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RESUMO 

 

 

MARIA, A. C. B. E. Principais alterações encontradas em necropsias de cães e 
gatos que vieram a óbito durante procedimentos em p etshops e similares . 
[Necropsy findings in dogs and cats that deceased during procedures in petshops 
and similars]. 2010. 114 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

Atualmente, muitos animais encaminhados para necropsia apresentam histórico de 

óbito ocorrido durante ou após procedimentos como banho e tosa, adestramento, 

traslados, permanência em hotéis e outras situações similares. Segundo relato de 

médicos veterinários e auxiliares presentes no local do óbito, grande parte desses 

animais ao serem manipulados apresentavam agressividade, ansiedade e agitação, 

e muitos vinham a óbito ainda nas mãos do próprio tosador, enquanto outros, 

minutos após a chegada em casa. Em um levantamento de exames necroscópicos 

contendo 1391 animais, realizados pelo Pet Legal Centro de Diagnósticos e Perícias 

na cidade de São Paulo, no período de 2004 a 2009, 95 cães e 16 gatos de ambos 

os sexos, e de diferentes raças e idades vieram a óbito durante os procedimentos 

descritos anteriormente. Em 28% dos casos, os animais vieram a óbito em 

conseqüência de traumatismos de origem mecânica contundente, tendo uma maior 

incidência de traumas em região de cabeça, caracterizados por fraturas e lesões de 

tecido nervoso, ocasionados por queda ou golpe, muitas vezes apresentando lesões 

de golpe e contragolpe. Em 72% dos casos, os animais vieram a óbito em 

conseqüência de um colapso respiratório, tendo como alterações principais a 

congestão, edema e hemorragias pulmonares, sendo esta última, determinante para 

o óbito. Nos casos de óbito por colapso respiratório, os animais apresentavam 

alterações em seu comportamento e na freqüência cardiorrespiratória, fato 

observado na ação de “luta ou fuga” e que faz parte da fase de alarme da síndrome 

geral de adaptação. Este é o primeiro trabalho em âmbito nacional que relata as 

causas de óbitos durante os procedimentos em petshops e similares, fornecendo as 

informações necessárias aos médicos veterinários, proprietários e principalmente às 

partes jurídicas, conferindo a esta última, respaldo forense no processo legal. 

 

Palavras-chave: Estresse. Trauma. Hemorragia pulmonar. Medicina veterinária legal 



ABSTRACT 
 

 

MARIA, A. C. B. E. Necropsy findings in dogs and cats that deceased du ring 
procedures in petshops and similar . [Principais alterações encontradas em 
necropsias de cães e gatos que vieram a óbito durante procedimentos em petshops 
e similares]. 2010. 114 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

Nowadays, many animals sent for necropsy have a history of deaths that occurred 

during or after procedures such as bathing and grooming, training, transfers, staying 

in hotels and other similar situations. According to the report of veterinarians and 

assistants present in the place of death, most of these animals when manipulated 

were aggressive, anxious and agitated, and deceased even during groomer itself, 

while others, minutes after arriving home. In the survey of necropsies of 1391 

animals, conducted at Pet Legal Centro de Diagnósticos e Perícias (a forensic 

service) in São Paulo from 2004 to 2009, 95 dogs and 16 cats of both sexes and of 

different breeds and ages deceased during the procedures described above. In 28% 

of cases the animals died as a result of blunt trauma of mechanical origin, with a 

higher incidence of trauma in the head, characterized by fractures and injuries to the 

nervous parenchyma, caused by fall or blow, often with coup and counter-coup 

lesions. In 72% of cases the animals died as a result of respiratory failure, having as 

main macroscopic alterations pulmonary congestion, edema and hemorrhage, the 

latter being a key determinant for death. In cases of death due to respiratory failure, 

the animals showed changes in their behavior and their cardio-respiratory frequency, 

which was observed in the action of "fight or flight" and is part of the alarm phase of 

the general syndrome adaptation. This is the first nationwide study reporting the 

causes of deaths during petshops and similars procedures, providing the necessary 

information to veterinarians, owners and especially in the legal, giving the latter, 

forensic support in the lawsuit. 

 

Keywords: Stress. Trauma. Pulmonary hemorrhage. Veterinary forensics 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com um mercado que movimenta mais de 9 bilhões de reais ao ano no país, 

a indústria do setor pet vem crescendo por conta da “humanização” dos animais, 

que hoje correspondem a uma população de 33 milhões de cães e 17 milhões de 

gatos, distribuídos por 44% dos lares brasileiros, levando o Brasil a ocupar o 

segundo lugar do ranking de países com a maior população de pets no mundo, 

perdendo apenas para os Estados Unidos. Estima-se que nos dias de hoje existam 

mais de 40 mil petshops espalhados por todo país (COMAC, 2009; MARTHE, 2009; 

ANFAL-PET, 2010). 

Segundo pesquisa realizada pela multinacional Evialis, uma das maiores 

fabricantes de alimentos para animais de estimação no mundo, 10% dos lares que 

possuem animais no país consideram os mesmos como membros da família, e esse 

número só tende a crescer (MARTHE, 2009). 

Por conta do excesso de oferta, que chega a superar a procura no mercado, 

apenas os petshops mais estruturados conseguem sobreviver em meio a esse 

crescimento, utilizando tecnologias inovadoras para tentar alcançar a máxima 

perfeição e atingir as exigências do mercado, e é neste momento em que a atenção 

e conhecimento destas técnicas são de extrema importância, visando evitar sérios 

contratempos, mas que em certos momentos podem ocorrer, quando uma simples 

visita ao petshop torna-se um pesadelo. 

Muitos animais encaminhados para necropsia apresentam histórico 

semelhante e curioso, onde o óbito ocorre durante ou após procedimentos como 

banho e tosa, adestramento, traslados, permanência em hotéis e outras situações 

similares. Muitos, por exemplo, vinham a óbito durante o procedimento nas mãos do 

próprio tosador, enquanto outros, minutos após a chegada em casa. 

Relatos de banhistas, tosadores, técnicos e médicos veterinários, destacam 

a agitação, pânico e agressividade do animal, aumento de sua freqüência cardíaca e 

respiratória, como também perda da consciência por alguns minutos na maioria dos 

casos. Muitos relatos apresentam um fato em comum, a presença de sangramento 

pela cavidade nasal e oral, com subseqüente morte do animal. Essas mortes 

súbitas, que envolvem alterações no comportamento e nos parâmetros fisiológicos 

cardiorrespiratórios do animal, se assemelham àquelas observadas em um indivíduo 
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que se defronta com um agente estressor, compatível a uma situação de estresse 

agudo.  

Outra situação também encontrada em cães que vem a óbito nestes 

ambientes é o trauma. Na maioria dos óbitos por trauma, o histórico é vago e a 

menção da palavra trauma é rara. Em casos onde o histórico apresenta-se completo 

e com menção a um possível trauma, os relatos apresentam como causa do óbito, 

em sua grande maioria, a queda do animal. 

Frente ao histórico apresentado e à semelhança nas lesões macroscópicas 

e microscópicas observadas em cada grupo, este trabalho se propôs a analisar as 

alterações anatomopatológicas apresentadas por estes animais através de um 

levantamento de exames necroscópicos, realizados pelo Pet Legal Centro de 

Diagnósticos e Perícias, no período de 2004 a 2009, envolvendo 95 cães e 16 gatos 

de ambos os sexos e de diferentes raças e idades, que vieram a óbito durante ou 

após procedimentos em petshops e similares. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Mercado Pet 

 

 

 Há aproximadamente 12.000 anos, em Ein Mallaha, Israel, um humano e 

um filhote de cão com aproximadamente 3 a 5 meses de idade não imaginariam que 

seus restos mortais, encontrados juntos em uma posição afetiva, seriam hoje a 

descoberta arqueológica mais importante da domesticação dos cães (BROCK, 1995; 

BEAVER, 2001). 

 Inicialmente, o cão colaborava na caça ajudando o homem a obter a sua 

presa com maior eficiência e rapidez, mas essa ajuda começou a ir além da caça e 

os cães começaram a tomar conta do território ao seu redor, ganhando mais um 

posto, agora o de cão de guarda (BEAVER, 2001). 

 Alguns anos mais a frente, por volta de 4.000 AC, os gatos começaram a 

despertar o interesse dos Egípcios, mesmo que algumas evidências apontem que os 

egípcios não tenham sidos os primeiros a domesticarem o animal, é lá onde se 

concentra o maior número de artefatos ligados aos gatos (BRADSHAW, 1992; 

BEAVER, 2005). 

 Com essa ligação datada de tanto tempo, não seria uma surpresa que nos 

dias de hoje essa relação esteja alcançando níveis grandiosos e que além do posto 

de animais de caça e guarda, tem-se o melhor amigo do homem. 

Esta “humanização” dos animais, fez com que o Brasil alcançasse no mundo 

o segundo lugar em população de cães e gatos, o segundo em volume de produção 

e o sétimo em faturamento (COMAC, 2009; ANFAL-PET, 2010). 

Segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animais 

de Estimação - Anfal Pet, hoje no Brasil há 33 milhões de cães, 17,5 milhões de 

pássaros, 17 milhões de gatos, 8,5 milhões de peixes e 2 milhões de outros animais, 

tendo um consumo potencial de 4,11 milhões de toneladas/ano. Em 2009, as 

empresas do setor pet faturaram mais de 9 bilhões de reais. Tudo isso por que nos 

dias de hoje, os animais além de melhores amigos, também são considerados 
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membros da família como “filhos e irmãos”, fazendo com que esses números subam 

a cada ano (ANFAL-PET, 2010). 

Para suprir toda essa demanda, o país hoje conta com mais de 40.000 

petshops, que relacionados à proporção de cães e gatos existentes, equivalem a um 

estabelecimento para cada 1.200 animais, contra uma farmácia para cada 2.600 

pessoas no Brasil, por exemplo (MARTHE, 2009). 

Com a melhoria na economia do país, o aumento na renda e a 

disponibilidade de crédito fácil, as classes C e D estão investindo ainda mais nos 

cuidados com os seus animais. Um exemplo disto fica em Paraisópolis, uma das 

maiores comunidades localizadas na Zona Oeste da cidade de São Paulo, onde em 

2008, inauguraram-se dois petshops, que contam com serviços de banho, tosa e até 

taxidog, onde o pacote com esses três serviços custa 28 reais, e um simples corte 

pode sair a partir de 5 reais (GLOBO, 2008). 

Essa ascensão das classes C e D também influenciaram a alimentação 

desses animais, tendo um aumento de 20% nas vendas das rações mais populares. 

Os proprietários deixaram de alimentar seus animais com comida caseira e 

passaram até a respeitar o paladar desses animais, escolhendo as rações ao gosto 

dos mesmos. Também se pode observar um aumento no número de animais 

vacinados, mostrando mais uma vez que a população se preocupa não só com a 

saúde de seus animais de estimação, mas também com a saúde do ser humano 

(GLOBO, 2008). 

Em uma pesquisa realizada pela Radar Pet 2009,  encomendada pela 

Comissão de Animais de Companhia - Comac, do grupo do Sindicato Nacional da 

Indústria de Produtos para Saúde Animal - Sidan, os cães e gatos estão presentes 

em mais de 44% dos lares brasileiros, sendo que os cães estão presentes em 79% 

do lares e os gatos em 11%, e no restante ambos estão presentes. Na hora da 

adoção, os cães sem raça definida ficam em primeiro lugar com 36% seguidos por 

poodle (24%), daschund (7%), pinscher (7%), entre outros. No caso dos gatos, os 

animais sem raça definida representam 77%, seguidos por siamês (26%), persa 

(4%), angorá turco (3%) e outras raças (COMAC, 2009). 

Os cuidados com esses animais começam antes mesmo de nascerem, 

ainda no útero da mãe e vão até o dia de sua morte, onde um cemitério de animais 

situado na Grande São Paulo realiza em média trinta velórios e duzentas cremações 

por mês, com custos que vão de 700 a 2.000 reais, demonstrando mais uma vez 
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que até no momento de luto, estes animais recebem tratamento semelhante ao de 

um ente querido (MARTHE, 2009). 

 

  

2.2 Medicina Veterinária Legal 

 

 

 A medicina veterinária legal é um ramo da medicina veterinária que foi 

reconhecida como especialidade pela Resolução do CFMV nº 756, de 17 de outubro 

de 2003 (BRASÍLIA, 2005) Teoricamente, a medicina veterinária legal está envolvida 

em diversas áreas da medicina veterinária como a patologia, traumatologia, 

anatomia, fisiologia, parasitologia e como também em outras áreas que não 

competem à medicina, como a química, física, geologia e biologia, e visa aplicar 

todos esses ramos aos fins da lei, em atuações que envolvem o meio ambiente, 

alimentos, maus tratos, avaliação de rebanhos, seguro animal, saúde pública, bem 

estar e proteção aos animais. Na prática, a atuação do médico veterinário na 

medicina veterinária legal ainda é muito restrita, deixando as portas abertas para 

profissionais de outras áreas. Por conta desse baixo empenho no ramo da medicina 

veterinária legal no Brasil, são poucas as literaturas produzidas, forçando a busca 

por literaturas estrangeiras (REGO, 2003; MERCK, 2007).  

 O que difere a atuação do médico veterinário na medicina veterinária legal 

da atuação na rotina da medicina veterinária é a aplicação de quesitos legais 

impostos pela lei. Aqui a ordem interna da medicina é aliada a ordem da lei (REGO, 

2003). 

 O animal por si só, pode ser considerado parte do ilícito penal, e como tal 

deve ser tratado como evidência (por exemplo, em crimes contra o meio ambiente); 

ao passo que, em alguns momentos, pode ser tido como vítima direta ou objeto do 

crime (por exemplo, em crimes de crueldade contra os animais). É no animal, esteja 

ele vivo ou morto, que o médico veterinário irá buscar todas as informações 

necessárias para anexar juntamente aos vestígios encontrados na cena do crime. É 

importante nunca desconsiderar uma evidência, por mais insignificante que pareça, 

pois esta evidência pode ser a chave para a investigação (MERCK, 2007). 



28 
 

 Determinar se a situação ocorrida com o animal fora intencional ou não, é 

uma grande barreira que o médico veterinário tem que superar. É muito importante 

que o mesmo utilize um senso comum, combinado com a experiência para analisar 

todas as informações e determinar se há ou não a probabilidade da situação 

ocorrida ter sido ou não intencional. Interpretar relatos de proprietários e 

testemunhas é outro ponto crítico na hora de coletar as informações. Depoimentos 

que se perdem na linha do tempo, com contradições e ausências de informações, 

podem prejudicar a investigação e muitas vezes induzir ao erro (MERCK, 2007). 

 Nos casos que envolvem a morte de um animal, uma necropsia deve ser 

solicitada para avaliar as causas da morte. A diferença entre uma necropsia e uma 

necropsia forense está nos seus objetivos e relevância. Juntamente com a 

determinação da causa de morte, o ponto principal é estabelecer o tipo de morte 

(não acidental, acidental, natural, indeterminada), qualquer causa contributiva, e o 

tempo de morte. Por conta da implicação médico-legal da necropsia forense, todos 

os achados ou ausência dos mesmos devem ser documentados. A ausência de 

achados pode auxiliar na determinação das causas da lesão. O exame necroscópico 

forense é um processo de documentação de todas as lesões e achados normais, 

interpretação de como as lesões ocorreram, e a determinação ou exclusão de outro 

fator contributivo ou causal. Para se ter total integração e correta interpretação de 

todos os achados, uma maior atenção deve ser dada às informações provenientes 

da cena do crime obtidas pelos investigadores e de todos os resultados dos testes. 

É muito importante que o médico veterinário saiba todas as circunstâncias que 

antecederam e circundaram a morte antes de se realizar a necropsia. Todas as 

entrevistas devem ser anotadas e fornecidas ao médico veterinário (MERCK, 2007). 

 Em algumas situações, os animais podem apresentar lesões iatrogênicas 

ou de diagnóstico, se o mesmo fora tratado em um hospital anteriormente a sua 

morte. Nestes casos é de extrema importância a obtenção do histórico dos 

procedimentos realizados, incluindo qualquer medida de ressuscitação. As feridas 

que resultam de procedimentos hospitalares podem ser mal interpretadas como 

lesões. A ferida original pode ter sido usada para tubos torácicos, ou a ressuscitação 

pode ter causado lesões adicionais. É muito importante descobrir se o animal sofreu 

eutanásia e a rota utilizada para administrar a solução, pois poderá afetar os 

achados de necropsia. Um histórico completo é necessário, incluindo todas as 

medicações administradas e o momento em que foram utilizadas. Todos os tubos, 
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acessos venosos e drenos não devem ser removidos após a morte do animal até a 

necropsia ser realizada (MERCK, 2007). 

 

 

2.2.1 Traumatologia forense 

 

 

 A traumatologia forense é um ramo da medicina legal que estuda as 

lesões, decorrentes de energias vulnerantes, aplicadas sobre estruturas corporais. 

Segundo França (1995) essas lesões são classificadas de acordo com o tipo de 

energia que as causou, podendo ser reproduzidas por diversos agentes entre as 

modalidades de ordem mecânica, química, física e físicoquímica, dentre outras. 

Estas energias serão abordadas detalhadamente a seguir. 

 

 

2.2.1.1 Energias de ordem mecânica 

 

 

As energias de ordem mecânica são aquelas capazes de modificar o estado 

de repouso ou de movimento de um corpo, produzindo lesões em todo o corpo ou 

parte dele, podendo ser externas e/ou internas. Existem três meios pelos quais 

essas energias podem ser aplicadas: meio passivo, onde o objeto vai de encontro ao 

corpo, estando este parado; meio ativo, onde o corpo vai de encontro ao objeto, 

estando este último parado; e o meio misto, onde o objeto e o corpo encontram-se 

em movimento. Estes meios atuam por pressão, percussão, tração, torção, 

compressão, descompressão, explosão, deslizamento e contragolpe. Os agentes de 

ordem mecânica podem ser classificados em perfurantes, cortantes, contundentes, 

pérfurocortantes, pérfurocontundentes e cortocontundentes. 

•   Perfurantes: são lesões causadas por instrumentos punctórios, finos e 

alongados que atuam sobre pressão ou percussão, afastando as fibras do 

tecido, ocasionando pouco sangramento externo, tendo o orifício de 

entrada apresentando uma lesão mínima, mas com grande lesão em 

órgãos internos dependendo do comprimento do instrumento utilizado. O 

orifício de entrada será sempre menor que o diâmetro do instrumento, por 
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conta da elasticidade e retratilidade da pele. Podemos destacar como 

instrumentos perfurantes os pregos, alfinetes, agulhas, estilete, furador de 

gelo, compasso e florete. 

•   Cortantes: são lesões causadas por instrumentos que apresentam gume 

afiado, ocasionando ferimentos incisos. Podemos destacar algumas 

características que são únicas a este tipo de lesão, como a regularidade 

das bordas e do fundo da lesão, hemorragia abundante na maioria dos 

casos, predomínio do comprimento sobre a profundidade, e a presença 

da cauda de escoriação que determina a direção em que a lesão ocorreu, 

tendo a cauda como a lesão de saída. Podemos destacar como 

instrumentos cortantes a navalha, faca, bisturi, folha de papel e linha de 

cerol. 

•   Contundentes: são lesões causadas por instrumentos que apresentam 

geralmente uma superfície plana ocasionando um choque de superfícies, 

podendo se dar através dos meios passivo, ativo ou misto. As lesões se 

apresentam tanto externamente quanto internamente, podendo esta 

última ser de grandes proporções. Neste tipo de ação podemos observar 

lesões com bordas irregulares, escoriadas e equimosadas, de fundo 

irregular, presença de pontes de tecido íntegro ligando as vertentes, e a 

preservação de vasos, tendões e nervos que se apresentem no fundo da 

lesão. Dependendo da localização e intensidade desta ação, diversas 

áreas do corpo podem ser atingidas com maior ou menor gravidade, 

podendo apresentar rubefação, escoriação, equimose, hematomas, 

fraturas, luxações, entorses, roturas de vísceras internas (dependendo da 

força do traumatismo, região atingida, condições fisiológicas especiais; 

todas as vísceras estão sujeitas a essa forma de lesão, no entanto as 

mais comuns são fígado, baço, rins, pulmões intestinos e pâncreas), 

síndrome explosiva (produzida pela expansão gasosa de uma explosão 

potente, atingindo de preferência órgãos ocos, como pulmões, estômago 

e intestinos), encravamento, empalamento, concussões cerebrais e 

lesões por precipitação. As energias aplicadas de forma ativa são 

características de queda e acidentes automobilísticos com uso do cinto de 

segurança, por exemplo, que geram uma aceleração e desaceleração do 

crânio. Estas ações apresentam lesões características denominadas de 
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golpe e contragolpe no cérebro. Com a cabeça em movimento, o cérebro 

sofrerá lesões na região do impacto (golpe) e lesões em regiões 

contrárias ao impacto (contragolpe). 

•   Pérfurocortantes: são lesões causas por instrumentos que apresentam 

uma ponta e um gume afiado, que ao penetrarem na vítima causam uma 

perfuração e ao mesmo tempo um corte nos planos superficiais e 

profundos do corpo. As características da lesão irão depender do 

instrumento utilizado, podendo ser um ferimento em forma de botoeira 

com um ângulo agudo e outro arredondado, nos casos em que o 

instrumento utilizado seja uma faca ou um canivete, pois estes 

apresentam apenas um gume, nos casos de instrumentos com dois 

gumes como o punhal, as lesões terão suas fendas com bordas iguais e 

ângulos agudos, e nos casos de instrumentos de três gumes como o lima, 

as lesões serão triangulares.  

•   Pérfurocontundentes: são lesões causadas por instrumentos que ao 

mesmo tempo em que perfuram também contundem o corpo da vítima. As 

lesões se apresentam com bordas irregulares, com predomínio da 

profundidade e caráter penetrante e transfixante. Temos os projéteis de 

arma de fogo como um dos principais instrumentos perfurocontundentes. 

Se tratando desses projéteis, algumas considerações devem ser feitas, 

como a distância do disparo, o orifício de entrada, orifício de saída e o 

trajeto. O orifício de saída geralmente será maior que o de entrada e com 

maior sangramento, com exceções como nos casos de dois ou mais 

projéteis sucessivos atingirem o mesmo orifício de entrada. A luz do canal 

formado pelo trajeto sempre apresenta sangue coagulado, demonstrando 

que a vítima estava viva no momento do tiro, como também tecidos 

lacerados, desorganizados e infiltrados por sangue, e corpos estranhos 

provenientes de outras regiões, como esquírolas ósseas. 

•   Cortocontundentes: são lesões causadas por instrumentos que 

apresentam gume, mas que por conta de seu próprio peso acabam 

causando lesões contusas. Sua gravidade depende do ângulo de 

incidência, da superfície atingida, do fio do corte, e da força de impacto. 

As lesões são caracterizadas por bordas irregulares, de grande 

profundidade e graves, que por vezes chegam a causar fraturas. Entre os 
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instrumentos cortocontundentes podemos destacar a foice, facão, 

machado, enxada, unhas e dentes. 

 

 

2.2.1.2 Energias de ordem física 

 

 

 As energias de ordem física são aquelas capazes de modificar o estado 

físico dos corpos, excetuando-se as de origem mecânica, anteriormente descritas, 

podendo resultar de uma simples lesão até a morte. Dentre essas energias, 

podemos destacar as de temperatura, eletricidade, pressão atmosférica, 

radioatividade, luz e som. 

• Temperatura: aqui o frio, calor e as oscilações de temperatura podem 

causar desde pequenos a grandes danos na integridade física do 

indivíduo. Um indivíduo que é exposto ao frio intenso apresenta 

sonolência, convulsões, delírios, perturbações do movimento, anestesias, 

congestão e isquemia das vísceras; dependendo da intensidade e 

duração da exposição ao frio, o indivíduo pode vir a óbito. O diagnóstico 

de morte pela ação do frio é difícil. Têm-se alguns elementos, como: 

hipostase vermelho-clara, sangue de tonalidade menos escura, isquemia 

cerebral, congestão polivisceral, às vezes disjunção das suturas 

cranianas, sangue de pouca coagulabilidade, repleção das cavidades 

cardíacas, espuma sanguinolenta nas vias respiratórias e, na pele, 

poderão ser observadas flictemas semelhantes às das queimaduras. A 

ação localizada do frio, também conhecia como geladura, produz lesões 

muito parecidas com as queimaduras pelo calor. O calor difuso 

compreende a insolação, proveniente do calor ambiental em locais 

fechados ou ao ar livre, concorrendo para tanto, além da temperatura, os 

raios solares, a ausência da renovação do ar, a fadiga e o excesso de 

vapor d'água; e a intermação, que decorre capitalmente do excesso de 

calor ambiental. O calor direto tem por conseqüência as queimaduras, 

advindas pelas ações da chama, do calor irradiante, dos gases 

superaquecidos, dos líquidos escaldantes, dos sólidos quentes e dos 

raios solares; são, portanto lesões produzidas geralmente por agentes 
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físicos de temperatura elevada, que, agindo sobre os tecidos, produzem 

alterações locais e gerais, cuja gravidade depende de sua extensão ou 

profundidade. As temperaturas oscilantes expõem o organismo, 

debilitando e propiciando determinadas patologias, por exaltação da 

virulência dos germes ou por diminuição da resistência individual. 

• Pressão atmosférica: mudanças bruscas ou grandes alterações na 

pressão atmosférica normal podem causar sérios danos à saúde do 

indivíduo. O mal das montanhas ou dos aviadores é um exemplo clássico 

da diminuição da pressão atmosférica. Nestes casos, o ar encontra-se 

rarefeito em grandes altitudes, ocasionando uma queda na concentração 

dos gases dissolvidos no sangue, levando a uma anóxia. O mal dos 

mergulhadores é o exemplo do aumento da pressão atmosférica, por 

conta da rápida subida à superfície. Neste caso ocorrerá uma intoxicação 

por oxigênio, nitrogênio e gás carbônico, e também uma embolia gasosa 

por conta da maior concentração de gases dissolvidos no sangue. 

• Eletricidade: as lesões apresentadas nos casos de contato com corrente 

elétrica variam conforme a intensidade da corrente. Na alta tensão, acima 

de 1.200 volts a morte é cerebral, apresentando hemorragia das paredes 

ventriculares do cérebro, do bulbo, dos cornos anteriores da medula 

espinhal, e edema da substância branca e cinzenta do cérebro; nas 

tensões entre 1.200 a 120 volts a morte é pulmonar por asfixia, 

apresentando edema pulmonar, enfisema subpleural, congestão 

polivisceral, coração mole contendo sangue escuro e líquido, hemorragias 

petequiais subpleurais e subpericárdicas, congestão da traquéia e dos 

brônquios, com secreção espumosa e sanguinolenta; esses resultados 

são decorrentes da tetanização dos músculos respiratórios e dos 

fenômenos vasomotores; nas tensões abaixo de 120 volts a morte é 

cardíaca, por fibrilação ventricular. Externamente podemos observar 

desde lesões leves na pele, denominadas de marca elétrica de Jellineck, 

até queimaduras profundas resultantes do calor gerado pela corrente 

elétrica. 

• Radioatividade: exemplificada pelos raios X e a energia atômica, sendo 

extremamente raras em medicina veterinária. 
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• Luz e som: afetam principalmente os órgãos dos sentidos, causando 

perturbações de ordem funcional principalmente em humanos e mais 

raramente em animais. 

 

 

2.2.1.3 Energias de ordem química 

 

 

 As energias de ordem química podem provocar lesões externamente 

(cáusticos) ou internamente (venenos).  

• Cáusticos: Os agentes cáusticos são substâncias que, de acordo com sua 

natureza química, provocam lesões tegumentares de maior ou menor 

gravidade. Estas substâncias podem ser coagulantes ou liquefacientes. 

As de efeito coagulante são aquelas que desidratam os tecidos 

ocasionando escaras endurecidas e de tonalidade diversa, como por 

exemplo, o nitrato de prata, o acetato de cobre e o cloridrato de zinco. As 

de efeito liquefaciente produzem escaras úmidas, moles e têm como 

modelo a soda, a potassa e a amônia. 

• Venenos: os venenos agem pela ação de determinadas substâncias 

introduzidas no organismo de forma acidental, criminosa ou voluntária. De 

acordo com a quantidade, a velocidade da absorção e a sensibilidade ao 

agente tóxico, o envenenamento pode ser agudo ou crônico, 

apresentando manifestações e importância bem diferentes; cada veneno 

irá causar uma resposta específica. Essas respostas específicas têm sua 

intensidade ainda dependente da via de penetração, da localização e da 

afinidade do veneno por certos órgãos ou tecidos, além da idade, do 

estado nutricional e da sensibilidade do indivíduo intoxicado.  

 

 

2.2.1.4 Energias de ordem físicoquímica 

 

As energias de ordem físicoquímica são aquelas que dizem respeito às 

asfixias de uma maneira geral. As asfixias consistem de duas fases principais: a fase 
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de irritação, com dois períodos, o da dispnéia inspiratória, em que a consciência está 

mantida e dura cerca de um minuto, e o de dispnéia expiratória, em que há 

inconsciência, perturbação da sensibilidade e convulsões tônicoclônicas 

provenientes da ação excitadora do gás carbônico, período esse que dura, 

aproximadamente três minutos; e a fase de esgotamento, que apresenta um período 

inicial aparente e outro terminal, durando três minutos, até sobrevir à morte. Os 

sinais encontrados nas asfixias mecânicas em geral são numerosos e variáveis, 

podendo ser divididos, segundo sua situação, em externos e internos.  

•   Sinais externos: Os sinais externos têm valor desigual e alguns deles de 

muito pouco valor. Podemos observar três quadros relacionados à asfixia: 

as manchas de hipostase, que são precoces, abundantes e de tonalidade 

escura, variando essa tonalidade nas asfixias por monóxido de carbono; a 

cianose da face, que é um sinal mais constante, alcançando maior 

freqüência em tipos especiais de asfixias, principalmente na compressão 

torácica, ocasionando a máscara equimótica da face, por estase 

mecânica da veia cava superior; e equimoses da pele e das mucosas, 

que na pele são arredondadas e de pequenas dimensões, não 

ultrapassando as de uma lentilha, formando agrupamentos em 

determinadas regiões, principalmente na face, no tórax e pescoço, 

tomando tonalidade mais escura nas partes de declive, e as equimoses 

das mucosas, que são encontradas mais freqüentemente na conjuntiva 

palpebral e ocular, nos lábios e, mais raramente, na mucosa nasal. Tais 

sinais são mais adequados à avaliação de humanos, sendo que muitos 

dos mesmos não se aplicam ou aplicam-se com restrições à medicina 

veterinária. 

•   Sinais internos: nos sinais internos, estes sim amplamente utilizados na 

medicina veterinária, podemos observar quatro quadros que remetem a 

asfixia: equimoses viscerais, também conhecidas por manchas de 

Tardieu, caracterizadas pelo tamanho diminuto, do diâmetro da cabeça de 

um alfinete, localizando-se não raro sob a pleura visceral, mais 

notadamente nos sulcos interlobares e bordas dos pulmões, e no 

pericárdio; os aspectos do sangue, que em geral é escuro e líquido, não 

se encontrando no coração os coágulos cruóricos e lardáceos; congestão 

polivisceral, principalmente em fígado e mesentério, que se mostram mais 



36 
 

congestos, ao passo que o baço, na maioria das vezes, se mostra com 

pouco sangue devido às suas contrações durante a asfixia; distensão e 

edema pulmonar, além de se apresentarem com relativa quantidade de 

sangue líquido finamente espumoso. 

 

 

2.2.2 Traumatologia na medicina veterinária 
 

 

 Na medicina veterinária, os animais traumatizados estão sempre presentes 

na clínica veterinária, como observado em um trabalho realizado por Bentubo (2007) 

sobre as causas de mortes na área metropolitana de São Paulo, onde 13% dos 

animais atendidos vieram a óbito por conta de traumatismos. Os animais podem ser 

acometidos por todos os tipos de energias citadas anteriormente, mas mais 

comumente observamos as energias de ordem mecânica e química. Nas energias 

de ordem mecânica, os traumas contundentes são mais comuns. Nas energias de 

ordem química, podemos observar os envenenamentos, que na sua grande maioria 

se dão pela ingestão de um agente anticolinisterásico, do grupo dos carbamatos, 

popularmente conhecido como “chumbinho” (BENTUBO et al., 2007; MUNRO; 

MUNRO, 2008; XAVIER, 2008). 

 

 

2.2.2.1 Traumas de origem mecânica 

 

    

 Os traumas contundentes são os mais observados na medicina veterinária 

e os instrumentos contundentes utilizados na ação variam desde o próprio pé e mão 

de um ser humano a um veículo automotivo, passando por tacos de baseball, tijolos, 

martelos, varas, quedas, dentre outros (FIGHERA et al., 2008; MUNRO; MUNRO, 

2008). 

 Tentando obter as principais causas de traumas em cães e gatos, Drobatz 

(2007) realizou um estudo onde os acidentes automobilísticos, queda vertical, 

trauma contuso e briga entre animais foram os mais observados.  
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 Em um estudo realizado por Fighera et al. (2008) na cidade de Santa Maria 

- RS, foram analisados 155 casos de cães que vieram a óbito por traumatismos 

provenientes de atropelamentos por veículos automotivos. As mais encontradas 

foram lesões espinhalmedulares (27,7%), rupturas de órgãos parenquimatosos 

(25,8%), traumas cranioencefálicos (18,1%), rupturas de órgãos ocos (10,3%), 

fraturas de costelas, com laceração de órgãos parenquimatosos (9,7%) e rupturas 

de diafragma com deslocamento de vísceras abdominais para a cavidade torácica 

(6,4%). Os órgãos abdominais e torácicos mais acometidos foram o fígado (62,5%), 

baço (52,2%), pulmão (15,0%), rim (2,5%) e pâncreas (2,5%). Das lesões em 

cabeça, 42,8% apresentavam fraturas de ossos do crânio e 57,1% apresentavam 

apenas lesões no encéfalo. Dessas fraturas dos ossos do crânio, 58,3% encontrava-

se em parietal, 41,7% em frontal, 41,7% em temporal, 16,7% em esfenóide, e 8,3% 

em occipital. 

 Nesses casos de atropelamentos por veículos automotivos, as lesões 

variam de leves a severas e dependem de diversos fatores como a velocidade do 

veículo ao atingir a vítima, onde o animal foi atingido, se o animal se chocou com a 

lateral do veículo, ou se caiu por debaixo do mesmo e fora atingido por um ou mais 

pneus. Entretanto, há achados consistentes nas vítimas de atropelamentos 

independentes de outras lesões do corpo, isto inclui unhas desgastadas, os coxins 

das patas cortados, abrasões na pele (às vezes na face medial de um lado do corpo 

e na face lateral do outro lado), sujeiras, detritos, ou cascalhos na pele ou boca. Na 

maioria das vezes o corpo do animal é arrastado ou jogado, e é na tentativa de 

interromper esta ação que o animal coloca suas patas e unhas para fora, 

ocasionando as lesões de coxins e unhas descritas anteriormente (MERCK, 2007; 

MUNRO; MUNRO, 2008).  

 Traumas de ordem contundente e perfurante podem causar sérios danos a 

órgãos abdominais e torácicos. No caso de instrumentos perfurantes, a lesão será 

observada ao redor do trajeto do mesmo, diferente das lesões ocasionadas por 

instrumentos contundentes, dependendo do tamanho e da intensidade aplicada 

sobre o mesmo, a energia se dissipa e poderá atingir diversos órgão (FRANÇA, 

1995).  Como demonstrado por Fighera et al. (2008), órgãos parenquimatosos, como 

fígado e baço, são mais acometidos que os órgãos ocos. O fígado, baço e rim, por 

apresentarem um grande aporte sanguíneo, quando são lesionados ocasionam um 
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grande sangramento que, se não revertido a tempo, pode levar o animal a um 

choque hipovolêmico e morte. 

 Os traumas crânioencefálicos podem apresentar prognósticos que variam 

de bom a ruim que muitas vezes levam ao óbito, dependendo da gravidade da lesão. 

Dependendo do instrumento utilizado e da força aplicada sobre o mesmo, podemos 

observar lesões abrasivas, lacerações, e feridas incisas, como também nenhuma 

lesão externa aparente, como ocorre na maioria dos casos; quando uma grande 

força é aplicada, fraturas dos ossos do crânio são visualizadas. As lesões no 

subcutâneo podem ajudar na descoberta da natureza e da direção que foi aplicada a 

força (SUMMERS; CUMMINGS; LAHUNTA, 1995; MERCK, 2007; MUNRO; 

MUNRO, 2008).  

 Lesões crânioencefálicas oriundas da queda do animal são um cenário 

muito comum entre os traumas em medicina veterinária. Alguns pontos precisam ser 

levados em consideração, como a distância, tamanho do animal, espécie, se o 

animal caiu diretamente sobre algum objeto, e se por ventura o animal tenha sido 

atirado ao chão. As lesões de golpe e contragolpe são comumente visualizadas 

nestes traumas (SUMMERS; CUMMINGS; LAHUNTA, 1995; REGO, 2003; MERCK, 

2007). Fratura de osso parietal em cães indica trauma com ação direta sobre o topo 

da cabeça do animal, uma vez que, a proeminência e força dos ossos parietais 

diminuem as chances de fraturas nesta região. Quando a avaliação externa se 

houver presença de deformação do crânio do animal, sugere-se que a fratura seja 

por compressão (MUNRO; MUNRO, 2008). 

 Na análise necroscópica de animais que vieram a óbito por trauma 

crânioencefálico, podemos observar desde as alterações citadas anteriormente, até 

as lesões internas caracterizadas por esquírolas ósseas entremeadas ao tecido 

nervoso, edema, necrose isquêmica do córtex cerebral, contusões, e hemorragia 

cerebral e cerebelar com necrose focal e multifocal (MERCK, 2007). Lesões indiretas 

na medula espinhal podem ser decorrentes do trauma crânioencefálico. Luxação de 

articulações como a atlanto-occipital podem ser observadas juntamente a lacerações 

ventrais do cérebro. Fratura do arco neural, localizado entre o processo articular 

superior e o inferior, são ocasionadas por uma força axial com flexão e extensão. Os 

sinais clínicos observados na luxação atlanto-occipital vão desde dores na região 

cervical até a tetraparesia; quando a medula espinhal é lesionada, podemos 
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observar paralisia respiratória seguida de morte (MERCK, 2007; MUNRO; MUNRO, 

2008). 

 Um animal que sofrera um trauma crânioencefálico irá apresentar uma 

seqüência de eventos que podem ou não levar à morte, dependendo da gravidade 

da lesão e do atendimento pós-trauma. Inicialmente, os vasos sanguíneos de maior 

calibre do cérebro, principalmente os do espaço subaracnóide, irão sofrer uma 

vasoconstricção devido à ação de substâncias vasoativas e efeitos mecânicos do 

próprio trauma, e os vasos de menor calibre irão sofrer uma vasodilatação devido à 

liberação de citocinas locais, o que acarretará em uma estase sanguínea local, 

levando a uma isquemia cerebral abrupta (BOSCO; GREEN, 2008).  

A isquemia cerebral abrupta irá ocasionar uma hipóxia com conseqüente 

diminuição na síntese de ATP, fazendo com que haja uma um distúrbio na 

homeostase neuromodeladora e das bombas de sódio-potássio axonais e neuronais. 

O neurotransmissor glutamatérgico irá então se acumular nas fendas sinápticas, e 

como não há energia suficiente para a recaptação do glutamato do neurônio pós-                       

-sináptico, podem ocorrer convulsões. Esse acúmulo do neurotransmissor glutamato 

irá aumentar a concentração de cálcio no citosol, lesionando irreversivelmente as 

células nervosas. Esses eventos contribuem para o aumento da pressão 

intracraniana, uma vez que a calota craniana não se expande (BOSCO; GREEN, 

2008). 

 As alterações cerebrais irão repercutir por todo organismo. Alguns dos 

sinais associados às lesões cerebrais incluem o aumento da pressão arterial 

sistêmica, diminuição da freqüência cardíaca e edema pulmonar. Ao perceber que 

os níveis de CO₂ estão aumentados, o bulbo irá induzir uma resposta simpática que 

elevará a pressão arterial na tentativa de melhorar a perfusão de oxigênio no 

cérebro; por sua vez, os barorreceptores sistêmicos frente a essa hipertensão, irão 

diminuir a freqüência cardíaca. Por conta a ativação simpática exacerbada, podemos 

observar também um edema pulmonar, proveniente da ativação dos receptores 

adrenérgicos pulmonares pelas catecolaminas (adrenalina e noradrenalina) 

(SUMMERS; CUMMINGS; LAHUNTA, 1995; LANE et al., 1998) Estas alterações 

sistêmicas irão se acentuar gradativamente, levando finalmente o animal ao óbito.  
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2.3 Estresse e suas conseqüências   

 

 

Em 1936 quando Selye publicou o seu primeiro trabalho sobre estresse, 

muito pouco se sabia sobre o assunto. Por volta de 400 A.C., Hipocrates já 

propagava a palavra através de seus alunos, ensinando-lhes que doença não era 

apenas sofrimento, mas também uma luta do corpo para se manter o mais estável 

possível. Um fisiologista francês chamado Claude Bernard acreditava que nosso 

organismo era capaz de se manter estável mesmo que ocorressem mudanças no 

ambiente. Mais à frente, Walter Cannon (1927), um famoso fisiologista de Harvard 

denominou essa habilidade de homeostase. Selye então concluiu que enquanto não 

houvesse luta, não haveria doença, pois não ocorrera um desequilíbrio da 

homeostase que precisasse ser restaurada (CANNON, 1927; SELYE, 1956; 

CHROUSOS; GOLD, 1992; GOLDSTEIN, 2007; KVETNANSKY; MCCARTY, 2007; 

LOVALLO; SOLLERS III, 2007).  

Selye começou sua jornada para o desequilíbrio da homeostase 

administrando um preparado de hormônios sexuais femininos, provenientes do 

ovário e placenta, em ratos para observar se iriam ocorrer alterações que não 

estivessem ligadas aos hormônios. Os animais apresentaram um aumento 

considerável do córtex adrenal, atrofia de órgãos linfóides como timo, baço e 

linfonodos, e úlceras gástricas e duodenais. Mesmo variando a dose de 

administração dos hormônios, Selye observava as mesmas alterações, com 

variações apenas na intensidade seguindo a dose administrada. O que mais chamou 

a atenção de Selye foi a interdependência dessas três alterações, onde ele passou a 

denominar de síndrome, que neste caso é composta por três elementos podendo ser 

chamada de tríade (SELYE, 1956). 

Selye imaginara ter descoberto um novo hormônio ovariano que tivesse a 

capacidade de produzir tal tríade, mas descobriu que até mesmo utilizando amostras 

da pituitária essa tríade pudera ser reproduzida. Mais a frente constatou ainda que 

amostras de rim, baço e qualquer outro órgão também produziam a tríade. Tendo 

esta constante a sua frente, Selye pressupôs que haveria um hormônio comum a 

todos os tecidos que pudesse reproduzir esta tríade (SELYE, 1956). 

Em certo momento, Selye percebeu que quanto menos ele purificava as 

amostras, mais evidente ficava a tríade. Logo imaginou que tal acontecimento 
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ocorrera pela toxicidade das amostras que causavam dano às células. Foi então que 

resolveu administrar uma solução de formalina em seus ratos e observar a ação da 

solução em danificar a integridade celular. E a resposta não poderia ser outra, após 

48h todos os animais apresentaram a mesma tríade e ainda mais intensificada 

(SELYE, 1956). 

Com essa nova descoberta, Selye chegou a conclusão de que não importa 

qual o estímulo danoso, a resposta do organismo sempre será a mesma, tornando-

se uma reação inespecífica. E foi a partir deste princípio que Selye publicou seu 

primeiro trabalho em um pequeno texto na revista britânica Nature denominado “A 

Syndrome Produced by Diverse Nocuous Agents”, tendo denominado esta síndrome 

de “Síndrome Geral de Adaptação” (SELYE, 1956). 

Esta síndrome é constituída de três fases, descritas abaixo na seqüência 

em que ocorrem: 

• Fase de alarme: A primeira fase presente nesta síndrome leva esta 

denominação, pois é nela que ocorre o reconhecimento da situação 

estressora pelo sistema nervoso central, tendo como resposta a chamada 

ação de “luta ou fuga” proposta por Walter Cannon (1927). Inicialmente 

ocorre a ativação do sistema nervoso autônomo simpático e do eixo 

simpático adrenomedular (SAM), com subseqüente ativação do eixo 

hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA). A ação de “luta ou fuga” é 

caracterizada por uma resposta específica do sistema nervoso autônomo 

que irá alterar diversos parâmetros fisiológicos através da secreção de 

catecolaminas da medula adrenal e dos terminais nervosos 

noradrenérgicos, como freqüência cardíaca, resistência vascular, 

secreção de glândulas exócrinas, contração do músculo liso digestivo, 

entre outros. Estas alterações preparam o organismo do animal para agir 

rapidamente frente a situações estressoras. De 6 a 48 horas após iniciar-

se a situação estressora, os animais apresentam, além da tríade descrita 

anteriormente, perda dos lipídios da cortical e substância cromafin da 

adrenal, acúmulo de transudato pleural e peritoneal, perda do tônus 

muscular, queda da temperatura corporal, hiperemia da pele, exoftalmia, 

aumento na produção de lágrimas e saliva, e em alguns casos observa-se 

necrose focal do fígado (SELYE, 1936, 1956; MOBERG; MENCH, 2001; 

GRAEFF, 2007; KVETNANSKY; MCCARTY, 2007; LOVALLO; SOLLERS 
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III, 2007; MCCARTY; PACAK, 2007; PACAK; MCCARTY, 2007; KLEIN; 

CUNNIGHAM, 2008).  

• Fase de resistência: Se o organismo continuar sendo exposto a qualquer 

agente nocivo capaz de provocar a reação de alarme, a fase de 

resistência é iniciada. Nesta fase, a adrenal apresenta-se aumentada, 

com recuperação dos grânulos lipídicos da cortical e vacuolização das 

células cromafins da medular, afetando ainda o crescimento e a 

reprodução, influenciando os hormônios do crescimento e 

gonadotrópicos. Com o passar do tempo, se o estímulo estressor for 

diminuído, o organismo irá sofrer uma adaptação e as suas funções irão 

retornar à normalidade (SELYE, 1936, 1956; MOBERG; MENCH, 2001). 

• Fase de exaustão: Nos casos em que o estímulo estressor permanece 

com a mesma intensidade por um longo período, o organismo não 

consegue mais se manter estável e começa a apresentar diversas 

patologias e caso este estímulo estressor não seja removido a tempo, 

pode levar ao óbito. Os sintomas presentes nesta fase são similares ao 

da fase de alarme, mas mais intensos. Nesta fase, a depleção dos 

estoques energéticos é acentuada pela atividade do eixo HPA e pelo 

início das mudanças patofisiológicas no sistema imunológico e 

gastroentérico, com aumento da susceptibilidade a agentes infecciosos e 

por úlceras, respectivamente, hipertensão e anomalias comportamentais. 

Segundo Selye (1956), esta fase pode iniciar-se em 1 a 3 meses após a 

fase anterior, sempre levando em conta a severidade do agente estressor 

(SELYE, 1936, 1956; MOBERG; MENCH, 2001; ANTONI, 2007; 

MCCARTY; PACAK, 2007). 

Para se chegar a uma denominação coerente a todo este processo que 

envolve estas três fases, Selye agrupou as três principais características que lhe era 

apresentado. Primeiramente fora denominada de síndrome, pois estas 

manifestações individuais são coordenadas e, mesmo que parcialmente, 

dependentes umas das outras; é geral, pois é produzida apenas por agentes que 

apresentam um efeito em grandes partes do organismo; e é adaptativa porque 

estimula a retomada da homeostase, contribuindo para a aquisição e manutenção 

de um estado de normalidade (SELYE, 1956). 
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Como quase toda regra tem uma exceção, não é diferente com a síndrome 

geral de adaptação. Nenhum organismo consegue permanecer por muito tempo na 

fase de alarme, ou este passa para a fase de resistência, ou vem a óbito. Quando o 

estímulo estressor for muito intenso e o indivíduo não tiver como escapar do mesmo, 

o óbito ocorre já nas primeiras horas, mesmo antes de chegar à fase de resistência 

(SELYE, 1956). 

Com todos os experimentos realizados por Seyle (1956) na tentativa de 

demonstrar o desequilíbrio da homeostase frente a qualquer agente, seja ele 

químico, físico ou biológico, ainda é difícil se chegar a uma definição fidedigna de 

estresse. Segundo próprio Selye (1956) “estresse é o estado manifestado por uma 

síndrome específica que consiste de todas as mudanças inespecíficas induzidas 

dentro de um sistema biológico”. Qualquer estímulo que desafie a homeostase é um 

estressor; as mudanças ocorridas na função biológica para manter a homeostase 

são a resposta do animal ao estresse (MOBERG; MENCH, 2001; PACAK; 

MCCARTY, 2007). 

 As afirmações de Selye (1956) ao passar dos anos foram muito 

questionadas e algumas vezes contrariadas. Ele acreditava que a resposta 

fisiológica ao estresse, independente da sua natureza, era similar a todos os 

animais, levando-o a concluir que essas respostas ao estresse seriam inespecíficas, 

independente se o estresse fosse fisiológico ou não. Segundo Moberg e Mench 

(2001), um pesquisador chamado Mason afirmava que cada estressor tinha sua 

própria característica de resposta neuroendócrina, que resultava em um efeito 

fisiológico previsível, incluindo a sua própria patologia específica, discordando assim 

de Seyle (MOBERG; MENCH, 2001; KUDIELKA; KIRSCHBAUM, 2007). Uma 

terceira afirmativa surgira com Engel, que acreditava existir um meio termo para uma 

resposta inespecífica a todos os estressores e uma resposta única para cada tipo de 

estressor (MOBERG; MENCH, 2001). 

 Henry (1992) descreveu duas situações diferentes em suas pesquisas que 

demonstravam a idéia de Engel. A ação de “luta ou fuga” está associada à liberação 

de adrenalina e noradrenalina com mudanças nos parâmetros energéticos e 

cardiovasculares. Quando ocorre uma ativação crônica desta resposta, há uma 

maior incidência no desenvolvimento de alterações clínicas específicas, como 

hipertensão e outras alterações cardiovasculares. Já na ação de conservação e 

retirada, ocorre uma ativação da cortical da adrenal, aumento da atividade vagal por 
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ação do sistema nervoso parassimpático, queda dos esteróides gonadais e elevação 

crônica da pressão arterial. A ativação prolongada desta resposta contribui para o 

aumento das doenças infecciosas, úlceras pépticas, baixa eficiência reprodutiva, 

depressão, desespero e morte súbita (STEPTOE, 2007; VALENT, 2007). 

 A ação de “luta ou fuga” é inicializada quando o animal vê um meio de 

enfrentar a situação e escapar do estressor, aumentando a sua freqüência cardíaca. 

Já na ação de conservação e retirada, não há uma saída e o animal se vê preso 

àquele lugar, deixando a tentativa de fuga de lado, mesmo que mais tarde uma via 

de fuga seja possibilitada este animal não a utilizará, diminuindo assim os 

batimentos cardíacos e levando alguns animais testados à chamada síncope 

vasovagal, onde ocorre uma queda brusca da pressão sanguínea arterial e uma 

inadequada oxigenação cerebral, ocasionando a perda da consciência (HENRY, 

1992; KLEIN; CUNNIGHAM, 2008). Os cães podem apresentar esses dois tipos de 

respostas dependendo da raça. Estudos realizados com cães de diferentes raças 

mostram que, a raça fox terrier frente a um estressor termogênico, irá apresentar 

uma ação de luta ou fuga, diferentemente do cão da raça beagle que irá apresentar 

uma ação de conservação e retirada (BEERDA et al., 1997). 

 Henry (1992) ainda demonstrou que as duas vias de respostas ao estresse 

podem ser acionadas individualmente. O eixo HPA é ativado quando uma sensação 

de desamparo e incontrolabilidade surgem. Já o eixo simpático-adrenomedular 

(SAM) é ativado quando um indivíduo é confrontado com uma situação desafiadora, 

tal qual quando é dominado ativamente pelo esforço (KUDIELKA; KIRSCHBAUM, 

2007). Essa diferença na ativação dos eixos pode ser observada nos diferentes 

comportamentos, um indivíduo agressivo ou dominante irá ativar o eixo SAM, 

enquanto os indivíduos passivos ou submissos irão ativar o eixo HPA e o sistema 

nervoso parassimpático (KOOLHAAS, 2007; LUNDBERG, 2007). 

Em uma revisão recente feita por Graeff (2007), várias literaturas foram 

discutidas e demonstraram o mesmo pensamento de Henry (1992). Nestes estudos, 

o pânico e a ansiedade foram confrontados e pode-se perceber que cada emoção 

ativava um eixo diferente. A ansiedade está presente nas situações em que o perigo 

é incerto (denominado de ameaça potencial) e o indivíduo impõe uma postura de 

avaliação frente a este perigo. O pânico acontece quando o indivíduo fica frente a 

frente com o perigo (denominado ameaça próxima) e inicia uma reação de “luta ou 

fuga”. Estes estudos demonstraram que a ansiedade ativa tanto o eixo HPA quanto 
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o eixo SAM, já o pânico ativa intensamente o eixo SAM tendo pequeno efeito sobre 

o eixo HPA. 

 A idéia de Seyle (1936) de que toda resposta ao estresse era inespecífica 

foi mais uma vez questionada. Em um experimento realizado com diversos tipos de 

estressores agudos, entre eles hemorragia, administração de insulina intravenosa, 

solução salina intravenosa e subcutânea, formaldeído subcutâneo, exposição ao frio 

durante três horas em temperaturas de 4°C ou –3°C, e imobilização durante duas 

horas, demonstrou que cada estressor estimula com mais ou menos intensidade 

uma resposta neuroendócrina. Foram avaliados os hormônios adrenalina, 

noradrenalina e adrenocorticotrófico (ACTH). Em relação a hemorragia, ratos que 

tiveram uma hemorragia de 25% do seu valor sanguíneo total estimado obtiveram 

índices plasmáticos de ACTH cinco vezes maiores que em uma hemorragia de 10%; 

quanto a adrenalina, esta se apresentou em níveis plasmáticos a 25% de 

hemorragia apenas duas vezes mais do que a 10%; já os níveis plasmáticos de 

noradrenalina se mantiveram quase que iguais nas duas situações. Essas 

diferenças foram observadas em todos os tipos de estressores (MCCARTY; PACAK, 

2007). 

Após todos esses experimentos, constatou-se que diferentes tipos de 

respostas biológicas são utilizadas pelo indivíduo e que a resposta ao mesmo 

estressor varia entre diversos indivíduos (CHROUSOS; GOLD, 1992; MOBERG; 

MENCH, 2001; MCCARTY; PACAK, 2007) . 

 Os estressores podem ser agrupados baseados em suas características, 

duração e intensidade. Em relação à duração, eles são divididos em agudo ou 

crônico; podem ser físicos, fisiológicos, químicos, psicológicos e sociais. Dentre os 

físicos podemos destacar o frio, calor, radiação, barulho, vibração, entre outros. Os 

químicos integram diversos tipos de drogas medicamentosas, venenos, entre outros. 

O estresse psicológico interage com o emocional do indivíduo e altera muitas vezes 

o seu comportamento em relação à ansiedade, medo e frustração.  Já o estresse 

social está relacionado com dominância entre animais, introdução de novos 

indivíduos no seu habitat ou até transferência do mesmo para um local 

desconhecido (PACAK; MCCARTY, 2007). 

 O animal tem que reconhecer que o estressor irá causar danos suficientes 

a sua homeostase e saber quais defesas usar (MOBERG; MENCH, 2001). Esse 

reconhecimento varia de acordo com a interpretação individual, a habilidade 
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individual capaz de lidar efetivamente com o estressor, o contexto e status social, 

fatores genéticos, gênero, e o estágio de desenvolvimento (CHROUSOS; GOLD, 

1992; HJEMDAHL, 2007; KUDIELKA; KIRSCHBAUM, 2007; MCEWEN, 2007). 

 Como mencionado anteriormente, a percepção do organismo à situação 

ameaçadora irá ativar duas vias essenciais, que irão preparar o organismo para 

enfrentar o agente estressor, sendo a ativação da parte simpática do sistema 

nervoso autônomo, responsável pela liberação de catecolaminas na reação de luta 

ou fuga, e a ativação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), responsável pela 

liberação de ACTH e glicocorticóides. Muito outros eixos e sistemas contribuem 

também para o restabelecimento da homeostase como o eixo hipotálamo-pitutitária-

tireóide, hipotálamo-pitutitária-gonadal, sistema renina-angiotensina, sistema 

imunológico e o sistema nervoso parassimpático (KUDIELKA; KIRSCHBAUM, 2007; 

OTTENWELLER, 2007; PACAK; MCCARTY, 2007). Esses eixos e sistemas serão 

abordados mais detalhadamente a seguir.  

 

2.3.1 Sistema Nervoso Autônomo Simpático (SNAS) e Parassimpático (SNAP) e 

Eixo Simpático-Adrenomedular (SAM) 

 

 

 O ramo simpático do sistema nervoso autônomo é formado por fibras pré e 

pós-ganglionares a partir das porções torácica e lombar da medula espinhal. Este 

ramo regula as funções relacionadas ao gasto de energia atuando principalmente 

nas reações de “luta ou fuga” onde uma grande quantidade de energia precisa ser 

liberada e utilizada para manter a homeostasia (LOVALLO; SOLLERS III, 2007; 

KLEIN; CUNNIGHAM, 2008). 

 Com a percepção do estímulo estressor pelo hipotálamo, o sistema 

nervoso autônomo simpático liberará o neurotransmissor acetilcolina na fenda 

sináptica através dos neurônios pré-ganglionares colinérgicos. A informação será 

passada através dos neurônios pós ganglionares para os terminais nervosos, onde 

ocorrerá a liberação do neurotransmissor noradrenalina no sítio de atuação. Os 

neurônios pós-ganglionares que inervam os vasos sanguíneos dos músculos 

esqueléticos e as glândulas sudoríparas secretam o neurotransmissor acetilcolina no 
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lugar da noradrenalina (GRAEFF, 2007; KUDIELKA; KIRSCHBAUM, 2007; 

LOVALLO; SOLLERS III, 2007; LUNDBERG, 2007; KLEIN; CUNNIGHAM, 2008).  

Em locais onde não há terminações nervosas simpáticas, o hormônio é 

liberado através da medula adrenal que é estimulada diretamente pela acetilcolina 

nos neurônios pré-ganglionares colinérgicos dos nervos esplâncnicos vinculados aos 

receptores colinérgicos nicotínicos nas células cromafins, tornando a adrenal um 

gânglio simpático especializado. Por seus neurônios não terem axônios, ela libera 

seus hormônios diretamente na corrente sanguínea. Esta propriedade de lançar os 

hormônios diretamente na circulação daria – no caso de estresse – a vantagem do 

acesso rápido a receptores adrenérgicos não inervados por um nervo terminal. A 

interação entre o sistema nervoso simpático e a medula da adrenal chamamos de 

eixo SAM (GREENSPAN, 2000; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004b; GOLDSTEIN, 

2007; GRAEFF, 2007; KUDIELKA; KIRSCHBAUM, 2007; KVETNANSKY; 

MCCARTY, 2007; LOVALLO; SOLLERS III, 2007; KLEIN; CUNNIGHAM, 2008). 

 A adrenalina é o principal hormônio produzido pela medula adrenal, 

seguido pela noradrenalina que além de neurotransmissor atua também como 

hormônio. A maior parte da noradrenalina se encontra nas vesículas sinápticas 

adrenérgicas dos neurônios pós-ganglionares, portanto, na medula adrenal apenas 

observa-se sua produção em 30% no cão e 40% no gato (GREENSPAN, 2000; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004b; KVETNANSKY; MCCARTY, 2007). Com a sua 

maior produção proveniente dos terminais nervosos simpáticos, a noradrenalina 

responde melhor a estressores físicos, enquanto a adrenalina produzida pela 

medular da adrenal responde melhor a estressores psicológicos (LUNDBERG, 2007; 

OTTENWELLER, 2007). 

 A adrenalina e noradrenalina são sintetizadas através de uma série de 

reações. Inicialmente, a tirosina – um aminoácido proveniente da alimentação ou 

sintetizado a partir da fenilalanina no fígado – é convertida pela enzima 

citoplasmática tirosina hidroxilase em diidroxfenilalanina (DOPA), que posteriormente 

sofre uma descarboxilação em dopamina. A dopamina então é captada pelos 

grânulos cromafins das células da adrenal e transformada em noradrenalina através 

da catalisação pela dopamina β-hidroxila a partir da própria dopamina, de um 

oxigênio molecular e de um doador de hidrogênio. Em uma minoria de grânulos, a 

seqüência termina e a noradrenalina é armazenada. Nos outros grânulos, a 

noradrenalina se difunde no citoplasma onde é transformada em adrenalina pela 4-
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feniletanolamina-N-metiltransferase (PNMT), que é recaptada pelos grânulos 

cromafins e armazenada. (GREENSPAN, 2000; KVETNANSKY; MCCARTY, 2007; 

STABENFELDT; GRECO, 2008). 

 Tanto a expressão gênica quanto os níveis de proteína de PNTM são 

encontrados em órgãos como o baço, timo, coração e também no pulmão, onde há 

um aumento potencial dos níveis de adrenalina nestes órgãos por mais que estes 

níveis não interfiram na concentração de adrenalina na circulação (GREENSPAN, 

2000; KVETNANSKY; MCCARTY, 2007). 

 Após a sua liberação, as catecolaminas se ligam a receptores adrenérgicos 

para produzirem o efeito desejado. Esses receptores adrenérgicos são divididos em 

2 grupos, receptores α-adrenérgicos (α₁ e α₂) e β-adrenérgicos (β₁, β₂ e β₃). A ação 

dos receptores α₁ no organismo se concentra na contração do músculo liso vascular 

e de outros músculos lisos, já os α₂ atuam sobre o metabolismo da insulina e do 

glucagon no pâncreas, inibindo a liberação das mesmas. Dentre os receptores β-

adrenérgicos, o β₁ tem a sua maior ação sobre o músculo cardíaco, aumentando a 

freqüência, o débito, e a força de contração cardíaca, já o β₂ faz o papel contrário ao 

receptor α₁, relaxando a musculatura lisa e esquelética; no caso do receptor β₃, sua 

ação também é metabólica e atua estimulando a lipólise. Essas ações irão preparar 

o organismo para enfrentar os possíveis danos que o estímulo estressor possa 

acarretar (GOLDSTEIN, 2007; KUDIELKA; KIRSCHBAUM, 2007; KVETNANSKY; 

MCCARTY, 2007; OTTENWELLER, 2007; STABENFELDT; GRECO, 2008). 

 A adrenalina se liga aos dois grupos de receptores, mas tem maior 

afinidade pelos receptores β-adrenérgicos onde causa vasodilatação da musculatura 

lisa e esquelética. Já a noradrenalina tem uma maior afinidade pelos receptores α-

adrenérgicos causando vasoconstricção da musculatura lisa. Por conta de ambas as 

catecolaminas estimularem o mesmo receptor α-adrenérgico, algumas ações da 

noradrenalina são duplicadas pela ação da adrenalina (EILER, 2004; KUDIELKA; 

KIRSCHBAUM, 2007; POLLARD, 2007; STABENFELDT; GRECO, 2008). 

 Episódios prévios de estresse exercem um maior controle sobre a 

secreção de catecolaminas pela medula da adrenal nas próximas exposições ao 

estressor, diminuindo assim seus níveis circulantes, mas quando este estressor 

torna-se diferente, os níveis de catecolaminas podem aumentar abruptamente. 

Quando um animal é cronicamente exposto ao mesmo estressor, sua resposta 
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medular é cada vez menor se comparada a um grupo controle de animais expostos 

pela primeira vez ao estressor. Em contrapartida, se este animal cronicamente 

exposto ao mesmo estressor se deparar com um aumento na intensidade ou um 

novo estressor, a medula da adrenal irá responder mais intensamente comparado 

aos animais do grupo controle expostos pela primeira vez ao estressor. Isto 

demonstra que, animais expostos cronicamente ao mesmo estressor encontram-se 

em uma escala de habituação, e quando estes se deparam com um novo estressor 

se tornam sensibilizados (KVETNANSKY; MCCARTY, 2007; MCCARTY; PACAK, 

2007; OTTENWELLER, 2007).  

O termo habituação refere-se a uma acomodação do organismo em 

relação ao estressor, fazendo com que este passe quase que imperceptível ao 

indivíduo com o passar do tempo; se algo quebra esta rotina, o indivíduo torna-se 

sensibilizado e o organismo responde de forma agressiva, mesmo que 

momentaneamente, restabelecendo as condições pré-existentes antes da primeira 

exposição ao antigo estressor (SATO, 1995). O mecanismo pela qual ocorre uma 

redução e um aumento de catecolaminas frente a estas situações ainda é 

desconhecido. 

 Outro ramo que faz parte do sistema nervoso autônomo juntamente ao 

ramo simpático é o parassimpático. Este ramo é composto por fibras pré-

ganglionares que partem de regiões distintas do ramo simpático, a partir dos nervos 

craniais e do segmento sacral. Neste ramo, tanto as fibras pré-ganglionares como as 

pós-ganglionares utilizam o neurotransmissor acetilcolina, com exceção das fibras 

pós-ganglionares do trato digestivo que utilizam a adenosina trifosfato como seu 

transmissor (LOVALLO; SOLLERS III, 2007; STEPHENSON, 2008). 

 Ao contrário do ramo simpático, este ramo atua sobre a conservação de 

energia em momentos como a alimentação, digestão, reprodução, e principalmente 

no coração controlando a freqüência cardíaca e a pressão vascular, tornando o 

nervo vago mais importante que os nervos simpáticos quando o assunto é a 

manutenção da freqüência cardíaca. Em situações de estresse, a ativação 

exacerbada do SNAS acaba por diminuir drasticamente a ação do parassimpático 

(JENNINGS, 2007; LOVALLO; SOLLERS III, 2007; STEPHENSON, 2008). 

 Quando a acetilcolina é liberada pelos neurônios pós-ganglionares, irá 

atuar em órgãos que apresente os receptores colinérgicos muscarínicos. O sistema 

cardiovascular apresenta grande quantidade de receptores colinérgicos 
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muscarínicos, principalmente os receptores M₂ e M₃. No coração, a principal função 

parassimpática é a de reduzir a freqüência e o débito cardíaco. Já nas arteríolas, 

podemos destacar o aumento do fluxo coronariano, e o aumento do fluxo sanguíneo 

muscular esquelético antes da realização de exercícios (STEPHENSON, 2008). 

 Quando há um grande aumento na pressão arterial ocorre uma 

estimulação dos barorreceptores que ali se encontram, que enviam um sinal através 

das fibras aferentes para o tronco cerebral. No tronco cerebral irá ocorrer uma 

inibição de seus centros simpáticos e uma estimulação de seus centros 

parassimpáticos. Esta ação dos barorreceptores age como um “feedback” negativo 

nos centros simpáticos frente ao aumento na pressão, diminuindo a freqüência 

cardíaca e o aumento na pressão vascular (PARATI et al., 2007; STEPHENSON, 

2008). 

 

 

2.3.2 Eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) 

 

 

 Por sua vez, a percepção do estímulo estressor pelo hipotálamo irá ativar a 

produção do hormônio liberador de corticotropina (CRH) que irá atuar na pars 

distalis da pituitária fazendo com que a mesma libere o hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH) estimulando o córtex da adrenal à produção e liberação 

de glicocorticóides na circulação (DICKERSON; KEMENY, 2004; JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2004b; GRAEFF, 2007; KUDIELKA; KIRSCHBAUM, 2007; 

OTTENWELLER, 2007; WATTS, 2007; STABENFELDT; GRECO, 2008). A secreção 

de ACTH pode ser influenciada por diversos fatores entre eles a vasopressina, 

angiotensina II, catecolaminas, fatores imunológicos e também através do ciclo 

circadiano, onde teremos, por exemplo, altos níveis plasmáticos de glicocorticóides, 

em animais com hábitos diurnos, que estarão presentes logo após o despertar e 

diminuirão com o passar do dia, ao contrário dos animais com hábitos noturnos 

(TORRELLAS et al., 1981; PRUETT, 2003; KUDIELKA; KIRSCHBAUM, 2007; 

MUNCK, 2007; RHODES, 2007).  

Com a liberação dos glicocorticóides na circulação, vários parâmetros 

fisiológicos serão alterados e uma grande quantidade de energia será produzida e 

utilizada, como uma promoção da gliconeogênese e glicogenólise, redução do 
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consumo de glicose pelos tecidos, lipólise, mobilização de ácidos graxos livres de 

depósitos de gordura, entre outros. As principais alterações fisiológicas ocorrem no 

sistema cardiovascular, onde haverá um aumento da sua função, em parte já 

sensibilizada pelas catecolaminas, no sistema imune onde ocorrerá um efeito 

antiinflamatório e antialérgico, irá regular o volume sanguíneo e responder a 

hemorragia atuando sobre a vasopressina, acarretará efeito significativo em 

processos cognitivos e afetivos, e irá suprimir o aumento nos níveis de noradrenalina 

no SNC que são dependentes do estresse (DICKERSON; KEMENY, 2004; 

KUDIELKA; KIRSCHBAUM, 2007; MUNCK, 2007; STABENFELDT; GRECO, 2008). 

 Se essa ativação do eixo HPA perdurar por um longo período, acarretará 

danos a saúde do indivíduo, levando a uma imunossupressão severa, dano aos 

neurônios do hipocampo, e desenvolvimento de certas doenças crônicas como a 

diabetes e hipertensão (DICKERSON; KEMENY, 2004). 

 As conseqüências do fenômeno da habituação também ocorrem com o 

eixo HPA onde este, com o passar do tempo, diminui o estímulo para liberação de 

ACTH (RHODES, 2007). 

 O ACTH é sintetizado primeiramente como uma grande molécula 

percussora chamada de propiomelanocortina, e na pars distalis da pituitária terá a 

sua derivação em ACTH. Os principais mediadores hipotalâmicos do ACTH são o 

CRH e a vasopressina, que são produzidos pelos mesmos neurônios na região do 

núcleo paraventricular do hipotálamo. A vasopressina por si só apresenta pouco ou 

nenhum efeito sobre a liberação de ACTH, mas em conjunto com o CRH aumenta a 

ação do mesmo sobre a liberação de ACTH. Mas, dependendo da espécie, a 

capacidade de estimulação do ACTH difere entre o CRH e a vasopressina, como 

nos casos das ovelhas, onde a vasopressina demonstra ser mais potente na 

liberação de ACTH do que o CRH (ANTONI, 2007; MUNCK, 2007).  

Após a liberação dos glicocorticóides na corrente sanguínea, estes poderão 

se ligar a dois tipos de receptores, os receptores de glicocorticóides (GRs) e os 

receptores de mineralocorticóides (MRs). Os GRs estão presentes nos tecidos 

periféricos e irão promover as ações clássicas dos glicocorticóides, atuando sobre 

as reservas de energias e nas respostas inflamatórias e imunes. Os MRs apesar de 

serem receptores para mineralocorticóides encontrados nas células epiteliais dos 

rins e cólon, também se ligam aos glicocorticóides, porém, uma enzima denominada 

11β-hidroxiesteróide desidrogenase atuam sobre os MRs impedindo a sua ligação 
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com os glicocorticóides, deixando esses receptores livres para a atuação da 

aldosterona (MEIJER; KLOET; MCEWEN, 2007; MUNCK, 2007). 

 Os glicocorticóides através de seus receptores GRs interferem na síntese 

de adrenalina, uma vez que, a expressão do gene PNMT na medula da adrenal 

depende da ativação dos receptores GRs. Dependendo dos níveis plasmáticos de 

glicocorticóides, a adrenalina pode ter sua resposta aumentada ou diminuída. Essa 

interferência também ocorre com a noradrenalina, onde os glicocorticóides, através 

de seus receptores GRs irão atenuar seus efeitos no hipocampo (MEIJER; KLOET; 

MCEWEN, 2007; STABENFELDT; GRECO, 2008). 

 Com o passar dos anos, a ativação do HPA e os níveis plasmáticos de 

glicocorticóides são questionados por diferentes pesquisadores, chegando a 

diversas conclusões. Inicialmente temos Selye (1936) que tinha como argumento a 

resposta inespecífica do estresse; posteriormente, pesquisadores apontaram que 

apenas condições estressantes extremas ou prolongadas poderiam elevar os níveis 

plasmáticos de glicocorticóides; outros pesquisadores já argumentam que a 

concentração de glicocorticóides vai depender das características do estressor. 

Muitas sugestões e hipóteses foram e continuam sendo apontadas, fazendo com 

que a relação entre o eixo HPA e estresse ainda não seja totalmente conclusiva 

(DICKERSON; KEMENY, 2004). 

 

 

2.3.3 Sistema Imunológico 

 

 

 O sistema imunológico está intimamente ligado a resposta do organismo 

ao estresse ajudando na manutenção da homeostase e na regulação do eixo HPA. 

O estresse influencia a circulação de leucócitos, na ação das células natural killers, 

proliferação de linfócitos, produção de anticorpos, entre outras, como também 

estimula a produção de CRH pelo hipotálamo através das citocinas inflamatórias 

TNF-alpha, IL-1 e IL-6 (PRUETT, 2003; DHABHAR, 2007; KUDIELKA; 

KIRSCHBAUM, 2007; MUNCK, 2007).  

Dada sua função anti-inflamatória, os glicocorticóides liberados frente a um 

estressor, irão suprimir o sistema imune alterando as funções leucocitárias e 

diminuindo a produção dos mediadores da inflamação (DHABHAR; MCEWEN, 1999; 



53 
 

DHABHAR, 2007; KUDIELKA; KIRSCHBAUM, 2007). Essa relação dos 

glicocorticóides com a supressão do sistema imune é tão evidente que, há alguns 

anos, quando não haviam métodos confiáveis e isolados para se avaliar os níveis 

plasmáticos do hormônio, essa imunossupressão era utilizada para configurar um 

aumento plasmático nos níveis dos glicocorticóides (DHABHAR, 2007). 

 Alguns estudos demonstram que essa imunossupressão induzida pelo 

estresse agudo acomete apenas os linfócitos, natural killers e monócitos, ao 

contrário dos neutrófilos que apresentam um pequeno aumento nos níveis 

plasmáticos. Essa queda nos níveis plasmáticos de linfócitos poderia ser 

interpretada de duas maneiras, como uma destruição dessas células ou como uma 

redistribuição desta a partir do sangue para outros órgãos (DHABHAR; MCEWEN, 

1999; DHABHAR, 2007). 

Diversos estudos foram realizados em ratos, mensurando também os 

níveis de dehidrogenase lactato (LDH), que atua como um marcador de dano 

celular. Três horas após a retirada do estímulo estressor, os níveis plasmáticos de 

linfócitos voltaram aos seus níveis basais e nenhuma mudança nos níveis 

plasmáticos de LDH fora observado, demonstrando que essa imunossupressão é 

proveniente da redistribuição dos leucócitos do sangue para outros órgãos. Regiões 

como mucosas, pele, revestimento do trato gastrointestinal e do trato geniturinário 

são apontadas como regiões que agregam esses leucócitos do sangue nos casos de 

estresse, assim como também os linfonodos mesentéricos, fígado e pulmão, 

garantindo que esses leucócitos estejam nos principais órgãos, caso ocorra 

necessidade de uma rápida ação do sistema imune frente ao estressor, como nos 

casos de uma contaminação por agentes infecciosos. Acredita-se que esta 

redistribuição esteja relacionada com a capacidade dos glicocorticóides em 

produzirem citocinas e lipocortinas que afetam as propriedades da superfície de 

adesão dos leucócitos e das células endoteliais, mas estes efeitos ainda precisam 

ser estudados mais detalhadamente (DHABHAR; MCEWEN, 1999; DHABHAR, 

2007).  

 Em um experimento realizado por Beerda et al. (1997),  dez cães da raça 

beagle foram transportados de carro durante cinqüenta minutos, demonstrando que, 

logo após a chegada, os níveis de cortisol encontrados na saliva haviam aumentado 

em dez vezes referente aos níveis anteriores ao transporte. Os níveis de leucócitos 

também apresentaram modificação em relação aos níveis anteriores ao transporte, 



54 
 

onde houve um ligeiro aumento de neutrófilos e uma ligeira queda de linfócitos, três 

horas após a chegada. 

 Após diversos estudos, observou que o estresse agudo não leva a uma 

imunossupressão verdadeira, apenas redireciona os leucócitos para os órgãos 

alvos, ao contrário do estresse crônico, que leva realmente a uma imunossupressão, 

que se dá pela diminuição na redistribuição dos leucócitos e pela inibição da síntese 

de citocinas e prostaglandinas, e da função leucocitária (DHABHAR; MCEWEN, 

1999; PRUETT, 2003). 

 

 

2.3.4 Atuação de outros eixos e sistemas no restabelecimento da homeostase 

 

 

 O estresse também interfere nos processos fisiológicos de outros sistemas 

e eixos, estimulando ou inibindo suas ações, dependendo do tipo, intensidade e 

duração do estímulo estressor. 

 O sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAA) sofre influência de 

diversos fatores incluindo a ativação de nervos simpáticos e a estimulação de 

receptores β-adrenérgicos, que aumentam a secreção de renina através das células 

justaglomerulares renais (HJEMDAHL, 2007; STABENFELDT; GRECO, 2008). Ele 

ajuda a preservar o volume intravascular adequado através da aldosterona 

secretada pela zona glomerulosa do córtex da adrenal. A aldosterona irá aumentar a 

produção da enzima Na+/K+-ATPase nos túbulos coletores e contorcidos distais, 

aumentando a reabsorção de sódio e eliminação de potássio (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2004b; CHIU; CARLSON; LILLY, 2007; STABENFELDT; GRECO, 

2008).  

O eixo hipotálamo-pituitária-gonadal (HPG), que regula todo o sistema 

reprodutivo, também tem a sua função diminuída nos casos de estresse devido a 

diminuição do seu aporte sanguíneo para que os órgãos alvos como cérebro, 

coração, pulmão e musculatura esquelética possam obter melhor oxigenação e 

energia para recuperar a homeostasia o mais rápido possível (KUDIELKA; 

KIRSCHBAUM, 2007). 

 Todos os hormônios responsáveis pela reprodução, o hormônio liberador 

de gonadotrofina (GnRH), hormônio luteinizante (LH), hormônio folículo-estimulante 



55 
 

(FSH) e os hormônios sexuais testosterona, progesterona e estrógeno terão seus 

níveis diminuídos frente a um estresse crônico.  Alguns estudos sugerem que no 

estresse agudo possa ocorrer um ligeiro aumento nos níveis plasmáticos de LH e 

FSH, mas que perduram por pouco tempo (KUDIELKA; KIRSCHBAUM, 2007). 

 Já a ação do estresse sobre o eixo hipotálamo-pituitária-hormônio do 

crescimento (HPGH) pode variar de acordo com o tipo de estressor e a duração 

desse estresse, podendo provocar uma inibição ou estimulação. Nos casos de uma 

exposição aguda a estressores como exercícios físicos, dor, cirurgia, hemorragia, 

hipoglicemia e estressores psicológicos, ocorrerá um aumento na liberação de GH, 

enquanto estressores como frio, solução salina hipertônica, choque elétrico e 

contenção irão resultar em uma diminuição na concentração plasmáticas de GH 

(KUDIELKA; KIRSCHBAUM, 2007). 

 Apesar de a prolactina ser, juntamente com o ACTH, um hormônio liberado 

em todas as situações de estresse, a relação do eixo hipotálamo-pituitária-

prolactinérgico (HPP) com o estresse ainda é muito discutido e alguns estudos 

apresentam situações contraditórias e inconclusivas. O que a maioria dos estudos 

aponta é que há um grande aumento nos níveis plasmáticos de prolactina frente a 

estressores como hipoglicemia, hemorragias crônica e aguda, dor e exercícios 

físicos (ANTONI, 2007; KUDIELKA; KIRSCHBAUM, 2007) Muitas vezes, o aumento 

nos níveis plasmáticos de prolactina frente ao estresse pode ser confundido com 

hiperprolactinemia de outras origens como, por exemplo, nos tumores da pituitária 

(ANTONI, 2007). 

 O eixo hipotálamo-pituitária-tireóide (HPT) sofre influência de outros eixos 

que são ativados durante o estresse, como o eixo HPA e o HPG. Tanto o CRH como 

as somatostatinas inibem o eixo HPT nos casos de estresse agudo, inibindo a 

liberação do hormônio liberador de tireotrofina (TRH) pelo hipotálamo, fazendo com 

que a energia que se encontra estocada seja distribuída apenas para os órgãos 

alvos no restabelecimento da homeostase, caso contrário, com a ativação do eixo 

HPT, a energia estocada é distribuída para todo organismo e não só para os órgãos 

alvos (KUDIELKA; KIRSCHBAUM, 2007; STABENFELDT; GRECO, 2008). 

 O estresse também afeta alguns sistemas que são pouco dependentes de 

eixos hipotalâmicos-pituitários, como no caso da coagulação sanguínea, que pode 

ser afetada tanto nos casos de estresse agudo como no crônico, alterando o 

equilíbrio entre a coagulação e a fibrinólise, favorecendo um estado de 
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hipercoagulação (KÄNEL, 2007; KUDIELKA; KIRSCHBAUM, 2007; LUNDBERG, 

2007) Diversos estudos realizados desde o século passado apontam a adrenalina 

como um possível agente coagulante, independente de sua via de administração, 

nos casos de estresse agudo (KÄNEL, 2007). 

 Através da estimulação dos receptores β₂–adrenérgicos presentes no 

endotélio vascular, as catecolaminas liberam diversos componentes que fazem parte 

da cascata de coagulação como o fator VIII, fator de Von Willebrand (VWF) e o 

ativador de plasminogênio (t-PA). As plaquetas também estão envolvidas na ação 

das catecolaminas na qual são ativadas através de seus receptores α₂-adrenérgicos, 

mas ao mesmo tempo tem-se a ativação de seus receptores β₂-adrenérgicos que 

promovem uma inibição da ativação plaquetária. Toda essa ação inicia-se em 

minutos e é dose dependente (KÄNEL, 2007). 

  

 

2.4  Fisiopatologia pulmonar 

 

 O pulmão é o órgão responsável pelas trocas gasosas entre o ar inspirado 

e o sangue. Para que esta troca seja realizada, a circulação pulmonar apresenta 

algumas peculiaridades que difere da circulação sistêmica. 

 

 

2.4.1 Hemodinâmica pulmonar 

 

 

 A troca gasosa ocorre na barreira hematoaérea que é constituída por 

quatro estruturas: o citoplasma do pneumócito tipo I, a membrana basal do 

pneumócito tipo I, a membrana basal do capilar e o citoplasma da célula endotelial; 

as duas membranas basais se fundem formando a lâmina densa, onde há a 

presença de colágeno tipo IV (WEST, 2000; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004a) A 

principal característica da circulação pulmonar é a baixa resistência e pressão 

vascular, que chega a ser menor que na circulação sistêmica (ERICKSON, 2004; 

STEPHENSON, 2008). 
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 O circuito vascular pulmonar é formado pelo ventrículo direito do coração, 

artérias, capilares e veias pulmonares, chegando ao átrio esquerdo. A artéria 

pulmonar é um terço mais fina que a aorta, e as suas arteríolas apresentam uma 

camada média fina e com pouco músculo liso. Por conta de a pressão vascular 

pulmonar ser muito baixa, a pequena quantidade de músculo liso existente já é 

capaz de mudar ativamente o diâmetro dos vasos. Já as veias pós-capilares não 

apresentam músculo liso (ERICKSON, 2004; STEPHENSON, 2008). 

 O pulmão é um órgão que recebe oxigenação através de dois circuitos 

circulatórios distintos, além do fluxo de sangue venoso proveniente da artéria 

pulmonar para a oxigenação nos alvéolos, o pulmão também recebe oxigênio 

através das artérias brônquicas. Os vasos brônquicos fornecem sangue oxigenado 

para os tecidos pulmonares na região dos bronquíolos. Há uma comunicação entre 

os capilares pulmonares e os brônquicos, onde se formam “shunts” que servem para 

prevenir uma elevação da pressão hidrostática mesmo tendo um aumento da 

pressão arterial esquerda ou direita. Os vasos brônquicos podem também promover 

uma circulação colateral aos pulmões quando o suprimento sanguíneo proveniente 

da artéria pulmonar é inadequado (ERICKSON, 2004; STEPHENSON, 2008). 

 A hemodinâmica pulmonar é estabelecida e sustentada por seis fatores:  

• pressão negativa no tórax;  

• a localização anatômica em relação ao ventrículo direito e átrio esquerdo;  

• a facilidade de distensão e constrição dos vasos;  

• o efeito da interação das pressões intra e extra vasculares em promover a 

distensão e constrição dos vasos, na resistência vascular e na distribuição do 

fluxo no pulmão;  

• a pequena quantidade de músculo liso vascular e nervos vasomotores;  

• transporte de sangue oxigenado pelas veias e não oxigenado pelas 

artérias.  

(ERICKSON, 2004; STEPHENSON, 2008) 

 O volume sanguíneo pulmonar é um terço do volume sanguíneo central 

que inclui além do pulmão, o coração e os grandes vasos. Aproximadamente 9% do 

volume total de sangue encontram-se nos pulmões. Um cão sadio de 20kg 

apresenta um volume de aproximadamente 60ml nas artérias pulmonares e de 20ml 

nos capilares, tendo o volume de ejeção variando entre 20 a 30ml. Como o volume 
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no capilar é muito próximo ao volume de ejeção, o tempo de transição capilar do 

sangue será igual ao intervalo do batimento cardíaco. Esse tempo é mais que 

suficiente para que o sangue seja oxigenado, mesmo quando há um aumento do 

fluxo pulmonar, pois o tempo necessário para que a troca gasosa entre o ar 

inspirado e as hemácias ocorra é extremamente pequeno, mesmo quando o 

intervalo entre os batimentos cardíacos é menor e os capilares patentes então se 

tornam aumentados em número e dilatados, sendo assim o volume de ejeção se 

torna menor que o do capilar e o tempo de transição ocupa mais que um intervalo de 

batimentos cardíacos (ERICKSON, 2004; STEPHENSON, 2008). 

 Em casos onde há uma grande desproporção entre o fluxo sanguíneo e o 

volume capilar, o tempo de transição das células vermelhas nos capilares irá 

diminuir, e a troca gasosa será prejudicada podendo ocorrer hipóxia (ERICKSON, 

2004). 

 O pulmão também é utilizado como reservatório de sangue nos casos em 

que há um aumento no volume total, ou nos casos onde há vasoconstricção 

sistêmica causando um deslocamento do volume sistêmico para o pulmão. O órgão 

chega a armazenar em seus vasos aproximadamente 25 a 50% a mais de volume 

sanguíneo que o normal (ERICKSON, 2004; STEPHENSON, 2008). 

 A pressão sanguínea varia muito entre os vasos do circuito pulmonar. A 

artéria pulmonar tem uma pressão equivalente a de um sexto da pressão sistêmica, 

apresentando 13mmHg, já a pressão dos capilares e a venosa apresentam, 

respectivamente, 10mmHg e 5mmHg. A baixa pressão arterial pulmonar apresenta 

duas vantagens: minimiza o esforço do lado direito do coração e permite uma 

barreira hematoaérea muito fina e adequada para altas taxas de troca gasosa 

(ERICKSON, 2004; STEPHENSON, 2008). 

 A pressão hidrostática nos capilares pulmonares, que gira em torno de 

10mmHg, deve ser mantida menor que a pressão oncótica, que fica entre 25 a 30 

mmHg, do contrário haverá a transferência de fluído dos capilares para os alvéolos, 

e os vasos linfáticos não conseguirão mais drenar este fluído, iniciando um quadro 

de edema pulmonar (ERICKSON, 2004; STEPHENSON, 2008). 
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2.4.2 Edema Pulmonar 

 

 

 O edema pulmonar é caracterizado pelo acúmulo de fluídos no meio 

extravascular, sendo uma das moléstias mais encontradas no pulmão e dependendo 

da sua intensidade pode levar a morte. Nos animais o edema pulmonar não é uma 

doença primária, ocorrendo secundariamente a outros processos, e quando o 

acúmulo nos alvéolos ocorre, a oxigenação do sangue fica prejudicada, pois a troca 

gasosa através do septo alveolar fica comprometida e as proteínas presentes no 

edema interferem com a função surfactante, contribuindo para a disfunção pulmonar. 

Essa interferência no balanço entre o acúmulo e a remoção do fluído resulta em 

hipóxia, maior resistência elástica do parênquima pulmonar, trabalho pulmonar 

aumentado e relação ventilação-perfusão anormal (HAWKINS, 1995; ROBINSON, 

2008) Este acúmulo somente ocorre na fase final do edema pulmonar, onde a 

membrana basal do alvéolo, que é relativamente impermeável, começa a permitir a 

entrada do fluído por estar danificada devido a diversos fatores, sendo o principal a 

hipóxia, e também quando a pressão hidrostática capilar atingir mais que 25 mmHg 

e os vasos linfáticos não conseguirem mais drenar os fluídos do interstício 

(HAWKINS, 1995; ERICKSON, 2004; MAJNO; JORIS, 2004; JUBB; KENNEDY; 

PALMER, 2007; ROBINSON, 2008; STEPHENSON, 2008). 

 Uma das causas mais comuns de edema pulmonar é a insuficiência 

cardíaca esquerda ou endocardiose e endocardite de mitral, levando ao edema 

hemodinâmico. Isto resulta em um aumento da pressão venosa e capilar 

pulmonares, e invasão do espaço intersticial e alveolar por fluídos (ERICKSON, 

2004; JUBB; KENNEDY; PALMER, 2007; STEPHENSON, 2008). 

 Outra causa do edema pulmonar é o chamado edema de permeabilidade, 

resultante do aumento da permeabilidade da barreira hematoaérea. Neste caso, há 

uma grande lesão na parede alveolar, muitas vezes causada por pneumonia 

(ERICKSON, 2004; MAJNO; JORIS, 2004; JUBB; KENNEDY; PALMER, 2007). 

 Dependendo da severidade do edema pulmonar, os animais apresentam 

taquipnéia, tosse, crepitações e chiados na auscultação nas regiões central e 

caudodorsal pulmonares, e em casos mais severos, os animais começam a liberar 

um líquido espumoso pela boca. (HAWKINS, 1995; STEPHENSON, 2008). 
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 Histologicamente, os capilares alveolares apresentam-se ingurgitados, e 

um precipitado granular róseo intra-alveolar é observado. Micro-hemorragias 

alveolares e macrófagos com hemossiderina podem estar presentes (LÓPEZ, 2009). 

 Entre as principais causas e contribuições para o edema pulmonar, 

encontram-se: 

• Aumento da pressão hidrostática venosa: insuficiência cardíaca esquerda, 

aumento do volume sanguíneo e oclusão da veia pulmonar; 

• Aumento da permeabilidade da barreira alveolar: pneumonia, lesão 

alveolar difusa, endotoxemia/septicemia, gases tóxicos, choque, trauma, 

radiação e reações alérgicas; 

• Diminuição do transporte ativo de fluído das vias aéreas inferiores: lesão 

nos pneumócitos tipo II e células claras, hipóxia (altitudes elevadas), radicais 

de oxigênio e nitrogênio (aumentados por conta da inflamação), anestésicos 

halogenados, lidocaína, desnutrição e elevada concentração de proteína no 

alvéolo; 

• Redução da pressão oncótica: hipoproteinemia (incomum), síndrome 

nefrótica e doença hepática; 

• Obstrução linfática: embolismo neoplásico em vasos linfáticos ou 

linfonodos (raro); 

• Edema pulmonar neurogênico, secundário a trauma encefálico; 

• Obstrução aguda das vias aéreas superiores: estrangulamento, 

enforcamento, esganadura; 

• Hipoglicemia. 

(HAWKINS, 1995; JUBB; KENNEDY; PALMER, 2007; ROBINSON, 2008; 

STEPHENSON, 2008; LÓPEZ, 2009) 

 

 

2.4.3 Hemorragia Pulmonar  

 

 

 A hemorragia em qualquer tecido se dá pela saída do sangue dos vasos 

sanguíneos ou do coração para o exterior, interstício ou cavidades pré-formadas do 
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organismo (pericárdio, pleura, etc). Elas podem ser classificadas em externas ou 

internas (MOISER, 2009). 

 A hemorragia pode ocorrer através de dois mecanismos: por rexe e por 

diapedese. A hemorragia por rexe ocorre quando há uma ruptura resultante de uma 

perda da solução de continuidade da parede dos vasos ou do coração. É a causa 

mais freqüente de hemorragia, e muitas vezes é ocasionada por traumas. A digestão 

ou erosão, chamada de diabrose, também é uma forma de hemorragia por rexe 

onde há uma perda da solução de continuidade da parede vascular, que resulta de 

sua necrose ou digestão enzimática (por exemplo, nas úlceras gástricas ou em 

quadros de uremia). A necrose ocorre em cavernas tuberculosas, em que a 

caseificação atinge a parede de artérias. Essas rupturas podem originar hemoptises, 

muitas vezes levando a morte (MOISER, 2009). 

 A hemorragia por diapedese não é muito bem entendida, mas acredita-se 

que resulte de diáteses. Neste mecanismo, as hemácias passam por entre defeitos 

da parede vascular, uma a uma, e dependendo da duração deste extravasamento, a 

hemorragia pode ser considerável. As diáteses hemorrágicas apresentam diversas 

causas dentre elas o aumento da fragilidade dos vasos sanguíneos; disfunção 

plaquetária; distúrbios no mecanismo da coagulação ou até a combinação de alguns 

desses fatores (MOISER, 2009).   

A hemorragia pulmonar é uma moléstia que, assim como o edema, pode 

levar à morte. Suas causas são diversas, imunomediadas ou não, entre elas 

septicemia, coagulação intravascular disseminada, diátese hemorrágica, congestão 

severa, vasculites, infartos, ruptura de aneurismas, trauma e neoplasias (YOUSEM, 

2005; LÓPEZ, 2009). 

 Quando a hemorragia pulmonar é localizada, muitas vezes as causas são 

bronquiectasia, má formação arteriovenosa, pneumonia, infarto pulmonar e 

micetomas. Já na hemorragia pulmonar difusa a ação muitas vezes se dá por uma 

necrose vascular de etiologia imunomediada. Algumas dessas doenças têm 

deposições de imunoglobulinas específicas nas membranas basais das paredes 

septais e podem ser visualizadas na imunofluorescência. As principais causas de 

hemorragia difusa são vasculite, lúpus eritematoso, vasculite por hipersensibilidade, 

hemossiderose idiopática pulmonar, dano alveolar difuso, drogas, estenose de 

mitral, desordens de coagulação, oclusão de veias e neoplasias (YOUSEM, 2005; 

LÓPEZ, 2009). 
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 Microscopicamente, a hemorragia pulmonar está associada a depósito de 

fibrina, formando uma membrana hialina. Os pneumócitos apresentam-se 

hiperplásicos e arredondados, há também a marginação de neutrófilos nos capilares 

alveolares e edema intersticial, muitas vezes, necroses focais agudas das paredes 

alveolares podem ser vistas. Microtrombos de fibrina podem ser vistos raramente. 

Com um ou dois dias do início da hemorragia aparecem os macrófagos contendo 

hemossiderina. Há ainda a perda de tecido fibromixóide de conexão das vias aéreas 

por conta da proliferação de fibroblastos e miofibroblastos no interstício (YOUSEM, 

2005; LÓPEZ, 2009). 

 Em um estudo realizado por Mathieu-Costello et al. (1995), pulmões de 

cães foram analisados quanto a resistência de seus capilares frente a falha por 

estresse e comparados a um estudo anteriormente realizado em coelhos. Doze 

animais foram anestesiados e perfundidos inicialmente com sangue autólogo 

durante um minuto; após, fora perfundido com solução salina/dextran, até que a 

solução saísse sem evidências de sangue; alcançado o objetivo, o pulmão era então 

perfundido com a solução fixadora de glutaraldeido por dez minutos. Essa perfusão 

foi realizada apenas na circulação pulmonar, tendo a artéria aorta e a veia cava 

superior e inferior obstruídas por ligadura, impedindo que a solução entrasse na 

circulação sistêmica. Todas as três perfusões foram realizadas a mesma pressão em 

cada animal. Os animais foram divididos em grupos conforme a pressão arterial 

pulmonar induzida de 40 (29,4mmHg), 80 (58.8 mmHg), 100 (73,5 mmHg) e 

120cmH₂O (88,2 mmHg). Ao final do procedimento, amostras dos doze pulmões 

foram processadas e analisadas em microscópio eletrônico.  

O estudo demonstrou que os animais perfundidos a pressão de 92.5cmH₂O 

(68 mmHg) e a 112.5cmH₂O (82,7 mmHg) apresentaram fluído espumoso na 

traquéia e áreas hemorrágicas na superfície pulmonar. Nos estudos realizados em 

coelhos, chegou-se a conclusão de que estes apresentavam a falha por estresse 

dos capilares a uma pressão de 50cmH₂O (36,7 mmHg), aproximadamente. A 

microscopia de luz pode-se observar que quanto maior era a pressão arterial 

pulmonar, mais os vasos alveolares ficavam congestos e tanto o interstício quanto o 

espaço alveolar apresentavam edema e hemácias (MATHIEU-COSTELLO et al., 

1995). 
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 Quando analisados ao microscópio eletrônico, a barreira hematoaérea 

apresentava rupturas ocasionais nas pressões de 32.5 (23,9 mmHg) e 72.5cmH₂O 

(53,3 mmHg), e rupturas mais consistentes a pressões de 92.5 (68 mmHg) e 

112.5cmH₂O (82,7 mmHg) (MATHIEU-COSTELLO et al., 1995). 

 Essas rupturas por vezes apresentavam-se no epitélio alveolar e/ou no 

endotélio vascular, e a intensidade e freqüência com que essas rupturas aconteciam 

difere entre os animais. Não foram encontradas diferenças significativas em relação 

ao peso e sexo dos animais. Mesmo assim, para que ocorra uma falha por estresse 

dos capilares pulmonares, a pressão arterial pulmonar precisa ser muito elevada, 

uma vez que, cães apresentam uma grande tolerância a aumento no débito cardíaco 

e na pressão vascular pulmonar. Grande parte dessas rupturas é acompanhada pela 

presença de uma membrana basal contínua, constituída principalmente de colágeno 

do tipo IV, sugerindo que algumas rupturas podem ser reversíveis frente a uma 

queda na pressão. Há evidências que indicam que essa grande resistência da 

barreira hematoaérea seja proveniente da membrana basal, uma vez que esta na 

maioria dos estudos não se mostrou rompida, e que esta resistência seja oriunda da 

presença do colágeno tipo IV (MATHIEU-COSTELLO et al., 1995; WEST; MATHIEU-

COSTELLO, 1999; WEST, 2000; BHATTACHARYA, 2003; FU; HELDT; WEST, 

2003). 

 Estudos demonstram que um fator determinante para a falha por estresse 

desses capilares é a espessura da barreira hematoaérea. Estas rupturas que 

acometem o epitélio alveolar e/ou endotélio vascular da barreira ocorrem nas 

regiões em que esta se apresenta com uma espessura mais fina. Sendo assim, a 

pressão nos capilares pulmonares varia entre cavalos, cães e coelhos por conta da 

diferença na espessura da barreira hematoaérea (WEST; MATHIEU-COSTELLO, 

1999; WEST, 2000; BHATTACHARYA, 2003) O aumento da pressão transmural 

capilar e a grande dilatação dos alvéolos causada por altos níveis de inflação 

pulmonar, são as principais causas para o aumento do estresse na parede dos 

capilares pulmonares (WEST; MATHIEU-COSTELLO, 1999; WEST, 2000) Nos 

poucos casos em que é observada ruptura na membrana basal, uma alteração na 

composição do colágeno tipo IV pode estar envolvida, situação muito comum em 

algumas doenças autoimunes e genéticas, como a síndrome de Goodpasture e 

Ehlers-Danlos, respectivamente. (WEST; MATHIEU-COSTELLO, 1999). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 

 Determinar a existência de padrões lesionais nos animais que vieram a 

óbito durante procedimentos em petshops e similares. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Descrever as principais alterações anatomopatológicas encontradas em 

cães e gatos que vieram a óbito durante procedimentos em petshops e similares na 

região metropolitana de São Paulo. 

 Comparar e discutir as alterações anatomopatológicas encontradas nos 

animais que vieram a óbito durante procedimentos em petshops e similares, 

comparadas a um grupo controle. 

 Avaliar a utilização deste conjunto de alterações como parâmetro forense 

fidedigno na avaliação médico veterinária legal dos óbitos ocorridos por estresse 

agudo e trauma em estabelecimentos de petshop e similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 



67 
 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 Dentre uma população de mil trezentos e noventa e um (1391) animais 

necropsiados pelo Pet Legal Centro de Diagnósticos e Perícias no período de 2004 

a 2009, fora realizado um levantamento de casuística de animais que apresentavam 

históricos de óbito durante procedimentos em petshops e similares. Estes animais 

eram encaminhados a partir de clínicas veterinárias, laboratórios ou pelos próprios 

proprietários. 

 Também fora realizado uma pesquisa em petshops da região 

metropolitana de São Paulo para se obter o perfil dos animais que freqüentam o 

banho e tosa, tendo um total de dois mil seiscentos e quarenta e dois (2642) cães 

(grupo G3).  

Alguns dos petshops pesquisados não ofereciam os serviços a gatos ou 

apresentavam uma freqüência muito baixa, com uma média de cinco (5) gatos ao 

mês. Frente a esta baixa freqüência nos serviços para gatos, optou-se por retirá-los 

da pesquisa. Apenas as raças de cães puderam ser avaliadas, pois a maioria dos 

petshops não obtinha o sexo e idade dos animais. 

 

 

4.1 Técnica de necropsia e histopatologia 

 

 

 Após a realização da necropsia, foram coletados fragmentos de diversos 

órgãos de até 1,0cm³ e conservados a solução de formol a 10% por no mínimo 24 

horas, para posterior processamento do tecido e corte do bloco de parafina ao 

micrótomo a 5,0µm.  

Ao final do processo de obtenção do corte histológico em lâminas com 

albumina, todas as lâminas foram coradas pela técnica de hematoxilina-eosina (HE) 

e montadas utilizando resina Permount SP15-500. Estas lâminas foram observadas 

em microscópio de luz comum (Nikon AlphaphotYS2) nos aumentos de 40, 100 e 

400x. 
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4.2 Documentação fotográfica 

 

 

 As fotografias foram obtidas através de uma câmera digital (Nikon 

CoolPix995) e as fotomicrografias através de uma câmera digital (Nikon CoolPix990) 

acoplada a um microscópio de luz comum (Nikon AlphaphotYS2) nos aumentos de 

100 e 400x. 

 

 

4.3 Levantamento dos dados 

 

 

 Inicialmente, os animais foram divididos em dois grandes grupos, G1 com 

mil e cinqüenta e dois (1052) cães e duzentos e vinte e oito (228) gatos que vieram a 

óbito em outras situações diferentes da proposta do trabalho, formando o grupo 

controle; G2 com noventa e seis (96) cães e quinze (15) gatos que vieram a óbito 

durante procedimentos em petshops e similares. 

Os dados obtidos através dos exames necroscópicos foram tabulados, 

obedecendo à seguinte ordem para cada grupo e indivíduo: raça; sexo; idade e 

alterações anatomopatológicas. Ao final da tabulação, o grupo G1 fora dividido em 

dois grupos, G1a e G1b, onde G1a (cães N = 24 e gatos N = 18) corresponde ao 

grupo de animais traumatizados e G1b (cães N = 1028 e gatos N = 210) ao grupo de 

animais não traumatizados; G2 fora dividido em dois grupos, G2a e G2b, onde G2a 

(cães N = 31; apenas vinte e nove (29) cães continham informações sobre raça, 

sexo e idade) corresponde ao grupo de animais traumatizados e G2b (cães N = 65 e 

gatos N = 15) ao grupo dos não traumatizados.  

 Alguns exames necroscópicos referentes ao G1 foram retirados do 

levantamento, pois apresentavam falta de informações, tais como ausência de 

dados dos animais ou ausência de histopatológico devido ao estado avançado de 

autólise que alguns destes se encontravam.  
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4.4 Análise estatística 

 

 

As análises estatísticas foram feitas com o auxílio do programa JMP 8, 

tendo o valor de corte de 0,05, ou seja, uma confiança de 95% (valores abaixo de 

0,05 indicam existência de diferenças significativas). Para a realização das análises, 

foram utilizados os testes de hipótese t-Student (para identificação de diferenças 

significativas entre as médias) para as variáveis contínuas e Exato de Fisher 

(identificação de diferenças significativas para amostras pequenas) para as variáveis 

discretas.  

Fora realizada uma análise comparativa entre os grupos G1 (controle), G2 

(petshop), G1a (controle traumatizados), G1b (controle não traumatizados), G2a 

(petshop traumatizados) e G2b (petshop não traumatizados) envolvendo o sexo, 

idade e raça dos animais, como também as lesões anatomopatológicas apresentada 

por estes. A análise estatística dos dados obedeceu ao seguinte critério:  

• Sexo e idade 

o Cães do grupo G1a e G2a; 

o Cães do grupo G1b e G2b;  

o Cães do grupo G1 e G2; 

o Gatos do grupo G1b e G2b; 

o Cães e gatos do grupo G1a e G2a; 

o Cães e gatos do grupo G1b e G2b; 

o Cães e gatos do grupo G1 e G2. 

• Raça (observação simples) 

o Cães do grupo G1a e G2a; 

o Cães do grupo G1b e G2b; 

o Gatos do grupo G1b e G2b; 

o Cães do grupo G2a, G2b e G3. 

• Lesões anatomopatológicas nos animais traumatizados 

o Cães do grupo G1a e G2a. 

• Lesões anatomopatológicas nos animais não traumatizados 

o Cães do grupo G1b e G2b; 

o Gatos do grupo G1b e G2b; 

o Cães e gatos do grupo G1 e G2. 
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5 RESULTADOS 

 

 

 Considerando os critérios de análise descritos no item 4.4, os itens a seguir 

mostram os resultados obtidos através do levantamento de dados dos exames 

necroscópicos dos mil trezentos e noventa e um (1391) animais e suas análises 

estatísticas. O gráfico 1 abaixo, mostra a distribuição dos animais de acordo com o 

grupo. 

 

Gráfico 1 – Distribuição percentual dos mil trezentos e noventa e um (1391) cães e gatos de acordo 
com o grupo. São Paulo, 2004 – 2009. 

 

 

5.1 Sexo dos animais 

 

 

 A seguir serão demonstrados os resultados obtidos e a análise estatística 

de cães e gatos quanto ao sexo em relação ao grupo controle e o grupo petshop. 

 

 

 

 

Não traumatizados 

Controle Petshop 

Traumatizados 

92% 

8% 

72% 

28% 
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5.1.1 Cães traumatizados e não traumatizados 

 

 

Para verificar se há diferenças significativas entre os percentuais nos três 

grupos, realizou-se um teste Exato de Fisher (tabela 1) e obteve-se um p-valor maior 

que 0,05 para cada grupo, pelo qual se conclui que não existe diferença significativa 

entre os percentuais. 

No grupo dos animais traumatizados, os percentuais de machos e fêmeas 

entre o grupo controle e o grupo petshop são muito próximos (diferença de apenas 

1%), destacando uma freqüência maior para os machos. No grupo dos não 

traumatizados, o grupo petshop apresenta uma freqüência maior de machos (53,8%) 

que no grupo controle (46,5%). Na totalidade, os machos encontram-se mais 

presentes no grupo petshop (54,3%) que no grupo controle (46,7%). A diferença 

percentual entre os sexos apresentada nos dois grupos não é significativa dado ao 

baixo número amostral do grupo petshop. 

 

 

Tabela 1 – Distribuição (quantidade (Q) e respectiva porcentagem (%)) de cães traumatizados e não 
traumatizados quanto ao grupo e sexo. São Paulo, 2004 - 2009 

 
 Traumatizados Não Traumatizados Total 

Sexo  
Controle Petshop Controle Petshop Controle Petshop 

Q (%) Q (%) Q (%) Q (%) Q (%) Q (%) 

Macho 

Fêmea 

Total 

13 (54,2%) 

11 (45,8%) 

24 (100%) 

16 (55,2%) 

13 (44,8%) 

29 (100%) 

478 (46,5%) 

550 (53,5%) 

1028 (100%) 

35 (53,8%) 

30 (46,2%) 

65 (100%) 

491 (46,7%) 

561 (53,3%) 

1052 (100%) 

51 (54,3%) 

43 (45,7%) 

94 (100%) 

P-valor*  0,9999 0,2524 0,1627 
*Teste Exato de Fisher 

 

 

5.1.2 Gatos não traumatizados 

 

 

Para verificar se há diferenças significativas entre os percentuais nos dois 

grupos, realizou-se um teste Exato de Fisher (Tabela 2) e obteve-se um p-valor de 

0,4227, pelo qual se conclui que não existe diferença significativa entre os 

percentuais. O grupo controle apresenta um maior percentual de fêmeas (52,4%) e o 
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grupo petshop um maior percentual de machos (60%). Mesmo com a diferença 

percentual observada, não se pode afirmar que seja significativa, principalmente 

devido ao baixo número amostral no grupo petshop. 

 

 

Tabela 2 - Distribuição (quantidade e respectiva porcentagem) de gatos não traumatizados quanto ao 
grupo e sexo. São Paulo, 2004 - 2009 

 
 Não traumatizados  

Sexo Controle Petshop 
Quantidade (%) Quantidade (%) 

Macho  

Fêmea 

Total 

100 (47,6%) 

110 (52,4 %) 

210 (100%) 

9 (60%) 

6 (40%) 

15 (100%) 

P-valor*  0,4227 
*Teste Exato de Fisher 

 

 

5.1.3 Cães e gatos traumatizados e não traumatizados 

 

 

Na tabela 3 observa-se a totalidade de animais (cães e gatos) para cada 

grupo. Para verificar se há diferenças significativas entre os percentuais nos três 

grupos, realizou-se um teste Exato de Fisher e obteve-se um p-valor maior que 0,05, 

pelo qual se conclui que não existe diferença significativa entre os percentuais.  No 

grupo dos traumatizados, o grupo controle apresenta o mesmo percentual para 

fêmeas e machos (50%), e no grupo petshop há uma prevalência de machos 

(55,2%). No grupo dos não traumatizados, o grupo controle apresenta um percentual 

maior de fêmeas (53,3%), e no grupo petshop a prevalência é de machos (55%). Na 

sua totalidade, o grupo controle apresenta mais fêmeas (53,2%), e no grupo petshop 

a prevalência é de machos (55%). Mesmo com a diferença percentual observada, 

não se pode afirmar que a mesma seja significativa, principalmente devido ao baixo 

número amostral no grupo petshop. 
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Tabela 3 – Distribuição (quantidade e respectiva porcentagem) de cães e gatos traumatizados e não 
traumatizados quanto ao grupo e sexo. São Paulo, 2004 - 2009 

 
 Traumatizados Não Traumatizados Total 

Sexo  Controle Petshop Controle Petshop Controle Petshop 

Q (%) Q (%) Q (%) Q (%) Q (%) Q (%) 

Macho 

Fêmea 

Total 

21 (50%) 

21 (50%) 

42 (100%) 

16 (55,2%) 

 13 (44,8%) 

29 (100%) 

578 (46,7%) 

660 (53,3%) 

1238 (100%) 

44 (55%) 

36 (45%) 

80 (100%) 

599 (46,8%) 

681 (53,2%) 

1280 (100%) 

60 (55%) 

49 (45%) 

109 (100%) 

P-valor*  0,8096 0,1659 0,1099 

*Teste Exato de Fisher 

 

 

5.2 Idade 

 

 

 A seguir serão demonstrados os resultados obtidos e a análise estatística 

(médias e desvios padrão) de cães e gatos quanto à idade em relação ao grupo 

controle e o grupo petshop.  

 

 

5.2.1 Cães traumatizados e não traumatizados 

 

 

Para verificar se há diferenças significativas entre as idades médias nos 

três grupos, realizou-se um teste t-Student (tabela 4) e obteve-se um p-valor maior 

que 0,05, pelo qual se conclui que não existe diferença significativa entre as idades 

médias. Observa-se uma maior concentração de animais na faixa etária de até 11 

meses seguido pela faixa etária de 1 a 5 anos nos três grupos. A idade média dos 

animais controle e petshop nos grupos dos não traumatizados e na totalidade 

mantiveram-se iguais (controle com 2,7 anos e petshop com 2,4 anos). No grupo 

dos traumatizados observa-se um aumento na idade média no grupo controle (3,4 

anos) e a mesma média de idade encontrada nos outros grupos para o grupo 

petshop (2,4 anos). A diferença entre as idades médias no grupo dos traumatizados 

não é significativa devido ao baixo número amostral do grupo. 
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Tabela 4 – Distribuição (quantidade) de cães traumatizados e não traumatizados quanto ao grupo e 
idade (em anos). São Paulo, 2004 - 2009 

 

Idade 
Não traumatizados Traumatizados Total 

Controle Petshop Controle Petshop Controle Petshop 
<1 538 30 8 12 546 42 

1  54 7 2 1 56 8 

2 47 7 3 3 50 10 

3 47 4 2 3 49 7 

4 57 0 2 3 59 3 

5 55 5 2 4 57 9 

6 35 3 1 0 36 3 

7 51 4 1 3 52 7 

8 39 3 0 0 39 3 

9 27 0 0 0 27 0 

10 30 0 2 0 32 0 

11 14 0 0 0 14 0 

12 18 1 0 0 18 1 

13 7 0 0 0 7 0 

14 5 0 0 0 5 0 

15 3 1 0 0 3 1 

16 0 0 1 0 1 0 

17 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0 

19 1 0 0 0 1 0 
Média* 2,7 2,4 3,4 2,4 2,7 2,4 

Desvio Padrão* 3,7 3,3 4,1 2,5 3,7 3,0 
Total 1028 65 24 29 1052 94 

P-valor* 0,4144 0,3013 0,2783 

*Teste t-Student 

 
 

5.2.2 Gatos não traumatizados 

 

 

 Para verificar se há diferenças significativas entre as idades médias nos 

três grupos, realizou-se um teste t-Student (tabela 5) e obteve-se um p-valor de 

0,7726, pelo qual se conclui que não existe diferença significativa entre as idades 

média. Observa-se uma maior concentração de animais na faixa etária de até 11 

meses seguido pela faixa etária de 1 a 3 anos de idade nos dois grupos. A idade 

média entre os grupos demonstrou-se muito próxima (grupo controle com 3,1 anos e 

grupo petshop com 2,9 anos). 
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Tabela 5 – Distribuição (quantidade) de gatos não traumatizados quanto ao grupo e idade (em anos). 
São Paulo, 2004 - 2009 

 

 
Idade 

Não traumatizados 
Controle Petshop 

<1 69 3 
1 27 2 
2 28 3 
3 21 2 
4 9 1 
5 8 1 
6 13 1 
7 5 1 
8 6 1 
9 3 0 

10 6 0 
11 5 0 
12 5 0 
13 1 0 
14 0 0 
15 2 0 
16 2 0 
17 0 0 
18 0 0 
19 0 0 

Média* 3,1 2,9 
Desvio Padrão* 3,8 2,6 

Total 210 15 
P-valor* 0,7726 

   *Teste t-Student 

 

 

5.2.3 Cães e gatos traumatizados e não traumatizados 

 

 

Na tabela 6 observa-se a totalidade de animais (cães e gatos) para cada 

grupo. Para verificar se há diferenças significativas entre as idades médias nos três 

grupos, realizou-se um teste t-Student (tabela 6) e obteve-se um p-valor maior que 

0,05, pelo qual se conclui que não existe diferença significativa entre as idades 

médias, mesmo com a diferença observada no grupo dos traumatizados. 
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Tabela 6 – Distribuição (quantidade) de cães e gatos traumatizados e não traumatizados quanto ao 
grupo e idade (em anos). São Paulo, 2004 - 2009 

 

Idade 
Não traumatizados  Traumatizados  Total  

Controle Petshop Controle Petshop Controle Petshop 

<1 607 33 11 12 618 45 

1 81 9 6 1 87 10 

2 75 10 5 3 80 13 

3 68 6 3 3 71 9 

4 66 1 4 3 70 4 

5 63 6 4 4 67 10 

6 48 4 1 0 49 4 

7 56 5 1 3 57 8 

8 45 4 0 0 45 4 

9 30 0 1 0 31 0 

10 36 0 3 0 39 0 

11 19 0 1 0 20 0 

12 23 1 0 0 23 1 

13 8 0 0 0 8 0 

14 5 0 0 0 5 0 

15 5 1 0 0 5 1 

16 2 0 1 0 3 0 

17 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 1 0 1 0 

19 1 0 0 0 1 0 

Média* 2,8 2,5 3,8 2,4 2,8 2,5 

Desvio Padrão*  3,7 3,2 4,4 2,5 3,8 3,0 

Total  1238 80 42 29 1280 109 

P-valor*  0,3957 0,0956 0,2198 

*Teste t-Student 

 

 

5.3 Raças 

 

 

 A seguir serão demonstrados os resultados obtidos através de observação 

simples de cães e gatos quanto às raças em relação ao grupo controle, grupo 

petshop e perfil dos petshops pesquisados.  
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5.3.1 Cães traumatizados 

 

 

No gráfico 2 observa-se um pico para cães da raça poodle (24,1%)  no 

grupo petshop e para os cães sem raça definida (SRD) (50%) no grupo controle. No 

grupo petshop destacam-se ainda os cães das raças yorkshire (10,3%) e maltês 

(10,3%).  

 

 
 Gráfico 2 – Distribuição (percentual) de cães traumatizados quanto ao grupo e raça. São Paulo, 

2004 – 2009. 

 

 

5.3.2 Cães não traumatizados 

 

 

No gráfico 3  observa-se um pico para cães das raças poodle (13,1%), sem 

raça definida (SRD) (13,1%) e yorkshire (9,4%) no grupo controle e para, lhasa-apso 

(18,5%), poodle (18,5%), yorkshire (13,8%), shih-tzu (12,3%) e bulldog inglês (9,2%) 

no grupo petshop. 
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    *Outros: raças de cães no grupo controle que apresentavam número de animais menor ou igual a 3. 

   Gráfico 3 – Distribuição (percentual) de cães não traumatizados quanto ao grupo e raça. São Paulo, 
2004 – 2009. 

 

 

5.3.3 Gatos não traumatizados 

 

 

No gráfico 4  observa-se um pico para gatos das raças persa (24,8%) e sem 

raça definida (SRD) (59%) no grupo controle. O grupo petshop apresenta somente 

três raças que apresentam seus percentuais muito próximos aos do grupo controle, 

como no caso dos animais sem raça definida (SRD) (53,3%) e persa (33,3%); já os 

animais da raça maine coon (13,3%) apresentam uma maior freqüência, mas por 

conta do baixo tamanho amostral do grupo, não se pode afirmar que esta diferença 

seja significativa. 

 

 



80 
 

 
 Gráfico 4 – Distribuição (percentual) de gatos não traumatizados quanto ao grupo e raça. São 

Paulo, 2004 – 2009. 

 

 

5.3.4 Cães traumatizados, não traumatizados e petshops pesquisados 

 

 

 No gráfico 5 observa-se um pico semelhante para os três grupos nas raças 

poodle (traumatizados com 24,1%, não traumatizados com 18,5% e petshop 

pesquisados com 27,4%) e yorkshire (traumatizados com 10,3%, não traumatizados 

com 13,8% e petshops pesquisados com 10,7%). Observa-se ainda um pico na raça 

lhasa apso (17,9%) no grupo dos petshops pesquisados, maltês (10,3%) no grupo 

dos traumatizados, e nas raças lhasa apso (18,5%), shih-tzu (12,3%) e bulldog 

inglês (9,2%) no grupo dos não traumatizados. 
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  Gráfico 5 – Distribuição (percentual) de cães traumatizados, não traumatizados e dos petshops 

pesquisados quanto ao grupo e raça 
 

 

5.4 Lesões anatomopatológicas 

 

 

 A seguir serão demonstrados os resultados obtidos e a análise estatística 

de cães e gatos quanto às lesões anatomopatológicas em relação ao grupo controle 

e o grupo petshop. 

 

 

5.4.1 Cães traumatizados 

 

 

 Com os resultados e a análise estatística realizada através do teste Exato 

de Fisher, observam-se diferenças significativas em diversas lesões 

anatomopatológicas, representadas a seguir na tabela 7.  

A lesão anatomopatológica que apresenta diferença significativa com maior 

percentual no grupo controle é o hematoma em regiões cervical, torácica, abdominal 
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e membros (50%), que apresentou p-valor menor que 0,05. Lesões 

anatomopatológicas como laceração de musculatura (45,8%), fratura de costela 

(33,3%), fratura de ossos da região pélvica (8,3), perfuração de musculatura (25%), 

pneumotórax (20,8%) e fratura de vértebra (16,7%) apresentam-se apenas neste 

grupo. 

As lesões anatomopatológicas que apresentam diferença significativa com 

maior percentual no grupo petshop são hematoma em região cefálica (67,7%), lesão 

em parênquima nervoso (87,1%) e fratura de ossos do crânio (38,7%), apresentando 

p-valor abaixo de 0,05. 

Algumas lesões anatomopatológicas (ruptura de vísceras, 

hemotórax/hemoperitôneo, e luxação atlanto-occipital) apresentaram valores muito 

próximos entre os dois grupos e pelo teste Exato de Fisher não rejeitamos a 

igualdade dos mesmos, pois os valores de p ficaram acima de 0,05.  

As figuras 1 a 6 mostram as principais lesões anatomopatológicas 

encontradas em cães traumatizados do grupo petshop. 

 

  

Tabela 7 – Distribuição (quantidade e percentual) das lesões anatomopatológicas de cães 
traumatizados quanto ao grupo. São Paulo, 2004 - 2009 

                              
        Traumatizados   

 Lesão 
Controle Petshop 

Quantidade Percentual Quantidade Percentual P-valor 
Hematoma em região cervical, 
torácica, abdominal e membros 

12 50,0 5 16,1 0,0093* 

Laceração de musculatura 11 45,8 0 0,0 <0,001* 

Fratura de costela 8 33,3 0 0,0 0,006* 

Ruptura de vísceras 4 16,7 5 16,1 0,9999 

Perfuração de musculatura 6 25,0 0 0,0 0,0046* 

Hemotórax/hemoperitôneo 4 16,7 7 22,6 0,7385 

Hematoma de região cefálica 6 25,0 21 67,7 0,0026* 

Fratura de vértebra 4 16,7 0 0,0 0,0312* 

Pneumotórax 5 20,8 0 0,0 0,0122* 

Lesão tecido nervoso 7 29,2 27 87,1 <0,001* 

Fratura de ossos do crânio 3 12,5 12 38,7 0,0371* 

Fratura de ossos da região pélvica 2 8,3 0 0,0 0,1859 

Luxação atlanto-occipital 1 4,2 4 12,9 0,3728 

*Diferenças significativas entre os grupos 
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Figura 1  - Região cefálica, cão: hematoma em 
subcutâneo em regiões occipi tal esquerda e 
parietal direita  

Figura 2  - Região ce fálica, cão: hematoma 
subcutâneo em regiões occipital e parietais 

Figura 3  - Cérebro, cão: hemorragia 
parenquimatosa em lobos frontal e occipital 

Figura 4  - Cérebro e cerebelo, cão: hem orragia em 
tecido cerebelar 

Figura 5  - Região cefálica, cão: fratur a de ossos 
occipital e parietal 

Figura 6  - Região cefálica, cão: fratura de osso 
frontal com perda de tecido nervoso  
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5.4.2 Cães não traumatizados 

 

 
 Com os resultados e a análise estatística realizada através do teste Exato 

de Fisher, observam-se diferenças significativas em diversas lesões 

anatomopatológicas, representadas a seguir na tabela 8.  

 As lesões anatomopatológicas que apresentam diferenças significativas 

com maior percentual no grupo controle são enterite (64,9%), pneumonia (63,5%), 

necrose hepática (28,1%), gastrite (15,6%), nefrose (14%) e hepatite (13,9%), 

apresentando p-valor abaixo de 0,05. 

 As lesões anatomopatológicas que apresentam diferenças significativas 

com maior percentual no grupo petshop são edema pulmonar (95,4%), hemorragia 

pulmonar (92,3%), congestão pulmonar (80%), esplenomegalia (58,5%), congestão 

hepática (53,8%), congestão renal (52,3%) e congestão cerebral (27,7%), 

apresentando p-valor abaixo de 0,05. 

Algumas lesões anatomopatológicas (degeneração hepática vacuolar, 

necrose tubular renal aguda e todas as lesões cardíacas e de adrenal) apresentaram 

valores muito próximos entre os dois grupos e pelo teste Exato de Fisher não 

rejeitamos a igualdade nos mesmos, pois os valores de p ficaram acima de 0,05.  

 

 

Tabela 8 – Distribuição (quantidade e percentual) das lesões anatomopatológicas de cães não 
traumatizados quanto ao grupo. São Paulo, 2004 - 2009 

                      
                                                       (Continua) 

 Não Traumatizados  

Órgão             Lesão 
Controle Petshop   

Quantidade Percentual Quantidade Percentual P-valor 

Pulmão Hemorragia 223 21,7 60 92,3 <0,0001* 

 Edema 666 64,8 62 95,4 <0,0001* 

 Congestão 436 42,4 52 80,0 <0,0001* 

  Pneumonia 653 63,5 11 16,9 <0,0001* 

Fígado Congestão 340 33,1 35 53,8  0,0011* 

 Degeneração vacuolar 815 79,3 46 70,8  0,1172 

 Necrose  289 28,1 10 15,4 0,0304* 

  Hepatite 143 13,9 2 3,1 0,0078* 
Rim Congestão 283 27,5 34 52,3 <0,0001*
 Necrose tubular aguda 161 15,7 6 9,2  0,2122 

 Nefrose 144 14,0 2 3,1 0,0078* 

 Nefrite 122 11,9 1 1,5 0,0071* 
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                                                                                                                           (Conclusão) 

  Não Traumatizados 

 
Órgão Lesão 

Controle Petshop 

Quantidade Percentual Quantidade Percentual P-valor 

Baço Esplenomegalia 259 25,2 38 58,5 <0,0001* 

Intestino Enterite 667 64,9 27 41,5 0,0003* 

Estômago  Gastrite 160 15,6 4 6,2 0,0467* 

Cérebro Congestão 69 6,7 18 27,7 <0,0001* 

Coração Miocardite 59 5,7 1 1,5 0,2537 

 Endocardite 55 5,4 3 4,6 1,0000 

 Endocardiose 114 11,1 7 10,8 1,0000 

 Dilatação 41 4,0 2 3,1 1,0000 

  Hipertrofia 29 2,8 1 1,5 1,0000 

Adrenal Degeneração Medular  23 2,2 0 0,0 0,3927 

 Degeneração Cortical 39 3,8 0 0,0 0,1638 

 Atrofia Cortical 34 3,3 0 0,0 0,2585 

  Congestão 84 8,2 3 4,6 0,4751 

*Diferenças significativas entre os dois grupos 

 

 

5.4.3 Gatos não traumatizados 

 

 

 Com os resultados e a análise estatística realizada através do teste Exato 

de Fisher, observam-se diferenças significativas em diversas lesões 

anatomopatológicas, representadas a seguir na tabela 9.  

  As lesões anatomopatológicas que apresentam diferenças significativas 

com maior percentual no grupo controle são pneumonia (71%), nefrite (25,2%) e 

enterite (68,6%), apresentando p-valor abaixo de 0,05. 

 As lesões anatomopatológicas que apresentam diferenças significativas 

com maior percentual no grupo petshop são edema pulmonar (100%), hemorragia 

pulmonar (80%), congestão pulmonar (80%) e congestão renal (46,7%), 

apresentando p-valor abaixo de 0,05. 

Algumas lesões anatomopatológicas (necrose tubular renal aguda, nefrose, 

esplenomegalia, gastrite, congestão cerebral e todas as lesões cardíacas, hepáticas 

e de adrenal) apresentaram valores muito próximos entre os dois grupos e pelo teste 

Exato de Fisher não rejeitamos a igualdade deles, pois os valores de p ficaram 

acima de 0,05.  
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Tabela 9 – Distribuição (quantidade e percentual) das lesões anatomopatológicas de gatos não 
traumatizados quanto ao grupo. São Paulo, 2004 - 2009 

 
  Não Traumatizados  

  
Órgão 

  
Lesão 

Controle Petshop   

Quantidade Percentual Quantidade Percentual P-valor 

Pulmão Hemorragia 44 21,0 12 80,0 <0,0001* 

 Edema 152 72,4 15 100,0 0,0135* 

 Congestão 82 39,0 12 80,0 0,0024* 

  Pneumonia 149 71,0 4 26,7 0,0008* 

Fígado Congestão 53 25,2 7 46,7 0,1256 

 Degeneração vacuolar 167 79,5 12 80,0 1,0000 

 Necrose  60 28,6 3 20,0 0,5567 

  Hepatite 71 33,8 5 33,3 1,0000 

Rim Congestão 30 14,3 7 46,7 0,0045* 

 Necrose tubular aguda 47 22,4 3 20,0 1,0000 

 Nefrose 115 54,8 9 60,0 0,7919 

  Nefrite 53 25,2 0 0,0 0,0248* 

Baço Esplenomegalia 35 16,7 4 26,7 0,3017 

Intestino Enterite 144 68,6 6 40,0 0,0429* 

Estômago  Gastrite 6 2,9 1 6,7 0,3872 

Cérebro Congestão 4 1,9 1 6,7 0,2940 

Coração Miocardite 17 8,1 0 0,0 0,6113 

 Endocardite 3 1,4 0 0,0 1,0000 

 Endocardiose 2 1,0 1 6,7 0,1877 

 Dilatação 0 0,0 0 0,0 1,0000 

  Hipertrofia 3 1,4 1 6,7 0,2426 

Adrenal Degeneração medular  7 3,3 0 0,0 1,0000 

 Degeneração cortical 16 7,6 0 0,0 0,6079 

 Atrofia cortical 10 4,8 0 0,0 1,0000 
  Congestão 23 11,0 0 0,0 0,3750 

*Diferenças significativas entre os dois grupos 

 

 

5.4.4 Cães e gatos não traumatizados 

 

 

 Na tabela 10 e gráfico 6 observa-se a totalidade de animais (cães e gatos) 

para cada grupo. Com os resultados e a análise estatística realizada através do 
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teste Exato de Fisher, observam-se diferenças significativas em diversas lesões 

anatomopatológicas, representadas a seguir. 

 As lesões anatomopatológicas que apresentam diferenças significativas 

com maior percentual no grupo controle são pneumonia (64,8%), necrose hepática 

(28,2%), hepatite (17,3%), nefrose (20,9%), nefrite (14,1%) e enterite (65,5%), 

apresentando p-valor abaixo de 0,05. 

 As lesões anatomopatológicas que apresentam diferenças significativas 

com maior percentual no grupo petshop são edema pulmonar (96,3%), hemorragia 

pulmonar (90%), congestão pulmonar (80%), congestão hepática (52,5%), 

esplenomegalia (52,5%), congestão renal (51,3%) e congestão cerebral (23,8%), 

apresentando p-valor abaixo de 0,05. 

Algumas lesões anatomopatológicas (degeneração hepática vacuolar, 

necrose tubular renal aguda, gastrite, e todas as lesões cardíacas e de adrenal) 

apresentaram valores muito próximos entre os dois grupos e pelo teste Exato de 

Fisher não rejeitamos a igualdade deles, pois os valores de p ficaram acima de 0,05.  

As figuras 7 a 18 mostram as principais lesões anatomopatológicas 

encontradas em cães traumatizados do grupo petshop. 

 
 
Tabela 10 - Distribuição (quantidade e percentual) das lesões anatomopatológicas de cães e gatos 

não traumatizados quanto ao grupo. São Paulo, 2004 - 2009 
                            (Continua) 

  Não Traumatizados  

  
Órgão 

  
Lesão 

Controle Petshop   

Quantidade Percentual Quantidade Percentual P-valor 

Pulmão Hemorragia 267 21,6 72 90,0 <0,0001* 

 Edema 818 66,1 77 96,3 <0,0001* 

 Congestão 518 41,8 64 80,0 <0,0001*

  Pneumonia 802 64,8 15 18,8 <0,0001*

Fígado Congestão 393 31,7 42 52,5 0,0002* 

 Degeneração vacuolar 982 79,3 58 72,5 0,1574 

 Necrose  349 28,2 13 16,3 0,0198* 

  Hepatite 214 17,3 7 8,8 0,0454* 

Rim Congestão 313 25,3 41 51,3 <0,0001*

 

 

  

Necrose tubular aguda 

Nefrose 

Nefrite 

208 

259 

175 

16,8 

20,9 

14,1 

9 

11 

1 

11,3 

13,8 

1,3 

0,2165 

0,1521* 

0,0002* 
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                                                                                                                                             (Conclusão) 
  Não traumatizados  

Órgão           Lesão 
Controle Petshop  

Quantidade Percentual Quantidade Percentual P-valor 

Baço Esplenomegalia 294 23,7 42 52,5 <0,0001*

Intestino Enterite 811 65,5 33 41,3 <0,0001*

Estômago  Gastrite 166 13,4 5 6,3 0,0836* 

Cérebro Congestão 73 5,9 19 23,8 <0,0001*

Coração Miocardite 76 6,1 1 1,3 0,0822 

 Endocardite 58 4,7 3 3,8 1,0000 

 Endocardiose 116 9,4 8 10,0 0,8429 

 Dilatação 41 3,3 2 2,5 1,0000 

  Hipertrofia 32 2,6 2 2,5 1,0000 

Adrenal Degeneração medular  30 2,4 0 0,0 0,2532 

 Degeneração cortical 55 4,4 0 0,0 0,0739 

 Atrofia cortical 44 3,6 0 0,0 0,1064 

  Congestão 107 8,6 3 3,8 0,1461 

*Diferenças significativas entre os dois grupos 

 

 

 
  Gráfico 6 – Distribuição (percentual) das lesões anatomopatológicas de cães e gatos não 

traumatizados quanto ao grupo. São Paulo, 2004 – 2009. 
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Figura 13  - Fotomicrografia de pulmão, cão: 
hemorragia, edema e congestão pulmonares. 
Nota-se congestão venosa (esquerda) e a 
presença de exsudato eosinofílico e hemácias no 
interior do bronquíolo (direita). HE, 100x  

Figura 14 - Fotomicrografia de pulmão, cão : 
hemorragia e edema pulmonares. HE, 400x 

Figura 15 - Fotomicrografia de pulmão, cão: 
hemorragia, edema e congestão pulmonares. HE, 
100x 

Figura 16  - Fotomicrografia de pulmão, cão: 
hemorragia e congestão pulmonares. HE, 400x 

Figura 27 - Fotomicrografia de fígado, cão: 
congestão. HE, 400x 

Figura 18 - Fotomicrografia de rim, cão: 
congestão. HE, 400x 

 



94 
 

 
 
 



95 
 

6 DISCUSSÃO 

 
 

Dentre os mil trezentos e noventa e um (1391) cães e gatos necropsiados no 

Pet Legal Centro de Diagnósticos e Perícias no período de 2004 a 2009, 8% destes 

vieram a óbito durante procedimentos em petshops e similares, sendo 96 cães e 15 

gatos. 

Ao analisar a freqüência de machos e fêmeas, independentemente do gênero 

animal, observa-se um número maior de machos no grupo petshop (55%) que no 

grupo controle (46,8%). Tanto no grupo controle quanto no grupo petshop, os cães 

machos encontraram-se mais presentes entre os animais traumatizados, fato 

observado no estudo realizado por Munro e Thrusfield (2001).   

Os machos são conhecidos por sua agressividade e dominância, 

características estas que, quando expressadas, podem interferir na manipulação e 

contenção destes animais para a realização de procedimentos, tais como o banho e 

tosa. Apesar de uma aparente diferença entre os níveis descritivos, o teste exato de 

Fisher indicou um p-valor maior que 0,05 indicando que não há, estatisticamente, 

diferença significativa no sexo entre os grupos. 

Em relação à idade dos animais, independentemente do gênero, observa-se 

um grande número de filhotes (até 11 meses) e animais jovens (1 a 5 anos para 

cães e 1 a 3 anos para gatos) tanto no grupo controle quanto no grupo petshop.  

Munro e Thrusfield (2001) também observaram essa concentração de animais 

filhotes e jovens em seus trabalhos. Um dos fatores que leva a esta incidência é o 

difícil manejo desses animais, que induzem ao aumento da agressividade por parte 

de quem os maneja, por serem, em grande parte, animais muito agitados.  

Em relação à raça dos animais, nos cães traumatizados observa-se um pico 

de SRD no grupo controle e poodle no grupo petshop; nos cães não traumatizados 

observa-se um pico nas raças poodle, SRD e yorkshire no grupo controle e poodle, 

lhasa-apso, yorkshire, shih-tzu e bulldog inglês no grupo petshop. Há uma grande 

semelhança entre as raças que apresentam maior número de cães não 

traumatizados entre o grupo controle e petshop, com exceção da raça bulldog inglês.  

Na pesquisa sobre as raças de cães, realizada nos petshops da região 

metropolitana de São Paulo, observou-se o mesmo pico de raças de cães 

encontradas nos animais não traumatizados do grupo controle e do grupo petshop. 
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Mais uma vez os cães da raça bulldog inglês foram exceção, pois não 

predominaram entre as principais raças que freqüentam petshops da região 

metropolitana de São Paulo. 

A raça bulldog inglês é conhecida por apresentar alterações respiratórias 

visíveis quando estes se esforçam demasiadamente em caminhadas, brincadeiras, 

ou em dias muito quentes. Estas alterações respiratórias estariam relacionadas à 

síndrome do braquicefálico.  Animais braquicefálicos (animais de focinho curto) 

como o bulldog inglês e francês, pequinês, boxer, pug, entre outros, apresentam 

anormalidades anatômicas congênitas das vias aéreas superiores de diversas 

etiologias. A severidade dos casos pode variar, pois uma ou mais combinações  

dessas anormalidades podem estar presentes (ART; LEKEUX, 2004; FINGLAND, 

2008; HAWKINS, 2003). 

Tendo em vista, agora, a análise das diferentes causas mortis apresentadas 

pelos animais do grupo petshop, observou-se que em 28% dos casos, formando o 

grupo dos traumatizados, a causa mortis era por choque neurogênico ou choque 

hipovolêmico, tendo como moléstias principais lesões de sistema nervoso central ou 

ruptura de órgãos torácicos e abdominais, respectivamente. Nos outros 72% dos 

casos, formando o grupo dos não traumatizados, observou-se o colapso respiratório 

como causa mortis, tendo edema, hemorragia e congestão pulmonares como 

moléstias principais. 

Nos animais traumatizados do grupo petshop, observou-se uma maior 

incidência de lesões caracterizadas por traumas diversos na cabeça. Dentre estas 

lesões encontram-se os hematomas em região cefálica, lesão de tecido nervoso e 

fraturas de ossos cranianos. Todas as lesões dos trinta e um (31) cães 

apresentavam integridade de pele e músculos e em alguns dos casos, as lesões 

internas eram de grandes proporções. Frente a essas características, conclui-se que 

as lesões tenham sido decorrentes de energias vulnerantes de ordem mecânica 

contundente (FRANÇA, 1995). 

Nas fraturas de ossos cranianos, as lesões se concentram no osso occipital 

(71,4%), seguido dos ossos frontal e parietal (ambos 14,3%). Grande parte das 

fraturas em occipital apresentava sinais de golpe e contragolpe em tecido nervoso, 

sugerindo que o animal, no momento do trauma, estava com a cabeça em 

movimento e muito provavelmente em queda livre, indo de encontro ao objeto 
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(energia aplicada por meio ativo) que, nos casos de trauma ocorridos em banho e 

tosa, o objeto em questão é o solo. (FRANÇA, 1995) 

As fraturas de ossos do crânio muitas vezes ocasionam a perda da 

arquitetura do tecido cerebral e/ou cerebelar, dependendo do instrumento utilizado e 

da força aplicada no golpe; em dois (02) casos apresentados nos resultados, pôde-

se observar inclusive exteriorização do tecido cerebral, como pode ser visualizado 

na figura 6. 

O tecido cerebral pode apresentar lesões tais como congestão, edema e 

hemorragia, sem apresentar fraturas em ossos do crânio. Estas lesões são 

observadas quando a cabeça do animal é intensamente movimentada produzindo 

um movimento de aceleração e desaceleração no cérebro, sem apresentar qualquer 

lesão externa em pele, músculos e ossos, caracterizando um quadro de concussão 

(FRANÇA, 1995). 

Em quatro (04) animais observou-se luxação de articulação atlanto-occipital 

que, em alguns casos, foram ocasionadas por tração que, nos traumas ocorridos em 

banho e tosa, se deu pela queda do animal da mesa de procedimento. Em alguns 

destes casos, o animal encontrava-se com uma guia presa a uma coleira na região 

cervical, e o comprimento desta guia era maior que a área da mesa de procedimento 

e menor que a altura da mesa em relação ao solo, portanto, o animal ao cair da 

mesa ficava suspenso apenas por esta guia, e o peso de seu corpo ocasionou uma 

tração das vértebras cervicais (FRANÇA, 1995).  

Muitos desses animais também apresentaram lesões secundárias aos 

traumas cranianos, como o edema pulmonar. Neste caso, as alterações no sistema 

nervoso, como a hipóxia, levaram à ativação simpática exacerbada, liberando 

grandes quantidades de catecolaminas, ativando assim, os receptores adrenérgicos 

situados nos vasos pulmonares, agora dilatados, aumentando a pressão hidrostática 

e determinando o edema, que neste caso é denominado de edema pulmonar 

neurogênico  (SUMMERS; CUMMINGS; LAHUNTA, 1995; LANE et al., 1998; 

BOSCO; GREEN, 2008). 

Nos animais, que vieram a óbito por choque hipovolêmico, a presença de 

líquido sanguinolento nas cavidades torácicas e abdominais era decorrente de 

ruptura de vísceras. Na cavidade torácica o principal órgão acometido foi o timo, 

principalmente em animais jovens. Já na cavidade abdominal observou-se a ruptura 

de órgãos como fígado e baço. Hematomas em rim, vesícula urinária e intestinos 
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também foram observados. Estas rupturas seriam decorrentes de uma ação 

compressiva ou por golpe, onde na grande maioria, o instrumento da ação seria a 

própria mão do manipulador.  

As lesões localizadas no fígado podem revelar se o trauma foi de origem 

compressiva ou por golpe. Quando a ruptura encontra-se na face interna do fígado, 

o trauma foi de origem compressiva, já quando esta ruptura encontra-se na face 

externa do fígado, o trauma foi através de um golpe. 

Essas rupturas irão provocar hemorragias, principalmente tratando-se de 

órgãos intensamente vascularizados como timo, fígado e baço, ocasionando 

hemoperitôneo ou hemotórax que, dependendo da sua intensidade, pode levar o 

animal a óbito por choque hipovolêmico. 

 Os hematomas presentes na região subcutânea podem relevar o tamanho e 

forma do instrumento utilizado, e no caso em que este instrumento seja a mão do 

manipulador, os hematomas podem adquirir o formato dos dedos. 

No grupo dos animais não traumatizados, também se observou um padrão de 

lesões, caracterizadas por congestão, edema e hemorragia pulmonares, levando o 

animal a óbito por colapso respiratório.  

Esses animais chegaram para necropsia com histórico de óbito durante ou 

após o banho e tosa, na maioria dos casos, ou durante traslados, passeios ao ar 

livre em dias quentes, estadias em hotel, entre outros. Segundo relato de médicos 

veterinários e auxiliares presentes no local do óbito, grande parte desses animais, 

ao serem manipulados apresentaram agressividade, ansiedade e agitação. Alguns, 

em contrapartida, não apresentavam nenhum dos sinais descritos anteriormente, 

mas ao final do procedimento também vinham a óbito, apresentando as mesmas 

alterações respiratórias. 

Nos casos dos animais com mudança comportamental, os parâmetros 

fisiológicos tornaram-se alterados, com aumento das freqüências cardíacas e 

respiratórias, mucosas cianóticas e em alguns casos perda momentânea da 

consciência. Logo em seguida, o animal começava a apresentar sangramento pelas 

cavidades nasal e oral, vindo a óbito. Em grande parte dos casos, o óbito ocorre em 

poucos minutos, estando o animal ainda aos cuidados do banhista ou tosador. 

Essas mortes súbitas, envolvendo alterações no comportamento e nos 

parâmetros cardiorrespiratórios do animal, se assemelham àquelas observadas em 
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um indivíduo que se defronta com um agente estressor, compatível a uma situação 

de estresse agudo.  

O fato da freqüência cardíaca e respiratória aumentarem abruptamente, se 

deve à liberação de catecolaminas através da ativação do eixo SAM e dos terminais 

nervosos noradrenérgicos, que irão ativar os receptores β localizados no coração. 

As arteríolas pulmonares possuem ambos os receptores α e β, que irão promover 

contrição ou dilatação, respectivamente, dependendo do tipo e quantidade de 

catecolaminas liberadas (GOLDSTEIN, 2007; KUDIELKA; KIRSCHBAUM, 2007; 

KVETNANSKY; MCCARTY, 2007; OTTENWELLER, 2007; STABENFELDT; 

GRECO, 2008) 

O quadro abrupto observado nestes animais não corresponde por completo à 

síndrome geral de adaptação, descrita por Selye em 1936. Nesta síndrome, o 

organismo passa por diversas alterações adaptativas que demandam tempo, 

diferentemente do observado nestes animais, onde apenas a fase de alarme é 

vivenciada, devido à mínima duração entre o início dos sinais até o óbito. As 

alterações apresentadas por estes animais assemelham-se a ação de “luta e fuga” 

proposta por Walter Cannon (1927) e que integra a fase de alarme descrita por 

Selye (1936). 

Os animais que não apresentavam nenhuma alteração comportamental 

durante os procedimentos, mas mesmo assim vieram a óbito pelas mesmas 

moléstias patológicas, podem estar relacionados ao quadro de conservação e 

retirada, onde o animal se vê preso àquele lugar, deixando a tentativa de fuga de 

lado, mesmo que mais tarde uma via de fuga seja possibilitada, este animal não a 

utilizará (HENRY, 1992). Esses dois tipos de respostas também foram observados 

por Beerda et al. (1997).  

Por este trabalho ser retrospectivo, tendo seu início em janeiro de 2004, 

algumas necropsias não continham um histórico completo, impossibilitando assim, a 

correlação entre o tipo de resposta ao estresse e as raças. 

Como descrito anteriormente, nenhum organismo consegue permanecer 

por muito tempo na fase de alarme, ou este passa para a fase de resistência, ou 

vem a óbito. Quando o estímulo estressor for muito intenso e o indivíduo não tiver 

como escapar do mesmo, o óbito ocorre já nas primeiras horas, mesmo antes de 

chegar à fase de resistência (SELYE, 1956). 
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Outro ponto em questão é quanto ao eixo HPA. Selye (1956) descreveu um 

aumento considerável do córtex adrenal devido a intensa produção de 

glicocorticóides. Diversos trabalhos também destacaram um aumento no nível de 

ACTH no sangue, mas este aumento depende das características de cada estressor 

(DICKERSON; KEMENY, 2004; MCCARTY; PACAK, 2007). Esta avaliação 

bioquímica não pôde ser realizada nos animais do grupo petshop, pois o tempo 

entre o óbito e a realização da necropsia impediu qualquer análise fidedigna. Porém, 

ainda com relação a estes animais, nenhuma alteração significativa foi observada 

nas adrenais, apenas uma congestão discreta, indo contra as lesões observadas por 

Selye (1956). 

Essa ausência de alterações na adrenal, principalmente tratando-se de sua 

cortical, pode estar relacionada com o observado por Henry (1992) e na revisão feita 

por Graeff (2007) onde, dependendo do estímulo estressor, um determinado eixo 

será ativado. Nestes casos, a agressividade e o pânico demonstrados pelos animais 

podem ativar intensamente o eixo SAM, enquanto que os animais submissos ativam 

mais intensamente o eixo HPA. A agressividade foi observada em grande parte dos 

animais do grupo petshop; já os animais que não apresentaram alterações no 

comportamento e se demonstraram submissos à situação, podem ter ativado mais o 

eixo HPA do que o eixo SAM, mas ainda assim, não apresentando alterações em 

adrenal. 

Selye (1956), afirma que a resposta biológica do indivíduo ao estresse era 

inespecífica, independente do tipo de agente estressor; alguns autores discordam e 

dizem que diferentes tipos de respostas biológicas são utilizados pelo indivíduo e 

que a resposta ao mesmo estressor varia entre diversos indivíduos (CHROUSOS; 

GOLD, 1992; MOBERG; MENCH, 2001; MCCARTY; PACAK, 2007).  

O estresse vivenciado pelos animais do grupo petshop pode ter se 

originado a partir de diferentes agentes estressores e com diferentes intensidades, 

impossibilitando assim qualquer relação entre as lesões anatomopatológicas 

apresentadas e o agente estressor, mesmo tendo sido observada a mesma resposta 

biológica em todos os animais. 

A partir do momento que o animal é retirado de seu habitat e introduzido 

em um novo ambiente, já há motivo suficiente para causar um quadro de estresse, 

mesmo esse sendo mínimo e imperceptível.  
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Inclusive se o animal for um freqüentador assíduo do mesmo petshop, 

onde seja manipulado pelo banhista e tosador habituais a cada visita, o animal não 

estará livre de apresentar um comportamento diferente, frente a novos estímulos 

visuais, auditivos e olfativos que diferem daquele em que o animal está habituado, 

algo muito comum em um ambiente como um petshop, que apresenta uma grande 

rotatividade de animais com diversos tipos de comportamentos e pessoas. 

Dos oitenta (80) animais, 80% apresentaram a tríade pulmonar (congestão, 

edema e hemorragia) sendo a hemorragia pulmonar a lesão determinante para o 

óbito. 

Na avaliação externa do animal, observou-se a presença de grande 

quantidade de sangue nas cavidades nasais (hemoptise). Na macroscopia, os 

pulmões encontravam-se armados e com áreas de coloração vermelho escura 

distribuídas difusamente pelo parênquima, e com a presença de um fluído espumoso 

sanguinolento em traquéia; congestão de fígado, baço e rins foram observadas na 

metade dos casos, e também congestão de cérebro em pouco menos de um terço 

dos animais. Na microscopia, além da congestão dos órgãos citados anteriormente, 

os alvéolos e bronquíolos pulmonares encontravam-se preenchidos por hemácias e 

edema; os pequenos e grandes vasos também se encontravam congestos. 

A maioria dos gatos apresentou uma pequena diferença em relação à 

tríade pulmonar. Macroscopicamente, os pulmões encontravam-se com áreas 

multifocais de coloração vermelho escura e com a presença de um fluído espumoso 

na traquéia. Na avaliação microscópica, observou-se a tríade pulmonar em alguns 

casos, mas a hemorragia era menos intensa que a apresentada por cães. Em 20% 

dos casos a hemorragia estava ausente. 

Pelo o que se foi observado nos pulmões dos gatos, estes vêm a óbito 

também por colapso respiratório, mas nestes casos, a lesão determinante para o 

óbito foi o edema pulmonar.  

Avaliando os cortes histológicos de pulmão por uma objetiva de 400x, 

pôde-se observar a ausência de parede alveolar intacta em muitos casos. Acredita-

se que a resistência da barreira hematoaérea esteja relacionada à presença do 

colágeno tipo IV na lâmina densa, mas que, por vezes, dependendo da pressão 

arterial, essa lâmina densa pode sofrer pequenas rupturas, ocasionando a 

passagem de hemácias para o interior dos alvéolos, como observado por Mathieu-

Costello et al. (1995), caracterizando um quadro de hemorragia por rexe. 
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Alterações na composição do colágeno tipo IV podem ocasionar essas 

rupturas na barreira hematoaérea. Doenças auto-imunes ou genéticas, como as 

síndromes de Goodpasture e Ehlers-Danlos, respectivamente, apresentam 

alterações na composição do colágeno tipo IV (WEST; MATHIEU-COSTELLO, 1999) 

Nos históricos dos animais do grupo petshop, não havia menção a 

nenhuma doença pré-existente que pudesse ocasionar tais danos à barreira 

hematoaérea. De fato, uma avaliação à microscopia eletrônica para verificar se há 

ou não ruptura seria necessária, e caso isto se confirme, saber se essa ruptura está 

ou não relacionada à quadros específicos. 

Sabe-se também que as hemorragias podem ocorrer por diapedese, 

situação observada nos casos de aumento da permeabilidade vascular ou 

congestão intensa. Nestes casos o extravasamento de hemácias é lento e 

dependendo do tempo de duração pode acarretar sérios danos ao organismo 

(MOISER, 2009).  

Não se pode descartar a hipótese de que a hemorragia pulmonar 

apresentada pelos animais do grupo petshop seja por diapedese, pois a congestão 

pulmonar é muito intensa, assim como também a pressão hidrostática, já que esta 

ultrapassou a pressão máxima suportada pelos vasos linfáticos que é de 25mmHg, 

ocasionando assim, o edema pulmonar (HAWKINS, 1995; STEPHENSON, 2008).  

As hemorragias pulmonares estão comumente associadas com depósitos 

de fibrina, hiperplasia de pneumócitos, presença de neutrófilos e proliferação de 

fibroblastos (YOUSEM, 2005; LÓPEZ, 2009). Com exceção dos quinze animais do 

grupo petshop que apresentaram pneumonia, nenhuma hemorragia pulmonar estava 

associada às moléstias descritas anteriormente, podendo-se concluir que a 

hemorragia pulmonar ocorreu momentos antes da morte do animal. 

Nos poucos casos em que o óbito ocorreu algumas horas após o 

procedimento, pôde-se observar a presença de macrófagos com hemossiderina em 

seu interior. 

A ação de mediadores químicos da inflamação, que aumentam a 

permeabilidade vascular, podendo ocasionar o extravasamento de hemácias para a 

luz alveolar, também pode ser descartada, a partir do momento que em 81,2% dos 

animais não se observou a presença de células inflamatórias em vasos, interstício e 

luz bronquiolar e alveolar. 



103 
 

Como descrito por Kanël (2007), as catecolaminas interferem na cascata 

de coagulação, favorecendo assim uma hipercoagulação que se inicia em minutos, 

porém, nenhum indício de agregados plaquetários foi observado no pulmão.  

O pulmão exerce um papel muito importante na resposta do organismo ao 

estresse, quando aumenta a freqüência respiratória para uma melhor oxigenação do 

sangue.  As arteríolas localizadas no órgão apresentam receptores α e β-

adrenérgicos, que promovem a constrição e a dilatação dos vasos, respectivamente. 

Como mencionado por diversos autores, a noradrenalina é convertida em adrenalina 

pela ação da enzima 4-feniletanolamina-N-metiltransferase (PNMT), sendo que esta 

se encontra também em alguns órgãos, como o pulmão (KUDIELKA; KIRSCHBAUM, 

2007; KVETNANSKY; MCCARTY, 2007; OTTENWELLER, 2007; STABENFELDT; 

GRECO, 2008)  

A potencialização nos níveis de adrenalina no pulmão por conta da 

presença da enzima PNMT, pode ter colaborado nas alterações hemodinâmicas e 

também no surgimento da hemorragia pulmonar.  

Alguns animais já apresentavam lesões pré-existentes, agravando a 

situação e levando-os a óbito. Em alguns desses casos, a tríade pulmonar não 

estava presente, mas pneumonia e as lesões em fígado, rim, intestino e coração 

eram intensas, e o animal ainda poderia encontrar-se compensando ou até iniciando 

uma fase de choque (cardiogênico, séptico ou endotoxêmico) e estas alterações 

passarem despercebidas pelo proprietário.  

Em uma situação de estresse, um animal que se encontre nestas 

condições pode vir a óbito facilmente, pois uma vez já debilitado, o organismo não 

dispõe de mecanismos suficientes para reverter a situação a tempo.  

As outras lesões observadas nos animais que apresentavam a tríade 

pulmonar não eram significativas e em muito pouco podem ter colaborado para o 

óbito.  

Como abordado no decorrer da discussão, os traumas observados no 

petshop são em sua totalidade de origem mecânica contundente e corroboram com 

a rotina de traumas em medicina veterinária observada por Munro e Munro (2008) e 

Fighera et al. (2008). 

É de extrema importância relacionar o histórico fornecido pelo petshop com 

as lesões apresentadas pelos animais. Como mencionado por Munro e Munro 

(2008), a distância entre o animal e o objeto, o formato do mesmo, espécie e 
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tamanho do animal podem elucidar fatos que por muitas vezes se encontram em 

divergência, permitindo assim a determinação exata dos fatos. 

Em relação aos animais que vieram à óbito supostamente vitimados pelo 

estresse agudo, durante certos procedimentos, principalmente no banho e tosa, é de 

extrema importância a minimização do estresse nestes animais. Temperatura da 

água e do secador, odores, barulho, e animais agitados em um mesmo recinto, são 

fatores que podem alterar o comportando do animal, iniciando-se assim um quadro 

de estresse. 

Também é importante a avaliação dos parâmetros fisiológicos do animal 

pelo médico veterinário, antes de qualquer procedimento, seja ele estético ou não, e 

caso o animal apresente qualquer alteração nesses parâmetros, o proprietário deve 

ser informado. 
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7   CONCLUSÃO 

 

 

Os animais traumatizados do grupo petshop apresentaram uma maior incidência de 

traumas na região da cabeça, caracterizadas por hematomas em subcutâneo e 

musculatura, fraturas de ossos cranianos (principalmente em região occipital) e 

lesões em tecido nervoso (congestão, edema, hemorragia e perda de tecido). Outras 

lesões também foram observadas, tais como hemotórax e hemoperitôneo; 

hematomas em região cervical, torácica, abdominal e membros; ruptura de órgãos 

como timo, fígado e baço; e luxação de articulação atlanto-occipital.  

 

Os animais traumatizados do grupo controle apresentaram uma maior incidência de 

hematomas em regiões cervical, torácica, abdominal e membros, mas também 

apresentaram ruptura de vísceras; hemotórax e hemoperitôneo; luxação atlanto-

occipital; e lesões na região da cabeça. Algumas lesões, como lacerações de 

musculatura, fratura de costelas, fratura de ossos da região pélvica, perfuração de 

musculatura, pneumotórax e fratura de vértebras foram observadas somente neste 

grupo. 

 

Os cães não traumatizados do grupo petshop apresentaram uma maior incidência 

de lesões em parênquima pulmonar, caracterizada por congestão, edema e 

hemorragia pulmonares, sendo esta última, determinante para o óbito. Estes animais 

ainda apresentaram uma maior incidência de congestão em fígado, rim, baço e 

cérebro 

 

Os gatos não traumatizados do grupo petshop apresentaram uma maior incidência 

de lesões em parênquima pulmonar, caracterizada por congestão, edema e 

hemorragia pulmonares, mas esta última em menor intensidade que a apresentada 

em cães, sendo o edema pulmonar a lesão determinante para o óbito. Estes animais 

ainda apresentaram uma maior incidência de congestão renal.  

 

Os cães não traumatizados do grupo controle apresentaram uma maior incidência 

de pneumonia, necrose hepática, hepatite, nefrose, gastrite e enterite. 
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Os gatos não traumatizados do grupo controle apresentaram uma maior incidência 

de pneumonia, nefrite e enterite. 

 

As alterações anatomopatológicas apresentadas pelos animais traumatizados em 

petshops e similares, apesar de não conferirem especificidade para um padrão 

lesional, principalmente por sua distribuição fortuita aliada à sua própria natureza 

aleatória, e de parâmetros múltiplos dos traumas mecânicos contundentes, são úteis 

como parâmetro forense no processo legal nos casos de óbitos por traumas durante 

procedimentos de banho e tosa, a partir do momento de que não se pode descartar 

o caráter incidental em muitas das ocorrências. 

 

As alterações anatomopatológicas apresentadas pelos cães e gatos não 

traumatizados, por sua vez, conferem um padrão lesional peculiar, principalmente na 

figura da hemorragia pulmonar. Da mesma forma, as alterações nos parâmetros 

descritas nestes animais, remetem ao quadro de “luta e fuga”, presente na fase de 

alarme da Síndrome Geral de Adaptação, correspondendo a um quadro de estresse 

agudo. Entretanto, tendo em vista que, tanto os agentes estressores, quanto as 

causas da hemorragia pulmonar, não foram determinados, não é possível utilizar, de 

momento, este parâmetro como sendo confiável do ponto de vista forense para 

casos de óbito em petshops e similares por estresse agudo. 
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