente comuns 

na clínica de felinos, sendo que na grande maioria dos casos, essas doenças são 

causadas por agentes infecciosos. Os sinais clínicos apresentados pelos gatos podem 

ser inespecíficos e os exames rotineiramente utilizados podem levar a achados sem 

explicações. Agora, estes exames podem se tornar de grande valia quando 

associados à avaliação da medula óssea por exame citológico (ROGERS, 2004).  

A citologia traz informações importantes como a linhagem de produção das 

células sanguíneas, presença ou não de depósito de ferro e possível detecção de 

alguns agentes infecciosos não encontrados em sangue periférico (JAVINSKY, 2016).  

A amostra de medula óssea a ser avaliada é colhida por um procedimento 

considerado simples, sem muitos riscos ao paciente e de fácil realização pelo médico 

veterinário que possua os materiais necessários (JAVINSKY, 2016). 

 

4.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1.1 Medula Óssea e Linhagem Celular 

 

Em adultos, a medula óssea é o local primário da produção de células 

sanguíneas, isto é, da hematopoiese (FRY e MCGAVIN, 2013). A medula óssea é um 

tecido envolto pela cortical óssea e ossos esponjosos, sendo composta na sua grande 

maioria por células hematopoiéticas, tecido adiposo e tecido de sustentação 

(TAKAHIRA, 2011). A composição da medula óssea muda de acordo com a idade. 

Em animais jovens há predomínio de tecido hematopoiético ativo (medula vermelha), 

já em animais adultos sadios o predomínio é de tecido adiposo (medula amarela) 

(LOPES et al., 2007). Nos adultos a medula vermelha pode ser encontrada em ossos 

da pelve, no esterno, nas costelas, nas vértebras e na extremidade proximal do úmero 

e fêmur (FRY e MCGAVIN, 2013). Porém, em caso de necessidade de maior produção 

celular, a medula amarela volta a ser um tecido hematopoiético ativo (NAVARRO e 

PACHALY, 1998). 

As células hematopoiéticas são precursoras das células encontradas no 

sangue periférico ou nos tecidos. Segundo Navarro e Pachaly (1998), existe na 

medula óssea uma célula pluripotente indiferenciada chamada célula-tronco, que se 
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divide dando origem a uma célula igual a si própria, formada para manter a população 

celular constante, e uma célula chamada unidade formadora de colônia (UFC), que 

vai se diferenciar em megacariócitos, eritrócitos e leucócitos. Após formada cada uma 

das UFCs, segue um processo de amadurecimento acompanhado de várias divisões, 

dando origem a uma linhagem de células. 

Os megacariócitos correspondem a menos de 1% do total de células 

hematopoiéticas. São células grandes e poliploides, cada uma com a capacidade de 

produzir grandes quantidades de plaquetas. As primeiras células que podem ser 

encontradas desta linhagem são os megacarioblastos, que possuem núcleo único e 

citoplasma intensamente basofílico podendo formar projeções. A partir destas células 

há a formação dos promegacariócitos, que possuem dois a quatro núcleos e uma 

quantidade escassa de citoplasma, também podem formar projeções. A medida que 

vão se desenvolvendo eles se tornam maiores, com maiores lobulações nucleares e 

um citoplasma mais claro e abundante que se fragmenta em plaquetas anucleadas. 

Há um predomínio de formas maduras (TAKAHIRA, 2011). A produção destas células 

é estimulada pela trombopoietina, que é sintetizada no fígado. As plaquetas possuem 

função de hemostasia primária e também participam nos processos de coagulação e 

inflamação (FRY e MCGAVIN, 2013). 

A linhagem dos eritrócitos é composta pelos rubriblastos, prorrubrícitos, 

rubrícito basofílico, rubrícito policromatofílico, rubrícito normocrômico e metarrubrícito, 

que dão origem aos reticulócitos e eritrócitos maduros. A medida que ocorre a 

maturação celular, a partir do primeiro estágio identificável, os rubriblastos diminuem 

de tamanho e de intensidade da basofilia citoplasmática, enquanto aumentam sua 

concentração de hemoglobina e a coloração eosinofílica associadas (TAKAHIRA, 

2011). Os felinos possuem ainda uma forma imatura de reticulócito na circulação, o 

reticulócito pontilhado. O eritrócito tem como função principal a troca gasosa e sua 

produção é estimulada pela eritropoietina que é sintetizada no rim (FRY e MCGAVIN, 

2013). 

A linhagem dos leucócitos de origem não linfoide, em geral é constituída 

coletivamente de células mielóides, sendo elas os monócitos e granulócitos 

(neutrófilos, eosinófilos e basófilos). Os neutrófilos são as células dominantes, quando 

estão na medula óssea são referidos como compartimento de estoque de neutrófilos. 

Granulócitos são derivados de mieloblastos e promielócitos, adquirindo grânulos 

secundários específicos na fase de mielócito (neutrófilo mielócito, eosinófilo mielócito 
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e basófilo mielócito). Os monócitos desenvolvem-se a partir de monoblastos e 

promonócitos, que são indistinguíveis na medula óssea de animais sadios 

(TAKAHIRA, 2011). Estas células participam de funções imunológicas essenciais, 

incluindo fagocitose e atividade microbicida (neutrófilos e macrófagos derivados de 

monócitos), atividade antiparasitária e participação em reações alérgicas (eosinófilos 

e basófilos), processamento e apresentação de antígenos e produção de citocinas 

(macrófagos). A produção desta linhagem celular está ligada ao estímulo de 

mediadores inflamatórios e fatores de necrose tumoral (FRY e MCGAVIN, 2013). 

Na linhagem dos linfócitos todas as células são oriundas de uma célula 

precursora medular comum. Células destinadas a ser linfócitos B maturam na medula 

óssea ou em outros tecidos, ao passo que as destinadas a ser linfócitos T migram 

para o timo e maturam nesse local (TAKAHIRA, 2011). Essas são as principais células 

efetoras da imunidade mediada (FRY e MCGAVIN, 2013). 

A resposta da medula óssea frente a uma agressão inclui a produção e 

proliferação anormal das células hematopoiéticas, podem ser ou não neoplásicas. 

Pode ocorrer a substituição do tecido hematopoiético normal por tecido fibroso, 

necrose ou inflamação.  

 

4.1.2 Procedimento de coleta de medula óssea 

 

A coleta de medula óssea é um procedimento doloroso, que necessita de 

anestesia geral, sendo esta a única contraindicação do procedimento (MULLER et al., 

2009). A amostra de medula pode ser obtida em três locais: úmero proximal, crista 

ilíaca ou fêmur proximal (JAVINSKY, 2016). Segundo Muller et al. (2009) o esterno 

não é um local adequado para coleta em pequenos animais, pois são necessárias 

várias tentativas para se conseguir realizar o procedimento. Já o úmero proximal é 

facilmente acessível, tem pouco tecido sobrejacente e oferece grande superfície para 

a colocação da agulha, enquanto que a crista ilíaca pode não ser grande o suficiente 

em todos os gatos e em pacientes obesos sua localização se torna mais difícil. 

O local de mais fácil acesso em gatos é a parte proximal do fêmur. O trocânter 

maior é palpado e a agulha é inserida pela fossa trocantérica medial ao trocânter, 

direcionando-se a agulha paralelamente ao eixo longo do fêmur e assim que fixada se 

colhe o material. A medula óssea coagula rapidamente, portanto recomenda-se o uso 

de um anticoagulante (JAVINSKY, 2016). 
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Após anestesia, o paciente é colocado em decúbito lateral e deve-se fazer a 

tricotomia, bem como assepsia cirúrgica (NAVARRO e PACHALY, 1998), conforme 

figura 13. O veterinário deve fazer uma mínima incisão na pele e subcutâneo para 

atravessar a agulha de calibre 18. Deve-se segurar o membro do paciente firmemente 

com uma das mãos e com a outra inserir a agulha, como se estivesse segurando uma 

“chave de fenda” (JAVINSKY, 2016). 

 
     

 

 

A agulha avança pelo osso cortical mediante rotações firmes no sentido horário 

e anti-horário, sempre mantendo a rotação adequada (Figura 14). Assim que estiver 

firmemente presa ao osso, a seringa com anticoagulante é acoplada e seu êmbolo 

deve ser puxado com vigor. Quando a amostra surge na seringa o procedimento está 

finalizado. 

 

 

 

FIGURA 13 - TRICOTOMIA E ASSEPSIA PARA REALIZAÇÃO DE 
COLETA DE MEDULA ÓSSEA EM UM PACIENTE DA CLÍNICA 
VETERINÁRIA MANIA DE GATO, CURITIBA/2017. 
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Após a coleta, a seringa e a agulha são removidas, homogeneizada 

delicadamente, para que o conteúdo se misture ao anticoagulante, e em seguida a 

amostra é colocada em lâminas para microscópio, onde são feitos os esfregaços por 

método de squash (JAVINSKY, 2016), conforme figura 15. Deve-se fazer o máximo 

de lâminas possíveis e, caso necessário, separar um pouco da medula óssea para 

análise de presença de alguns vírus, como por exemplo o da Leucemia Viral Felina 

(FeLV) por PCR (reação polimerase em cadeia) (HERRING et al., 2001). 

 

 

 

FIGURA 14 - COLETA DE MEDULA OSSEA DA CRISTA ILIACA, 
DEMOSTRANDO O POSICIONAMENTO E FIXAÇÃO DA AGULHA E 
SERINGA, PROCEDIMENTO SENDO REALIZADO EM PACIENTE DA 
CLINICA VETERINARIA MANIA DE GATO, CURITIBA/2017 

FIGURA 15 - MONTAGEM DE LÂMINAS APÓS COLETA DE MEDULA 
ÓSSEA EM UM PACIENTE DA CLÍNICA VETERINÁRIA MANIA DE 
GATO, CURITIBA/2017 
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4.1.3 Indicações da Citologia de Medula Óssea 

 

Para se chegar ao diagnóstico definitivo de doença hematológica, Weiss (2011) 

descreveu um plano diagnóstico, o qual possui diversas fases. Num primeiro 

momento, avalia-se o histórico completo do paciente, conjunto à realização de um 

bom exame físico e solicita-se o hemograma que deverá ser avaliado e associado ao 

esfregaço sanguíneo. Caso não haja diagnóstico, porém, existam alterações 

hematológicas, inicia-se a segunda fase, que se baseia na eliminação de doenças 

infecciosas, bem como as imunomediadas, que serão avaliadas em metodologias 

específicas. 

Levando em consideração que as anemias são comuns também em doenças 

renais, inflamatórias, hepáticas, neoplásicas e algumas doenças endócrinas, na 

terceira fase indica-se a realização de análise do perfil bioquímico e outros testes 

diagnósticos específicos. Se após essas etapas não se chegar a um diagnóstico 

definitivo, o aspirado de medula óssea é indicado. 

A avaliação da medula óssea em gatos é pertinente sempre que houverem 

alterações inexplicáveis, tanto em exames laboratoriais (hemograma e bioquímicos), 

como em alguns achados de exame físico, como por exemplo linfadenopatia sem 

explicação. Dentre estas alterações hematológicas podemos citar: anemia não 

regenerativa, leucopenia, trombocitopenia, elevações inexplicáveis do número celular 

(policitemia, leucocitose, trombocitose), presença de células anormais circulantes 

(neoplásicas), hipercalcemia e gamopatia. Entre as indicações da citologia de medula 

temos também o estadiamento clínico de neoplasias e distúrbios hematopoiéticos, 

bem como a prova de depósito adequado de ferro (JAVINSKY, 2016). 

 

4.1.3.1 Anemia Arregenerativa ou Não Regenerativa 

 

A classificação das anemias como regenerativa ou não regenerativa se baseia 

na quantidade de hemácias jovens presentes na circulação. A ausência destas células 

imaturas indicam a falta de regeneração (LOPES et al., 2007). Frequentemente estas 

anemias são classificadas como normocítica e normocrômica (COUTO, 2010). 

Quando se identifica uma anemia não regenerativa, os exames a serem 

solicitados na sequência visam eliminar as causas extramedulares (JAVINSKY, 2016), 

como por exemplo, doenças inflamatórias, insuficiência renal, distúrbios endócrinos e 
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rara deficiência nutricional (THRALL et al., 2007). Assim, perfil bioquímico sérico, 

urinálise e testes para retrovíroses deverão ser realizados. Exames de imagem 

também podem ser úteis para descartar outras doenças. Caso essas etapas não 

identifiquem a etiologia da anemia, deverá ser solicitada a avaliação da medula óssea 

por citologia aspirativa (JAVINSKY, 2016). 

Na citologia, a eritropoiese é avaliada em conjunto com a granulopoiese e 

trombopoiese. Pacientes com pancitopenia, isto é, diminuição de todas as células 

sanguíneas, apresentam lesão de célula-tronco que podem ser reversíveis ou 

irreversíveis. Algumas lesões podem ser induzidas por medicamentos (albendazol, 

azidotimidina, griseofulvina), vírus (FeLV) e lesão de célula-tronco imunomediada, 

entretanto a causa da anemia geralmente não é esclarecida (THRALL et al., 2007).  

Já pacientes com anemia não regenerativa associada a quantidades normais 

de neutrófilos e plaquetas podem possuir alterações medulares intrínsecas, isto é, 

hipoplasia, aplasia eritrocitária pura ou defeito de maturação eritróide, ou também 

alterações extrínsecas da medula óssea, mas que levam a uma eritropoiese imperfeita 

ou diminuída (THRALL et al., 2007). Em gatos, a aplasia eritrocitária geralmente é 

imunomediada ou causada pelo vírus da FeLV (JAVINSKY, 2016). 

O exame citológico também pode auxiliar no diagnóstico da anemia por 

deficiência de ferro (COUTO, 2010), porém, em felinos adultos saudáveis o estoque 

medular de ferro pode não ser detectado (ROGERS, 2004). 

 

4.1.3.2 Leucopenia sem explicação 

 

A leucopenia normalmente é gerada por neutropenia, pois os neutrófilos são os 

leucócitos mais numerosos na maioria das espécies, como também nos felinos 

(COUTO, 2010). A neutropenia pode ser gerada por uma diminuição da produção da 

linhagem celular, aumento da utilização das células ou destruição destas no sangue 

periférico (ALENCAR et al., 2002). 

Segundo Couto (2010), pode-se afirmar que a grande maioria dos gatos que 

apresentam leucopenia tem como principal agente causador os retrovírus. Em um 

estudo onde foram avaliados 29 gatos que apresentavam neutropenia, destes, 52% 

dos casos tinham alterações referentes a doenças infecciosas, sendo que 

aproximadamente 50% eram acometidos pela FeLV e o restante pela FIV e/ou 

Parvovírus Felino. 
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Porém, ocasionalmente um gato sadio será identificado com neutropenia após 

o hemograma ser realizado como parte de exames de rotina. Hemogramas seriados, 

esfregaços sanguíneos e reavaliação de exame físico e histórico clínico deverão ser 

realizados, para confirmar a neutropenia (JOHNSON et al., 2008).  

Entretanto, nos casos de associação de trombocitopenia, anemia não 

regenerativa e neutropenia, deve-se considerar a possibilidade de lesão de célula-

tronco, que possui diversas causas, conforme o Quadro 1 (THRALL et al., 2007). 

 

 

Mielotisica: Neoplasia 

Mielofibrose 

Farmacoinduzida Cloranfenicol 

Trimetoprima – sulfa 

Griseofulvina 

Metimazol 

Propiltiouracila 

Albendazol 

Quimioterápicos 

Imunossupressores (Azatioprina) 

Doenças infecciosas FeLV 

FIV 

Panleucopenia 

Histoplasmose 

Idiopática  

 

 

 

4.1.3.3 Trombocitopenia sem explicação 

 

A diminuição do número de plaquetas na circulação pode ocorrer por 

diminuição da produção, aumento da destruição (rara em gatos), aumento do 

consumo (coagulação intravascular disseminada) ou aumento do sequestro de 

plaquetas (esplenomegalia) (COUTO, 2010). No entanto, segundo Javinsky (2016), a 

QUADRO 1 - CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DA PRODUÇÃO 
DE NEUTRÓFILOS PELA MEDULA ÓSSEA EM 
FELINOS 

FONTE: Edward Javinsky, Hematologia e Distúrbios 
Imunorrelacinados, O Gato Medicina Interna, 2016, p. 652  
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grande causa de trombocitopenia em gatos são as doenças infecciosas, 

principalmente a FeLV. 

O estabelecimento do diagnóstico é comumente feito por exclusão e deve-se 

sempre descartar a pseudotrombocitopenia decorrente da agregação plaquetária, que 

produz uma falsa contagem baixa de plaquetas, comum em felinos (REBAR et al., 

2003). 

Em algumas situações, a citologia de medula óssea se torna essencial para 

saber se a trombocitopenia está relacionada a um problema de produção ou utilização 

(ALENCAR et al., 2002). Mesmo em animais com trombocitopenia severa, a 

realização do exame não costuma gerar grandes riscos de sangramentos (COUTO, 

2010). 

 

4.1.3.4 Distúrbios Mieloproliferativos e Linfoproliferativos 

 

São alterações referentes a proliferação de uma ou mais linhagens celulares 

pela medula óssea. Os distúrbios podem ser definidos pela presença de células 

neoplásicas no sangue periférico ou na medula óssea (WEISS, 2011). 

A doença mieloproliferativa é caracterizada por hipercelularidade da medula 

óssea, perda de regularidade na maturação e tendência de liberação de células 

anormais no sangue (leucêmica ou neoplásica). É mais comum em gatos do que em 

outros animais domésticos, pois geralmente está associado a FeLV (THRALL et al., 

2007). O vírus da FIV também parece estar associado a distúrbios de célula-tronco 

em gatos, embora a FIV não infecte diretamente os precursores mielóides ou 

eritróides. 

A eritrocitose primária ou policitemia vera é também considerada uma 

desordem mieloproliferativa crônica, onde ocorre a proliferação de hemácias 

independente dos níveis de eritropoietina (BIONDO, 2005). Assim, em casos de 

policitemia está indicada a realização de uma avaliação de medula óssea. Porém, 

deve-se sempre descartar causas como desidratação e contração esplênica, 

principalmente em gatos (COUTO, 2010). 

A doença linfoproliferativa é qualquer proliferação anormal de células linfóides, 

principalmente neoplásicas, como por exemplo leucemia, linfoma e mieloma múltiplo. 

Estas desordens também são comuns em gatos, ocorrendo principalmente nos felinos 

infectados pelos vírus da FeLV e FIV (WEISS, 2011). 
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4.1.3.5 Hipercalcemia sem explicação  

 

A presença de hipercalcemia está diretamente ligada a doenças neoplásicas. 

Estas alterações são raramente descritas em gatos, mas pode haver hipercalcemia 

por resposta à neoplasia, reabsorção óssea induzida por neoplasia hematológica ou 

ainda osteólise local causada por tumores metastáticos (WEISS, 2011). 

 

4.1.3.6 Gamopatia 

 

A gamopatia é identificada por uma produção excessiva de imunoglobulinas, 

(THRALL et al., 2007). Estas alterações são encontradas em associação com 

displasias de linfócitos e plasmócitos (ALENCAR et al., 2002). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Através dos conhecimentos adquiridos, pelo contato com diversos profissionais 

de diferentes especialidades e pela diversidade da casuística acompanhada, o estágio 

curricular obrigatório foi de extrema relevância na formação profissional e 

essencialmente complementar na formação acadêmica. Observou-se nos casos 

descritos, que o desconhecimento da patogenia do H. pylori gera discussões sobre a 

necessidade de seu tratamento. Assim, cabe ao médico veterinário avaliar o caso em 

particular e tomar a melhor escolha em relação ao paciente, mas vale ressaltar, que o 

tratamento só é indicado quando temos um exame histopatológico positivo. 

Já em relação a citologia de medula óssea, a mesma é viável sempre que 

exames rotineiramente utilizados não são úteis para se chegar a um diagnóstico 

conclusivo. Das alterações que tornam um paciente apto a realização da citologia, foi 

observado que na grande maioria das vezes temos como diagnóstico diferencial as 

doenças virais, principalmente a FeLV, sendo sempre necessário descartá-las. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALENCAR, NAYRO CHAVIER DE; KOHAYAGAWA, AGUEMI; CAMPOS, KARLA 
CONCEIÇÃO HIGIO DE; TAKAHIRA, REGINA KIOMI. Mielograma. Parte I: 
indicações e colheita de material. Revista de Educação Continuada em Medicina 
Veterinária e Zootecnia, vol. 3, fascículo 2. 2002. p. 157-163. 

BIONDO, A. W. Doenças Mieloproliferativas. In: GONZALES, F. H. F., SANTOS, A. P 
(eds.): Anais do II Simpósio de Patologia Clínica Veterinária da Região Sul do Brasil. 
Porto Alegre: Universidade do Rio Grande do Sul. 2005. p. 36-42. 

CARVALHO, GABRIEL D. et al. Aspectos zoonóticos de Helicobacter spp. Bioscience 
Journal, v. 24, n. 4, 2008. 

CIRIADES, PIERRE G. J. Manual da Patologia Clínica. São Paulo: Atheneu. 2009. 
p.425-426, 583. 

COUTO, C. GUILLERMO. Hematologia. In: NELSON, RICHARD W.; COUTO, C. 
GUILLERMO. Medicina Interna de Pequenos Animais. 4° ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2010. p.1211-1270. 

DUNN, BRUCE E.; COHEN, HARTLEY; BLASER, MARTIN J. Helicobacter pylori. 
Clinica Microbiology Reviews. American Society for Microbiology, 1997. p. 720-741. 

FOX, JAMES G. Organismos Espiralados II: Helicobacter. In: HIRSH, DWIGHT C.; 
ZEE, YUAN CHUNG. Microbiologia Veterinária. Rio de Janeiro: Guanabara, 2003. p. 
87-93. 

FRY, MICHAEL M; McGAVIN, M. DONALD. Medula Óssea, Células Sanguíneas e 
Sistema Linfático In: ZACHARY, JAMES F.; McGAVIN, M. DONALD. Bases da 
Patologia em Veterinária. 5° ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. p.701-736. 

GREENE, CRAIG. E. Doenças Bacterianas. In: ETTINGER; FELDMAN. Tratado de 
Medicina Interna Veterinária. 5° ed. Vol. 1. Rio de Janeiro: Guanabara. 2004. p.412-
413. 

HALL, JEAN A. Doenças do Estomago. In: ETTINGER; FELDMAN. Tratado de 
Medicina Interna Veterinária. 5° ed. Vol. 2. Rio de Janeiro: Guanabara. 2004. p.1227-
1228. 

HERRING, E. S.; TROY, G. C.; TOTH, T. E.; FORRESTER, S. D.; WEIGT, L. A.; 
HERRING, I. P. Detection of feline leukaemia vírus in blood and boné marrow of cats 
with varying suspicion of latente infection. Journal of Feline Medicine and Surgery, jul., 
2001, 3, 133-141.  

JAVINSKY, EDWARD. Hematologia e Distúrbios Imunorrelacionados In: LITTLE, 
SUSSAN E. O gato medicina interna. Rio de Janeiro: Rocca, 2016. p. 619-660.   



46 
 

JOHNSON, SUSAN E.; SHERDING, ROBERT G.; BRIGHT, RONALD M. Eritrócitos, 
Leucócitos e Plaquetas In: BICHARD, STEPHEN J.; SHERDING, ROBERT G. Manual 
Saunders, Clínica de Pequenos Animais. 3° ed. São Paulo: Roca. 2008. p. 236-276. 

LECOINDRE, P.; CHEVALLIER, M.; PEYROL, S.; BOUDE, M.; FERRERO, R. L.; 
LABIGNE, A. Gastric helicobacters in cats. Journal of Feline Medicine and Surgery. 
2000, 2, p.19–27. 

LEIB, MICHAEL S.; DUNCAN, ROBERT B. Diagnosing Gastric Helicobacter infections 
in dogs and cats. Virginia–Maryland Regional College of Veterinary Medicine. p221-
228, março, 2005. 

LITTLE, SUSSAN E. Sistema Digestivo, Fígado e Cavidade Abdominal In: LITTLE, 
SUSSAN E. O gato medicina interna. Rio de Janeiro: Rocca, 2016. p.438-440. 

LOPES, SONIA T. A. et al. Manual de patologia clínica veterinária. UFSM - 
Universidade Federal De Santa Maria, Centro De Ciências Rurais, Departamento De 
Clínica De Pequenos Animais. 3°ed. Santa Maria. 2007.  

MARKS, STANLEY L.; ZORAN, DEBRA L. Probióticos na Medicina Felina. In: 
AUGUST, JOHN R. Medicina Interna de Felinos. 6°ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2011.  
p.109-110 

MULLER, DANIEL C. M. et al. Técnicas e sítios de coleta de medula óssea em cães 
e gatos. Ciência Rural, v. 39, n. 7, p. 2243-2251, 2009. 

QUINN, P. J. Espécies bacterianas de significado patogênico limitado. In: QUINN, P. 
J.; MARKEY, B. K.; CARTER, M. E.; DONNELLY, W. J.; LEONARD, F. C. 
Microbiologia Veterinária e Doenças Infecciosas. São Paulo: Artmed, 2007. p.217.  

REBAR, A. H.; MACWILLIAMS, P. S.; FELDMAN, B. F.; METZGER, F. L.; POLLOCK, 
R. V. H.; ROCHE, J. Guia de hematologia para cães e gatos. 1° ed. São Paulo: Roca, 
2003, p. 133-140. 

NAVARRO, CARLOS E. K. G.; PACHALY, JOSÉ R. Manual de Hematologia 
Veterinária. 1° ed. São Paulo: Livraria Varela. 1998.  

NEIGER, RETO. Sistema Gastrointestinal In: HOSKINS, JHONNY D. Geriatria e 
Gerontologia do Cão e Gato. São Paulo: Rocca. 2008. p.183-212. 

ROGERS, KENITA S. Anemia. In: ETTINGER; FELDMAN. Tratado de Medicina 
Interna Veterinária. 5° ed. Vol. 1. Rio de Janeiro: Guanabara. 2004. p. 205-210 

STENGEL, CHRISTIANE; ROBERTSON, ELISE; NEIGER, RETO. Gastrointestinal 
Endoscopy in the Cat: Equipmente, techniques and normal findings. Journal of Feline 
Medicine and Sugery. 2013, 15, p977-911. 



47 
 

TAKAHIRA, REGINA KIOMI. Medula óssea e Linfonodos. In: STOCKHAM, STEVEN 
L.; SCOTT, MICHAEL A. Fundamentos de Patologia Clínica Veterinária. 2° ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara, 2011. p.263-302. 

THOMPSON, MARK S. Diagnósticos Diferenciais na Clínica de Pequenos Animais, 
Manual em Tópicos. São Paulo: MedVet, 2008. p. 6. 

THRALL, MARY ANNA. et al. Seção Dois - Hematologia das Espécies Domésticas 
Comuns. Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária. São Paulo: Rocca. 2007. p. 
63-198.  

WEISS, DOUGLAS J. Doenças da Medula Óssea em Felinos. In: AUGUST, JOHN R. 
Medicina Interna de Felinos. 6°ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2011. p. 661-670. 

WILLARD, MICHAEL D. Doenças do Estomago. In: NELSON, RICHARD W.; COUTO, 
C. GUILLERMO. Medicina Interna de Pequenos Animais. 4° ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2010. p. 427-428. 

 

 


