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APRESENTAÇÃO 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi apresentado ao Curso de Medicina 

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

do Paraná, como requisito parcial para obtenção do título de Médica Veterinária, no 

qual foram apresentadas as atividades realizadas no período de 01 de março a 19 de 

maio de 2017 pela acadêmica Bruna Espíndola Furlaneto no Laboratório de Patologia 

Veterinária da Universidade Federal do Paraná – Campus Agrárias e na Clínica 

Veterinária Vida Livre - Medicina de Animais Selvagens localizados na cidade de 

Curitiba – PR. Ainda neste  e descreve-se relato de caso de urolitíase vesical em Cavia 

porcellus e adenocarcinoma uterino em Oryctolagus cuniculus. 

  

  



 
 

RESUMO 

 
Este trabalho de conclusão de curso descreve o relatório de estágio com as atividades 
realizadas e o demonstrativo da casuística acompanhada no Laboratório de Patologia 
Veterinária da Universidade Federal do Paraná e da Clínica Veterinária Vida Livre - 
Medicina de Animais Selvagens, além de relatar dois casos acompanhados no 
período de estágio curricular realizado de 01 de março a 19 de maio de 2017.  As 
atividades do estágio curricular foram dividas em duas especialidades, na área de 
Patologia Anatômica Veterinária onde as atividades abrangeram a realização e/ou 
interpretação de resultados de exames citológicos, histopatológicos e necropsias de 
animais domésticos e selvagens. Na área de Clínica de Animais Selvagens, foi 
realizado o acompanhamento da rotina de consultas, cirurgias, internamento e 
exames complementares, como radiografia, ultrassonografia e citologias. Neste 
contexto foi descrito o caso clínico de um porquinho-da-índia com urólito na vesícula 
urinária que foi refrataria ao tratamento inicial com vitamina C e o caso de uma coelha 
diagnosticada com adenocarcinoma uterino, que foi atendida na Clínica Veterinária 
Vida Livre – Medicina de Animais Selvagens e a análise histopatológica do útero foi 
realizada no Laboratório de Patologia – integrando as duas áreas estagiadas 
escolhidas. 
 

Palavras-Chaves: patologia veterinária, Cavia porcellus, Oryctolagus cuniculus 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar as atividades realizadas e 

casuísticas acompanhadas durante o período de estágio curricular e relatar dois casos 

clínicos, um de urolitíase em porquinho-da-índia (Cavia porcellus) e um de 

adenocarcinoma endometrial em uma coelha (Oryctolagus cuniculus).  

A urolitíase é uma doença comum em roedores, caracterizada pela formação 

de urólito no sistema urinário (TEIXEIRA, 2014; HAWKINS et al., 2009). É comumente 

diagnosticada em porquinhos-da-índia, que são animais suscetíveis à formação de 

urólitos, sendo a vesícula urinária o órgão de maior ocorrência (HAWKINS et al., 

2009). É uma enfermidade que além de causar dor, pode provocar obstrução da 

passagem de urina dependo da sua localização. Com isso pode se fazer necessária 

intervenção cirúrgica para retirada do urólito e tratamento de suporte para melhora do 

animal (TEIXEIRA, 2014). 

Adenocarcinoma uterino é uma neoplasia de característica maligna e 

metastática com origem em células glandulares do endométrio (ZEELAND, 2016; 

KENNEDY et al., 1998). É considerado raro em animais mesmo sendo relatado em 

diversas espécies. Possui prevalência alta em fêmeas da espécie Oryctolagus 

cuniculus (AGNEW e MACLACHLAN, 2017). O diagnóstico da doença pode ser 

confirmado através de exames histopatológico e imuno-histoquímico (KIM et al., 

2016). 

No Brasil, não há dados fidedignos sobre a população e produção nacional de 

coelhos domésticos (MACHADO & FERREIRA 2014), mas percebe-se um 

crescimento da cunicultura pet no país. Com isto, conhecimentos específicos para 

avaliação clínica detalhada e diagnóstico tornam-se necessários a fim de melhorar a 

qualidade de vida desta espécie, haja vista que a expectativa de vida pode chegar a 

15 anos (HARCOURT-BROWN, 2016). 

A patologia é a base científica para toda medicina, unindo as ciências básicas 

e a clínica médica. Esta área tenta explicar a etiopatogenia estudando alterações 

estruturais e funcionais nas células, tecidos e órgãos (KUMAR et al., 2010).  
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2 DADOS SOBRE O ESTÁGIO 

 

As atividades realizadas durante o estágio curricular na área de Patologia 

Veterinária abrangeram a realização e/ou interpretação de resultados de exames 

citológicos, histopatológicos e necropsias de espécies de animais domésticos e 

selvagens. Na área de Clínica de Animais Selvagens, foi realizado o 

acompanhamento da rotina de consultas, cirurgias, internamento e exames 

complementares de diagnóstico, como radiografia, ultrassonografia e citologia.  

 

2.1 ORIENTADOR ACADÊMICO 

A orientação acadêmica foi conduzida pela Professora Doutora Anderlise 

Borsoi, Médica Veterinária, responsável pelas disciplinas de Inspeção de Carnes e 

Derivados e Inspeção de Leite e Derivados do curso de Medicina Veterinária da 

Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). 

 

2.2 ORIENTADOR PROFISSIONAL 

 O estágio foi orientado pelo Médico Veterinário Dr. Renato Silva de 

Sousa, Professor do Grupo de Magistério Superior do Departamento de Medicina 

Veterinária e Responsável Técnico do Laboratório de Patologia Veterinária da 

Universidade Federal do Paraná na cidade de Curitiba e na clínica Vida Livre - 

Medicina de Animais Selvagens a orientação profissional foi realizada pela Médica 

Veterinária Petra Cristine Kirsten Lorenz, sócia administradora da clínica. 

 

2.3 HORAS DE ESTÁGIO 

 O estágio supervisionado foi desenvolvido no período de 01 de março à 28 de 

abril de 2017, cumpriu-se 40 horas semanais de carga horária o que totalizou 328 

horas de atividades no Laboratório de Patologia Veterinária do HV-UFPR e de 02 de 

maio à 19 de maio de 2017, com carga horária de 40 horas semanais, totalizando 112 

horas de na Clínica Veterinária Vida Livre – Medicina de Animais Selvagens. 

 

2.4 DADOS SOBRE OS LOCAIS DE ESTÁGIO 
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2.4.1 Laboratório de Patologia Veterinária do Hospital Veterinário da Universidade 

Federal do Paraná  

O período de estágio supervisionado foi desenvolvido no período de 01 de 

março a 28 de abril de 2017 foi no Laboratório de Patologia Veterinária, o qual se 

localizava no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná – Campus I, 

Setor de Ciências Agrárias, Departamento de Medicina Veterinária (HV-UFPR) 

estabelecido na Rua dos Funcionários, n° 1.540, Cabral, na cidade de Curitiba - PR. 

O HV-UFPR (Figura 1) oferecia para a população, além do Laboratório de Patologia 

Veterinária, serviços de Clínica Médica e Cirúrgica, Anestesiologia, Cardiologia, 

Dermatologia, Odontologia, Oftalmologia, Oncologia, Ornitopatologia, Diagnóstico por 

Imagem, Laboratórios de Patologia Clínica e Parasitologia para animais selvagens, 

domésticos e de produção. Para residentes e alunos de graduação e de pós-

graduação propiciava aprendizado, aperfeiçoamentos/aprimoramentos e pesquisas 

científicas. 

 

FIGURA 1: Vista do prédio do Hospital Veterinário da UFPR. Curitiba, 2017. 

 

 

O horário de funcionamento do Laboratório era das 07 horas e 30 minutos às 

19 horas e 30 minutos e dispunha de um residente de nível 2 (R2) e dois residentes 

de nível 1 (R1), que participavam do programa de residência do HV-UFPR, um 

colaborador (funcionário que ajudava na limpeza e organização) em sua rotina (exceto 

nas folgas ou horários de aulas) e uma monitora para as aulas práticas da disciplina 
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de Patologia Veterinária. Os materiais para exames complementares eram 

anunciados ou entregues na recepção do HV ou diretamente no Laboratório. 

O setor de Patologia Veterinária dispunha de quatro ambientes. O primeiro 

ambiente era o Laboratório (Figura 2). Destinava-se para o recebimento e 

processamento de amostras, orientação do professor e espaço de aulas práticas, 

armazenamento do laminário e cassetes de exames processados, estoque de 

materiais e produtos químicos, acondicionamento de amostras refrigeradas e 

congeladas, incluía uma área onde os estagiários podiam analisar lâminas no 

microscópio.  

 

FIGURA 2: Laboratório de Patologia Veterinária do Hospital Veterinário da UFPR. 

Curitiba, 2017. 

 

 

O segundo ambiente era dentro do próprio laboratório, era usado pelos     

residentes para pesquisa, interpretação, conclusão ou diagnóstico e escrita dos 

resultados de exames. Possuía espaço para livros, lanche, televisão acoplada a 

microscópio, impressora, microscópios, quadro de vidro para anotações, cadernos de 

registros e requisições atuais e antigos.  
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 O terceiro era a Sala de Necropsia (Figura 3), disponibilizada para realização 

de necropsias, aulas práticas de necropsias, e também recebimento e descarte de 

cadáveres na câmara fria. Dispunha de antessala para guardar vestimentas e 

acessórios, além de dois banheiros. 

 O quarto ambiente era onde se armazenava todas as amostras de material dos 

exames necroscópicos e histopatológicos realizados.  

 

FIGURA 3: Sala de Necropsia do Laboratório de Patologia Veterinária da UFPR. 

Curitiba, 2017. 

 

 

2.4.2 Clínica Veterinária Vida Livre - Medicina De Animais Selvagens  

O período de estágio foi desenvolvido no período de 02 de maio a 19 de maio 

de 2017, na Clínica Veterinária Vida Livre – Medicina de Animais Selvagens.  

A Clínica Veterinária Vida Livre – Medicina de Animais Selvagens (Figura 4) 

era especializada em animais silvestres. Foi fundada em 1998 e localizava-se na Rua 

Petit Carneiro, n° 77, Água Verde na cidade de Curitiba - PR. Ofertava serviços de 

atendimento clínico e cirúrgico, exames de diagnóstico por imagem, patologia clínica, 

internamento, hospedagem, acupuntura, vacinação, farmácia e pet-shop.  
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FIGURA 4: Clínica Veterinária Vida Livre – Medicina de Animais Selvagens. 

 

Fonte: Clínica Veterinária Vida Livre - Medicina de Animais Selvagens 

 

O corpo clínico era composto por seis médicos veterinários responsáveis pelos 

atendimentos e rotina de internamento. O horário de funcionamento com médicos 

veterinários presentes iniciava-se às 7 horas e 30 minutos para medicações de 

animais internados e encerrava-se, caso não houvesse procedimentos ou 

emergências, após o último horário de medicação entre 19 e 20 horas. Os 

atendimentos eram agendados de segunda à sexta, das 9h até às 18 horas, e sábados 

das 9 às 16 horas. Oferecia também os serviços de atendimento domiciliar e plantões 

noturnos, finais de semana e feriados.  

As instalações da clínica englobavam a recepção, dois consultórios, sala de 

radiologia com ambiente para revelação, farmácia, centro cirúrgico, biotério, banheiro, 

cozinhas, gaiolário, lavanderia, escritório e estoque, áreas para passeios de animais 

internados, biblioteca, sala de necropsia, laboratório de patologia clínica, área de 

internamento dividida em ala das aves, ala de mamíferos e ala de hospedagem e 

répteis, além de uma ala de isolamento para casos de doenças infecciosas.  
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3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

3.1 PATOLOGIA VETERINÁRIA 

As atividades práticas aconteceram no Laboratório de Patologia Veterinária do 

Hospital Veterinário da UFPR, na cidade de Curitiba. Dentro de sua rotina, cabia ao 

estagiário realizar o cadastro das requisições de exames encaminhados de acordo a 

natureza do exame que poderia ser citológico, histopatológico ou necropsia. Este 

registro era feito em um caderno específico para cada tipo de exame o qual possui 

uma capa colorida e numeração sequencial própria para o controle de amostras 

recebidas. Após serem registradas em seu devido caderno e identificadas, cada 

exame requeria uma execução diferente. 

Nos exames citológicos eram colocadas nas requisições o número do registro 

com caneta permanente de cor verde, que era igual a capa do caderno de registro de 

citologia. As lâminas já eram entregues identificadas pelo requisitante a lápis, porém 

se houvesse esparadrapo era removido e preservado A maior parte dos exames eram 

requisitados dentro do HV pelos residentes de Clínica. A coloração citológica padrão 

era Wright (Tipo Romanowsky), cobria-se a lâmina com corante deixando de 3 a 5 

minutos (pela influência da temperatura). Recobria-se a lâmina, sem remover o 

corante, com água destilada e deixava repousar durante 15 minutos. Após lavava-se 

a lâmina delicadamente em água corrente e deixava-se escorrer verticalmente. 

Quando as lâminas estavam secas eram entregues aos residentes do laboratório para 

análise. Depois de analisadas, eram arquivadas.    

Nos exames histológicos escrevia-se o número do registro com caneta 

permanente de cor azul nas requisições e os potes das amostras deviam ser 

identificados com o número de registro e data de chegada em uma etiqueta com a cor 

de caneta similar a do caderno e estar mergulhadas em formol 10%. As amostras 

ficavam fixando em formol tamponado a 10% por no mínimo 48 horas. A troca do 

formol era realizada após 24 horas de fixação e se houvesse necessidade, uma nova 

troca após 48 horas. Acompanhava-se a clivagem do material por um residente e 

anotava-se a descrição e mensuração da amostra encaminhada na própria requisição, 

exceto no caso das amostras serem provenientes de cadeia mamária, a qual possuía 

uma folha específica que era anexada. Cortava-se um fragmento para que coubesse 

em um cassete verde, identificava-se com a numeração de registro seguido de letra 
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quando houvesse mais de um cassete e guardava em um pote com formol 10% até 

seu processamento no histotécnico. A amostra que restava era colocada em uma área 

da bancada para ser arquivada. Após concluído o processo do histotécnico, incluía-

se o material, separava-se o bloco por tipo de exame e em ordem numérica junto aos 

outros blocos para que o professor responsável cortasse e fizesse as lâminas. Com 

as lâminas feitas podia-se corar conforme indicação e montá-las com as lamínulas, 

esperar secar e após direcionar aos residentes para a análise microscópica. Após o 

resultado podia-se observar a lâmina e comparar o tecido e a lesão existente.   

Para realização de necropsias, os cadáveres eram acondicionados na câmara 

fria ou geladeira até o momento da necropsia, que era sempre acompanhada pelo 

residente ou professor. A execução da necropsia possuía uma sequência comum, na 

grande maioria das espécies. A princípio devia ser observado e detectado alterações 

do estado geral do animal, o estado nutricional, presença de ectoparasitas, aspecto 

da pele/pelame ou penas, lesões e cicatrizes, deviam ser feito exame da cavidade oral 

e condição das mucosas oral, vaginal ou peniana bem como conjuntiva palpebral. 

Todos os passos eram fotografados para posterior descrição macroscópica como 

prova documentada. Após a avaliação externa, o cadáver era colocado em decúbito 

dorsal, desarticulavam-se os membros e uma incisão superficial do mento até a região 

pubiana era realizada, rebatendo-se o pênis junto à porção caudal do animal e 

contornando a vulva, no caso de fêmeas. Realizava-se uma incisão abdominal, onde 

se dissecava pele e subcutâneo, e cortava-se a musculatura para acessar a cavidade 

abdominal/celomática para visualização dos órgãos. Separava-se o baço do omento 

e removia os intestinos, que podia ou não ser feito dupla ligadura com barbante no 

duodeno após o pâncreas e no reto. Os intestinos eram posicionados em forma de 

“zig-zag” sobre fundo azul e após examinava-se o conteúdo e as mucosas, e 

coletavam-se amostras em diversas frações de toda extensão. Com a ponta da faca 

realizava-se um furo no diafragma para o teste da pressão negativa. Fígado, 

estômago, parte do duodeno e pâncreas eram retirados em conjunto após a manobra 

de Virchow. Para realizar a manobra de Virchow, a porção do duodeno até o piloro 

era aberta e pressionava-se levemente a vesícula biliar até o extravasamento de bile 

pelo esfíncter de Oddi. Separava-se fígado e diafragma do estômago e pâncreas. 

Eram feito cortes transversais no fígado e baço para exame da superfície de corte. 

Abria-se o estômago do piloro até a cárdia pela curvatura maior e examinava-se o 

conteúdo e a mucosa. 
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Com o auxílio de costótomo, cortavam-se as costelas de ambos os lados para 

acesso aos órgãos da cavidade toráxica. Incisionava-se junto aos ramos laterais da 

mandíbula, seccionando a musculatura local e com o dedo indicador ou mão, inverter 

a língua, retirando-a língua e seguindo com uma incisão em “V” invertido junto à 

inserção dos palatos. Puxando a língua, soltava-se a traqueia e o esôfago até a 

entrada da cavidade torácica, liberando também pulmão e coração. Coletava-se o par 

de glândulas tireoides e abria o esôfago o em todo o seu comprimento. Seccionava-

se a traqueia, com tesoura ao longo de toda a extensão até os principais ramos 

bronquiais de cada lobo pulmonar para examinar. Coletavam-se amostras dos lobos 

pulmonares e examinava-se a superfície de corte. Promovia-se a abertura do saco 

pericárdico e exposição do coração, que devia ser aberto pela artéria pulmonar 

expondo a luz do átrio direito e seguindo com a abertura do ventrículo direito 

margeando a coronária junto ao septo ventricular até a abertura da artéria pulmonar. 

Na sequência, realizava-se incisão no átrio esquerdo, seguindo com a abertura do 

ventrículo esquerdo também margeando a coronária esquerda junto ao septo 

ventricular até a abertura da aorta examinando as câmaras, músculos e válvulas 

cardíacas.  

Adrenais, rins, vesícula urinária e aparelho reprodutor eram removidos e 

examinados. Os rins eram abertos com um corte sagital. Eram examinados músculos, 

ossos, articulações e cabeça. A cabeça era removida na articulação atlanto-occipital 

e, em seguida, descartava-se o cadáver. Rebatia-se a pele do occipital até a região 

supraorbitária, retirava a musculatura craniana o máximo possível e com um machado 

abria-se o crânio. Várias machadadas acima das órbitas oculares, e em sentido látero-

lateral, realizava-se mais duas linhas de corte laterais fazendo com que as mesmas 

encontrem o corte transversal. Retirava-se a calota craniana e as meninges e com o 

dedo ou tesoura, retirava-se o cérebro inteiro. Caso houvesse alguma suspeita de 

lesão medular, coletava-se medula espinhal. 

O passo a passo das necropsias podia variar de acordo com a espécie e/ou 

pedidos especiais, como necropsia estética, seguindo um roteiro específico:  

 Cães e Gatos: coleta de medula óssea (fêmur) e mensuração cardíaca 

 Aves: molhavam-se as penas com álcool e procedia-se remoção das mesmas. 

Abertura da cavidade celomática era feita em “U”, analisados sacos aéreos, 

coletava-se a pele e músculo para pesquisa de possíveis parasitos. 
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 Necropsias estéticas: realizadas quando o proprietário do animal requisitava. 

Procedia-se a abertura apenas do abdome e crânio, preenchimento do corpo 

com papel e suturas das incisões. 

 Ruminantes: eram mantidos em decúbito lateral esquerdo, acesso a cavidade 

por abertura médio-lateral direita e desarticulação dos membros direitos, 

realizando-se dupla ligadura com barbante nos intestinos. 

 Equinos: eram mantidos em decúbito lateral direito, acesso a cavidade por 

abertura médio-lateral esquerda desarticulação dos membros esquerdo, 

realizado dupla ligadura com barbante nos intestinos.  

 Testudinos: precisava serrar a carapaça para acesso à cavidade celomática. 

 Primatas oriundos da Secretaria da Saúde do Estado do Paraná - SESA: além 

das amostras de órgãos padrão, coletava-se mais 4 (quatro) amostras do 

fígado, baço, rim e coração, duas delas mantidas congeladas e outras duas em 

formol 10% e 3 coletas de cérebro, uma delas in natura, todas eram entregues 

à Secretaria para que fossem feitos exames auxiliares. 

 

Os cadáveres eram descartados em bombonas e a sala devia ser limpa após a 

necropsia. A limpeza era feita com mangueira e detergente, e a cada necropsia o 

material usado era lavado. Os cadáveres eram descartados em bombonas e a sala 

devia ser limpa após a necropsia. A limpeza era feita com mangueira e detergente, e 

a cada necropsia o material usado era lavado.  

Foi possível realizar e aprimorar as técnicas de necropsia em diferentes 

espécies de animais, tais como a necropsia realizada em um exemplar de girafa, 

macho (Figuras 5, 6, 7 e 8) que veio a óbito durante anestesia para avaliação e 

casqueamento. Aperfeiçoamento de incisão renal e abertura de crânio e coração de 

pequenos e grandes animais, e realizar extração de medula espinhal em um cão da 

raça Dog Alemão. 
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FIGURA 5: Descarregando girafa na porta de entrada da Sala de Necropsia do 

Laboratório de Patologia Veterinária da UFPR. 

 

Fonte: Fotos cedidas pelo Laboratório de Patologia Veterinária da UFPR. 

 
FIGURA 6: Girafa (Giraffa sp.), macho. 

 

Fonte: Fotos cedidas pelo Laboratório de Patologia Veterinária da UFPR. 
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FIGURA 7: Autora realizando avaliação macroscópica dos intestinos de Giraffa sp.. 

 

Fonte: Fotos cedidas pelo Laboratório de Patologia Veterinária da UFPR. 

 
FIGURA 8: Glândulas adrenais de Giraffa sp. (adrenal esquerda com nódulo de 

aproximadamente 6,0 x 5,0 cm de diâmetro indicado pela seta amarela). 

 

Fonte: Fotos cedidas pelo Laboratório de Patologia Veterinária da UFPR. 
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Durante a necropsia eram coletados fragmentos dos órgãos no tamanho médio 

de 4 cm³ de diâmetros e fixados no formol 10% para análise histopatológica. No caso 

de tecidos calcificados, o material era descalcificado antes do processamento, já os 

olhos eram fixados em Davidson. Alguns fragmentos poderiam ser encaminhados sem 

conservantes ou fixadores para exames complementares caso houvesse 

necessidade, como a identificação de parasitas. Os potes onde os fragmentos de 

órgãos eram acondicionados deviam ser identificados com o número de registro e data 

de chegada com uma etiqueta com a cor de caneta similar a do caderno, que para 

necropsias era vermelho. Usava-se cassetes de cor branca ao invés de verde e a 

clivagem poderia ser feita por estagiário. A identificação dos cassetes seguia uma 

ordem padrão e o corte do órgão devia ser feito de forma que abrangesse capsula e 

parênquima do órgão. A ordem de identificação dos cassetes era A- Pulmão, B- 

Coração, C- Fígado, D- Rim, E- Baço, F- Órgãos Tubulares / Pâncreas, G- Glândulas 

diversas, H- Cérebro, I- Outros. Os passos seguintes eram iguais ao processamento 

do material de exame histopatológico.  

O processamento das lâminas de amostras dos exames histopatológicos e 

necroscópicos iniciava-se no histotécnico, onde os cassetes (no máximo 18) eram 

colocados em uma cuba, com o primeiro álcool (50%) e posicionava-se a seta 

vermelha do controlados de tempo na posição 15:30, ligando a estufa e os motores e 

ao final do processo incluía-se o material quando a seta vermelha estava na posição 

7:30. Esperava-se 1hora e 30 minutos para o histotécnico girar e colocar a segunda 

cuba no primeiro álcool (50%), ao final do processo passava manualmente a cuba 

para parafina 02 e incluía 1h30min após a inclusão da primeira cuba. O processo 

levava uma média de 17 horas, por este motivo era colocado no final da tarde para no 

dia seguinte dar continuidade. Era necessário reabastecer o histotécnico, sempre 

mantendo a mesma ordem (Figura 9), quando o nível dos líquidos estiver abaixo de 

800ml. Era feito a substituição dos álcoois 50, 70, 80, 90%, completava o primeiro 

álcool 100% com álcool 100% do segundo até 900 ml e o segundo álcool 100% com 

álcool absoluto novo. O primeiro xilol era completado com o xilol do segundo até 900ml 

e no segundo xilol era usado xilol novo. A primeira parafina trocava pela parafina da 

segunda e usava parafina nova em lentilha na segunda parafina.  

 

 
 



29 

 
 

FIGURA 9: Sequência Histotécnico Carrossel. 

 

 

Os cassetes retirados do histotécnico eram incluídos em cima de uma placa 

aquecida com o auxílio de uma pinça previamente aquecida e emblocavam-se com 

parafina líquida, que encontrava-se guardada na estufa. O pedaço de tecido era 

emblocado exatamente como estava acondicionado no cassete, esperava-se resfriar 

e a parafina solidificar para removê-los da fôrma.  

Após a microtomia do bloco e confecção das lâminas, as mesmas eram 

coradas. A coloração de rotina feita para análise de tecidos era Hematoxilina-Eosina. 

Para iniciar, o estojo era deixado na estufa mergulhado no primeiro xilol 01 por 10 

minutos e após colocado no segundo xilol 02 por mais 10 minutos para desparafinar. 

Imediatamente após desparafinar, seguindo uma sequência padrão (Figura 10), no 

interior da capela o estojo era banhado 10 vezes no álcool 01, 10 vezes no álcool 02, 

4 banhos na água destilada e deixava-se 1 minuto mergulhado na hematoxilina. 

Banhava-se 4 vezes na água destilada, 3 banhos na água amoniacal, trocava-se a 

água destilada e lavava-se mais 4 vezes na água. Mergulhava-se em Eosina por 

metade do tempo que o estojo ficou no corante Hematoxilina, continuava-se banhando 

10 vezes no álcool 03, 10 banhos no álcool 04, 5 banhos no álcool 05, 10 banhos no 

xilol 03, 10 banhos no xilol 04 e mais 5 banhos no xilol 05, onde era mantido até a 

montagem das lâminas. Alguns tecidos precisavam de coloração especial, como Azul 
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da Prússia que tinha o mesmo processo de coloração. O corante precisava ser feito 

para o uso e depois descartado, as vidrarias utilizadas eram lavadas. 

 

FIGURA 10: Sequência das cubas de coloração. 

 

 

Para montagem das lâminas era usado uma gota de Entellan® sobre as 

lamínulas e fixava-se em cima do tecido na lâmina, retirando toda bolha de ar que 

houvesse, esperava-se secar para poderem ser analisadas pelos residentes. A leitura 

de lâminas e escrita do resultado era feita com o auxílio dos residentes e corrigidos 

pelo professor responsável.  

O arquivamento dos cassetes que já haviam sido cortados e lâminas lidas eram 

realizadas em caixas seguindo ordem numérica de acordo com cada tipo de exame. 

  

3.1.1 Casuística no Laboratório de Patologia Veterinária do Hospital Veterinário da 

Universidade Federal do Paraná 

Durante o período de estágio foram acompanhados exames citológicos, que 

representaram a maior parte da rotina, seguido de exames histopatológicos e 

necropsias (Tabela 1). 
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Tabela 1 . Atividades desenvolvidas durante o estágio no Laboratório de Patologia 
Veterinária da UFPR. Curitiba, 2017. 
 

 

 

 

Dentre os exames necroscópicos houve a prevalência de cães, seguido por 

gatos, bugios, garças, coelhos. As demais espécies estão representadas na Figura 

11. 

 

FIGURA 11: Espécimes necropsiadas durante o período de estágio curricular no 

Laboratório de Patologia Veterinária – UFPR. Curitiba, 2017. 

 

 

Foram realizadas necropsias de animais encaminhados pela Secretaria da 

Saúde do Estado do Paraná (SESA) para saber a causa mortis, sendo a grande 

maioria primata (Figura 12 e 13).  
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FIGURA 12: Necropsias realizadas em Primatas oriundos da SESA-PR. 

 

  

FIGURA 13: Primatas (A. Cebus apella; B. Callithrix penicilata; C. Alouatta guariba). 

 

Fonte: Fotos cedidas pelo Laboratório de Patologia Veterinária da UFPR. 

 

A maior quantidade de amostras recebidas para exame histopatológico foi de 

cães, seguida de cavalos, ratos, gatos, bugios, leões, tamanduás e coelhos (Figura 

14). 

 

SESA 
14 
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FIGURA 14: Histopatológicos realizados durante estágio no Laboratório de Patologia 

Vterinária da UFPR. Curitiba, 2017.   

 

 

3.2 CLÍNICA MÉDICA DE ANIMAIS SELVAGENS  

Durante o período de estágio realizado na Clínica Veterinária Vida Livre – 

Medicina de Animais Selvagens foi acompanhada as áreas de: clínica médica, 

cirúrgica, exames complementares, como exames de imagem e necropsia, 

internamento e necropsia, inerentes a animais selvagens.  

A rotina iniciava-se no internamento, mas os estagiários curriculares seguiam 

uma escala diária de onde iriam exercer as atividades, que foram dividas em 

internamento e consultas. No internamento, eram colocados cercados no pátio, exceto 

quando chovia muito, para o passeio de coelhos, porquinhos-da-índia, fornecendo 

água e comida. 

Era realizada limpeza do fundo das gaiolas/recintos e troca do alimento dos 

animais hospedados, aves e mamíferos. Logo após, todos os bebedouros eram 

recolhidos e lavados com esponja, iodopovidona e água. Após a limpeza, a água, que 

era fervida previamente, era reposta e, caso necessário, colocava-se a medicação 

prescrita, sendo então devolvido às gaiolas. A ração e/ou mistura de sementes dos 

animais eram fornecidas após limpeza dos comedouros, frutas eram cortadas e 

distribuídas para os animais frutívoros ou onívoros, e verduras lavadas e distribuídas 

para os animais.   

  A contenção física dos animais internados era realizada, para que as 
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medicações prescritas fossem administradas ou procedimentos como limpeza de 

ferimentos, drenagem de abcesso e curativos. 

 Para inalação de aves, eram retirados comedouros, bebedouros e fundo, 

cobria-se a gaiola com saco plástico e fixava-se o tubo do inalador na gaiola, onde o 

animal permanecia por 15 minutos. O aparelho era lavado ao final de cada uso. Para 

os mamíferos a inalação era feita em caixa plástica com a tampa semiaberta. Após 

limpeza e medicações, varria-se e passava rodo no chão do internamento. Faziam-se 

os mesmos procedimentos na sala de isolamento.  

Pela manhã, era oferecido alimento aos cágados, conforme tabela pré-

estabelecida pelo médico veterinário. Se o aquário do réptil estivesse com água turva 

fazia-se a troca. Banhos de água com PVPI eram feitos apenas com indicação do 

médico veterinário. Algumas medicações orais podiam ser feitas pelos estagiários, 

como probióticos, que seguiam a prescrição diária descritas na ficha clínica do 

paciente, e sempre se assinava o nome na tarefa executada.  

Os animais que estavam no pátio deviam ser cobertos para protegê-los contra 

o sol forte no período da tarde e recolhidos às 17 horas. Observar se os animais do 

biotério estavam com água e comida suficientes para o período da noite. Ao final do 

dia, devia ser anotado na ficha de internamento se os animais internados/hospedados 

haviam comido e o estado das fezes, verificar água e comida, trocar fundo da gaiola. 

Algumas medicações poderiam ser puxadas na seringa e aplicadas em animais que 

pertenciam à clínica sob a supervisão de um veterinário. Ajudava-se na contenção 

dos animais para a medicação da noite, verificar travas, tampar as gaiolas com 

cobertas, trancar as portas do internamento, lavar as seringas e colocá-las para ferver, 

após organizá-las na bandeja. 

Animais que ficariam internados/hospedados tinham identificados cada item 

pertencente do animal ou da clínica com nome e função e a gaiola com nome, espécie, 

ficha clínica, suspeita. Animais suspeitos de doenças infectocontagiosas eram 

alojados na sala de isolamento. Quando os animais recebiam alta médica ou 

continuavam o tratamento em casa, as gaiolas e potes eram lavados na lavanderia, e 

os panos usados para contenção eram colocados no cesto para lavagem. 

Em caso de óbitos, comunicava-se o veterinário e após diagnóstico 

embrulhava-se e identificava o cadáver com o nome do animal, colocando no 

refrigerador. Necropsias poderiam ser feitas após autorização do proprietário, e ao 
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final do exame devia-se fazer a limpeza dos materiais e descarte dos resíduos em lixo 

apropriado e colocados no freezer até a remoção por empresa terceirizada. 

As áreas acompanhadas dentro da rotina de consultas foram de:  

a) Clínica médica: acompanhamento de consultas, contenção do animal para 

avaliação e discussão de diagnóstico e tratamento. 

b) Clínica cirúrgica: auxiliar na preparação do paciente para o procedimento, 

discussão de protocolos anestésicos, realização da MPA - Medicação Pré 

Anestésica, preparação da sala e dos instrumentos anestésicos, acompanhar 

(Figura 15) ou auxiliar na cirurgia e pós-operatório.  

c) Exames complementares: contenção do paciente para realização da tricotomia 

e do exame ultrassonográfico (Figura 16). Para o exame radiográfico era 

necessário à utilização de paramentação especifica antes de posicionar o 

animal, identificar com data e número da ficha clínica, a revelação das imagens 

era feita de forma manual e discussão do diagnóstico com o médico veterinário 

especialista. A clínica realizava exames laboratoriais como 

coproparasitológico, swab da cavidade oral, entre outros. 

 

FIGURA 15: Papagaio verdadeiro (Amazona aestiva). A. Lesão em cavidade 

celomática. B. Bandagem após procedimento.  
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FIGURA 16: À esquerda, contenção de coelho e, à direita contenção de porquinho-

da-índia, ambos para realização de exame ultrassonográfico. 

 
 

 

 

3.2.1 Casuística na Clínica Veterinária Vida Livre – Medicina de Animais Selvagens 

As atividades relacionadas ao período de estágio obrigatório na clínica 

veterinária Vida Livre – Medicina de Animais Selvagens está apresentada na Tabela 

2.  

 

TABELA 2 . Atividades desenvolvidas durante o estágio na Clínica Veterinária Vida 

Livre – Medicina de Animais Selvagens. Curitiba, 2017. 

 

Atividade Execuções 

Acompanhamento Clínico - Consultas 30 animais acompanhados 
Acompanhamento Clínico - Internamento 61 animais acompanhados 
Procedimentos cirúrgicos 6 acompanhamentos; 2 auxiliações 
Ultrassonografia 7 exames 
Radiografia 4 exames 
Citologia 1 exame 
Biópsia 1 exame 
Necropsia 2 exames 
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Durante os atendimentos foi realizado punção aspirativa por agulha fina, guiado 

por ultrassonografia em um porquinho-da-índia e feito esfregaço em lâmina com a 

amostra e encaminhado para exame no Laboratório de Patologia do HV-UFPR. Foram 

acompanhadas 8 procedimentos cirúrgicos (Tabela 3), sendo 2 cirurgias, uma de 

ovariosalpingohisterectomia e a outra foi cistotomia com retirada de urólito da vesícula 

urinária como auxiliar. 

 

TABELA 3 . Procedimentos cirúrgicos acompanhados durante estágio na Clínica 

Veterinária Vida Livre – Medicina de Animais Selvagens. Curitiba, 2017. 

 

 A maior ocorrência de atendimentos em consultório foram aves (56%), seguido 

de mamíferos (37%) e répteis (7%), representado na Figura 17. A casuística de 

consultas e internamento acompanhadas durante o período de estágio estão 

demonstradas nas Figuras 18 e 19.  

 

FIGURA 17: Classes de espécies atendidas na rotina de consultas na Clínica 

Veterinária Vida Livre – Medicina de Animais Selvagens. Curitiba, 2017. 

 

 

56%
37%

7%

Espécies acompanhadas em Consultas

Ave

Mamífero

Réptil

Procedimento Cirúrgico Execuções Espécies 

OSH 1 Oryctolagus cuniculus 
Orquiectomia 3 Oryctolagus cuniculus 
Gastrocentese 1 Chinchila lanigera 
Desgaste dentário 1 Chinchila lanigera 
Cistotomia e retirada de urólito 1 Cavia porcellus 
Sutura 1 Amazona aestiva 
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FIGURA 18: Casuística de quadros clínicos das consultas acompanhadas na Clínica 

Veterinária Vida Livre – Medicina de Animais Selvagens. Curitiba, 2017. 

 

 

FIGURA 19: Casuística de quadros clínicos na rotina de internamento acompanhadas 

na Clínica Veterinária Vida Livre – Medicina de Animais Selvagens. Curitiba, 2017.  
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4  UROLITÍASE VESICAL 

 

4.1  REVISÃO DE LITERATURA 

A urolitíase acomete diversas espécies como ratos, camundongos, coelhos, 

chinchilas, ferrets, cães, gatos (ZHOU et al., 2017; TEIXEIRA, 2014; MARTEL-

ARQUETTE e MANS , 2011; ROGERS et al., 2011). É uma doença caracterizada pela 

presença de cálculo no trato urinário, diagnosticada com frequência em porquinhos-

da-índia (VELLA, 2012; HAWKINS et al., 2009; HOLOWAYCHUK, 2006). 

Porquinhos-da-índia são suscetíveis à formação de urólitos (DOKUZEYLÜL et 

al., 2013; HOEFER, 2006), podendo acometer machos e fêmeas (HAWKINS et al., 

2009).  

O local mais comum de formação de urólitos é na vesícula urinária, mas pode 

afetar qualquer ponto ao longo do trato urinário destes animais, incluindo rins, 

ureteres, e uretra (DOKUZEYLÜL et al., 2013; VELLA, 2012; HAWKINS, et al., 2009; 

HOEFER, 2006), 

A urolitíase não possui etiologia totalmente esclarecida em cobaias (HAGEN et 

al., 2014), para Hoefer (2006) estaria relacionada à concentração de íons e cristais na 

urina e à agregação de cristais. Embora as causas não sejam completamente 

compreendidas (PIZZI, 2009) diversos fatores foram associados à síntese de urólitos, 

tais como a baixa ingestão de água (RICHARDSON, 2000), dieta rica em cálcio 

(HOLOWAYCHUK, 2006; STIEGER et al., 2003) e predisposição genética (RIGGS, 

2008). Outra etiologia possível para a formação do urólito seria conglomerados de 

bactérias resultantes de uma infecção no trato urinário favorecendo a cristalização 

(STIEGER et al., 2003). A urina desta espécie é naturalmente alcalina e pode conter 

cristais de fosfato e carbonato que geralmente não causam problemas, mas se houver 

fatores predisponentes pode favorecer a formação petrosa (HOLOWAYCHUK, 2006).  

Os minerais mais comumente encontrados em urólitos são carbonato de cálcio, 

estruvita (fosfato de amônio e magnésio), fosfato de cálcio, oxalato de cálcio, cistina, 

urato de amônio, calcita, apatite, podendo apresentar-se puro ou acompanhado de 

outros minerais (HAWKINS et al., 2009; HOEFER, 2006). Nas análises promovidas 

por Hawkins et al. (2009), foram detectados vários tipos de cristais em sedimentos de 

urina de porquinhos-da-índia, mas a grande maioria dos cálculos apresentaram-se 

compostos por 100% de carbonato de cálcio.  
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Porquinhos-da-índia podem mascarar demonstrações de dor ou desconforto e 

os sinais clínicos de enfermidades podem ser sutis ou percebidos tardiamente devido 

ao comportamento primitivo de presa (VELLA, 2012; HOEFER, 2006). Animais 

diagnosticados com urolitíase apresentaram sinais clínicos como letargia, hiporexia, 

perda de peso, anúria, estrangúria, hematúria, piúria e uma postura encurvada e 

bruxismo, além de dor à palpação (DOKUZEYLÜL et al., 2013; ESHAR et al. 2013;  

RICHARDSON, 2011; HAWKINS et al., 2009; PIZZI, 2009; HOLOWAYCHUK, 2006).  

O diagnóstico de urolitíase em roedores é baseado nos exames radiográfico e 

ultrassonográfico (MARTEL-ARQUETTE e MANS, 2016; TEIXEIRA, 2014; 

RICHARDSON, 2000; HAWKINS et al., 2009).   

O tratamento de eleição para urolitíase é a remoção cirúrgica, através de 

uretrotomia, cistotomia ou amputação do pênis (MARTEL-ARQUETTE e MANS, 2016; 

TEIXEIRA, 2014; HAWKINS et al., 2009). A remoção de pequenos cálculos através 

de cistoscopia transuretral é um método de tratamento pouco invasivo podendo ser 

efetuado em cobaias fêmeas (WENGER e HATT, 2015). Tratamento suporte faz-se 

necessário, promovido com antibioticoterapia, fluidoterapia e suplementação de 

vitamina C (MARTEL-ARQUETTE e MANS, 2016; TEIXEIRA, 2014).  O prognóstico é 

reservado devido a probabilidade de recidivas (MARTEL-ARQUETTE e MANS, 2016; 

HAWKINS et al., 2009; JOHNSON-DELANEY, 1998).  

Manejo nutricional com diminuição do teor de cálcio e aumento de fibras, 

acesso gratuito à água fresca, preferencialmente em bebedores de mamilo 

(BALSIGER et al.,2016), tendem a contribuir na prevenção da urolitíase (TEIXEIRA, 

2014; JOHNSON-DELANEY, 1998).  

 

4.2  RELATO DE CASO CLÍNICO 

Foi atendida na Clínica Veterinária Vida Livre – Medicina de Animais Selvagens 

em maio de 2017 um porquinho-da-índia com 4 anos de idade, fêmea, 910g de massa 

corporal, com histórico de hematúria e áreas alopécicas. Ao exame clínico, observou-

se alopecia em região de flanco esquerdo e torácica bilateral e notou-se desconforto 

à palpação em hipogástrica, acreditado como sinal de dor. Percebeu-se que animal 

perdeu 220g de peso corporal desde sua última consulta de rotina no mês de março 

do mesmo ano. Proprietário relatou  em consulta anterior, que oferecia frutas, verduras 

folhosas de cor verde escuro, como a couve, ração e cenoura e banhava animal com 
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shampoo e condicionador Pantene®. Foi realizado exame ultrassonográfico (Figuras 

20 e 21), apresentando imagens compatíveis com cistite, urolitíase e cisto ovariano. 

 

FIGURA 20: Realização de exame ultrassonográfico na paciente (Cavia porcellus). 

 

 

FIGURA 21: Imagens ultrassonográficas (A. Vesícula urinária com parede espessada, 

conteúdo ecogênico e pontos hiperecóicos ao lúmen. B. Presença de urólito de 

aproximadamente 0,26 cm).  

 

  

Solicitou-se internamento, no qual se estipulou tratamento inicialmente a base 

de vitamina C, enrofloxacino 10%, dexametasona, diazepan e fluidoterapia com 

Ringer com Lactato associado a complemento vitamínico. Foi administrada dose única 
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de ivermectina devido suspeita de sarna . Repetiu-se exame ultrassonográfico 2 dias 

depois para conferir o urólito, e foi observado aumento de tamanho, 0,87cm (Figura 

22). Recomendado procedimento cirúrgico para remoção do urólito. 

 

FIGURA 22: Imagem ultrassonográfiaca de úrólito de aproximadamente 0,87 cm. 

 

 

Foi realizada cistotomia para retirada de urólito na vesícala urinária. Feito 

tricotomia e antissepsia com clorexidine 2%. Realizada incisão retroumbilical de 

aproximadamente 2 cm em pele e incisão em estocada em peritôneo para acesso a 

cavidade peritoneal. Era possível sentir o cálculo à palpação da vesicula urinária que 

estava hiperêmica, vazia e espessada. Realizada ancoragem bilateral com fio 

categute para elevação da vesícula e após incisão com bisturi (Figura 23). Foi retirado 

conteúdo sanguinolento e pequenos cristais com auxílio de uma seringa de 1 ml, e 

também um urólito de 0,5 cm de consistência pétrea (Figura 24). Usado sonda para 

avaliar presença de cálculo, cristais ou plug na uretra, não havendo obstrução durante 

a passagem. Feito lavagem da vesícula e fechamento com Vicryl® 5-0 em pontos 

simples isolados na prieira camada e contínuo simples na segunda camada. Não 

houve vazamentos na execução do teste com soro fisiológico. Incisão de pele e 

musculaura aumentada cranialmente para avaliação de ovário direito, observado 
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presença de cistos. Síntese de peritôneo, musculatura e subcutâneo em padrão 

Sultam com Vicryl® 4-0, para pele usou-se padrão Wolff com fio nylon. A MPA 

(medicação pré-anestésica) efetuada foi diazepam, cetamina e meloxican 2% 

anestesia com cloridrato de dexmedetomidina e manutenção com isofluorano, ao 

término do procedimento foi usado reversor do sedativo dexmedetomidina, cloridrato 

de atipamezole. 

 

FIGURA 23: Incisão com bisturi em vesícula urinária. 
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FIGURA 24: Urólito vesical de Cavia porcellus. 

 

 

Durante período de internamento, animal estava apático, com hiporexia, e 

defecando pouco. Após a cirurgia, limpeza da ferida era feita à base de clorexidine, 

alimentação com papinha (água, ração e verduras verdes batidos no liquidificador) e 

suco verde (verduras verdes batidas com água no liquidificador) e o tratamento 

medicamentoso realizado foi: RL, mercepton, enrofloxacino 10%, probiótico, 

Buscopan® e cloridrato de ranitidina. Foi realizado sondagem pela uretra para 

lavagem com soro fisiológico da vesícula urinária. Começou a apresentar gás no trato 

gastrointestinal, feito óleo mineral, simeticona e cloridrato de metaclopramida. 

Apresentou sangue na urina antes e depois da cirurgia. Apresentou tremores, foi 

embrulhada em coberta e mantida em ambiente aquecido, mas veio a óbito logo 

depois, 10 dias após procedimento cirúrgico. Não foi possível realizar necropsia do 

animal. 

O resultado da análise do urólito verificou presença de Carbonato de Cálcio, 

Fosfato de Magnésio, urato de Amônio e urato na composição química. 

 

4.3 DISCUSSÃO 
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A presença de urólitos em porquinhos-da-índia pode ocorrer em ambos os 

sexos, mas chama-se atenção no estudo de Hawkins et al. (2009) onde 40% dos 

casos ocorreram em fêmeas e destas, 45% dos cálculos foram encontrados na 

vesícula urinária. Isto mostra uma frequência na ocorrência de urólito semelhante a 

da paciente.  

A hematúria é um achado clínico mais comum em animais com urolitíase 

(MARTEL-ARQUETTE e MANS, 2016; HAWKINS et al., 2009). Além da hematúria a 

porquinha-da-índia apresentou perda de peso, dor à palpação, disúria e vocalização. 

A confirmação de urólito vesical foi realizada através de ultrassonografia. O 

exame ultrassonográfico além de determinar o número de urólito e a sua localidade 

pode observar o comprometimento do trato urinário, como hidronefrose (JOHNSON-

DELANEY, 1998) e cistite. O exame radiográfico pode diagnosticar urólitos já que a 

maior parte é radiopaca (JOHNSON-DELANEY, 1998). A cistoscopia transuretral 

também pode ser usada como diagnóstico adicional para a avaliação do trato urinário 

inferior de cobaias femininas, pois permite uma visão ampliada do lúmen da uretra e 

da vesícula urinária (WENGER e HATT, 2015).  

A discrepância de tamanho do urólito observada nas imagens 

ultrassonográficas pode estar relacionado à aderência de sedimentos ou plug urinário 

presentes na vesícula urinária ao urólito, dissolvendo-se por ação mecânica em 

consequência da palpação da vesícula urinária durante a cirurgia.  

A vitamina C deve ser suplementada na dieta de porquinhos-da-índia devido à 

incapacidade de converter a glicose em ácido ascórbico (TEIXEIRA, 2014; VELLA, 

2012). A acidificação da urina incrementando alimentos ácidos ou complementando a 

dieta com vitamina C pode dissolver cálculos pequenos ou reduzir a formação de 

urólitos (RICHARDSON, 2000). O tratamento inicial neste caso foi a base de vitamina 

C por via oral, mas a paciente continuou apresentar hematúria e uma nova 

ultrassonografia foi feita e percebeu-se que o urólito havia aumentado de tamanho.  

Pode ser necessário alimentação forçada para porquinhos-da-índia 

criticamente doentes (TAMURA, 2010), neste caso realizou-se papinha e suco verde 

forçado. 

O início do tratamento foi medicamentoso, porém sem sucesso. Foi necessário 

procedimento cirúrgico para a retirada do urólito vesical, através da técnica de 

cistotomia. Foi mantido antibioticoterapia para controle da cistite e suplementação de 

vitamina C, conforme Teixeira (2014). Wenger e Hatt (2015) e Pizzi (2009) afirmam 
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que a remoção de urólitos por cistoscopia transuretral em cobaias fêmeas é menos 

invasiva e mais rápida do que a cistotomia. 

Martel-Arquette e Mans (2016) relata que a cistotomia para remoção de urólitos 

foi realizada com sucesso em chinchilas, mas os casos de hidropropulsão dos cálculos 

uretrais na bexiga urinária e a cateterização da uretra não tiveram êxito. A técnica de 

hidropropulsão pode ser considerada em casos de obstrução ureteral completa com 

necessidade de intervenção imediata para aliviar a pressão urinária no rim e quando 

a cirurgia não pode ser realizada, devido ao estado geral de saúde do paciente. O 

caso descrito por Eshar et al. (2013) relacionado ao uso da hidropropulsão em um 

porquinho-da-índia aliviou apenas parcialmente a obstrução promovida pelo urólito.  

A hipotermia é normalmente vista em cobaias, por isto é vital avaliar a 

temperatura corporal (BAMENT, 2015). A temperatura não foi aferida com 

termômetro, mas o animal foi mantido durante todo internamento em ambiente 

aquecido. No dia do óbito, estava com o corpo mais gelado e apresentando tremores 

um pouco antes de morrer e foi embrulhada em coberta para melhor aquecimento e 

mantida sobre bolsa de sementes aquecida. Um dia antes de morrer a paciente 

apresentou constipação e flatulência, sendo tratado com simeticona, ranitidina, 

metaclopramida e óleo mineral. A causa mortis da paciente não foi esclarecida. 

Gastrite ou sepse são possíveis hipóteses da causa do óbito na paciente, porém não 

houve a possibilidade de confirmação, pois o proprietário não autorizou exame 

necroscópico. 

Os urólitos de cobaias analisados no estudo de Hawkins et al. (2009) continham 

carbonato de cálcio em sua composição. Em porquinhos-da-índia e coelhos, o cálcio 

e o magnésio são excretados através dos rins e quando a ingestão oral destes 

minerais é elevada pode desenvolver a cristalúria (STIEGER et al., 2003) tornando 

propensos ao desenvolvimento de urólitos compostos de cálcio (CLAUSS et al., 2012). 

A composição mineral do urólito deste relato era constituída de diversos minerais 

agrupados tais como carbonato de cálcio, fosfato de magnésio, urato de amônio e 

urato. Stieger et al. (2003) relata que em uma cobaia o urólito do ureter era composto 

de 100% de calcita e considerando o resultado de testes microbiológicos que a 

atividade de urease de Escherichia coli e Bacillus pasteurii é a principal causa de 

formação deste tipo de urólito. 

A formação de urólitos estaria relacionada à concentração e agregação de 

cristais na urina (Hoefer, 2006), e a baixa ingestão de água pode diminuir a produção 
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urinária e assim aumentar a concentração da urina predispondo a formação de 

urólitos. Balsiger et al. (2016), recomenda bebedores de mamilo para cobaias pois 

este pode ser uma ferramenta para aumentar a ingestão de água. Os resultados do 

experimento de Hagen et al. (2014) indicaram que os bebedores de mamilo cobaias 

podem satisfazer suas necessidades de água potável. A fim de evitar urolitíase, faz-

se o manejo da dieta diminuindo o teor de cálcio e aumentando o teor de fibras 

(TEIXEIRA, 2014). 
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5  RELATO DE CASO 1: ADENOCARCINOMA UTERINO 

 

5.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Os coelhos podem sofrer de diferentes tipos de neoplasias (PEGGY et al., 

2012). As neoplasias são classificadas de acordo com o seu local de origem 

(glandular, óssea, pulmonar), o tipo de tecido envolvido (epitelial ou mesenquimal), e 

o comportamento de crescimento das células neoplásicas (benigno ou maligno) 

(ZEELAND, 2016; PEGGY et al., 2012). O adenocarcinoma uterino origina-se das 

células do epitélio glandular do endométrio, é um tumor de crescimento lento com 

características maligna e metastática (ZEELAND, 2016; KENNEDY et al., 1998). 

O adenocarcinoma do endométrio é considerado raro em animais, apesar de 

ter uma alta prevalência em coelhas (AGNEW e MACLACHLAN, 2017). Já foi descrito 

também em outras espécies domésticas, como na gata, cadela, vaca, porca (CUNHA, 

2016; KATKIEWICZ e WITKOWSKI, 2014; HARMON et al., 2004).  

O adenocarcinoma uterino endometrial é o tumor mais comum em coelhas, 

sendo as principais ocorrências em animais com mais de 3 anos de idade com uma 

incidência que pode chegar 80% em animais com mais de 4 anos (MORAILLON et al., 

2013; NASRIN et al.,  2012; PEGGY et al., 2012; HEATLEY e SMITH, 2004). Em 

diferentes raças já foram relatados acometimentos, tais como Nova 

Zelândia(QUEVEDO et al., 2015), Lionhead (KIM et al., 2016), Tan, Dutch, French, 

Silver, Havana, Rex, Lebre Belga, e em coelhos de pelo marte,  Inglês, chinchila, 

beveran, sable, Himalaia (HABLOLVARID et al., 2006; HEATLEY e SMITH, 2004). 

O desenvolvimento do adenocarcinoma uterino não está totalmente 

esclarecido, mas comparado ao cancro do endométrio humano que é associado com 

hiperplasia glandular, o cancro de útero de coelho está associado com atrofia senil, 

onde o endométrio com o avanço da idade, acaba perdendo células e aumentando a 

quantidade de colágeno (KIM et al., 2016; MORAILLON et al., 2013; BABA e VON 

HAAM, 1972). Em comparação com a evolução que ocorre na mulher, pode vir 

acompanhado por anomalias endometriais, tais como endometriose, papilar, cística e 

hiperplasia adenomatosa, endometrite, piometrite e atrofia senil (MORAILLON et al., 

2013; PEGGY et al., 2012; NASRIN et al.,  2012. Alguns distúrbios estão relacionados 

com carcinoma endometrial do coelho, tais como nanismo, toxemia da gravidez e 

peseudogestação. (KIM et al., 2016; BABA e VON HAAM, 1972) 
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A metástase ocorre lentamente e se dá por disseminação local no peritônio, 

fígado e outros órgãos abdominais, ou por disseminação hematogênica a locais 

distantes, como o pulmão, cérebro, pele ou ossos (HARCOURT-BROWN, 2016; 

MORAILLON et al., 2013). 

A neoplasia uterina pode passar despercebida, pois detecção dos sinais 

clínicos pode ser um tanto retardada, entre 6 a 10 meses (ZEELAND, 2016). 

Fertilidade diminuída, retenção fetal, aborto e redução do tamanho da ninhada são 

distúrbios reprodutivos percebidos primeiramente em coelhas reprodutoras em 

decorrência do acometimento endometrial (QUEVEDO et al., 2015; HEATLEY e 

SMITH, 2004).  

Os sinais quando percebidos, na maioria dos casos de animais de estimação, 

são de hematúria e/ou descarga vulvar sanguinolenta ou não (KIM et al., 2016; Walter 

et al. 2010) e não tão comum mas também notado é um leve  aumento da glândula 

mamária (ZEELAND, 2016) 

Em casos mais severos depressão, anorexia, perda de peso, dispneia (no caso 

de metástase pulmonar) ou claudicação (no caso de metástase óssea) podem estar 

presentes. (ZEELAND, 2016; MORAILLON et al., 2013; HEATLEY e SMITH, 2004). 

O diagnóstico de adenocarcinoma de útero pode ser baseado na história e 

exame clínico do paciente, principalmente pela palpação de massa em região 

hipogástrica (ZEELAND, 2016). Radiografia e ultrassonografia são utilizadas para 

avaliar a parede uterina (WOODHOUSE E HANLEY, 2011) e ressonância magnética 

são usados como exames auxiliares (MATEO et al., 2015). Laparotomia exploratória 

seguido de análise histológica e imuno-histoquímica das células glandulares do 

endométrio confirmam a suspeita de adenocarcinoma (KIM, et al., 2016).  

Vários diagnósticos diferenciais devem ser levados em conta, pois existem 

outros tipos de tumores uterinos, tais como tumor maligno misto de Mullerian, 

carcinossarcoma, adenoma, metástase de tumores de ovário, leiomioma, 

leiomiossarcoma e têm sido relatados (HARCOURT-BROWN, 2016).  

O tratamento de escolha é ovário-histerectomia (KÜNZEL, 2016), usado como 

forma de prevenção quando realizada no primeiro ano de vida (ZEELAND, 2016). 

Realização de quimioterapia pode ser uma alternativa quando há metástases, a 

eutanásia é uma opção em casos de metástase pulmonar grave ( ZEELAND, 2016).   

 

5.2  RELATO DE CASO 
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Uma coelha, de aproximadamente 4 anos de idade, com 3,502Kg de peso vivo 

foi atendida na Clínica Veterinária Vida Livre – Medicina de Animais Selvagens sob a 

queixa principal de “estar urinando mais avermelhado” desde a noite anterior e que a 

“orelha está quente”. Ao exame clínico, animal demonstrou desconforto na palpação, 

mas sem sinal de aumento de volume. Foi encaminhada para exame ultrassonográfico 

(Figura 25 e 26), a hipótese diagnóstica era neoplasia uterina ou piometra. O 

tratamento instituído foi enrofloxacino 10%, probiótico e cloridrato de tramadol, todos 

de administração oral e indicado castração/esterilização. 

 

FIGURA 25: Realização de exame ultrassonográfico em coelha (Oryctolagus 

cuniculus). 
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FIGURA 26: Imagens ultrassonográficas (A. e B. Útero distendido, com conteúdo 

heterogêneo e irregular. C. Presença de massa anecóica com parede ecogênica em 

corpo uterino).  

 

 

A coelha voltou à Clínica três dias depois para realização de procedimento de 

ovariosalpingohisterectomia (Figura 27). Para medicação pré-anestésica foi utilizado 

cloridrato de tramadol, meloxican 2%, diazepam e cetamina, cloridrato de 

dexmedetomidina e para manutenção, isofluorano. Foi realizada tricotomia abdominal 

ampla e antissepsia com clorexidine 0,2%. A técnica cirúrgica executada foi a de três 

pinças (Figura 28). Para acesso à cavidade foi realizada incisão de aproximadamente 

6 cm caudal ao umbigo na linha mediana. O útero estava evidente superficialmente, 

facilitando a exteriorização. Abaixo do ovário esquerdo apresentava-se um pequeno 

nódulo com coloração semelhante com a dos ovários, mas sem ligação visível ao 

mesmo, foi retirado junto com o bloco ovário-salpingo. O corno direito apresentava-se 

com duas massas de aproximadamente 5 x 3 cm de diâmetro com conteúdo 

sanguinolento (Figura 29). Feito duas ligaduras em “8” e omentalização. Síntese da 

musculatura em padrão Sultan e subcutâneo em padrão contínuo simples, ambos com 

fio PGA (ácido-poliglicólico) 2-0 e pele com nylon 2-0 em padrão interrompido simples. 
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FIGURA 27: Etapas do procedimento cirúrgico de OSH realizado em Oryctolagus 

cuniculus (1. Incisão da pele; 2. Identificação do útero; 3. Útero evidenciado 

superficial; 4 e 5. Identificação e exteriorização uterina; 6. Síntese subcutâneo).   

 

 

FIGURA 28: OSH pela técnica das três pinças. 

 
Fonte: http://www.mcguido.com.br/ovario_hist_.htm 
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FIGURA 29: Útero de Orycotalagus cuniculus (A e B. Corno uterino esquerdo com 

duas massas de aproximadamente 5x3 cm diâmetros; C. conteúdo sanguinolento do 

interior de uma das massas). 

 

 

Para realização de exame histopatológico, útero e ovários foram fixados em 

Formol a 10% logo após cirurgia. Após 26 horas, trocou-se o formol para melhor 

fixação do tecido. O material foi encaminhado ao Laboratório de Patologia Veterinária 

do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná. Realizou-se a clivagem, 

processamento histotécnico, elaboração de lâminas e coloração em HE (hematoxilina-

eosina).  

A coelha permaneceu internada para observação, curativo à base de 

clorexidine (Merthiolate®) e medicação e fluidoterapia com Ringer com Lactato. No 

terceiro dia arrancou vários pontos, mas a lesão apresentava-se bem coaptada, foi 

para casa com antibioticoterapia, analgesia com Cloridrato de tramadol, probiótico e 

curativo com Merthiolate® durante 7 dias. Retornou para reavaliação 8 dias  depois, 

lesão em processo de cicatrização, animal removeu os pontos restantes. Foi mantido 

curativo e tratamento medicamentoso por mais uma semana. 

A confirmação do resultado histológico do útero se deu após 11 dias, indicando 

adenocarcinoma (Figuras 30 e 31).  Nenhum tratamento foi instituído. 
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FIGURA 30: Adenocarcinoma uterino em coelha. HE, 4x. 

 

 

FIGURA 31: Adenocarcinoma uterino em coelha (proliferação de células neoplásicas 

que se arranjam em ácinos e túbulos envolvidos por delicado estroma fibroso no 

endométrio). HE, 40x. 
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5.2  DISCUSSÃO 

Segundo, AGNEW e MACLACHLAN (2017) o adenocarcinoma endometrial é 

raro entre os animais domésticos. Esta ocorrência pode estar ligada a não realização 

de exames rotineiros de histopatológico ou imuno-histoquímico comprovando o 

diagnóstico, e/ou pela castração eletiva em outras espécies, pela maturidade precoce 

de carcaça dos coelhos de produção e pelo baixo número de relatos.  

Como na paciente relatada e na maioria dos casos, o adenocarcinoma 

endometrial é diagnosticado em coelhas com mais de 3 anos de idade. (KIM et al., 

2016; NASRIN et al.,  2012; HEATLEY e SMITH, 2004). 

Os sinais clínicos comumente encontrados nas coelhas diagnosticadas com 

adenocarcinoma endometrial são hematúria e secreção vaginal serosanguinolenta 

(KIM et al., 2016; KÜNZEL et al., 2015; SAITO et al., 2002), a coelha do caso 

apresentou apenas hematúria e desconforto na palpação. Segundo Harcourt-Brown 

(2016), os tumores ampliam-se afetando grandes porções do útero e 

progressivamente tornam-se mais palpáveis e a disseminação metastática ocorre 

lentamente, possivelmente estes sinais clínicos são observados com o avançar da 

doença. 

Alguns estudos demonstraram o uso de ultrassonografia  é mais sensível do 

que exame radiográfico para diagnóstico de patologias do útero (KIM et al., 2016; 

WALTER et al., 2010; SAITO, 2002). O exame radiográfico não foi cogitado neste 

caso. O exame complementar de primeira escolha por ter uma maior precisão da 

avaliação de útero e vesícula urinária, pois os sinais clínicos de hematúria e dor à 

palpação (FELIPPE et al., 2014; LOPES, 2010; WALTER et al. 2010) podem estar 

relacionados aos dois órgãos. Em um estudo realizado por Mateo et al. (2015), em 

que analisa as características radiológicas em ressonância magnética de sarcomas 

uterinos comparando-as com as de adenocarcinomas não é confirmatório apesar de 

apresentar características específicas. O diagnóstico pode se dar pelas características 

macroscópicas e imuno-histoquímicas (KIM et al., 2016) e também, como realizado 

neste trabalho, pela análise histopatológica, onde foi possível concluir que havia uma  

proliferação neoplásica originária de glândulas endometriais de comportamento 

maligno.  
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O adenocarcinoma uterino na sua grande maioria é multicêntrico podendo 

envolver ambos os cornos do útero (HARCOURT-BROWN, 2016; BABA e VON 

HAAM, 1972). Durante a laparotomia da coelha observou-se presença de duas 

massas em apenas um corno uterino tendo como diagnóstico diferencial o tumor 

maligno misto de Müllerian relatado por Goto et al.(2006), apesar de ser muito raro e 

pouco relatado, e o leiomioma, que pode estar associado ao adenocarcinoma 

(KUROTAKI, 2007). 

Na análise microscópica observou-se uma proliferação neoplásica composta 

de células de citoplasma eosinofílico, escasso e pouco delimitada, núcleo redondo a 

oval e com cromatina escassa, com leve a moderada anisocitose e anisocariose que 

se arranjam em ácinos e túbulos envolvidos por delicado estroma fibroso. A 

proliferação neoplásica tem origem em glândulas endometriais. Kim et al. (2016) 

descreve que os focos neoplásicos eram compostos por numerosas células 

glandulares neoplásicas de tamanho irregular originado a partir de glândulas uterinas. 

Estas células neoplásicas possuíam características invasivas com forte tendência 

para a camada muscular. Com base na arquitetura proeminente as formas papilar e 

tubular foram as mais visualizadas nos tecidos neoplásicos. (ASAKAWA et al., 2008). 

No corte histológico usado para análise não foi possível confirmar se houve ou não 

invasão de tecidos adjacentes. 

Em um estudo comparativo da associação de cetamina à dexmedetomidina, 

medetomidina ou xilazina em coelhos realizado por Lima et al. (2014), mostrou que o 

uso era seguro para serem utilizados na rotina de manejo clínico de coelhos. Como a 

coelha não apresentou dispneia ou som respiratório na auscultação esta foi a escolha 

de protocolo anestésico, porém foi combinado diazepam ao invés de xilazina. 

A administração de estrogênio parece reduzir o número de tumores (BABA e 

VON HAAM, 1972), mas devido a sua malignidade e possibilidade de metástase para 

outros órgãos, a ovariosalpingohisterectomia pareceu ser uma forma mais efetiva de 

tratamento (KIM et al., 2016; KÜNZEL, 2016). 

A prevenção, portanto, pode ser mais bem alcançado pela ovariohisterectomia, 

quando realizada antes dos 3 anos de vida. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Durante as atividades de estágio no Laboratório de Patologia do HV-

UFPR foi possível acompanhar e realizar exames citológicos, histopatológicos e 

necroscópicos.  As maiores dificuldades encontradas foram nas análises 

microscópicas de citologia, pois não havia um padrão determinado nas amostras 

como em um tecido estruturado, por exemplo, um fragmento de pele com as camadas 

presentes possibilitando a identificação da origem celular. 

 Na Clínica Veterinária Vida Livre - Medicina de Animais Selvagens, foi 

possível acompanhar a rotina de clínica médica de animais selvagens e realizar 

atividades como acompanhamento de avaliação clínica e tratamento dos animais 

atendidos durante o período estagiado, além de auxiliar em cirurgias e exames de 

imagem. Notou-se que a maior casuística de atendimento era de aves, e as cirurgias 

podiam ser eletivas, como orquiectomia, ou emergenciais, como 

ovariosalpingohisterectomia. Foi possível além de tudo integralizar as duas áreas 

escolhidas do estágio, sendo totalmente gratificante acompanhar a evolução clínica e 

diagnóstica do paciente.  

Nos casos clínicos relatados a experiência de acompanhar a litíase do 

porquinho-da-índia que evolui a óbito após tratamento clínico e cirúrgico deixou como 

aprendizado a importância do a eficácia dos tratamentos de urolitíase. Já em relação 

à coelha, o diagnóstico histológico de adenocarcinoma oportunizou ao conhecimento 

da evolução natural da neoplasia uterina que é muito frequente nesses animais. 
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