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1 INTRODUÇÃO 

 

A identificação precoce e de forma correta de uma enfermidade acrescida às 

suas complicações, realizadas pelo Médico Veterinário pode ser o diferencial 

estabelecido entre e vida e a morte dos animais sob seus cuidados. Dessa forma, a 

história clínica e o exame físico bem feito, agregado ao uso de procedimentos 

diagnósticos baseados em exames complementares acessíveis contribuem 

significativamente para o sucesso do tratamento.  

O apoio diagnóstico de diferentes exames complementares aumenta a 

possibilidade do Médico Veterinário compreender melhor o quadro clínico do seu 

paciente, permitindo oferecer melhores chances de convalescência, assim como 

melhor avaliação do prognóstico do paciente.  

No decorrer da investigação diagnóstica sobre determinado caso clínico, 

novas alterações ou complicação do quadro inicial podem requerer maiores 

investigações e uso de exames complementares, com o uso de imagem, possa 

obter novas informações, conduzindo, dessa maneira, a confirmação (fato 

anteriormente diagnosticado) ou a exclusão, para o subsequente estabelecimento do 

prognóstico e tratamento. 

A finalidade dada a um exame complementar, como aqueles feitos por 

imagens, torna-se, um adicionante de informações, as quais ainda não puderam ser 

detectadas pelo profissional (condições subclínicas) quando das investigações 

iniciais, possibilitando, portanto, chegar-se a um diagnóstico final. No entanto, não 

se pode esquecer que tais métodos por imagens, embora venham a envolver alta 

tecnologia, continuam se mostrando exames complementares, cuja indicação 

baseia-se, fundamentalmente, após a realização de um criterioso exame clínico. 

Como se tem conhecimento que os avanços rápidos e substanciais, 

envolvendo tecnologia com relação a alguns métodos de diagnóstico por imagens, 

envolvendo desde detalhes de sua terminologia até inovações relevantes para a 

prática clínica veterinária, nem sempre se encontram disponíveis de forma 

conveniente e adequada para o Médico Veterinário, sendo ele generalista ou 

especialista, o objetivo deste trabalho se direciona para a avaliação da termografia 
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como um método de auxílio diagnóstico na clínica de pequenos animais como forma 

de redigir o trabalho de conclusão do Curso de Medicina Veterinária da Universidade 

Tuiuti do Paraná. 

O Estágio Curricular Obrigatório foi dividido em duas etapas, sendo a primeira 

parte realizada na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, no Setor 

de Clínica Cirúrgica de pequenos animais, do HVGLN do Campus de Jaboticabal, 

como mostrado na figura 01, que segue. 

 

FIGURA 01 - ENTRADA DO CAMPUS DA UNESP JABOTICABAL 

 

 
          FONTE: Lopes (2011, p. 14). 

 
Este estágio realizou-se sob orientação local do Prof. Bruno Watanabe Minto, 

com início no dia 2 de abril de 2012, com finalização no dia 11 de maio, tendo o 

discente permanecido por 6 semanas no local, perfazendo 216 horas de estágio.  

A segunda etapa foi desenvolvida na Clínica Escola de Medicina Veterinária 

da Universidade Tuiuti do Paraná, como mostrado na figura 02, que segue. 
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FIGURA 02 - ENTRADA PARA OS AMBULATÓRIOS DA UTP 

 

 
 

Estágio realizado sob orientação local da Médica Veterinária Carolina 

Lacowicz, iniciado no dia 14 de maio e concluído no dia 6 junho de 2012, 

completando às 144 horas restantes. 
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2 APRESENTAÇÃO DOS LOCAIS DE ESTÁGIO 

 

 

2.1 HOSPITAL VETERINÁRIO GOVERNADOR LAUDO NATEL - UNESP 

 

 

O Hospital Veterinário Governador Laudo Natel localiza-se na Via de Acesso 

Prof. Paulo Donato Castellane, no município de Jaboticabal, do Estado de São 

Paulo. Este hospital foi inaugurado em 1974, com objetivo principal de auxiliar a 

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista - 

Campus de Jaboticabal, como mostrado na figura 03, que segue. 

 

 FIGURA 03 - ENTRADA PRINCIPAL DO HV-UNESP 

  

 
 

O hospital presta atendimento clínico e cirúrgico a pequenos, médios e 

grandes animais, além de animais silvestres.  

Na área de pequenos animais são disponibilizados serviços especializados 

nas áreas de Cardiologia, Obstetrícia e Reprodução; Oftalmologia, Nefrologia e 
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Urologia; Nutrição, Odontologia e Oncologia.  O hospital dispõem de docentes, 

Médicos Veterinários, residentes, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos e 

funcionários, além do auxílio de estagiários curriculares e extracurriculares. 

 

 

2.1.1 Área do HVGLN 

 

 

A área do HVGLN abrange os seguintes setores, referentes à área de 

pequenos animais: 

� Dois Ambulatórios do Setor de Clínica Cirúrgica; 

� Ambulatório do Setor de Oncologia; 

� Quatro Ambulatórios do Setor de Clínica Médica; 

� Ambulatório do Setor de Odontologia; 

� Ambulatório do Setor de Oftalmologia; 

� Dois Ambulatórios do Setor de Cardiologia; 

� Ambulatório do Setor de Nefrologia e Urologia; 

� Ambulatório do Setor de Emergência; 

� Sala de Preparo Pré-Operatório; 

� Bloco Cirúrgico contendo: uma sala para atividade de cirúrgica geral, com a 

possibilidade da realização de duas cirurgias simultaneamente; uma sala 

privativa para procedimentos oftálmicos; uma sala para as aulas práticas de 

técnica cirúrgica; uma sala de Paramentação da equipe cirúrgica; e dois 

vestiários; 

� Setor de Obstetrícia e Reprodução; 

� Setor de Nutrição; 

� Setor de Anestesiologia; 

� Sala de Tratamento e Fisioterapia; 

� Sala de Eletrorretinografia; 

� Mini anfiteatro; 

� Posto de Enfermagem e UTI; 

� Duas Copas/Área de Alimentação; 

� Canil de Internamento; 

� Gatil de Internamento; 
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� Solário; 

� Canil da Pós-Graduação; 

� Sala dos Enfermeiros; 

� Necrotério. 

 

O hospital dispõe de um painel fixado próximo a entrada com placas 

indicativas desses setores de forma a facilitar o acesso e circulação de funcionários 

e de usuários que levam seus animais para serem ali atendidos, mostrado na figura 

04, que segue.   

 

FIGURA 04 – PAINEL INDICATIVO DOS SETORES DO HV 

 
 

Os profissionais do HVGLN encaminham os materiais coletados para exames 

complementares durante a rotina hospitalar, na área de pequenos animais, para os 

laboratórios pertencentes à própria faculdade de medicina veterinária.  

Estes são: 

� Laboratórios de Nefrologia e Urologia; 

� Laboratório de Cardiologia; 

� Laboratório de Imunohistoquímica; 
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� Laboratório de Patologia Clínica; 

� Laboratório de Oncologia; 

� Laboratório de Ortopedia; 

� Laboratório de Anestesiologia; 

� Laboratório de Endoscopia. 

Assim, uma ampla gama de exames laboratoriais no decorrer do atendimento 

prestado a pequenos animais são processados no interior do próprio hospital.  

 

 

2.1.2 Funcionamento do HVGLN – UNESP 

 

 

O hospital HVGLN funciona de segunda a sexta-feira, pela manhã, das 8h às 

12h, com posterior intervalo para almoço, e reinicia as atividades pela tarde, com 

expediente das 14h às 18h. A recepção e a farmácia deste hospital, mostrado na 

figura 05, que segue, no entanto, ambos possuem horários diferenciados, sendo 

estes das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h.  

 

FIGURA 05 – FARMÁCIA E  

ALMOXARIFADO
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Logo, todos os trâmites legais passam a ser realizados antes do término 

deste horário. Entretanto, é possibilitado que o atendimento clínico ou cirúrgico 

prossiga para além deste período. Comenta-se que os serviços de internação e de 

plantão 24h que normalmente são realizados neste hospital não estavam ocorrendo 

durante o período de Estágio Curricular Obrigatório do acadêmico. 

Ao buscar atendimento na recepção do hospital, o responsável pelo paciente 

passava por uma triagem realizada pelos funcionários. Indica-se que o atendimento 

é realizado conforme a ordem de chegada.  

Neste local procede-se com a abertura de um cadastro e a confecção da ficha 

de atendimento com os dados do proprietário e a resenha do animal, além da 

assinatura do termo de autorização.  

O paciente que já possuía o cadastro, apenas se faz necessária a autorização 

da consulta na recepção para este ser encaminhado ao setor de destino ao 

atendimento.  

Neste hospital, o horário e o dia para a consulta ao animal são previamente 

marcados, salvo exceções referentes a casos de emergência, sendo os 

procedimentos efetivados de imediato.  

Após todos os procedimentos de cadastro, os animais que serão atendidos no 

dia, o proprietário deve aguardar no local de espera, até ser chamado para o 

atendimento, ao mesmo tempo, a funcionária da recepção encaminha a ficha do 

paciente no escaninho, figura 06, que segue, fixado na entrada do hospital.  

 

FIGURA 06 – SEPARAÇÃO DE FICHAS POR SETOR 
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2.1.2.1 Rotina de atendimento clínico cirúrgico 

 

 O estagiário, nesse período que corresponde ao Estágio Curricular 

Obrigatório neste hospital realizou atividades nos setores de ambulatório e do centro 

cirúrgico. Como mostra o quadro 01, que segue. 

 

QUADRO 01 – SETORES DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO NO HVGLN 
 

SEMANA 
 

SETOR 
 

1 semana (02/04 até 06/04) 
 

Centro cirúrgico 
 

 

2 semana (09/04 até 13/04) 
 

Ambulatório 
 

 

3 semana (16/04 até 20/04) 
 

Centro cirúrgico 
 

 

4 semana (23/04 até 27/04) 
 

Ambulatório 
 

 

5 semana (03/05 até 05/05) 
 

Centro cirúrgico 
 

 

6 semana (07/05 até 11/05) 
 

Ambulatório 
 

 

 
Com relação às atividades realizadas no setor do ambulatório, o médico 

veterinário residente entrega ao estagiário o prontuário do animal (caso novo ou 

retorno) a ser atendido. O aluno deve anunciar o paciente, pesá-lo em uma balança 

digital e encaminhá-lo para um ambulatório, mostrado na figura 07, que segue. 

 

FIGURA 07 – AMBULATÓRIO CIRÚRGICO 
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O primeiro atendimento é realizado pelos estagiários nos ambulatórios 

destinados à clínica cirúrgica, compreendendo anamnese e exame físico.  

Feito isso, o estagiário repassa as informações do caso para o residente, que 

examina mais detalhadamente e solicita os exames complementares se 

necessários. Aos estagiários cabem as funções de contenção do animal, 

encaminhamento para exames radiográficos, mostrado na figura 08, que segue. 

 

FIGURA 08 – SALA DE RAIOS-X 

 
 

Também são executados exames ultrassonográficos, coleta de exames e 

encaminhamento do material ao setor de patologia, busca de materiais solicitados 

pelo médico veterinário responsável. Caso haja necessidade de procedimentos 

como fluidoterapia ou transfusão de sangue, os estagiários permanecem de plantão 

no horário das 12h às 14h.  

O médico veterinário , após estabelecer o diagnóstico do paciente, institui o 

tratamento clínico e/ou cirúrgico mais adequado para a afecção que o acomete.  

Em caso de tratamento clínico o médico veterinário  prescreve a medicação a 

ser administrada e orienta o responsável pelo paciente a retornar ao hospital em 

caso de piora do quadro instaurado, ou após o período pré-determinado para a 

revisão, para que assim haja avaliação da evolução da afecção. Muitas vezes o 
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estagiário fica encarregado de prescrever a medicação indicada pelo médico 

veterinário.  

Quando o paciente requer tratamento cirúrgico, ao responsável pelo paciente 

são esclarecidas as dúvidas: quanto aos riscos da anestesia, suas possíveis 

complicações cirúrgicas, cuidados pré e pós-operatório, e é claro, os problemas 

caso a cirurgia não seja realizada.  

Após a autorização do proprietário para o procedimento cirúrgico, o médico 

veterinário realiza o agendamento da data da cirurgia de acordo com a 

disponibilidade do cirurgião, do anestesista, e da sala de cirurgia.  

Em caso de emergência, este possui prioridade em relação aos casos 

cirúrgicos agendados previamente, e de menor gravidade, sendo o paciente 

encaminhado para a sala de emergência, mostrado na figura 09. 

 

FIGURA 09 – SALA DE EMERGÊNCIA 

 

 
No ambulatório, todos os procedimentos cirúrgicos que são realizados no 

mês, encontram-se escritos no quadro branco, separado pelo dia da semana, 

constando nele a data, o cirurgião, a cirurgia, o RGHV e o nome do paciente, bem 

como os dados do responsável pelo paciente, como nome e telefone, para que desta 
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forma seja facilitado o conhecimento de todos do setor sobre a rotina mensal de 

cirurgias.  

A cirurgia é marcada pelo Médico Veterinário  que atendeu o paciente, mas a 

cirurgia é realizada pelo Médico Veterinário do setor que domina a técnica cirúrgica 

que vai ser empregada, não requerendo, necessariamente, dos serviços de quem 

atuou no atendimento do paciente. Exames complementares laboratoriais para a 

avaliação dos parâmetros bioquímicos e hematológicos do paciente são sempre 

requisitados, e quando necessário, indicam a passagem por uma consulta no Setor 

de Cardiologia para submeter o paciente ao eletrocardiograma, visando assim 

diminuir ao máximo os riscos cirúrgicos.  

Quando o resultado dos exames se mostra satisfatório, o proprietário recebe 

um cartão preenchido e devidamente esclarecido, muitas vezes pelo estagiário, com 

as recomendações pré-cirúrgicas, tais como o dia e o horário de chegada para a 

cirurgia, o jejum de líquidos de duas horas e o jejum de sólidos que variam de 

acordo com a idade do animal, pois se preconiza que quanto mais novo é o animal, 

menor se faz necessário o período de jejum.  

O proprietário recebe, então, a recomendação para que o animal tome banho 

um dia antes da cirurgia, quando possível, e sempre, que seja trazido o colar 

elizabetano, o qual é utilizado no paciente, logo após a recuperação anestésica. 

 

 

2.1.2.2 Rotina de atendimento cirúrgico 

 

 

O responsável pelo paciente ao chegar à recepção do hospital, com o 

encaminhamento de seu animal de estimação para a realização de procedimento 

cirúrgico, autoriza e efetua o pagamento referente ao procedimento, para assim a 

ficha cirúrgica do paciente ser emitida.  

Após os trâmites burocráticos, o proprietário aguarda o médico veterinário ou 

o estagiário do Setor de Anestesiologia, os quais, neste momento, passam a serem 

responsáveis por recepcionar o paciente, preencher a ficha com dados e informação 

relevantes para a cirurgia e encaminhar o paciente a sala de pré-operatório onde 

recebe todos os cuidados pré-operatórios necessários para a concretização 

cirúrgica.  
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Na sala de pré-operatório são avaliados os parâmetros fisiológicos do 

paciente, aplica-se a medicação pré-anestésica, e quando o animal já apresenta 

sinais de tranquilização é realizada a tricotomia, uma manobra a ser instituída na 

sala pré-operatória, porém este procedimento às vezes somente ocorre após 

indução anestésica, estando o animal já na sala de cirurgia.  

Após todos esses procedimentos, o animal é encaminhado até a porta do 

bloco cirúrgico, transportado em uma maca, onde outro grupo componente da 

equipe anestésica, devidamente paramentada, com gorro, máscara, pró-pés e 

pijama cirúrgico, já se encontram nos preparativos da sala cirúrgica e no aguardo da 

chegada do paciente.  

Essa equipe é chamada mediante o uso de interfone. Somente o animal 

passa para o centro cirúrgico, assim evita-se contaminação por contato com o piso 

do bloco.  

Havendo também uma sala de Paramentação da equipe cirúrgica, mostrado 

na figura 10, que segue. 

 

FIGURA 10 – SALA DE PARAMENTAÇÃO CIRÚRGICA 
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No centro cirúrgico, realiza-se o procedimento a indução anestésica, a 

intubação orotraqueal, permanecendo o animal em plano anestésico, mediante 

anestesia inalatória.  

O animal permanece em fluidoterapia durante todo o procedimento cirúrgico.  

O paciente animal é então posicionado, de acordo com o requerido pelo 

cirurgião, em seguida inicia-se a anti-sepsia, com posterior colocação do campo 

cirúrgico e dando início ao procedimento, sempre após a autorização do anestesista, 

mostrado na figura 11.  

 

FIGURA 11 – CENTRO CIRÚRGICO 

 
 

Após a cirurgia, o paciente permanece em recuperação na sala cirúrgica até 

acordar e não estar hipotérmico, retornando, assim, à sala de pré-operatório na 

companhia do proprietário até total recuperação anestésica, isto é, até o 

restabelecimento dos seus parâmetros fisiológicos.  

Ao cirurgião cabe a determinação da terapêutica a ser instituída de acordo 

com os acometimentos trans-operatórios e o tipo de cirurgia.  

Este mesmo médico veterinário também agenda a revisão pós-cirúrgica para 

avaliação da evolução do caso e proceder, quando possível, à retirada de pontos, 
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além disto, sempre recomenda retorno ao hospital em caso de qualquer indício de 

piora do quadro.  

O paciente somente é liberado mediante alta do anestesista, no mesmo dia 

em que foi realizada a cirurgia.  

Entretanto, caso o paciente necessite de cuidados pós-operatórios mais 

intensivos, devendo permanecer em observação, este é encaminhado para o 

internamento em clínicas particulares, pois o hospital não se encontra, no momento, 

com serviços de internamentos.  

 

2.1.3 A Casuística dos Atendimentos Clínicos e Cirúrgicos Realizados no Estágio da 

UNESP - Jaboticabal 

  

 

 O Estágio realizado indica o atendimento clínico de 28 animais, sendo que 

desse total, foram 27 cães e 1 gato, como ilustrado no gráfico 01, que segue.   

 

GRÁFICO 01 – 28 CASOS CLÍNICOS ATENDIDOS: PERÍODO DE 02 ABRIL DE 

2012 A 11 DE MAIO DE 2012 
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 Em seguida, demonstra-se que dos 28 casos clínicos atendidos no 

ambulatório da UNESP – Jaboticabal, no período de 02 de abril de 2012 a 11 de 

maio de 2012, abrangeu diferentes especialidades de acordo com as anotações 

especificadas nos diagnósticos emitidos.  

Assim, as especialidades foram Ortopedia, Neurologia, Oncologia como 

mostra o gráfico 02. 

 

GRÁFICO 02 –  28 CASOS CLÍNICOS ATENDIDOS POR ESPECIALIDADES DE 

ACORDO COM OS DIAGNÓSTICOS: PERÍODO DE 02 ABRIL DE 2012 A 11 DE 

MAIO DE 2012 

 

 

 Conforme os resultados indicados, a maioria dos casos clínicos atendidos 

foram na especialidade de Ortopedia, seguida da Oncologia e, as demais 

especialidades tiveram o mesmo percentual (14%) de casos atendidos. 

 Durante as semanas no centro cirúrgico, o acadêmico acompanhou 29 (vinte 

nove) cirurgias, demonstradas na tabela 01, que segue.  

 Destas cirurgias, o estagiário teve a oportunidade de auxiliar 04 (quatro) 

procedimentos cirúrgicos, demonstrado na tabela 1, que segue.   
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TABELA 01 – CIRURGIAS ACOMPANHADAS PELO ESTAGIÁRIO 

PROCEDIMENTO 
CIRUGICO 

ESPÉCIE 
CANINA 

ESPÉCIE 
FELINA 

TOTAL 

1- Reconstituição do 
lábio superior 

esquerdo 

01  01 

2- Nodulectomia e 
amputação de cauda  

(mastocitoma) 

01  01 

3- Reconstrução do 
ligamento cruzado 
cranial esquerdo 

01  01 

4- Osteossíntese de 
úmero direito 

01  01 

5- Osteossíntese de 
tíbia esquerda 

01  01 

6- Nodulectomia 02  02 

7- Hemilaminectomia 
dorsal 

01  01 

8- Nodulectomia 
perineal 

04  04 

9- Denervação e 
pectinectomia 

02  02 

10-Hemilaminectomia 
tóraco-lombar 

01  01 

11-Redução luxação 
articulação úmero 

radio ulnar 

01  01 

12-Reconstrução do 
ligamento cruzado 

cranial direito e 
luxação de patela 

01  01 

13-Osteossíntese de 
rádio e ulna 

01  01 

14-Osteossíntese de ílio 01  01 

15-Laparotomia 
exploratória 

03  03 

16-Osteossíntese de 
fêmur e tíbia 

esquerdo 

04 01 05 

17-Osteossíntese de 
fêmur direito 

01  01 

18-Amputação membro 
torácico direito 

01  01 

TOTAL 28 01 29 
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 Menciona-se que dos 29 procedimentos cirúrgicos, acompanhados na 

UNESP – Jaboticabal, estes abrangeram 04 (quatro) especialidades cirúrgicas: 

Cirurgia plástica, Ortopedia, Neurocirurgia e Oncologia. 

 No período acompanhado, a ortopedia se destacou como a especialidade 

mais requisitada no desempenho de suas atividades cirúrgicas como demonstra o 

gráfico 3. 

  

GRÁFICO 03 – 29 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ACOMPANHADOS NA 

UNESP DE ACORDO COM A ESPECIALIDADE CIRÚRGICA 

 

 

 Verifica-se que a menor quantidade desses procedimentos cirúrgicos ocorreu 

na especialidade de Cirurgia plástica. 

 

 

2.2 CLÍNICA ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UTP 

 

 

A clínica escola de Medicina Veterinária da Universdade Tuiuti do Paraná está 

localizada na Rua Professor Sydnei Antonio Rangel santos nº 238, no Bairro Santo 



28 

 

Inácio na cidade de Curitiba – Paraná. Apresenta-se, mostrado na figura 12, que 

segue, a recepção no rol de entrada desta clínica.  

 

FIGURA 12 – RECEPÇÃO - UTP 

 

 
Essa clínica é composta por uma equipe de 9 médicos veterinários, sendo 3 

docentes, um da clínica médica, um da clínica cirúrgica e outro da anestesiologia e 6 

residentes, estes são: 2 em clínica médica, 2 em clínica cirúrgica e 2 em 

anestesiologia.  

A equipe também conta com uma técnica em radiologia, 2 Médicas 

Veterinárias terceirizadas, 1 especialista em odontologia e outra em ultrassonografia 

e 1 auxiliar, 1 técnico em centro cirúrgico, 1 secretária, 1 funcionário da farmácia e 

auxiliares de limpeza , além de acadêmicos do curso de medicina veterinária que 

acompanham a rotina da clínica. 

O atendimento de pequenos animais na clínica escola é realizado de segunda 

à sexta-feira das 8h ás 12h e das 14h ás 18horas. 

Conta com atendimentos especializados nas seguintes áreas: dermatologia, 

ortopedia, neurologia, odontologia, anestesiologia. 
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O atendimento da clínica médica primeiramente é feito pelos estagiários e 

finalizado pelos Médicos Veterinários residentes.  

No entanto, quando necessário o atendimento é complementado por 

especialistas, que serão feitos com horário marcado. 

O hospital internamente possui: 

� Recepção  

� Farmácia  

� Sala de radiologia 

� Quatro Ambulatórios do Setor de Clínica Médica 

� Sala de internamento  

� Sala de ultrassonografia 

� Ambulatório de emergência 

� Sala de pré-operatório 

� Bloco cirúrgico contendo:  

- uma sala para atividade de cirúrgica geral, com a possibilidade da realização 

de duas cirurgias simultaneamente;  

- um videolaparoscópio;  

- um microscópio cirúrgico; 

- uma sala para as aulas práticas de técnica cirúrgica; 

- uma sala de paramentação da equipe cirúrgica. 

� Sala de pós-operatório 

� Laboratório de análises clínicas 

� Laboratório de microbiologia que está desativado no momento  

� Sala de residentes 

� Dormitório  

� Sala de professores 

� Sala de manipulação de alimentos  

� Três banheiros 
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A clínica médica dispõe de 04 (quatro) ambulatórios, mostrado na figura 13, 

que segue, sendo um destes somente para o atendimento de felinos. Exames 

complementares necessários, como: coleta de material biológico sem sedação, 

eletrocardiograma e a mensuração de pressão arterial são realizados nos próprios 

ambulatórios.  

 

FIGURA 13 – AMBULATÓRIO DE CLÍNICA MÉDICA - UTP 

 
 

A farmácia, mostrado na figura 14, que segue, encontra-se localizada no 

centro da clínica, dessa forma, facilitando o acesso de todos os ambulatórios.  
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FIGURA 14 – FARMÁCIA - UTP 

 
 

 

2.2.1 Rotina do Atendimento Clínico Cirúrgico 

 

 

O primeiro atendimento é realizado pelos estagiários nos ambulatórios, 

compreendendo pesagem em balança digital, anamnese e exame clínico.  

Feito isso, o estagiário repassa as informações do caso para o residente, que 

examina mais detalhadamente e solicita os exames complementares se 

necessários, como por exemplo, exames de radiologia, ultrassonográfico, exames 

de sangue, mostrado na figura 15, que segue. 
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FIGURA 15 – SALA DE RADIOLOGIA – UTP 
 

 
 

De acordo com cada caso, o residente se reúne com o docente, e a partir 

disto é tomada uma conduta, quanto ao tratamento clínico ou cirúrgico.  

Se a conduta foi clínica, é prescrita a medicação e orientado o retorno se 

necessário.  

Se a conduta foi cirúrgica, então é feito contato com o proprietário para 

explicar o tratamento cirúrgico, e esclarecer as dúvidas sobre o procedimento, assim 

como os riscos e benefícios. Com a autorização do responsável pelo paciente, é 

agendada a cirurgia, e de acordo com a gravidade do quadro, é priorizado o 

atendimento. Para a organização dos procedimentos cirúrgicos, é escrito em um 

quadro branco, mostrado na figura 16,  o qual se encontra na entrada do hospital. 
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FIGURA 16 – QUADRO DE ORGANIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

CIRÚRGICOS – UTP 

 
 

Nele contém o nome do paciente, espécie de qual será o procedimento 

cirúrgico e a data e hora da sua realização, o nome do cirurgião, do auxiliar e do 

anestesista. 

Exames pré-operatórios são sempre realizados, a fim de diminuir as 

complicações cirúrgicas.  

Com um resultado satisfatório desses exames, o responsável pelo animal é 

orientado com relação aos cuidados pré-cirúrgicos e pré-anestésicos, mencionando-

se cuidados com o jejum líquido e sólido. 

 Após a chegada do proprietário com o seu animal no dia da cirurgia marcado, 

o residente da anestesiologia faz o primeiro contato e inicia-se a avaliação pré-

anestésica. 

Com o animal já na sala de pré-operatório, mostrado na figura 17, que segue, 

é feito a cateterização venosa, MPA, e a tricotomia. A pasagem do paciente é feita 

por uma janela basculante que isola a área contaminada.  
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FIGURA 17 – SALA DO PRÉ-OPERATÓRIO - UTP 

 
 

Após estes preparativos, o paciente é encaminhado para o centro cirúrgico, 

onde a equipe já o aguarda, após essa equipe ter passado pelos procedimentos 

necessários na sala de paramentação, mostrado na figura 18, que segue. 

 

 FIGURA 18 – LOCAL DE PARAMENTAÇÃO DA EQUIPE CIRÚRGICA - UTP 

 



35 

 

No centro cirúrgico, mostrado na figura 19, na maioria das vezes a indução 

anestésica é realizada dentro do centro cirúrgico.  

 

FIGURA 19 – CENTRO CIRÚRGICO - UTP 

 
 

Após a cirurgia, o paciente é direcionado para a sala de pós-operatório, 

mostrado na figura 20, que segue, aguardado o reestabelecimento fisiológico do 

paciente, como despertar, movimentos respiratórios espontâneos, temperatura 

adequada. 

 

FIGURA 20 – AMBULATÓRIO PÓS-CIRÚRGICO - UTP 
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Só há liberação de alta para o paciente que apresentou restabelecimento 

fisiológico, visto pelo serviço de Anestesiologia. É feito um agendamento para 

retorno do paciente no ambulatório, para a retirada dos pontos e reavaliação.  

A CEMV da UTP está equipada também com um aparelho de 

videolaparoscópio, mostrado na figura 21 e 22. 

 

FIGURA 21 – APARELHO DE VIDEOLAPAROSCÓPIO - UTP 

 
 

FIGURA 22 – INSTRUMENTOS DO VIDEOLAPAROSCÓPIO - UTP 
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2.2.2 A Casuística dos Atendimentos Clínicos e Cirúrgicos Realizados no Estágio da 

UTP - Curitiba 

  

 

 O Estágio realizado indica o atendimento clínico de 18 animais, sendo que 

desse total, foram 13 cães e 5 gatos, ilustrado no gráfico 04, que segue.   

 

GRÁFICO 04 – 18 CASOS CLÍNICOS ATENDIDOS NO PERÍODO DE 14 DE MAIO 

A 06 DE JUNHO DE 2012 - UTP 

 

 
A maioria desses atendimentos realizados foi na área da Ortopedia, dentre 

eles: retirada de fixador externo, retiradas de pontos, pós-operatório.  

Outra especialidade de grande demanda no ambulatório da UTP são os casos 

na área da Dermatologia.  Entre os casos acompanhados estão: Dermatite aguda 

por picada de pulga (DAPP), demodicose, escabiose, atopia.   

Outra área médica de grande importância é a Oncologia, onde a maioria dos 

casos atendidos no ambulatório acabam sendo encaminhados para a cirurgia, como 

a mastectomia, devido tumor de mama em cadelas.   

Indica-se, portanto, como mostrado no gráfico 05, que os atendimentos feitos 

abrangeram diferentes especialidades de acordo com diagnósticos emitidos.  
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GRÁFICO 05 – 18 CASOS ATENDIDOS POR ESPECIALIDADE DE ACORDO COM 

OS DIAGNÓSTICOS: DE 14 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2012 

 

 

Comenta-se que nos casos atendidos pela Ortopedia com tipos de fraturas de 

ossos longos a conduta na UTP é a utilização de placas, parafusos e fixadores 

externos.  

Comparando com a conduta tomada na UNESP JABOTICABAL, durante o 

período de estágio, umas das alternativas para esta mesma patologia era a 

utilização do interlocking nail1, haste intramedular bloqueada, atualmente método de 

eleição para fraturas de fêmur. 

Conforme especificam alguns autores, o fato desse procedimento envolver a 

restrição da atividade física no pós-operatório, a medicina veterinária, geralmente, 

opta pela fixação estática desta haste, entretanto há possibilidade dessa fixação 

estática ser convertida para uma dinâmica, com o uso do procedimento de remoção 

dos parafusos bloqueadores, aspecto que estimula a cicatrização óssea (DURALL & 

DIAZ, 1996; LARIN et al, 2001; LARSSON, 2001; apud GIORDANO et al, 2006).  

                                                           
1 Haste intramedular bloqueada modificada aplicada ao fêmur. 
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 Durante o período desde estágio, realizado no centro cirúrgico, o estagiário 

teve oportunidade de acompanhar 24 cirurgias, demonstrado na tabela 02, que 

segue.  

 

TABELA 02 – CIRURGIAS ACOMPANHADAS PELO ESTAGIÁRIO - UTP 

 
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ESPÉCIE 

CANINA 
ESPÉCIE 
FELINA 

TOTAL 

1- Ováriohisterecetomia 3  3 

2- Mastectomia 6  6 

3- Toracotomia 1  1 

4- Toracoscopia 1  1 

5- Redução luxação Tibio-társica 1  1 

6- Osteossíntese de pelve 
bilateral 

1  1 

7- Denervação coxo-femoral 
bilateral 

1  1 

8- Osteossíntese de Rádio-Ulna 1  1 

9- Artrodese temporária tíbio-
társica 

1  1 

10- Linfonodectomia parcial 1  1 

11- Nodulectomia 3  3 

12- Conchectomia  1 1 

13- Orquiectomia 1 1 2 

14- Herniorrafia 1  1 

TOTAL 22 2 24 

 

 Indica-se que dos 24 casos acompanhados em centro cirúrgico, o estagiário 

teve a oportunidade de auxiliar 15 cirurgias, instrumentar 5 procedimentos cirúrgicos,  

e observou as restantes.  Os atos operatórios na área da Oncologia, entre eles, a 

mastectomia, foram os procedimentos onde o estagiário pode aplicar suas 
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habilidades práticas, pois foi onde auxiliou a maioria. A cirurgia de toracotomia, 

realizada pelo professor Milton Mikio Morishin Filho, em um rottweiler, foi a que mais 

impressionou o estagiário, pois foi a primeira vez que teve a oportunidade de 

acompanhar uma cirurgia desse porte.  

Inicialmente o diagnóstico desse cão foi de torção de lobo pulmonar, mas 

descartada após a videolaparoscopia, ficando, portanto, com o diagnóstico de tumor 

de mediastino.  

Esta foi uma cirurgia de grande porte, onde foi necessário expor todo o 

mediastino do animal, porém, as inúmeras tentativas de reanimação não tiveram 

sucesso e o animal veio a óbito.  

Demonstra-se que os procedimentos cirúrgicos acompanhados na UTP, 

mostrado no gráfico 06, que segue, abrangeram 5 áreas, sendo a metade delas na 

especialidade de Oncologia. 

 

GRÁFICO 06 - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ACOMPANHADOS NA UTP DE 

ACORDO COM A ESPECIALIDADE 

 

 

 Seguidos da especialidade de Ortopedia, Sistema Reprodutor, Urologia e a 

menos acompanhada foi à especialidade de Gastroenterologia. 
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3 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM  

 

 

O exame por imagem se mostra como um dos procedimentos que, ao usado, 

contribui com o diagnóstico feito pelo Médico Veterinário, tornando-o mais preciso e 

seguro, quando do atendimento de animais de pequeno porte. 

Um dos pontos a ser considerado está em que a utilização de alguns exames 

por imagem possibilita ganhos na relação custo/benefício, por evitarem-se sedação 

ou procedimentos cirúrgicos desnecessários, diagnóstico pouco esclarecido, 

tratamentos desnecessários até mesmo omissão de uma contribuição precoce no 

diagnóstico de doenças/alterações que possam vir a acometer o paciente 

futuramente (LOUGHIN & MARINO, 2007). 

 Nos dias atuais, quando se fala em diagnóstico por imagem, a área médica 

não se refere tão somente à abrangência de métodos que aplicam a utilização de 

Raios-X, mas também a outras fontes de energia, incluindo a Termografia. 

Este tipo de exame é realizado com o uso de câmaras de infravermelho, 

exibindo graficamente os padrões de temperatura relacionados à pele. Portanto, se 

faz um método que utiliza a medição da temperatura da superfície do corpo, em 

diferentes níveis, como uma forma de contribuir para a avaliação médica do paciente 

(LOUGHIN & MARINO, 2007). 

Como nas últimas décadas, a termografia vem sendo muito recomendada no 

auxílio dos diagnósticos médicos veterinários, este estudo busca demonstrar sua 

contribuição para com o diagnóstico na clínica de pequenos animais.  

 

 

3.1 TERMOGRAFIA COMO MÉTODO DE AUXÍLIO DIAGNÓSTICO NA CLÍNICA DE 

PEQUENOS ANIMAIS 

 

 

Com o avanço da tecnologia, diferentes métodos para auxílio diagnóstico 

tornaram-se mais acessíveis aos profissionais da área da saúde, dentre eles o 

médico veterinário. Essa constatação comprova que a maioria das clínicas e 
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hospitais veterinários pode dispor, caso desejarem, de exames por imagem, 

facilitando o trabalho da rotina diária e na recuperação de pacientes internados.  

A literatura encontrada nessa área aponta que métodos por imagem são 

altamente eficientes, para tanto, auxiliam para a definição de um melhor diagnóstico 

a ser realizado nos mais diversos casos. Assim, os exames por meio da imagem, a 

cada dia, vem se tornando determinantes no auxilio ao diagnóstico das 

enfermidades de pequenos animais.  

Diversos métodos e formas de se realizar exames diagnósticos são 

descobertos dia-a-dia, como forma de melhor determinar diferenciais e facilitar a 

realização de um diagnóstico mais preciso, oferecendo maior conforto para o 

paciente animal. Dentre todos os exames já existentes, menciona-se o método da 

Termografia, explicando-se, basicamente, que a imagem infravermelha (IR) passa a 

ser um procedimento diagnóstico realizado por intermédio de mensuração da 

energia infravermelha emitida pelo corpo do animal examinado.  

Nesse método, a mensuração feita implica no uso de câmaras capazes de 

captação das radiações infravermelhas emitidas pelo corpo do animal, 

transformando-as em um mapa térmico onde as variações anormais de temperatura 

representam o problema. Nas palavras de Gavrila (1999, p. 82): “[...] como o calor é 

um dos sinais da inflamação, antes mesmo que os sinais clínicos apareçam no 

paciente é possível, por intermédio desse método, observar os indícios do processo 

inflamatório”.  

Os equipamentos de imagem (IR) são capazes de detectar temperatura a 

partir 0,05 °c enquanto a mão humana não é capaz de  perceber a temperatura 

menor de 2°c – 4°c. Daí a importância deste método para o meio médico veterinário, 

pois um dos maiores desafios do médico veterinário é a falta de comunicação por 

parte do seu paciente animal, sendo assim, a termografia vem para melhorar o 

auxílio diagnóstico (DAVIS & SILVA, 2004).  

De acordo com Davis e Silva (2004), uma das vantagens da termografia é o 

auxílio na percepção e localização de problemas no grau de comprometimento de 

tecidos.  

Conforme se menciona, a termografia pode ser considerada uma técnica de 

padronização de imagens, diferente de vê-la como método, aponta que possibilita 

haver certa análise quantitativa dos dados apurados mediante as imagens 

(AKSENOV, 2003).  
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Sinalizando ser uma medida gráfica de mapeamento e visualização da 

temperatura da superfície da pele, indicando ser muito sensível e confiável, 

possibilitando ao médico veterinário formar, primeiramente, um diagnóstico de 

informações qualitativo, pois se visualiza pela cor a quantificação de temperatura na 

superfície da pele. Segundo expõe, o espectro de cores passa a ser indicador de 

ambas as respostas, ou seja, temperaturas quentes e frias que podem co-existir 

quando houver a presença com um foco inflamatório (AKSENOV, 2003). 

 

 

3.2 HISTÓRICO DA TERMOGRAFIA 

 

 

A termografia surgiu mediante os estudos de Hipócrates, médico grego, no 

decorrer de suas observações com relação às variações da temperatura em 

diferentes partes do corpo humano (BRIOSCHI, 2003).  

Seu principal método decorria da esfregação de lama no corpo dos pacientes, 

observando as reações que se procediam, concluindo que, no local onde a lama 

secava por primeiro era mais quente, portanto, nessa região se processava a 

doença (BRIOSCHI, 2003). 

A isso descreve Adams (1990, p. 16): “Hipócrates descobriu que quando uma 

parte do corpo é mais quente ou mais fria do que o restante, então a doença esta 

presente nesta parte”.  

Neste entendimento, o médico grego se valia de ambas as situações de 

temperatura para emitir seu diagnóstico com relação ou não à presença da doença 

no corpo do paciente. 

Portanto, percebe-se que a avaliação da temperatura corporal, associada às 

diferentes doenças, pode ser encontrada em inúmeros manuscritos, no decorrer da 

história da medicina.  

De acordo com as colocações de Andrade Filho (1999 apud RING, 1993), 

bem como as de Bergman (1985), relatos acerca da febre e processo inflamatório 

foram feitos já em 1.500 a.C., após, em 460 a.C., quando da escrito da obra 

“Prognósticos”, Hipócrates, referencia a necessidade de se processar a uma 

avaliação da temperatura, sendo esta realizada em diferentes áreas do corpo 

humano, podendo ser na face, lábios e ouvidos, aproveitando, ainda, para descrever 
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possíveis manifestações febris, ocorrendo em diferentes níveis, como maligna, 

aguda e terçã. 

De princípio, as observações das variações térmicas nos pacientes se davam 

por procedimento do toque manual. Decorrido muito tempo depois, foram feitas as 

primeiras tentativas para a mensuração da temperatura corpórea, por sua vez, com 

a utilização de um tubo de vidro, observando-se as variações térmicas do meio de 

contato e, somente bem mais tarde, a este procedimento agregou-se o mercúrio, 

assim de tempos em tempos, novas descobertas somavam-se as antigas, 

resultando, por fim, na descrição dos quatro indicadores clínicos a inflamação local, 

sendo calor, vermelhidão (eritema), dor e edema, os quais são utilizados até os dias 

de hoje (ANDRADE FILHO, 1999). Indica-se que o início da concretização de 

experiências para se chegar a termografia ocorreu em 1800, quando houve a 

descoberta da radiação térmica do infravermelho, partindo de estudos das 

temperaturas das diferentes faixas espectrais que compõem a luz visível, realizados 

pelo inglês Sir William Hershell, astrônomo e músico. 

Comentado por Christiansen e Gerow (2002, p. 21): “[...] esse estudioso 

percebeu que abaixo do vermelho visível era possível encontrar-se determinada 

radiação e, por apresentar esta elevada concentração de calor denominou-a como 

calor escuro”. No entanto, somente após 40 anos de sua descoberta foi possível 

realizar uma imagem termográfica, porém o feito foi executado por seu filho, John F. 

W. Hershell. Destaca-se que, embora o filho de William Hershell tenha realizado uma 

imagem termográfica, o método para se medir a temperatura por intermédio de 

imagem foi descrito somente em 1877, por Lehmann, contudo, a sua prática levou 

quase um século após para se efetivar, quando ocorreu o desenvolvimento dos 

termógrafos, os quais, por sua vez, utilizavam o contato com cristal líquido 

(CHRISTIANSEN & GEROW, 2002). 

 A termografia, de fato, desenvolveu-se na área militar, após a segunda guerra 

mundial, sendo utilizada como instrumento contendo alta sensibilidade quanto à 

formação de imagens térmicas, procedida abaixo do espectro visível, durante os 

voos noturnos de aviões espiões com o objetivo de fotografar alvos inimigos, 

captando, para tanto, imagens térmicas, usufruindo, desse modo, das informações 

dadas por estas fotografias para a formação de estratégias (BURNAY, 1998).  

 Contrário a estes, as forças terrestres faziam uso de sensores de 

infravermelho, como forma de detectar delinquentes em fuga noturna ou presença 
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de vida em locais específicos, entre outras. De lá pra cá é notável que a imagem 

infravermelha venha se tornando cada vez mais disponível para fins médicos. 

 

 

3.3 USO DA TERMOGRAFIA NA MEDICINA HUMANA 

 

 

Na medicina humana, seu início procedeu na área da oncologia, mediante 

observações em câncer de mama, visto que ocasionava a elevação da temperatura 

da pele, portanto, nada mais justo que dizer-se que foi a pioneira no emprego deste 

equipamento, apresentando resultados bastante positivos (CHRISTANSEN & 

GEROW, 2002; ARORA, 2008). 

A técnica se mostra eficaz para o câncer de mama haja vista que, os tumores 

por caracterizarem-se por angiogénese aumentada faz com que se proceda a um 

aumento da atividade metabólica demonstrando maiores níveis de temperatura 

quando comparado com o tecido ao redor (CHRISTANSEN & GEROW, 2002; 

ARORA, 2008).  

Neste tipo de procedimento, a termografia infravermelha pode ser processada 

sob duas formas, por imagem estática, mediante o controle das condições e no caso 

do processamento de imagem dinâmica, induz-se o paciente a se submeter a 

diferentes meios de arrefecimento, portanto, o exame é procedido com o sopro de ar 

frio sobre a região da mama que se quer fotografada, ou ainda, submersão de água 

fria nessa mesma região (OHASHI & UCHIDA, 2000). 

Autores como Nunes, Filho e Sartori (2007) também indicam que por ser a 

termografia, um exame mais rápido, não ocasionar dor, não ser invasivo, não ter 

necessidade de contraste e não haver envolvimento de radiação, esta deve ser 

utilizada de modo a contribuir com o diagnóstico precoce de tumores de mama. 

Brioschi, Macedo e Macedo (2003), assim como Bezerra (2007) também se 

dizem a favor de que o câncer mamário possa ser detectado de forma precoce por 

intermédio da termografia. Afirmam que o fato de ocorrer variações com a 

temperatura corporal, devido às modificações do fluxo sanguíneo e do metabolismo 

das células mamárias, esse tipo de exame com o uso da termografia pode contribuir 

para que seja possível detectar células cancerígenas.  
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Possibilitando maiores esclarecimentos, Choi (1997) aponta que a 

termografia, sendo uma técnica de infravermelho, tende a reconhecer as variações 

processadas na temperatura corporal como um todo e de maneira bastante rápida, 

assim pelo processamento de imagem se faz viável a obtenção da temperatura da 

pele em determinadas circunstâncias.  

Atualmente, estudos científicos com relação a este método vem mostrando 

cada vez mais, interesse no uso clínico, sendo que as pesquisas médicas na área 

são agora motivadas em função da alta tecnologia alcançadas pelas câmeras 

computadorizadas de infravermelho conjuntamente com a criação de softwares, os 

quais possibilitam análises de imagens estáticas ou sequenciais com uma maior 

precisão, visto serem utilizados processamentos matemáticos das imagens, 

aspectos estes conseguidos por meio da subtração de pontos específicos das 

imagens por variações de temperatura (FUJIMASA, 1998; CHINZEI & SAITO, 2000; 

OHASHI & UCHIDA, 2000). 

Essa tecnologia avançada, atualmente determinando a termografia, permite 

que se possam captar imagens relacionadas com mudanças fisiológicas. São 

mudanças relacionadas à circulação sanguínea e a temperatura, as quais resultam 

de enfermidades, fornecendo informações complementares que aliadas à maioria 

dos outros testes convencionais auxiliam nos diagnósticos clínicos (CHRISTIANSEN 

& GEROW, 2002).  

Sobre o uso da termografia à mamografia em triagens para câncer de mama, 

Arenhart (2010 apud DIAKIDES, 2000) explica ser vantajoso o acréscimo desse 

método, pois contribui para o aumento na precisão diagnóstica.   

A isso, cita um estudo envolvendo 728 pacientes com câncer de mama, 

sendo retirados para um grupo de controle 100 desses sujeitos, os quais submetidos 

aos dois tipos de procedimento da termografia, apontando que o procedimento 

dinâmico possibilitou um aumento de 28% com relação à sensibilidade diagnóstica, 

quando comparado com o procedimento estático, podendo-se dizer que o método da 

termografia atingiu a 82% com relação a essa sensibilidade (CHRISTIANSEN & 

GEROW, 2002).  

 Sobre a termografia, Cabeça e Elliott (2002) descrevem que vem sendo uma 

técnica bastante promissora a contribuir com a área médica com relação aos 

diagnósticos para o tumor de mama, visto que possibilita a diferenciação das lesões 

quanto à malignidade ou a benignidade.  
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Segundo expõem-se “diferentes características fisiológicas relacionadas ao 

tecido maligno pode contribuir para o sinal de infravermelhos, 

incluindo aumento do fluxo sanguíneo na área em torno de uma doença maligna, 

angiogênese e a liberação de mediadores vasoativos” (CHRISTIANSEN & GEROW, 

2002, p. 83). Assim, entende-se que o exame feito por meio da termografia projeta a 

imagem do tecido benigno quando se torna possível diferenciá-lo a partir da 

detectação do tecido neoplásico por consequência da força relativamente mais 

intensa do sinal de infravermelhos sobre o tecido maligno.  

Portanto, indica-se que o método da termografia mostra ser um procedimento 

considerado, atualmente, pela área médica, como bastante eficaz no auxílio ao 

diagnóstico do câncer de mama, mostrado na figura 23. 

 

FIGURA 23 – ANÁLISE TERMOGRÁFICA DA MAMA 

 
 

FONTE: Arenhart (2010, p. 42). 
 

               Regiões afetadas 
 

Todas as imagens adquiridas pelo termógrafo se fazem acompanhadas de 

uma paleta de cores, indicando que as regiões representadas pela cor vermelha 

representam as áreas de maior elevação da temperatura corpórea, portanto, 

presumível da enfermidades. 
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Essas considerações feitas demonstram que o papel do método da 

termografia funciona como um exame adjuvante ao exame físico e a mamografia 

com os demais procedimentos para que auxilie o profissional clínico ou médico 

especialista no rastreamento da doença ou para que possa diagnosticar com maior 

precisão quando detectada, o fator maligno ou benigno.  

Desse modo, esse exame pode ser sugerido, inicialmente, para 

complementar as demais ações com relação ao tumor de mama.  

 

 

3.4 USO DA TERMOGRAFIA NA MEDICINA VETERINÁRIA 

 

 

Na área de Medicina Veterinária, o método da termografia vem se acentuando 

ao longo das últimas duas décadas. Segundo relatos, tem sido usado esse método 

com eficácia como forma de detectar lesões que acometem cavalos de corrida como 

também no monitoramento de seu estado de saúde (TURNER & EDDY, 2001).  

Exames feitos com o uso de uma câmara de infravermelhos, com relação ao 

aparecimento de tendinite em cavalos de corrida, os resultados indicaram pontos 

quentes antes mesmo que houvesse evidência clínica de edema e claudicação, 

demonstrando que a termografia pode ser de grande valia para que o médico  

veterinário proceda a um diagnóstico mais apurado quanto ao estado de saúde do 

animal para que possa ser exposto a uma atividade física – neste caso a 

corrida. Além disso, a detecção precoce bem como a localização da possível 

inflamação torna-se um passo determinante para o procedimento de um tratamento 

adequado (TURNER & EDDY, 2001).  

Vários estudos estão sendo realizados para que se avalie a capacidade do 

uso da termografia para detectar alterações nos padrões térmicos de cães, mostrado 

na figura 24, que segue, apresentando displasia do cotovelo, neoplasia óssea, como 

em gatos com tumores da tireóide e para a possível localização de tumor cerebral.  
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FIGURA 24 – USO DA TERMOGRAFIA EM ANIMAIS 
 

 
FONTE: imagem cedida por Solange Mikail 

 
Como apontado anteriormente por alguns autores pesquisados na medicina 

humana, na Medicina Veterinária não se faz diferente, a importância de entender-se 

que este procedimento não é aconselhável para um diagnóstico definitivo, contudo 

deve ser reconhecido como um teste de triagem. Todavia, menciona-se que seu uso 

está sendo bastante recomendado por apresentar um baixo custo, não ter 

necessidade de proceder sedação, tão pouco o procedimento cirúrgico 

desnecessário, por não oferecer risco de radiação, sendo, portanto, “uma tecnologia 

emergente que pode ser usada para guiar o diagnóstico clínico” (TURNER & EDDY, 

2001, p. 344).  

Um estudo realizado em bovinos utilizou a termografia para identificar 

infecções localizadas no pavilhão, devido fornecimento aos animais de peletes 

(SPIRE et al, 1999).   

Tratando-se do tumor de mama animal, igualmente como no humano, o uso 

da termografia, mostrado na figura 25, que segue, desempenha papel de localizar as 

áreas de inflamação agudas ou crônicas e, também pode ser utilizada com relação 

ao diagnóstico precoce de tumores de mama, mesmo que ainda não observados 

clinicamente (BRIOSCHI, MACEDO & MACEDO, 2003; BEZERRA, 2007).  
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FIGURA 25 – EXAME TERMOGRÁFICO EM CADELAS PARA DETECTAR 

TUMOR MAMÁRIO 

 
FONTE:imagem cedida por Solange Mikail 

 

Como acontece no tumor mamário humano, no animal, pode-se detectá-lo 

precocemente com a contribuição desse método, visto a ocorrência de variações de 

temperatura que estão relacionadas com as modificações do fluxo sanguíneo e do 

metabolismo das células mamárias. As células cancerígenas animais também 

tendem a produzir óxido nítrico, sendo este a fonte estimuladora da angiogênese e 

da vasodilatação que se encontram presentes nas neoplasias (BRIOSCHI, 

MACEDO & MACEDO, 2003; BEZERRA, 2007).  

Descreve-se que há atualmente uma grande ocorrência de afecções 

oncológicas em animais domésticos. O tumor de mama em cadelas apresentou um 

aumento de 50% no número de casos diagnosticados. Uma possível justificativa 

para esse aumento poderia ser a maior longevidade de vida em função da evolução 

da medicina veterinária. Outras possibilidades estariam relacionadas à utilização de 

dieta industrializada, programa de vacinação eficaz, avanço tecnológico nos 

métodos e diagnósticos e instituição de protocolos terapêuticos cada vez mais 
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específicos e eficazes (DE NARDI, 2002; HEDLUND, 2005; QUEIROGA & LOPES, 

2002).  

Estudos mais recentes demonstram que diversos países, inclusive o Brasil, 

estão buscando por novas técnicas, uma delas a ovário-histerectomia, para que se 

consiga uma redução do aparecimento de tumores desse tipo em cadelas, 

principalmente, em fêmeas mais jovens (QUEIROGA & LOPES, 2002).  

Alguns autores relatam que o tumor de mama acomete, com maior 

regularidade, fêmeas não gonodectomizadas ou aquelas que passaram de forma 

tardia pelo procedimento de ovário-histerectomia. Ressaltam ser essencial a 

utilização desta técnica antes de ocorrer o primeiro cio, contribuindo, desse modo 

para a redução do risco, indicando que após esta fase, esta redução é quase 

inexistente.  No caso de cadelas não castradas, aumenta bem mais a predisposição 

para esse tipo de neoplasia, aspecto este que ocorre em função da exposição a 

altas concentrações de estrogênio, progesterona e prolactina, durante o ciclo estral 

(DAVIDSON & STABENFELDT, 1999; FRASER, 1991; HEDLUND, 2005; 

JOHNSON, 2006; STONE, 1998).  

Em uma experiência realizada em ratos adultos no sentido de recuperar a 

funcionalidade da locomoção após o esmagamento do nervo ciático, comenta-se a 

necessidade da utilização da termografia para a aferição da temperatura da 

superfície da pele por ser o método que apresenta elevada resolução e 

sensibilidade, possibilitando, desse modo, um maior controle com relação às 

variações de temperatura que são acometidos esses animais, nesse período em que 

o tratamento está sendo feito (VIANA, 2005; SUN, 2006).  

De acordo com a descrição de Sacharuk (2009, p. 16): “O mapeamento 

térmico (interpretação das imagens) é realizado através de um software que permite 

a medição e análise da temperatura absoluta, máxima, média e mínima da região de 

interesse”. Sendo, assim, possível definir-se a região de interesse por intermédio do 

uso de spots ou de áreas como meio para analisar locais específicos. 

 Conforme explica, nesta experiência, utilizou-se de imagens monocromáticas 

em preto e branco, facilitando, sobremaneira, o controle de temperatura dos ratos 

adultos submetidos à recuperação do nervo ciático. A escolha recaiu sobre este tipo 

em função da possibilidade de reduzir a observação para temperaturas frias 

indicadas pela cor preta e quentes pela cor branca, quando, ao contrário, o uso do 

procedimento multicolorido faria com que ampliasse o foco de observação, pois cada 
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cor pode representar uma faixa de temperatura, ampliando em muito a análise em 

questão (SACHARUK, 2009). 

 Sobre o assunto, “Autores como Pulst, Brelsford, Bennet, Wakisaka, apontam 

que resultados experimentais referentes ao estudo de lesão nervosa periférica 

demonstraram uma significativa correlação entre a alteração na temperatura da 

superfície da pele com a lesão periférica focal” (SACHARUK, 2009, p. 17). 

 Assim, argumenta-se que nesse tipo de lesão, a termografia, além de 

possibilitar uma maior visualização e mapear a área afetada, apresenta a 

capacidade de avaliar a funcionalidade das fibras nervosas simpáticas o que ajuda 

na detecção de possíveis disfunções do sistema nervoso simpático. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A realização dos estágios curriculares foi extremamente proveitosa, pois, 

além de acompanhar a rotina dos hospitais UNESP – JABOTICABAL e da 

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ, podem correlacionar conhecimento teórico 

ao prático na clínica cirúrgica, área esta que sempre fascinou o acadêmico. 

 Da mesma forma, o desafio de conhecer diferentes técnicas e métodos de 

trabalho, foram fatores fundamentais para que o estagiário pudesse formar sua 

opinião profissional diante de diversas situações.  

Neste período foi possível aprimorar os conhecimentos na área escolhida e 

observar aplicabilidade da clinica cirúrgica na medicina veterinária.  

 As escolhas das instituições de ensino foram acertadas, haja vista que, ao 

mesmo tempo em que ofereceram contato com excelentes profissionais em ambas 

às instituições, estes acrescentaram e muito o conhecimento para o estagiário em 

sua vida profissional futura. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

São muitas as utilidades e benefícios que a termografia oferece na área da 

medicina veterinária. Apesar desta tecnologia não ser nova, apenas nos últimos 

anos os Médicos Veterinários começaram a compreender e utilizar este método. 

No entanto, indica-se como condição necessária para alcançar-se um 

diagnóstico seguro, que o exame pela termografia seja realizado por profissional 

com o devido treinamento e com qualificação para este procedimento, necessitando 

que sejam também seguidas as exigências mínimas para realização do exame, 

atendendo desde instalações de laboratório adequadas, o preparo do paciente e 

equipamento de alta sensibilidade. 

Entre as vantagens desse exame destacam-se a aplicação deste método para 

avaliar, diagnosticar, tratar, reabilitar os pacientes. 

É preciso explorar mais a termografia como um todo, difundir suas vantagens, 

de modo que os médicos veterinários e sua clientela adquiram maior compreensão 

do real valor que termografia oferece na medicina veterinária. 
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