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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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

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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