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INTRODUÇÃO

METODOLOGIA

O enriquecimento ambiental é um conceito que descreve
como os ambientes dos animais em cativeiro podem ser
modificados para o seu benefício. Consiste na adição de
estímulos sensoriais ou no fornecimento de opções no
ambiente, num esforço para aumentar as oportunidades
comportamentais dos animais. Trata-se de um processo
dinâmico no qual são feitas alterações nas estruturas e
práticas de criação com o objetivo de aumentar as escolhas
comportamentais dos animais e extrair comportamentos e
habilidades apropriadas das espécies, melhorando assim o
bem-estar animal (Maple e Perdue, 2013; Young, 2003).
Os objetivos deste estudo foram: estimular serpentes com
um novo e desafiante método de alimentação e
simultaneamente promover maior segurança e rapidez ao
tratador que gere a alimentação destas.

Para o efeito foi criado um dispositivo para as alimentações
- uma caixa de acrílico transparente com um orifício de
entrada e uma barreira de cartão, para desafiar os instintos
naturais destes animais.

Controlo
Falhas/
manipulação
desnecessária

6

Alimentações
anuladas

0

Seguidamente foram acompanhadas dez alimentações de duas espécies de serpentes, a
cobra real da Califórnia (Lampropeltis getula californiae) e a cobra do milho
(Pantherophis guttatus), das quais um indivíduo serviu como controlo e no outro foi
usado o novo dispositivo. No total foram contabilizados 20 ensaios e 20 controlos e as
variáveis estudadas (adaptadas de Almli, 2004), foram: a posição de captura, o maneio
da presa, o tipo de constrição, a posição de ingestão, a eficácia da alimentação e o
tempo total (soma de tempo de maneio com tempo de ingestão).
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Diagrama 1 – Maneio da presa e tipo de
constrição, no estudo de enriquecimento.
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Diagrama 2 – Maneio da presa e tipo de
constrição, no controlo.
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Cobra real da
Califórnia

Cobra do milho

Cobra real da
Califórnia

Cobra do milho

Tempo de Maneio

62 ± 39,6

17 ± 17,2

55 ± 23,9

83 ± 61,1

Tempo de Ingestão

375 ± 181,2

262 ± 155

212 ± 47,2

235 ± 47,7

Tempo Total

437 ± 203,7

280 ± 122,3

269 ± 57,3

318 ± 84,5

Tabela 2 – Tempos avaliados nas alimentações controlo vs estudo de enriquecimento, em segundos.
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Gráfico 1 – Número por posições de captura.
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Tabela 1 – Eficácia das alimentações no
controlo vs estudo de enriquecimento.
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Gráfico 2 – Número por posições de ingestão.

CONCLUSÕES
Das 20 alimentações com enriquecimento é
de realçar que apenas duas na cobra real da
Califórnia foram anuladas devido a terem
ultrapassado o tempo máximo sem qualquer
interação com a caixa.
Os valores obtidos de uma forma geral,
foram ao encontro aos já descritos noutros
estudos. Foi possível concluir que existe
uma preferência em capturar a presa pela
posição anterior, assim como a posição
anterior para a ingestão. Isto deve-se ao
facto de facilitar o processo se a presa for
ingerida pela cabeça (Maple e Perdue,
2013). Foi interessante verificar que com a
aplicação da caixa de alimentação as
variáveis temporais não diminuíram em
ambas as espécies. A suposição inicial seria
uma redução no tempo total, contudo isto só
se verificou na cobra real da Califórnia.
O estudo realizado com as serpentes do Zoo
da Maia trouxe-lhes algum enriquecimento
ambiental, já que o animal foi estimulado
para simular a procura como ocorre no meio
natural.
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Introdução e Objetivos
A endoscopia é um meio complementar de diagnóstico cada vez mais utilizado em Medicina Veterinária. O correto reprocessamento endoscópico, que inclui a
limpeza, desinfeção e conservação, é fundamental remover a matéria orgânica e os microrganismos, evitando a transmissão de doenças infectocontagiosas e
erros no diagnóstico, e também como forma de prolongar a vida do equipamento. Este trabalho teve como objetivo, apresentar, sob a forma infografia ilustrada,
uma proposta de protocolo de reprocessamento do endoscópio flexível.
Métodos
O protocolo foi criado de acordo com as recomendações de Usón et al. (2013), com algumas adaptações, tendo em conta as condições da Clínica Veterinária do
Campo Alegre.
PROTOCOLO DE REPROCESSAMENTO DO ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL

*

Limpar os ductos de ar-água, pressionando a válvula
Limpar a superfície externa do endoscópio
de ar-água durante 5 s em cada posição (cima, baixo,
com
compressa
humedecida
em
direita e esquerda), e secá-los, pressionando
desinfetante.
alternadamente a válvula de ar-água.

Limpar o canal de aspiração, Desconectar o equipamento da torre de endoscopia, e
introduzindo água nos ductos cobrir a conexão do processador (*) para impedir a
internos, e depois aspirar ar entrada de fluídos.
até secar.

Desmontar e limpar as válvulas, colocando-as num recipiente com detergente Limpar o canal de trabalho, introduzindo uma escova de Submergir o endoscópio no
detergente enzimático, durante o
limpeza até sair pelo extremo distal.
enzimático.
tempo
recomendado
fabricante.

Enxaguar os ductos internos do Limpar a localização das válvulas
endoscópio com água até sair com ajuda de cotonetes de algodão
limpa.
secos.

Lubrificar as válvulas com óleo de silicone.

Secar internamente com pressão Armazenar o
de ar, e externamente com verticalmente.
compressas cirúrgicas.

pelo

endoscópio

Conclusões
Apesar de estarem descritos diversos protocolos de reprocessamento endoscópico, devem ser consultadas as orientações do fabricante, para garantir que os
produtos e técnicas são as mais adequadas ao endoscópio em questão. O reprocessamento endoscópico é uma das competências do Enfermeiro Veterinário
que, possuindo formação adequada, garante que os requisitos de segurança são cumpridos.
Agradecimentos
Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia (FCT) através do projeto PTDC/CVT-CVT/28908/2017, GHTM através do projeto UID/04413/2020 (financiado pela
FCT), e Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences (CITAB) através do projeto UIDB/04033/2020 (financiado pela FCT).

Bibliografia
George, L (2020). Care of flexible endoscopes for veterinary nurses, Veterinary Nursing Journal. Vol. 35: 323-325.
Usón J, Soria F, Sánchez FM (2013). Princípios Básicos. In Usón J, Soria F, Climent, S, Sánchez FM (1ra edição). Endoscopia Veterinária. Cáceres Centro De Cirugia: 23-41.
Stasi K, Melendez L (2001). Care and cleaning of the endoscope. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice. Vol. 31(4): 589-603.
Walker, V (2016). Endoscopy equipment. In S, Cox (1a edição). Endoscopy for the veterinary technician: 1–14.

Obesidade Felina- Questionário a Tutores de Gatos
Sara Silva1,2, Carmen Nóbrega1,4, Ana Cristina Mega1,3, Rita Cruz1, Catarina Coelho1,4, Carla Santos1,
Fernando Esteves1, Helena Vala1,3, Patrícia Melim2, Maria A Pereira1,5
1Escola

Superior Agrária de Viseu, Instituto Politécnico de Viseu; 2Hospital Veterinário do Baixo Vouga;
3CITAB – Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas; 4CECAV, Centro de Ciência Animal e Veterinária
4Global Health and Tropical Medicine, GHTM, Instituto de Higiene e Medicina Tropical, IHMT

Material e
Métodos

Introdução
A obesidade é uma das doenças mais frequentes em clínica de
pequenos animais e a sua prevalência tem vindo a aumentar
progressivamente. A inflamação associada à obesidade causa
resistência à insulina, dislipidémia, doenças cardíacas, aumento do
risco de hipertensão, e osteoartrite. A raça, sexo, idade, estado
reprodutor, alimentação e estilo de vida têm sido identificados como
fatores de risco.

Foi criado um questionário na plataforma Google Forms®,
que foi divulgado através de E-mails, Facebook e
WhatsApp. Os gatos foram identificados pelos tutores
como tendo Peso Ideal (PI) ou Excesso de
peso/Obesidade (EP/O) com recurso a uma escala visual
de Índice de Condição Corporal (ICC).

Objetivos
Identificar os fatores de risco associados à obesidade felina em
Portugal.

Resultados

9
2
R
E
S
P
O
S
T
A
S

• 53,3% fêmeas
• 46,7% machos

Sexo
Estado
reprodutor

• 93,5% esterilizados
• 6,5% inteiros

• 67,4% antes 1 ano idade
Idade
esterilização • 32,6% após 1 ano idade

1,1%
Magros

Sexo
Estado Reprodutor

Idade

8,7%
O

PI
(%)

EP/O
(%)

Significância
estatística
p < 0,05

Macho

29,7

17,6

p = 0,093*

Fêmea

23,1

29,7

Inteiro

6,6

0

Esterilizados

46,2

47,3

Comercial fisiológica
Comercial Dieta
Dieta Caseira

37,4
9,9
1

18,7
20,9
12,1

Caracterização dos
gatos

Alimentação

• 12% com < 1 ano; 42,4% com
1-4 anos; 25% com 4-8 anos;
16,3% com 8-12 anos; 4,3%
com > 12 anos

38%
EP

52,2%
PI

p = 0,027

p = 0,0002

* O valor de p não é estatisticamente significativo

Discussão
Concluiu-se que uma elevada percentagem de gatos de ambos os
sexos se encontrava esterilizada e que a mudança de estado
reprodutor ocorreu antes do ano de idade, o que denota
preocupação com a saúde animal e a sobrepopulação. Quase
metade (46,7%) dos gatos apresentou, segundo os tutores, EP/O,
percentagem essa que na realidade pode ser ainda superior, dada
a tendência que os tutores de gatos com EP/O têm para
subestimar a condição corporal dos seus animais, evidenciando
que o nosso país segue a tendência dos países ocidentais de
aumento da obesidade felina. Finalmente, este estudo associou o
estado reprodutor e tipo de alimentação com o estado de EP/O.
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Introdução
O conceito de grooming evoca a ideia de cuidados estéticos
em cães e gatos. No entanto, o grooming é fundamental para
a saúde e bem-estar geral de grande variedade de animais,
incluindo as aves. Os psitacídeos são aves selvagens,
bastante ativas no seu habitat natural, contactando com uma
grande variedade de superfícies e texturas. O habitat natural,
bem como o comportamento normal de self-grooming
permitem manter a qualidade das garras, bico e penas.
Infelizmente, em cativeiro, estas aves podem necessitar de
assistência com o seu grooming.
Objetivos
Este trabalho teve por objetivo, propor um protocolo de
grooming para psitacídeos.

Hemorragias

Contenção

A limagem das garras e do bico é mais
segura que o corte, que está associado
ao risco de hemorragia.

A contenção deve ser
suficientemente firme para conter
o animal, mas sem exercer
pressão.
Deve utilizar-se uma toalha que se
coloca em redor da cabeça,
enquanto os dedos indicador e
polegar devem agarrar a base do
crânio para controlar a cabeça e o
bico da ave.
Depois, o restante da toalha deve
ser colocado em volta do animal,
de modo a controlar as asas e as
patas.

Material
•
•

Toalha, para efetuar a
contenção;
Lima ou lima elétrica;

O crescimento excessivo das garras,
compromete o manuseamento de
alimentos e objetos. Quando as aves
não conseguem realizar o desgaste
natural das garras, deve proceder-se ao
corte ou idealmente à limagem.

Material
•
•

3. Banho

Borrifador ou recipiente;
Spray contendo
extratos de plantas com
efeito repelente para
ectoparasitas.

Procedimento
Dependendo do tamanho e
comportamento da ave, poderão ser
necessárias duas pessoas, uma para
realizar a contenção e outra para
executar o tratamento.

Dado que a hemostasia nas aves é
reduzida, o corte excessivo causará
hemorragia, que não sendo
rapidamente estancada poderá levar à
morte da ave.
Em caso de hemorragia, esta deve ser
estancada com um lápis hemostático.
Em contexto doméstico, poderá ser
utilizada uma mistura de farinha em
água com a consistência suficiente
para formar uma pasta à volta da
ferida.

Protocolo para Grooming em Psitacídeos

1. Manutenção das garras

Ambas as estruturas são percorridos
por vasos sanguíneos praticamente até
à sua extremidade distal e apresentam
uma coloração escura, o que dificulta a
visualização dos vasos.

Por norma, os psitacídeos gostam de
água, tendo por hábito tomar banho.
Para além de ser uma atividade que
apreciam, permite a manutenção da
higiene das penas e da pele, sendo
essencial nas épocas de mudança da
pena e nos períodos de maior calor.

Procedimento
Muitas espécies de aves tomam banho
por iniciativa própria, sendo apenas
necessário fornecer um local adequado
e confortável.
Algumas apreciam tomar banho em
poleiros no duche, nos lavatórios ou
lava-loiças. Podem utilizar-se
borrifadores ou recipiente com água.
Para complementar o banho, podem
utilizar-se sprays, contendo extratos de
plantas com efeito repelente de
ectoparasitas.

2. Manutenção do bico
Material
•
•

Toalha para efetuar a
contenção;
Lima.

O bico permite manusear e descascar o
alimento, interagir com outras aves e tutores,
pentear-se, etc. As aves saudáveis raramente
necessitam de aparar o bico, pois alguns
alimentos, como os frutos secos, auxiliam o
seu desgaste natural.

Procedimento
Caso seja necessário, o corte do bico deve ser
realizado por uma pessoa experiente, sendo
preferível limá-lo.

Conclusões
Conclui-se que o grooming é importante para a saúde e bem-estar
dos psitacídeos. A realização do grooming em contexto clínico é
competência do Enfermeiro Veterinário, que tem também a função
de educar os tutores para que possam providenciar, em contexto
doméstico, as condições adequadas a estes animais.
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1. INTRODUÇÃO

1Escola

A obesidade é a segunda doença mais frequente em gatos. Estima-se que até 50% da população felina apresente excesso de peso
ou obesidade (EP/O). Fatores relacionados com o tutor, tais como o maneio dietético, hábitos de exercício físico e fatores
ambientais são responsáveis pela maioria dos casos de obesidade felina. Para além disso, alguns estudos salientam a dificuldade
do tutor reconhecer o EP/O no seu gato.

2.

OBJETIVOS: avaliar a capacidade dos tutores Portugueses identificarem corretamente o Índice de Condição Corporal (ICC) dos

3. MATERIAIS
E MÉTODOS

seus gatos usando uma escala visual e analisar a relação entre o EP/O e as variáveis em estudo.
Foi implementado um questionário em dois Centros de Atendimento Médico-Veterinários (CAMV), que incluiu a recolha do peso,
medidas morfométricas e ICC recorrendo a uma escala visual de nove pontos, por um Enfermeiro Veterinário (EV). O ICC obtido
pelo EV foi comparado com o determinado pelo tutor, usando o teste de Man-Whitney (p <0,05). Para avaliar a relação causaefeito foi testado um modelo de regressão logística binária (MRLB) para o resultado PI ou EP/O, que incluiu sexo, raça, estado
reprodutivo, habitat, exercício, raça, tipo de alimento e administração de extras como variáveis independentes categóricas e idade
como covariável; e um modelo de efeitos principais linear generalizado (MEPLG), com um estimador robusto, para o resultado
Percentagem de Gordura Corporal (%GC), que incluiu as mesmas variáveis como efeitos fixos e idade como covariável.

Modelo de regressão logística binária:

Obtiveram-se 185 respostas ao questionário.

Mostrou um efeito significativo
do sexo e estado reprodutivo
(p=0,000), habitat (p=0,001),
exercício (p=0,000) e extras
(p=0,007) no resultado previsto
de PI versus EP/O.
O modelo representou um R2 de
Cox e Snell de 0,44 e previu
corretamente 82,4% dos casos
de PI e 83,6% dos casos de EP/O.

A maioria dos gatos com EP/O era do sexo masculino
(58,1%), Europeu Comum (92,7%), encontrava-se
esterilizada (82,7%), vivia em área urbana, indoor (57,3%),
não possuía hábitos de exercício físico (64,5%), recebia
extras (64,5%) e 49,1% consumia ração seca.
p < 0 .0 0 0 1
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Modelo linear generalizado:
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Variáveis
independentes
categóricas e níveis
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Comparação da perceção do ICC de gatos com PI pelo
tutor e EV, representado pela média e desvio padrão.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mais de metade dos gatos (59,5%) foram classificados com
EP/O.

Rural, indoor
Rural, outdoor
Urbano, indoor
Urbano, outdoor
Sim
Não

Número de observações

Meios marginais estimados

Raça (p = 0,000)
170
4
4
4
2
Sexo e estado reprodutivo (p = 0,000)
85
99
Extras alimentares (p = 0,000)
66
67
39
12
Habitat (p = 0,001)
31
37
90
26
Exercício (p = 0,020)
97
87

28,37% a, b
25,83% a, b, c
23,01% b, c
22,36% b, c
36,51% d
28,88% a
25,56% b
28,09% a
30,87% b
27,60% a, c
22,31% d
28,79% a
26,54% a, b
28,73% a
24,82% b

Mostrou um efeito significativo de
todas as variáveis, exceto tipo de
alimento na %GC. O efeito da
covariável idade também foi
significativo (p=0,023).

25,50% a
2894% b

5. CONCLUSÃO

Comparação da perceção do ICC de gatos com EP/O
pelo tutor e EV, representado pela média e desvio
padrão.

Este estudo reforça o efeito do sexo, estado reprodutor, habitat,
hábitos de exercício e administração de extras no desenvolvimento
de EP/O, bem como a dificuldade dos tutores de gatos com EP/O
reconhecerem esta condição nos seus animais, o que decerto
contribui para o agravamento da obesidade e atrasa a procura de
ajuda médico-veterinária.
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
O grooming envolve a limpeza da superfície corporal e tem como finalidade primária a higiene. Para além disso, a prestação de cuidados de higiene fornece uma
oportunidade para confirmar e promover a manutenção da saúde do animal. Este trabalho teve como objetivo demonstrar várias técnicas de pré-grooming e
grooming, que podem ser realizadas de forma simples por qualquer Enfermeiro Veterinário não especializado nesta área.
CONTENÇÃO
O grooming deve ser realizado sobre uma mesa com tampo antiderrapante ou então no chão, no caso de cães de grande porte. A contenção do animal pode variar em
intensidade, consoante o trabalho a realizar e o comportamento do animal. No entanto, de uma forma geral, a contenção deve ser a mínima necessária para realizar o
procedimento em segurança para o Enfermeiro Veterinário e para o animal, bastando, na maior parte das vezes, colocar uma trela curta no cão que se prende à mesa.

PRÉ-GROOMING E CUIDADOS GERAIS
1. Limpeza dos olhos

2. Limpeza dos ouvidos

1. Humedecer uma compressa com soro fisiológico e limpar os cantos dos
olhos, retirando a sujidade e secreções oculares.

1. Aplicação de líquido de limpeza auricular no canal auditivo; 2.Massagem da
base da orelha; 3. Remoção cuidadosa das secreções com compressa.

3. Escovagem dos dentes

4. Corte de unhas

1. Deixar o cão sentir/saborear a pasta dentária;2. Introduzir a escova; 3. Esfregar
os dentes com a escova em diferentes posições e sentidos.

1. Selecionar o cortador de unhas correto; 2. Cortar todas as unhas, evitando o
‘’sabugo’’; 3. Cortar sempre de cima para baixo e tentar cortar num ângulo de
45 graus.

GROOMING
5. Escovagem e banho
1. Avaliar a condição e o tipo de pelagem, bem como a existência de problema de
pele;
2. Remover os nós e alguma sujidade;
3. Escolher o material, podendo usar-se uma escova de borracha em cães de pelo
curto, e uma cardadeira para os outros tipos de pelagem;
4. O banho deve ser realizado com água tépida, começando por molhar o corpo do
animal e depois a cabeça;
5. Aplicar o champô em todo o corpo, exceto na face, vulva ou prepúcio através de
massagem;
6. Enxaguar o animal para eliminar o champô;
7. Repetir o processo. No final do banho, o excesso de água deve ser removido da
pelagem com as mãos e depois com toalhas;
8. A secagem deve realizar-se com secador ou expulsor.

Conclusão
Este trabalho reforça a importância do Enfermeiro Veterinário como um profissional qualificado para desempenhar funções no âmbito da prestação de cuidados de
higiene e de estética animal, tendo em conta as particularidades e necessidades de cada espécie e raça.
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INTRODUÇÃO
A úlcera da córnea consiste numa rutura do epitélio corneal e é uma urgência oftálmica muito comum em equídeos devido ao globo ocular
ser muito saliente. Esta patologia, pode colocar em causa a visão do animal, pelo que requer diagnóstico precoce e terapia adequada.
Pode ter etiologia variada, mas em asininos, o mais frequente é ser provocada por corpo estranho.
Em consequência do trauma superficial, há uma resposta imunitária inata com chamada de neutrófilos polimorfonucleares (PMN), que
libertam enzimas proteolíticas. A expressão exagerada destas enzimas conduz à degradação e rutura do estroma.
Fig.1 – Animal referido no
caso Clínico

Em casos de úlcera, é de extrema importância realizar uma terapia adequada e abrangente pois o olho fica suscetível a infeções
secundárias quer por bactérias, como por exemplo Staphylococcus aureus, como por fungos.

CASO CLÍNICO
O presente trabalho relata o caso clínico da Quinta, um asinino, fêmea, da raça Burro de Miranda, com um ano de idade, que está aos
cuidados da Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino (AEPGA), em Miranda do Douro.
Como principais sinais clínicos, o animal apresentava relutância em abrir o olho, dor à manipulação, hiperemia conjuntival, edema da
córnea, miose, corrimento aquoso e blefarospasmo.
Fig.2 – Animal com
corrimento aquoso

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO
O
. diagnóstico iniciou-se por um exame oftalmoscópico completo, o qual levou a suspeita de úlcera da córnea. Para confirmar o
diagnóstico realizou-se o teste de fluoresceína, que consiste na aplicação do corante, na forma de colírio, sobre a superfície ocular e
aguardou-se alguns segundos. Findo o tempo de atuação do corante, verificou-se que este ficou retido na região corneal acometida,
pois esta adquiriu cor verde. A coloração permitiu evidenciar a extensão da lesão.

Fig.3 – Realização do teste de
fluoresceína e deteção de uma
úlcera da córnea

TRATAMENTO

Fig.4 – Soro obtido a partir
do sangue do animal

O tratamento contemplou a aplicação de uma gota de soro autólogo, por via tópica, quatro vezes ao dia, durante um mês e meio.
O soro é atóxico e contém uma alfa-2 macroglobulina com atividade antiproteinase, que auxilia na reepitelização da córnea. Era obtido
através da recolha e centrifugação de uma amostra de sangue do animal, repetindo-se este procedimento a cada 5 dias para obtenção
de novo soro.
Para reduzir a dor e o desconforto, aplicou-se flurbiprofeno sódico, um anti-inflamatório não esteroide (AINEs), na forma de colírio, a
cada doze horas (BID) durante um mês.
A maioria das úlceras da córnea requer a aplicação de antibióticos tópicos de amplo espetro pois o olho fica suscetível a infeções
secundárias. Neste caso, foi utilizado cloranfenicol, a cada doze horas (BID) durante dois meses.
Corticosteroides tópicos não devem ser administrados na presença de uma úlcera, pois atrasam a reepitelização e suprimem a
imunidade das células locais.

CUIDADOS DE ENFERMAGEM
No presente caso clínico, a enfermeira veterinária auxilia na contenção do animal, na realização dos exames de diagnóstico e na
implementação do tratamento, procedendo à lavagem prévia do globo ocular e remoção das secreções, com soro fisiológico e posterior
administração dos fármacos. É de extrema importância, que se respeite um intervalo mínimo de dez minutos entre cada fármaco, para
evitar que estes se dissolvam, percam o seu efeito e condicionem a terapia.

Fig.5 – Enfermeira
veterinária a administrar
o soro

Auxilia também na monitorização do animal através da execução diária de um exame físico e realização frequente de testes de
fluoresceína, para avaliar a profundidade e tamanho da úlcera e assim perceber se a terapia está a produzir os efeitos pretendidos ou
se há necessidade de a reajustar.

CONCLUSÃO
A úlcera da córnea é uma urgência muito comum na clínica de equídeos, nomeadamente asininos e o enfermeiro veterinário tem um papel
determinante na recuperação destes animais pois, por norma, é o responsável pela realização do tratamento, que deve ser feito na
frequência correta e respeitando o intervalo entre cada administração, de forma a não condicionar a terapia.
Neste caso, a ulcera cicatrizou totalmente depois de dois meses e meio e o animal recuperou totalmente a visão.
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Introdução
Os Equinos, contrariamente a outros mamíferos, são animais que necessitam de cuidados diários que asseguram o seu porte
e saúde. Para além das suas necessidades básicas, tais como a alimentação e a atividade física, estes animais robustos
requerem uma atenção especial a nível da sua higienização e limpeza.
Objetivos
Apresentação de um protocolo de cuidados elementares de limpeza do cavalo, assente no que é proposto pelo Manual
Oficial de Formação Equestre.
Protocolo de cuidados elementares de limpeza do cavalo

Remover a lama e estrume do interior e exterior do casco do cavalo
usando o limpa-cascos;
Escovar suavemente a crina e a cauda, de modo a desembaraçá-las,
utilizando uma escova ou uma cardoa macia, reforçando a ação com
um desembaraçador;
Descolar a sujidade do pelo do cavalo, empregando a almofaça;

Cuidados esporádicos que contribuem para o bem-estar do cavalo

Manter o material de
arreamento limpo para
prevenir a transmissão de
doenças cutâneas.

Vigilância da saúde oral, pois os
distúrbios
odontológicos,
quando não diagnosticados a
tempo, provocam sofrimento,
reduzem a performance e vida
útil do cavalo.

Passar a cardoa de modo a retirar em profundidade a poeira do pelo
do cavalo;
Antes de aparelhar o cavalo aconselha-se o uso de unto de
manutenção para cascos, para proteger e nutrir a córnea, de forma
conservar a sua flexibilidade e robustez naturais;
Após o exercício físico deve-se realizar um duche das partes
transpiradas, começando nos membros anteriores e terminando nos
posteriores, da região distal para a proximal, não esquecendo de
passar uma esponja molhada na face do animal. Logo de seguida,
deve-se passar a raspadeira para retirar o excesso de água das zonas
lavadas.

A ferragem para a proteção dos
cascos do desgaste excessivo que
sofrem nas atividades do dia a dia.

A tosquia que deve ser
realizada em função da
atividade do animal.

Conclusão
Conclui-se que os cuidados elementares de limpeza são fundamentais para o bem-estar e saúde do cavalo, pelo que não devem ser negligenciados.
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INTRODUÇÃO
A comunicação é a chave para o crescimento
de qualquer relação e, nas relações
Homem/cão não é diferente (1). É através do
corpo que o cão envia as mensagens que
representam os seus sentimentos e emoções.
O conhecimento da sua linguagem corporal
permite aos que contactam com este
reconhecer os sinais de desconforto e stress
(2). Como alguns animais experienciam as
visitas ao veterinário de forma negativa, isto
pode representar um risco para a equipa
veterinária, para o seu tutor e para eles
próprios, uma vez que podem se tornar
agressivos (3).
Por vezes, é necessário o uso de açaimes e
intervenção farmacológica para a segurança
da equipa clínica. A medicação melhora o
bem-estar do animal, uma vez que vai
permanecer calmo e não vai ter memória de
ser manipulado (4).

OBJETIVOS
✓ Perceber quais os sinais de stress mais
comuns nos cães;
✓ Como a equipa clínica lida com casos mais
complicados.

MATERIAIS E MÉTODOS
✓ Avaliados 129 cães em ocasiões diversas:
na presença do tutor, na ausência do tutor,
durante a manipulação e no internamento;
✓ Os pacientes foram classificados em
tranquilos, nervosos, agitados, agressivos
ou deprimidos, dependendo dos sinais
transmitidos;
✓ Entre os cães nervosos, foram escolhidos
seis para acompanhamento do caso;
✓ Realizado na Clinica Veterinária de Vila
Verde entre os meses de abril e agosto de
2021.

pelos
olhos

cauda

língua/lábios
orelhas

membros

Fig. 1 – Sinais que podem ser avaliados através da sua
posição para deteção de desconforto e stress (2).

RESULTADOS
Percentagem de cães nervosos:
- Presença do tutor – 16,3%
- Ausência do tutor – 48,8%
- Manipulação – 56,2%
- Internamento – 11,8%
Sinais + comuns:
- Lamber os lábios;
- Orelhas de lado;
- Arfar.
Modo de atuação:
- Manipulação cuidada;
- Colocados em locais calmos, sempre que
possível;
- Para prevenir mordidas: uso de açaimes e
mantas;
- Casos + severos: utilização de sedativos;
- Procedimentos realizados junto do tutor,
visto que se cães se sentem mais
tranquilos na sua presença.

CONCLUSÃO
✓ Linguagem corporal não deve ser ignorada
pois é a única ferramenta de comunicação
entre os humanos e o animal;
✓ É através do comportamento que
percebemos se algo de errado se passa
com o paciente e como devemos agir;
✓ Estamos a contribuir para uma experiência
mais positiva na ida ao veterinário
✓ Garante a segurança dos que contactam
com os pacientes caninos.
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INTRODUÇÃO
As endoparasitoses felinas podem ser provocadas por cestodes,
nematodes e protozoários, sendo que muitas têm caráter zoonótico.

OBJETIVOS

O objetivo deste estudo preliminar foi determinar a prevalência de
parasitoses gastrointestinais em gatos no Arquipélago da Madeira,
identificando os parasitas envolvidos e relacionando o “estado
parasitado” com as variáveis género, faixa etária, estado reprodutor,
ambiente, profilaxia antiparasitária e vacinal, consistência das fezes e
motivo do internamento.

METODOLOGIA
Foram recolhidas amostras de fezes e de vómito de gatos internados
no Hospital Veterinário da Madeira devido a patologia médicocirúrgica ou cirurgia eletiva entre 14/07/2020 e 04/09/2020. Obtiveramse 40 amostras de fezes e uma amostra de vómito, que foram sujeitas a
exame parasitológico (Fig. 1 e 2).

Toxocara cati,
eliminado no vómito
de um gato

Proglótide da família
Dipylidiidae, expulso
nas fezes de um gato

Cestode da família
Dipylidiidae, eliminado
nas fezes de um gato

Oocistos de
Toxoplasma gondii,
não esporulados,
observados nas fezes
de um gato, numa
ampliação de 400X

Oocistos de
Toxoplasma gondii a
esporular, observados
nas fezes de um gato,
numa ampliação de
400X

Oocisto de
Cystoisospora felis,
observado nas fezes
de dois gatos, numa
ampliação de 400X

Exame Parasitológico

Exame Parasitológico
Macroscópico

Microscópico

Consistência das fezes
Presença de muco
Presença de sangue
Presença de fragmentos de
parasitas
Presença de parasitas adultos
nas fezes ou vómito

Com recurso ao kit de
flutuação fecal, Fecatector,
(Henry Schein, EUA)

Fig 4- Resultados do estudo parasitológico.

Fig. 1- Descrição do exame parasitológico macroscópico e microscópico.

Comparando animais parasitados com não parasitados, observaramse diferenças estatisticamente significativas relativamente à realização
de profilaxia parasitária e quanto ao score fecal (Fig. 5 e 6)..
Realização de Profilaxia Antiparasitária
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Colocação da
amostra fecal no
recipiente
(incluído no kit).

Adição da
solução de
flutuação
(incluída no kit) e
mistura com as
fezes para
separar os ovos
dos detritos
fecais.

Adição de
solução de
flutuação até
formar um
menisco e
colocação de
lamela sobre o
menisco, durante
15 a 20 min.

Colocação da
lamela na lâmina
de vidro para
posterior
observação
microscópica,
numa ampliação
de 40X, 100X e
400X.

Fig. 2- Exame parasitológico microscópico, com recurso a kit de flutuação fecal.

RESULTADOS
O exame parasitológico foi positivo em 17,5% dos animais, sendo que
10% foram positivos no exame macroscópico e 7,5% no exame
microscópico. No total, sete animais estavam parasitados (Fig. 3 e 4).

Animais Parasitados

Animais Não Parasitados

Com Profilaxia
Sem Profilaxia
Fig. 5- Realização de profilaxia antiparasitária em animais
parasitados e não parasitados.
p=0,009

Consistência das Fezes

10% dos animais não
parasitados apresentaram
fezes de consistência
líquida e diarreica (score
Animais Parasitados
Animais Não Parasitados
fecal 1), enquanto nenhum
Score Fecal 1 Score Fecal 2 Score Fecal 3
animal parasitado
Score Fecal 4 Score Fecal 5
apresentou esta
Fig. 6- Comparação do score fecal de gatos parasitados
consistência de fezes.
e não parasitados.
25
20
15
10
5
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A prevalência de infestações por helmintos e protozoários com
potencial zoonótico foi de 12,5%, dos quais 7,5% da família Dipylidiidae,
2,5% T. cati e 2,5% T. gondii.

CONCLUSÃO
Apesar do reduzido número de amostras analisadas, este estudo
forneceu informação preliminar sobre as parasitoses gastrointestinais
em gatos domésticos assistidos em ambiente hospitalar no arquipélago
da Madeira. Os resultados obtidos são preocupantes, na medida em
que revelam uma prevalência elevada de parasitoses gastrointestinais,
nomeadamente zoonoses, o que coloca em risco a população em
geral, mas sobretudo os profissionais de saúde animal e os tutores dos
animais. Este estudo reforça ainda a importância da realização da
profilaxia antiparasitária na prevenção de endoparasitas e alerta para
o facto da consistência das fezes não dever ser usada para descartar
a possibilidade de parasitoses gastrointestinais na população felina.
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Fig. 3- Caracterização dos animais parasitados de acordo com o género, faixa etária, estado
reprodutor, ambiente e motivo de internamento.
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

O processo de ressuscitação cardiopulmonar é dividido em
suporte básico de vida, o qual integra as compressões
torácicas e ventilação, e em suporte avançado de vida,
onde são abrangidos a monitorização, tratamento
medicamentoso e desfibrilhação (1). Será feita uma revisão
dos casos e uma comparação com a revisão bibliográfica
investigada.

No caso do Balu iniciaram-se de imediato as compressões
torácicas e de seguida a entubação endotraqueal e
ventilação manual com ambu. Administrou-se adrenalina
em dose baixa. No fim deste primeiro ciclo não houve
batimento à auscultação, iniciando-se o segundo ciclo com
administração de dose baixa de adrenalina. Não se
verificou, novamente, batimento à auscultação e iniciou-se
o terceiro ciclo, também com administração de adrenalina
em dose baixa, mas sem resultado. Por fim, iniciou-se o
quarto ciclo, mas desta vez com administração de dose alta
de adrenalina, não se obtendo o resultado pretendido.

4

SUPORTE AVANÇADO DE VIDA

1

SUPORTE BÁSICO DE VIDA
Neste ponto, o objetivo é restaurar momentaneamente o
fluxo sanguíneo e o fornecimento de oxigénio ao coração
na esperança que este volte a contrair e relaxar
espontaneamente (1).
1) Compressões torácicas: o ponto de compressão varia
de acordo com o tamanho e estrutura do tórax.
a) Raça média/grande ou peito redondo: no local mais
largo da parede torácica lateral e realizado em decúbito
lateral;
b) Peito em quilha: diretamente sobre o coração em
decúbito lateral;
c) Peito em barril: no esterno médio com o animal em
decúbito dorsal;
d) Gatos e cães pequenos: pode ser utilizada a técnica
com uma mão, no qual a mão atinge o esterno entre a
palma da mão e o polegar ao nível do coração (2).
A maior eficácia é atingida quando as compressões têm um
profundida de um terço a metade da largura do tórax a um
taxa de 100 a 120 por minuto. Durante este processo é
importante evitar inclinar o corpo sobre o tórax, posicionar
as mãos uma sobre a outra, ombros verticalmente acima
do ponto de compressão e cotovelos bloqueados (3).
2) Ventilação: deve começar assim que possível, sem
interromper as compressões. Pode ser feita através de:
a) Entubação endotraqueal: o animal deve ser ventilado a
10 respirações por minuto, i.e., uma respiração a cada
seis segundos com um tempo inspiratório de um
segundo (4);
b) Boca-a-focinho: a ventilação não pode ser fornecida
enquanto as compressões estão a ser realizadas,
portanto são efetuadas 30 compressões
alternadamente com duas respirações (2);
c) Máscara facial: da mesma forma que a anterior (2).

2

Enquanto o suporte básico de vida está em marcha, a
equipa de ressuscitação deve iniciar o suporte avançado de
vida (4).
1) Monitorização: através do eletrocardiograma é possível
identificar o ritmo cardíaco durante a paragem,
permitindo assim uma terapia antiarrítmica
personalizada. Os ritmos mais comuns são atividade
elétrica sem pulso, assistolia, fibrilhação ventricular e
taquicardia ventricular (4). Na monitorização também é
utlizada a capnografia com o objetivo de estimar a
adequação do fluxo sanguíneo produzido durante a
ressuscitação cardiopulmonar (4).
2) Tratamento medicamentoso: os medicamentos podem
ser administrados por via intravenosa, intraóssea ou via
intratraqueal. Dependendo do ritmo de paragem e da
duração da ressuscitação, é considerada a
administração de:
a) Vasopressores: tendo a título de exemplo a epinefrina,
que é indicada no tratamento de atividade elétrica sem
pulso, assistolia, fibrilhação ventricular e taquicardia
ventricular sem pulso ou a vasopressina que é utilizada
durante tentativas prolongadas de ressuscitação.
b) Vagolíticos: a atropina que é utilizada no tratamento de
atividade elétrica sem pulso e assistolia
c) Antiarritmicos: a lidocaína é utilizada no tratamento de
fibrilhação ventricular e taquicardia ventricular sem
pulso se a desfibrilhação não estiver disponível. A
amiodarona também é utilizada não só nos ritmos
mencionados anteriormente como também na
taquicardia ventricular e supraventricular (2).
3) Desfibrilhação elétrica: é o método mais eficaz para
converter uma paragem em casos de fibrilhação
ventricular e taquicardia ventricular. Na ausência de
desfibrilhador pode ser utlizado o golpe precordial que
consiste num golpe forte com a palma da mão no peito (4).

METODOLOGIA
Os casos observados tiveram lugar no Hospital Veterinário
Bom Jesus e foram acompanhados durante o período de
estágio. O primeiro caso clínico assistido trata-se de um
canídeo com o nome de Boby, que apresentou uma
laceração abdominal com exteriorização do intestino.
Inicialmente foi realizada um cirurgia, resultando num
internamento e esteve estável nos primeiros dias, mas no
quinto dia o seu estado regrediu e entrou em paragem. O
segundo caso trata-se de um canídeo com o nome de Balu
que deu entrada já em paragem cardiorrespiratória.

RESULTADOS
No caso do Boby iniciou-se entubação endotraqueal e
ventilação manual com ambu. Foi administrada dose baixa
de atropina, mas sem resultado. De seguida ocorreu a
paragem cardíaca, iniciando-se, por isso, as compressões
torácicas. Administrou-se também a dose baixa de
adrenalina e foram colocados os instrumentos de
monitorização, o eletrocardiograma e o capnómetro. No
fim deste ciclo não houve batimento cardíaco, iniciando-se,
então, o segundo ciclo que resultou em taquicardia.
Iniciou-se a respiração espontânea, mas esta não durou
muito tempo, obrigando então a iniciar novamente a
ventilação manual. Posteriormente, o paciente teve uma
paragem cardíaca e foram por isso necessárias
compressões torácicas e uma terceira dose baixa de
adrenalina, mas sem resultado. Foi necessário um quarto
ciclo com a administração de dose alta de adrenalina, mas
sucedeu-se ausência de batimento cardíaco.

1

DISCUSSÃO
A ressuscitação é então iniciada com o suporte básico de
vida, mais concretamente as compressões torácicas e a
ventilação. O ponto de compressão em ambos os casos foi
com descrito para cães de raça média a grande de peito
redondo ou com mais de 10 kg, e com o método e técnica
de acordo com o citado anteriormente (2). No caso do
Boby, como primeiramente houve paragem respiratória, o
primeiro passo foi a entubação endotraqueal, já no caso do
Balu a entubação foi realizada após o início das
compressões, sendo que esta técnica é a mais eficaz, e foi
realizada de acordo com a bibliografia (4).
No caso do Boby houve monitorização, tanto com
eletrocardiograma como capnómetro (4), contrariamente
ao que foi realizado no caso do Balu. Em ambos os casos o
acesso vascular foi feito por via venosa periférica e foi
verificada assistolia, daí ter sido administrada epinefrina
em dose baixa nos primeiros três ciclos, e no quarto foi
administrada a dose alta visto que deve-se começar com a
dose mais baixa, progredindo para a dose alta se houver
uma resposta inadequada ou quando o processo é
prolongado. Por outro lado, a administração da epinefrina
a cada ciclo de dois minutos não é recomendada pelos
autores, pois, segundo eles, a epinefrina deve ser
administrada a cada três a cinco minutos, ou a cada dois
ciclos de compressões de dois minutos (2).
No caso do Boby, a primeira medicação utilizada foi a
atropina, pois ocorreu paragem respiratória mas ainda com
batimento cardíaco e normalmente segue a administração
de epinefrina (2).
O bicarbonato de sódio poderia ter sido utlizado em ambos
os casos uma vez que é indicado durante a ressuscitação
prolongada, pois trata a acidose metabólica que se
desenvolve durante a esta (4).
Infelizmente a ressuscitação cardiopulmonar não teve
sucesso.

CONCLUSÃO
Tendo por base os casos apresentados, foram postas em
prática as diretrizes atuais, mas infelizmente, as taxas de
sobrevivência de ressuscitação cardiopulmonar são muito
baixas e, por isso, os pacientes não sobreviveram.
Em razão do que foi descrito precedentemente é crucial
uma pesquisa mais aprofundada nesta área de modo a
compreender o que está na base das baixas taxas de
sobrevivência e, consequentemente, o que pode ser feito
para uma melhoria destas.
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INTRODUÇÃO
A laminite equina é uma patologia muito dolorosa da extremidade distal, que consiste na inflamação das lâminas, sendo a
maior causa de claudicação nos cavalos. O seu diagnóstico é baseado principalmente nos sinais clínicos apresentados assim
como por radiografias, sendo de grande importância para se saber a gravidade do caso e para melhor escolher o tratamento.
O objetivo deste estudo foi o de, com base na prevalência dos casos e sistemas mais afetados, descrever um caso clínico
representativo da patologia mais frequente.

Foi feita uma ferração ortopédica com uma ferradura em forma de U invertida, um reforço de
apoio na parte posterior do casco e a colocação de uma palmilha de silicone nos sulcos da
ranilha.

METODOLOGIA
Este estudo foi realizado na Clínica Veterinária de Vila Franca do Campo no período de março a julho de 2021.
Durante este período foram observados 39 equinos, sendo 22 machos (56%) e 17 fêmeas (44%). Quanto à casuística geral,
esta subdivide-se em medicina preventiva (23%), clínica cirúrgica (13%) e médica (44%), e métodos complementares de
diagnóstico (20%). No que toca à área corporal afetada, o sistema locomotor foi o mais problemático (41%), seguido do
reprodutor (37%), cavidade oral (11%), sistema gastrointestinal e ocular (4%) e tegumento (3%).
Os procedimentos realizados incluem um bloqueio anestésico com lidocaína, administrado no boleto esquerdo, de modo a
eliminar a dor na extremidade distal do cavalo. Para as radiografias, foi necessário colocar primeiro um material radiopaco
na sola do casco com o intuito de se conseguir observar em mais detalhe as estruturas do casco, sendo de seguida
realizadas as radiografias onde, na projeção latero-medial, se diagnosticou laminite crónica, considerando a existência da
torção da falange distal. Na ferração ortopédica, em primeiro lugar é necessário remover a ferradura antiga e, de realinhar
a sola do casco com a superfície palmar da terceira falange. Depois, foi colocada uma ferradura em U invertida assim como
uma palmilha de silicone nos sulcos da ranilha para reduzir os danos laminares, a dor e para evitar a perfuração da falange
distal na sola.

RESULTADOS

Figura 6. Ferração ortopédica.

O tratamento farmacológico consistiu na administração de fenilbutazona duas vezes por dia por
via endovenosa, acepromazina duas vezes por dia, aspirina em pó de 48 em 48 horas por via
oral, isoxsuprina duas vezes por dia por via endovenosa. Para além do descanso, foi
recomendada a execução de crioterapia durante 15 minutos no casco e restrição alimentar, ou
seja, o Cartaz só podia ingerir feno mais pobre húmido e suspenso na sua boxe duas vezes por
dia.
No dia 12 de maio foi realizado o abate do Cartaz com pentobarbital sódico por via endovenosa,
pois não apresentava melhorias e estava a piorar ao ponto de já não se conseguir colocar em
estação e de haver perfuração da terceira falange na sola.

DISCUSSÃO

Figura 1. Casuística por género.

Figura 2. Casuística geral.

Figura 3. Casuística pela área corporal afetada.

Com base nestes dados, foi escolhido um caso clínico do sistema mais afetado, neste caso o locomotor, nomeadamente a
laminite equina.
No dia 19 de abril, foi feita uma visita à quinta do Paiol para avaliação de um equino a pedido da proprietária. Este era um
castrado puro-sangue lusitano com 14 anos de idade, de pelagem ruça e de nome Cartaz. Segundo a proprietária, o cavalo
passava muito tempo deitado e tinha dificuldade em manter-se em estação.
Na execução do exame físico, o Cartaz apresentava a notória posição de "estacado" dos cavalos com laminite, bem como o
andar "agachado", estando constantemente a alterar a sua posição.

O Cartaz foi diagnosticado com laminite crónica devido à sintomatologia apresentada, assim
como a partir dos exames radiográficos (1).
Para o bloqueio anestésico foi utilizada a lidocaína, que é o fármaco mais usado para este
procedimento, que elimina a dor na extremidade distal para melhor manipulação do membro,
apesar de na bibliografia dizer que só é utilizado em casos subagudos (2) . Foram feitas algumas
radiografias, sendo a projeção latero-medial a mais utilizada para diagnóstico de laminite, mas
também podiam ter sido realizadas outras, nomeadamente as projeções dorsopalmares e anteroposteriores, para uma melhor confirmação da patologia. Antes das radiografias é colocado um
material radiopaco tal como as referências citam de modo a identificar as várias estruturas do
(3) (4)
casco. Também poderia ter sido realizado um venograma digital
.
No tratamento podal o fator mais importante a ter em conta quanto à ferração ortopédica é o
tipo de deslocamento para melhor escolher a ferradura, que neste caso foi em U invertida ou de
equilíbrio natural, para prevenir a perfuração da falange distal na sola do casco. O tratamento
farmacológico passa pela utilização de anti-inflamatórios não-esteróides com o intuito de
reduzir a dor e inflamação e fármacos com efeitos vasodilatadores como a acepromazina para
(5) (6)
melhorar a perfusão laminar
.
O descanso é importante para o recobro do cavalo, assim como a crioterapia que previne a
claudicação e reduz a sinalização inflamatória lamelar. A restrição alimentar também é um
ponto fulcral, pois os hidratos de carbono são uma das causas de desenvolvimento de laminite,
tendo de se fornecer um alimento mais pobre (7) (8).

CONCLUSÃO
Em conclusão, foi possível constatar que as patologias a nível do sistema locomotor são as mais
frequentes na ilha de São Miguel, sendo a melhor forma de as evitar através da profilaxia
sanitária e particularmente medidas de higiene e correção. No caso da laminite a prevenção passa
pelo aparo regular dos cascos e pela alimentação adequada, sendo importante a deteção e o
tratamento o mais precoce possível. O papel do Enfermeiro Veterinário é muito importante quer
na prevenção quer no acompanhamento terapêutico, dado o período longo de tratamento e a
eventual cronicidade da patologia.
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Endoscopia Digestiva Alta e Recuperação de Corpos Estranhos
em Cães – Revisão Integrativa
Silva, H; Silva, C. 1; Hurtado, L.1 Instituto Politécnico de Portalegre, 1VALORIZA
Introdução
A endoscopia é uma abordagem de cirurgia de mínima invasão em que se
usam orifícios já existentes para introdução de instrumentos, podendo ser
usada como técnica de diagnóstico ou de tratamento na recuperação de corpos
estranhos. O objetivo deste trabalho é compreender a técnica de endoscopia e
as tarefas inerentes à realização deste procedimento em cães, na perspetiva de
um Enfermeiro Veterinário (EV). É realizada uma revisão integrativa de artigos
onde a técnica é implementada, ajudando a perceber a sua relevância. É usado
o endoscópio flexível (Figura 1):

Resultados
TABELA 1 RESUMO DO CONTEÚDO DOS ARTIGOS SELECIONADOS.

b)

a)

c)
FIGURA 1. ENDOSCÓPIO DE VÍDEO MULTIUSO COM DEFLEXÃO DE QUATRO
VIAS; A) TUBO DE INSERÇÃO; B) PEÇA DE MÃO; C) CORDÃO UMBILICAL (10).
Durante a endoscopia, é aconselhável ter um EV ou Médico Veterinário
dedicado à anestesia, para que o endoscopista esteja livre para se focar no
procedimento (Figura 2) (8).

Conclusões
• A endoscopia é útil no diagnóstico e no apoio à resolução de corpos estranhos
em cães;
FIGURA 2 CONFIGURAÇÃO DA SALA E DA EQUIPA PARA GASTROSCOPIA (8).
Métodos
• Artigos científicos obtidos em PubMed, 2010 a 2020, com as seguintes
palavras-chave para pesquisa: “endoscopy, dog, foreign bodies”;
• Pesquisa realizada em junho de 2020;
• 51 resultados;
• Exclusão de trabalhos em espécies diferentes da canina e que não incluíam
ou abordavam a resolução endoscópica;
• Selecionados com base no seu SJR.
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• Situação relativamente frequente em termos de casuística em animais de
companhia com 51 artigos encontrados no PubMed, com amostras nos
estudos retrospetivos consultados entre 22 e 349 animais;
• A taxa de sucesso da realização de endoscopia para remoção de corpos
estranhos em cães é relativamente alta apresentando este tratamento poucas
complicações e uma mortalidade baixa (4);
• Quando comparada com a cirurgia convencional, a endoscopia apresenta um
pós-operatório mais favorável para os animais, com menos dor associada ao
procedimento e com menor tempo de hospitalização dos animais (11), logo
menor quantidade de analgésicos e mais rápida recuperação na alimentação;
• Há um conjunto de tarefas em que efetivamente o EV pode ser uma mais valia
no acompanhamento da endoscopia: a preparação do procedimento, a
realização de exames complementares (como radiografia), a monitorização
anestésica e o maneio pós-operatório.
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A evolução do peso corporal foi positiva,
com um ganho médio diário de 1,21 g/dia. O
peso mínimo foi obtido no 4º dia de
recuperação no CERAS, numa fase em que
foi
evidente
o
crescimento
em
comprimento, mas a aceitação do leite não
foi tão regular. O peso máximo foi
alcançado na última pesagem: 95g, um
registo próximo dos valores máximos
habituais para indivíduos adultos desta
espécie. (1)

doninha Mustela nivalis
espécie protegida
CERAS
10 dias de vida

GRÁFICO 1: evolução do peso corporal (g) ao longo
do tempo em recuperação (dias)

Os seguintes resultados foram obtidos no
seguimento de um exame coprológico de
rotina. As fezes foram conservadas por
refrigeração e analisadas no Laboratório de
Parasitologia da Escola Superior Agrária de
Castelo Branco através das técnicas de
flutuação de Willis e de sedimentação
Dennis-Stone & Swanson.

estimulo da micção
estímulo da defecação
medição da temperatura corporal
fonte de calor
imprinting
reintrodução

Oocisto de Eimeria
esporulado (400x)

Oocisto de Eimeria não
esporulado (400x)

Ovo de Strongyloides
(400x)

L1 (400x)

Os cuidados de Enfermagem Veterinária foram determinantes para o sucesso da
recuperação da doninha, tanto a nível físico como social!

Mustela nivalis
Convenção relativa à Conservação da Vida Selvagem e dos Habitats Naturais da Europa
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal

.

Mustela nivalis (amended version of 2016 assessment). The IUCN Red List of Threatened
Species
Um olhar sobre os carnívoros portugueses ª

Protocolo de grooming em Porquinhos-da-Índia
Marta M Rodrigues1, Salomé Coutinho1, Carmen Nobrega1,2, Carla Garcia1, Ana Cristina Mega1,2, Rita Cruz1, Fernando Esteves1, Carla
Santos1, Catarina Coelho1,3, Marta Braguez1, Helena Vala1,2, Maria A Pereira1,4
1Escola

Superior Agrária de Viseu, Instituto Politécnico de Viseu; 2Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences (CITAB); 3CECAV – Centro de Ciência
Animal e Veterinária; 4Global Health and Tropical Medicine (GHTM), Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT)

Introdução e Objetivos
Os Porquinhos-da-Índia são animais que podem camuflar sinais de doença e de desconforto, sendo essencial um cuidado diário. Os cuidados de
grooming são uma forma de vigilância e prevenção de possíveis problemas de saúde e devem ser realizados, no mínimo, uma vez por semana. De
modo a facilitar o procedimento, pretende-se criar um protocolo de grooming para Porquinhos-da-Índia, descrevendo as principais etapas do
processo. Os Porquinhos-da-Índia são animais que não conseguem aparar as unhas, sendo que o seu crescimento excessivo pode conduzir à
deformação das patas, fratura de unhas, para além de ficarem presas em objetos e na própria gaiola. O corte de unhas é assim um dos principais
procedimentos de grooming nesta espécie. Dependendo da raça do animal, poderá ou não existir a necessidade da escovagem e corte do pelo.
Porquinhos de pelo comprido devem ser escovados diariamente. O banho não é obrigatório, pois são animais que realizam a sua própria limpeza.
No entanto, pode ser realizado a partir dos 3 meses e, no máximo, 3 vezes por ano. A vigilância da dentição do animal é essencial, na medida em
que os seus dentes são de crescimento contínuo. No entanto, todos estes procedimentos acarretam stress para o animal, pelo que a sua
manipulação deverá ser cuidadosa e calma.
1. Corte de unhas

Aquando do corte, deve-se ter
especial atenção à zona
vascularizada da unha e ao
ângulo de corte, que idealmente
deverá rondar os 45 graus.

2. Escovagem e corte do pelo

4. Limpeza da zona perineal

Realizado idealmente com um pente de dentes
compridos e uma escova macia. O comprimento do pelo
não deve ultrapassar a região média dos membros e na
zona posterior do corpo, deve encontrar-se mais curto,
de modo a não acumular fezes.

A zona perineal dos machos,
necessita de ser limpa regularmente
com um cotonete embebido em água
morna ou óleo mineral puro.

7. Vigilância da dentição
5. Limpeza das orelhas

6. Banho

Em relação às orelhas, estas
poderão ser limpas com um
cotonete embebido em óleo
mineral puro, apenas na zona
externa.

O banho deve ser executado num
ambiente agradável, sem correntes de ar,
com água morna e um champô com pH
neutro. Deve garantir-se que o animal fica
completamente seco após o banho.

Caso o desgaste não aconteça, o animal pode deixar de se
alimentar, o que desencadeia várias patologias. Neste caso,
é importante o corte ou limagem dos dentes, realizado por
um Médico Veterinário e garantir uma alimentação
adequada que promova o desgaste natural dos mesmos.

Conclusão
Em conclusão, um protocolo de grooming bem realizado é essencial para a manutenção da saúde e bem-estar dos Porquinho-da-índia. O
Enfermeiro veterinário deve possuir formação para a prestação destes cuidados básicos de grooming, que podem prolongar a vida do animal, bem
como para a sensibilização dos tutores..
Referências bibliográficas
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Medicina Integrativa

Medicina
convencional

A Medicina Veterinária Integrativa consiste na combinação da medicina tradicional com medicina alternativa (Broadfoot et al., 2008: Conway, 2019)
As terapias médicas integrativas complementam as terapias convencionais, potenciando a terapêutica escolhida, e, em função da condição e do estado clínico de o doente, de modo
a obter um tratamento menos invasivo podendo até substituir os métodos convencionais (Broadfoot et al., 2008).
O EV deve ter conhecimento do funcionamento e dos protocolos das terapias a utilizar, de modo a poder auxiliar o MV na sua realização, bem como ter a capacidade de identificar
possíveis efeitos adversos no caso destes ocorrerem. O EV também deve ter conhecimentos na administração de fórmulas orais como fitoterapia, homeopatia e ampolas de ozono
e aplicação de óleo e champô de ozono, para poder auxiliar os tutores na administração dos mesmos, ou ser capaz de administrá-los em contexto de internamento (Scanlan, 2011).
Relativamente à realização destas terapias, especialmente ozonoterapia no estado gasoso ou ozonização de líquidos e laserterapia, devido à complexidade das mesmas, bem como a
utilização de aparelhos monetariamente dispendiosos, os protocolos devem ser prescritos pelo MV responsável, e realizadas pelo EV apenas quando este tenha formação adequada,
de modo a evitar o incorreto manuseamento de material (Summers, 2020). Também, pela complexidade da MTC, a acupuntura deve ser realizada apenas por pessoal qualificado, de
modo a garantir um tratamento com o máximo de eficácia e o mínimo de efeitos adversos no animal (Davies et al., 2006), porém um EV com conhecimento dos protocolos pode
realizar procedimentos autonomamente, sob indicação do MV como moxibustão e aquapuntura em pontos específicos (Scanlan, 2011).

Outras…

OUTUBRO 2020: O animal foi adotado. Apresentava uma deformidade angular no
MAE, para a qual foi realizada osteotomia e fixação externa, porém ocorreu não união
e reabsorção óssea.
MARÇO 2021: Novamente submetido a cirurgia para a realização de um enxerto
ósseo e colocação de mais fixadores externos (Figura 5). Fez medicação PO cefalexina
e meloxicam e suplemento de cálcio e vitamina D3.
Referenciado para a clinica para realização de sessões de ozonoterapia IR, e
hemoterapia menor ozonizada (Figura 6) e laserterapia (Figuras 7 e 8) duas vezes por
semana, durante duas semanas, e, posteriormente semanais.
ABRIL 2021: Confirmação do diagnóstico de leishmaniose, para a qual iniciou
terapêutica com alopurinol e miltefosina.
MAIO 2021: Radiografias de controlo (Figura 9) para avaliação da ossificação e
remoção dos fixadores externos.
JULHO 2021: Os restantes fixadores foram retirados, e o paciente apresenta uma
Figura 5reabilitação completa, sem qualquer claudicação.
Foi possível observar os efeitos da laserterapia como estimulação da reparação tecidual e
melhoria da circulação sanguínea (Petermann, 2017), e da ozonoterapia como os efeitos
imunomodeladores (Sciorsci et al., 2020) e melhoria da microcirculação e melhor
oxigenação tecidual (Kozat & Okman, 2019).
Provavelmente a reabsorção óssea ocorreu devido á leishmaniose, sendo que o seu
diagnóstico e terapêutica foram cruciais, em conjunto com a terapia diretamente no local
afetado para o progresso demonstrado do animal.

Pinsher
Não esterilizado
4 anos

Projeção
craniocaudal e
mediolateral
de rádio e ulna,
pós cirúrgica,
Março de 2021
(Fonte: Raio-X
gentilmente
cedido pelo Dr
Bruno Silva)

Figura 7- ILIB (Fotografado pela
própria)

Caso clinico II

Esterilizado
3 anos
17/05/2021

(2)

(3)

Foi possível observar a aplicação de
acupuntura para modulação nervosa
(Resende et al., 2021), sendo que o
animal já apresentava sensibilidade e
reflexos motores após algumas
sessões.

(4)

(4)

(5)

(5)

(6)

(6)

A impossibilidade de isolar uma
bactéria para TSA impossibilitou a
determinação do AB mais eficaz para
tratamento. Porém foi observado que
não houveram quaisquer respostas á
antibioterapia prescrita.
O facto de o ozono ter amplas
aplicações na redução da carga
microbiológica
de
feridas
e
aceleramento da cicatrização (Sciorsci
et al., 2020) foi bastante benéfico para
a resolução eficaz da deiscência de
sutura.

Figura 11Pontos
utilizados nas
sessões de
acupuntura
(Fonte:
fotografias
gentilmente
cedidas, a da
esquerda pela
tutora do
animal, e a da
direita pela
Dra. Filipa
Neto)

VG3

B18
B19

E36
B23
Ba
Feng

Caso clinico IV

MARÇO 2021: Consulta pré-cirúrgica. Foram realizadas análises pré-cirurgicas, cujos
Pastor Alemão
resultados se apresentavam dentro dos parâmetros normais,
10 de Março de 2021: Ovariohisterectomia. O protocolo anestésico consistiu na
administração de medetomidina, metadona, diazepam e isoflurano, e, como medicação
complementar, foram administrados amoxicilina e meloxicam. A cirurgia decorreu com
Não esterilizada
normalidade, e a paciente teve alta no próprio dia. Foram prescritas limpezas de sutura
com um spray antisséptico de clorexidina BID, amoxicilina durante 6 dias e meloxicam
durante 4 dias.
5 anos
Controlo 2º dia: A sutura apresentava-se ligeiramente inflamada. Foi recomendada
atenção para o facto da possibilidade de o animal lamber a sutura.
Controlo 10º dia: Sutura deiscente. Foi prescrita enrofloxacina e amoxicilina
durante 8 dias.
01/03/2021
26 de Março de 2021: Sem melhoria aparente, foi realizada uma cultura e TSA,
interrompida a amoxicilina, e prescrita enrofloxacina para mais 8 dias.
ABRIL:
03 de Abril de 2021: A cultura teve resultado negativo. Foi suspensa a antibioterapia e substituída por óleo ozonizado BID
durante uma semana. Demonstrou melhorias significativas. Foi mantida a terapia com óleo ozonizado por mais uma semana, até
cicatrização completa (Figura 12).

Figura 10- Progressão da cicatrização da ferida
traumática na pata, (Fonte: 1 e 2 gentilmente
cedidas pela tutora: 3,4 e 5 fotografado pela
própria: 6 gentilmente cedida pela Dra. Filipa
Neto)

B16

Relativamente à utilização de óleo
ozonizado na cicatrização, este
mostrou-se eficaz conforme relatado
por (Sciorsci et al., 2020).

Caso clinico III

Figura 1- Esquema
representativo de
algumas
componentes da
medicina
integrativa

Bulldog Francês

HISTORIAL: Duas hemilaminectomias devido a duas hérnias discais. Sem mobilidade,
apresentava incontinência, com paralisia dos membros posteriores, sem reflexos de dor
superficiais ou profundos a partir da vértebra T11.
MAIO 2021: Autotraumatismos extensos no membro posterior direito e flanco. Foram
realizados pensos impregnados em óleo ozonizado com trocas diárias (Figura 10).
Sessões de eletroacupuntura semanais (Figura 11).
A 30 de maio de 2021 foi declarado pelos tutores que o animal já apresentava alguma
capacidade de urinar e defecar voluntariamente e com movimento ligeiro no membro
posterior esquerdo. Também foi observado na clínica que este já apresentava
sensibilidade e alguma mobilidade dos membros posteriores.

(1)

Figura 8- Laserterapia
(Fotografado pela própria)

Laserterapia

Medicina
Regenerativa

Homeopatia

15/03/2021

Figura 9Projeção
craniocaudal e
mediolateral
de rádio e
ulna, 18 de
Maio de 2021
(Fonte: Raio-X
gentilmente
cedido pelo Dr
Bruno Silva)
Figura 6- Seringa para hemoterapia
(fotografado pela própria)

Medicina
Integrativa

Ozonoterapia

Devido ao aumento da procura de terapias alternativas, pelos seus benefícios e pouca invasibilidade, a perspetiva de medicina integrativa tem vindo a ser implementada em Portugal,
através de formações, como cursos de ozonoterapia veterinária, em 2017 (SPOzonoterapia, 2017), e em maio de 2019 (Veterinária Atual, 2019) e pela criação da Associação
Portuguesa de Acupuntura Médico-veterinária em 2018 (APAMV, 2018), bem como o grupo de interesse especial em acupuntura veterinária (GIEAP) pela APMVEAC (APMVEAC,
s.d.).

Caso clínico 1

MTC

MARÇO 2021: Dificuldade na cicatrização de feridas. Foi realizado um teste de
despiste de leishmaniose com resultado positivo.
Para estadiamento da doença, foram realizadas análises às bioquímicas sanguíneas,
urina, e um teste IFI, cujo resultado foi compatível com o estadio III de Leishmaniose.
ABRIL 2021: Início da terapêutica com alopurinol, antimoniato de meglumina,
miltefosina, ozono IR (Figura 13) 1 vez por semana, ampolas de ozono orais
diariamente, hemoterapia menor ozonizada a cada 2 semanas no ponto VG14 (Figura
14) para estimular o sistema imunitário, e a fórmula fitoterapêutica ganoderma
cordyceps, composta por Ganoderma lucidium e Cordyceps sinensis, também com o
intuito de estimular o sistema imunitário.
MAIO 2021: Melhorias significativas na cicatrização, e no estado da pele e pelo.
x

Serão realizadas análises de controlo 6 meses após o diagnóstico, de modo a avaliar a
evolução do tratamento.
Foi observada uma abordagem imediatamente
integrativa, com conjugação de terapêuticos
usados na medicina convencional com vertentes
de MTC e ozonoterapia, permitindo conjugar
uma diminuição da infeção por leishmânia
através de medicação com um aumento da
capacidade do sistema imunitário, permitindo
uma ação sinérgica entre as modalidades.

Figura 13Administração
de ozono IR
(Fonte:
fotografado
pela própria)

Indeterminada

Esterilizado
4 anos
27/03/2021

Figura 14 Administração
de
hemoterapia
ozonizada no
ponto VG14
(Fonte:
fotografado
pela própria)

Caso clinico VI

Figura 12- Progressão da cicatrização com óleo ozonizado (Fonte: fotografias 1,2 e 3 gentilmente cedidas pela Dra. Carolina
Carrujo e 4 pelo tutor)

Caso clinico V

Caniche

ABRIL 2021:
19 de Abril de 2021: Autotraumatismo generalizado devido a prurido. Foi realizada
raspagem de pele, para verificar se existia presença de ácaros, não sendo identificado
nenhum.
Diagnóstico de piodermatite secundária a alergia. O animal havia sido diagnosticado anos
antes, para a qual lhe tinham sido prescritos corticoesteróides. Estava com novos
tutores, que devido ao desconhecimento da razão pela qual este estava medicado,
interromperam a medicação, e não tinham associado o término do tratamento ao
estado de prurido do animal.
A identificação do alergénio não era uma opção por motivos financeiros. Para controlar
a sintomatologia foi prescrito maleato de oclacitinib e banhos terapêuticos bisemanais
com champô de ozono.
Foi realizado um banho terapêutico imediatamente após a consulta, e controlos seguidos
de banho terapêutico a 28 de Abril e 5 de maio, sendo que os tutores realizaram os
restantes banhos em casa.

Não esterilizado
5 anos
19/04/2021

Europeu Comum
JANEIRO 2021: Resgatada de rua aproximadamente com 3 meses com infeção ocular e
respiratória superior. Tratamento com doxiciclina, surtiu efeito na infeção ocular, porém
as secreções nasais e ruídos estertores permaneceram. Cultura com colheita por
zaragatoa, com resultado foi negativo. Citologia para confirmação, onde foram
Não esterilizada
identificadas bactérias de forma cocos. Prescrita amoxicilina e suplementação alimentar
impromune durante 8 dias.
FEVEREIRO 2021: Sintomatologia recorrente. Foi prescrita amoxicilina por 14 dias até
reavaliação, e adicionada á terapêutica suplementação alimentar constituída por L-lisina.
3 meses
Após os 14 dias a sintomatologia parou, pelo que foi mantida a amoxicilina por mais
uma semana, e poderia depois parar o antibiótico.
MARÇO 2021: Sintomatologia recorrente. Foi repetida cultura com colheita por
lavagem nasal aquando anestesia para a realização de ováriohisterectomia. Prescrito pós
22/01/2021
cirúrgico meloxicam durante 4 dias e limpeza e desinfeção da sutura com spray de
clorexidina. Isoladas bactérias de tipo Staphilococcus pseudointermedius resistente, com
sensibilidade a sulfadiazina e trimetoprim. Foram prescritos injetáveis diários destes Neste caso, a complementariedade da
terapia convencional com
durante 14 dias, porém, com sintomatologia recorrente.
procedimentos como fitoterapia e
ABRIL 2021: Foi prescrita a fórmula fitoterapêutica ganoderma cordyceps, composta
ozonoterapia atuando de forma
por Ganoderma lucidium e Cordyceps sinensis, para estimular o sistema imunitário,
sinérgica, permitiram uma estabilização
probióticos a longo termo e ozono oral SID.
MAIO 2021: O animal apresentou melhorias bastante significativas, já não apresentava e alívio da sintomatologia, estando até
à data sem sintomas.
quaisquer secreções e apenas espirrava cerca de uma vez por dia. Foi então
interrompida a administração de probióticos, mantendo o ozono e fitoterapia, com
reavaliação em 2 meses.
Conclusão
O conhecimento sobre medicina integrativa é uma mais valia para o enfermeiro veterinário, quer pelo aumento da
procura, como pelas variadas aplicações em problemas que assolam a medicina veterinária e humana como o caso da
resistência a antibióticos, e permite um aumento da eficácia e da rapidez de tratamento para variados tipos de
condições patológicas.

O tratamento sintomatológico e a
utilização de ozono em banhos
terapêuticos mostraram-se uma
terapia eficaz, com a qual o animal
apresentou bastantes progressos,
encontrando-se estável.

As vertentes convencionais e alternativas podem e devem ser utilizadas em conjunto de modo a obter um tratamento
completo, com todos os métodos disponíveis para tratar o paciente da maneira mais segura, eficaz e rentável.
À medida que a medicina integrativa for mais divulgada, quer entre a comunidade científica quer pelo publico geral, vai
existir um aumento de pessoal qualificado, informação para tal e uma maior procura deste tipo de procedimentos.
Figura 15-Estado da pele e pelagem a 19 de Abril, 28 de Abril e 05 de Maio (Fonte: fotografado pela própria)
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CONTROLO DE DOENÇAS INFECIOSAS E
DOENÇAS ZOONÓTICAS EM ABRIGOS
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I N T R O D U Ç Ã O

Pontos críticos
identificados:

Nos últimos anos, a área de Medicina de Abrigo (MA) tem
vindo a crescer e a evoluir de forma bastante positiva, o que
ajuda no combate da disseminação de Doenças Infeciosas (DI)
e Zoonóticas (DZ) num ambiente propenso, como um abrigo
de

animais.

Através

de

estratégias

de

prevenção,

implementação de protocolos de saneamento, e formação da

equipa é possível reduzir a probabilidade do aparecimento de
surtos. Um programa de saneamento deve estar baseado no

• Período

de

incubação

de

entendimento da relação entre os animais, o meio ambiente e

doenças

os patógenos com o objetivo de limitar surtos4. Estes
protocolos envolvem a seleção de um produto, de um método
de limpeza e desinfeção apropriados e a implementação de
etapas adequadas, de modo a garantir a biosseguridade no
abrigo1. O trabalho tem como objetivo analisar o protocolo de
saneamento praticado pela Associação São Francisco de Assis-

• Tempo de atuação do produto
• Utilização de parques comuns
• Rotatividade das boxes dos

Cascais, identificar pontos críticos, para posteriormente

Quando se regista o aparecimento de um surto, deve ser
rastreada a sua fonte, e isolados os animais doentes
assegurando todos os cuidados de biossegurança (Figura 4).

animais

elaborar um protocolo que visa ao aperfeiçoamento de

Figura 3 – Processo da higienização abrangente a cães e gatos

A realização de formação do staff deve ser feita pelo menos 4
vezes por ano e sempre que é admitido um novo membro na

técnicas e procedimentos atualmente em vigor no abrigo.

equipa, deve ser dada uma formação completa que envolva,
Figura 1 – Listagem de pontos críticos identificados.

não só a informação sobre as principais funções como

tratador, como sobre a importância do seu papel no controlo

•

•

P R O T O C O L O

P R O P O S T O

Foram recolhidos dados referentes ao protocolo de

No processo de entrada de novos animais no abrigo, estes

saneamento do local em estudo entre 3 de março de 2020

devem ser imediatamente isolados para despiste de doenças

até 13 de março de 2020 , e 25 de maio de 2020 a 19 de

e, posteriormente desparasitados, vacinados e castrados/

junho de 2020;

esterilizados (Figura 2).

Estudo realizado no período compreendido entre 3 de
março de 2020 até 13 de março de 2020 , e 25 de maio de

2020 a 19 de junho de 2020;
•

Foram detetados 4 pontos críticos principais (Figura1).

Entrada do animal ao abrigo do
Centro de Recolha Oficial

Isolamento
Obrigatório

Apto
para
Adoção !

Tomar medidas de atuação:

Reunir
todo o
staff

Utilização roupas descartáveis
Isolamento dos animais doentes
Colocação de pedilúvios
Uso de materiais exclusivos às
áreas afetadas
• Limpeza e desinfeção bi-diárias
todos os dias
• Proceder à limpeza das boxes
contaminadas por último
•
•
•
•

Figura 4 – Procedimentos realizados em caso de aparecimento de um surto

15 dias

Ex.
Esterilização/
Microchip Vacinação
Físico
Castração

PROCESSO EM CASO DE SURTO

M É T O D O S

da disseminação de DI e DZ.

C O N C L U S Ã O

Animal
passa a
ficar ao
abrigo da
Associação

Apesar dos esforços da equipa, o controlo da disseminação
de doenças em ambiente de abrigos é sempre um desafio.
Para além das doenças existentes terem características e graus
de persistência diferentes entre si3, todos os animais que
entram no meio provêm de um destino incerto, com um
historial clínico desconhecido, podendo servir de portadores
de novas doenças e a menor falha no seu processo de
admissão poderá levar a um surto2.

Figura 2 – Esquematização de todo o processo de entrada de animais recolhidos da

B I B L I O G R A F I A

via pública.

Relativamente aos produtos para a realização de limpezas
diárias deve ser utilizado um detergente comum, e nos dias de
desinfeção combinar com um desinfetante eficaz. Sempre que
possível, os animais não devem estar presentes no momento
da higienização e todos os objetos devem ser retirados das
boxes. De seguida, todos os detritos visíveis devem ser
removidos, para que se proceda à passagem com água, depois
à passagem com o produto e deixar atuar no mínimo por 10
minutos (Figura 3).
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Introducción
Las enfermedades parasitarias de caracter zoonótico en la especie canina implican un riesgo para la salud pública. A pesar de
las grandes evoluciones en los últimos años a nivel profiláctico y de tratamiento, los parásitos aún tienen capacidad para
provocar ciertas patologías y mortalidad en animales de compañia. Una desparasitación estratégica puede ayudar a minimizar el
riesgo. Varios estudios han demostrado que la frecuencia en la desparasitación real en animales de estimación es menor que la
que recomienda el Consejo Científico Europeo para los parasitos en animales de compañia (ESCCAP).
El objetivo de este estudio fue identificar y determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales de carácter zoonótico en
muestras de heces recogidas durante los años 2018 y 2019, en la ciudad de Elvas.

Materiales y métodos
La toma de muestras se realizó aleatoriamente, comparando
diferentes areas geográficas de la ciudad de Elvas. Se analizaron
76 muestras en 2018 y 82 en 2019 y se realizó un estudio
macroscópico y uno microscópico mediante diferentes análisis
coprológicos: Técnica de flutuação de Willis, utilizando una
solución saturada de azucar, técnica de sedimentación natural, y
recuento de huevos con la camara de McMaster.
Figura 2. Huevos de Ancylostoma canis observados en perros.

2018

2019

Figura 1. Gráfico de los años 2018 y 2019 donde se observan las prevalencias de parasitación en
función del área geográfica
2019

2018
Ancylostomas

Diphylidium

Toxocara

Ancylostomas

Ascaris

Figura 3. Gráfico de los años 2018 y 2019 donde se observan las prevalencias de parasitación en
función del área geográfica

Resultados
Se observó que el 8% y el 6 % de las
muestras contenían parásitos en los años
2018 y 2019, respectivamente.
En el centro histórico se observó una
mayor prevalencia de parásitos en las
heces 16,6 y 6,1 % en los años 2018 y
2019, respectivamente, frente a las zonas
menos urbanizadas, 6,3% y 0,
respectivamente (Figura 1). Las heces
presentaban una o más especies
parasitarias. De las 76 muestras en 2018,
Ancylostoma sp. fue la especie más
abundante (Figura 2) con 7,8% seguida de
Toxascaris leonina y Dipylidium sp. con
1,3%. En el año 2019, también se observó
Ancylostoma sp (3,65%) como la especie
más relevante, seguida de Ascaris sp
(2,4%) (Figura 3).
Se observó una evolución positiva del
año 2018 al 2019, mostrándose una
reducción de las heces parasitadas en el
casco histórico de 16, 6 a 6%,
respectivamente y fuera del casco
histórico de 6,3% a 0, respectivamente.

Conclusiones
1. La prevalência global registrada en este estudio en ambos años, fue inferior a otros estudios, aunque los parasitos detectados tienen un potencial zoonótico,
poniendo en riesgo la salud pública.
2. Las zonas menos urbanizadas, tienen una menor prevalencia de parasitismo, debido a que la edad más jóven influencia está ligada a una mayor
sensibilización
3.

Es esencial promover medidas higienico-sanitarias como recoger las heces, desparasitación sistemática, evitar espacios de mayor riesgo de contaminación
para evitar la transmisión feco-oral de huevos de parasitos (sensibilizacion pública).
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Metodologia

Introdução e objetivos
A dirofilariose cardiopulmonar canina (DCC) é uma doença

Foi realizado um questionário no Google

Das 409 respostas obtidas, 46% foram de tutores

parasitária causada pela Dirofilaria immitis (D. immitis), um

Forms

residentes em Olhão, 26% em Faro, 11% em Loulé

parasita que afeta principalmente o sistema cardiovascular

residentes exclusivamente no Algarve.

e

Este questionário esteve disponível em

concelhos. Observou-se que 65% dos tutores

microbiótopos o ventrículo direito, a artéria pulmonar e a veia

diferentes plataformas digitais, entre abril e

vivem num ambiente urbano e 35% vivem num

cava, produz microfilárias durante mais de 5 anos, e estas

junho de 2020.

ambiente rural, e que 42% dos animais vivem em

dos cães e gatos2.

Este nemátode apresenta como

•

Resultados

•

destinado

aos

tutores

de

cães

as

restantes

repartidas

pelos

restantes

podem estar em circulação entre 2 a 18 meses. Apresenta

•

Foram obtidas 409 respostas válidas

ambiente indoor e 39% em ambiente misto. Cerca

como

•

Realizou-se

de 58% dos tutores tem conhecimento da doença,

hospedeiros

intermediários

mosquitos

da

família

Culicidae, dos géneros Aedes, Anopheles e Culex1. Os sinais

uma

análise

estatística

descritiva

mas apenas 53% destes fazem prevenção, com

clínicos mais frequentes são intolerância ao exercício,

periodicidade anual (67%) ou mensal (10%). Os

fraqueza, dispneia, tosse, mucosas pálidas ou cianóticas,

tutores referiram 32 casos de DCC nesta amostra,

ascite e síncopes2. A gravidade da doença está diretamente

o que corresponde a uma prevalência de 7,8%. Os

relacionada com a quantidade de parasitas adultos, tempo de

Ambiente em que os cães habitam

Residência

infeção e resposta do hospedeiro. O diagnóstico da DCC é

Loulé (13%), Lagoa (7%), Albufeira, Tavira e Lagos

65%

realizado após avaliação do historial clínico, da sintomatologia

Ambiente Rural

Ambos
39%

35%

Indoor
42%

Ambiente Urbano

apresentada e do resultado de técnicas como a observação

(3%). Em 28 dos casos foi referida a aplicação de
produtos para prevenção da DCC, embora 90% das

Outdoor
19%

de microfilárias e a deteção de antigénios no sangue4. A

vezes esta aplicação seja anual. Os sinais clínicos

utilização de métodos complementares ajuda a confirmar o
diagnóstico e a determinar o grau de gravidade da doença1. A

casos ocorreram em Olhão (53%), Faro (19%),

mais observados foram o cansaço/intolerância ao

Conhecimento dos tutores sobre a DCC

exercício (69%), perda de peso (50%), fraqueza

42%

Não conhece

administração de lactonas macrocíclicas e controlo de
vetores, especialmente em zonas endémicas, diminui o risco

(45%), dispneia (34%), tosse (32%), membranas
58%

Conhece

mucosas pálidas ou cianóticas (13%), ascite (13%)

de infeção e desenvolvimento da doença1,2. A DCC é

e síncopes (5%). Em 74% dos casos foi aplicado

característica de regiões de clima húmido e quente, sendo o

um protocolo de tratamento, que teve evolução

Algarve descrito como uma região hiperendémica4.

favorável em 85% dos animais. Em 2% dos casos

Este

estudo

teve

como

objetivo

contribuir

para

a

Tutores
reconhecem a
doença

caracterização epidemiológica e estimativa da evolução da

53% realizam
prevenção

Periodicidade
67% Anual

optou-se pela eutanásia.

10% Mensal

prevalência da DCC na região do Algarve.
Mucosas pálidas ou
cianóticas (13%)

Prevalência de casos DCC foi de 7,8%

Perda de peso
(50%)

Dispneia (34%)

Tosse (32%)

Ascite (13%)
DCC
Sinais clínicos

Intolerância ao exercício
(69%)

Síncopes (5%)

Fraqueza (45%)

.

Conclusões

Numa região endémica como o Algarve ainda existe uma grande percentagem da população que desconhece
a DCC
•

Dos tutores que reconhecem a gravidade da doença e o seu potencial zoonótico, cerca de metade, não
aplicam protocolos de prevenção aos seus cães.

•

Cães com DCC

Prevenção da DCC

Periodicidade

32

28 cães

90% Anual

Verificou-se que a aplicação de produtos preventivos é muito inferior à recomendada por ESCCAP (2021).
Em regiões endémicas para DCC, a aplicação deve ser mensal.

•

Neste estudo a prevalência de DCC foi de 7,8%, inferior a 10,9% verificada por Maia et al. (2016), porém,
semelhante a outros estudos publicados.

•

Como descrito em ESCCAP (2021), também foi verificada neste estudo, maior prevalência da doença em
cães que viviam em ambiente rural maioritariamente em outdoor
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sensibilizar os tutores para a importância da prevenção da doença.
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Introdução

De entre as modalidades da fisioterapia adotadas em Medicina Veterinária, a laserterapia é a que mais se destaca, por ser uma prática indolor, não invasiva e capaz de promover

resultados positivos logo após a primeira sessão. Para atingir os efeitos descritos, é fundamental que os profissionais de saúde animal que trabalhem em laserterapia conheçam o seu
funcionamento, efetuem uma manipulação e preparação adequadas do equipamento.

Funcionamento do laser

Efeito do laser no organismo
Fotobiomodulação

Figura 2. Processo de fotobiomodulação.

Figura 1. Funcionamento do aparelho de laser.

O aparelho de laser é constituído pelo meio ativo, que contém eletrões no seu estado fundamental, por dois espelhos, sendo um totalmente refletor e outro parcialmente
refletor, por uma cavidade ótica e por uma fonte de energia, normalmente, a corrente elétrica.
É através do processo descrito na figura 1 que o feixe do laser é desencadeado, atingindo os tecidos quando emitido.
A nível celular ocorrem modificações, devido à absorção do feixe do laser pela citocromo c oxidase, enzima que intervém na cadeia respiratória das células ao transportar
oxigénio (O2), um fenómeno a que se dá o nome de fotobiomodulação. Este processo contribui para o aumento da produção de Adenosina Trifosfato (ATP), Óxido Nítrico
(NO) e Espécies Reativas ao Oxigénio (ROS) (Figura 2) e, consequentemente, melhorar o metabolismo celular e diminuir a inflamação e a dor das zonas lesionadas.

Preparação das sessões de laserterapia

Preparação do laser

Para que uma sessão de laserterapia corra da melhor forma,
devem-se seguir os seguintes passos:
No aparelho de laser (Fig. 3) devem ser introduzidos
os valores que constam no protocolo de laser
previamente preparado pelo MV. Esses valores
correspondem a:

•

•
•
•
•

•

•

Potência (W)
Energia (J)
Tempo (s)
Emissão do feixe pulsátil ou contínua

Estes valores variam conforme a patologia, a área
afetada e o tom de pele e de pelo do animal.

Caso clínico 1

♂

Cão das Montanhas dos Pirenéus, , 7 meses,
37kg
Diagnóstico: Displasia da anca
Protocolo de laser: 8 W; pulsátil;1500J na área de
cada articulação coxofemoral. Fez ainda fisioterapia
(massagens, movimentos
articulares passivos e ativos),
termoterapia, crioterapia e
eletroestimulação.
Evolução: Inicialmente, apresentava muito
desconforto quando manipulado nos membros
posteriores bem como na região pélvica,
apresentando incoordenação motora. Na última
sessão de laserterapia demonstrou dor reduzida,
tendo até saltado e corrido.

Fig. 4. Proteção ocular.

•
•

Fig. 3 Ecrã do aparelho de laser.

•

Programar o aparelho de laser com os valores indicados no
protocolo de laser;
Colocação do animal numa sala, de preferência sobre uma mesa
ou outra superfície acolchoada, com ambiente calmo e longe de
outros animais;
Tricotomia da zona sujeita a laserterapia, para que haja maior
absorção do feixe do laser;
Utilização de proteção ocular (Fig. 4), tanto o paciente como o
responsável pela realização da laserterapia;
Assegurar que as portas estão fechadas e deixar um aviso de que,
naquele espaço, está a decorrer uma sessão de laserterapia;
Anotar todas as alterações observadas bem como notas
relevantes sobre o animal.

Caso clínico 2

Caso clínico 3

Labrador Retriever, ♂, 10 meses, 23kg

Cão sem raça definida, ♂,12 anos, 10,45kg

Diagnóstico: Discoespondilite T2/T3
Protocolo de laser: 8 W; pulsátil; 1000J na região
da coluna torácica
Evolução: O paciente foi hospitalizado devido a dor
intensa, apresentando notória cifose. Após as
primeiras cinco sessões de laserterapia, houve um
alívio na posição de cifose, bem como redução
significativa do quadro de dor. No final das oito
sessões previstas, o animal já apresentava uma
postura normal e capacidade de realizar a grande
maioria das atividades do dia a dia naturalmente.

Diagnóstico: Rotura de ligamentos cruzados e
consequente atrofia muscular do MPE
Protocolo de laser: 6 W; 1200J no joelho e músculos
adjacentes
Evolução: Primeiramente, o paciente não apoiava o
membro, demonstrando bastante dor ao toque. Após a
terceira sessão de laserterapia já apoiava o membro
quando em estação e em marcha lenta. A partir da
quinta sessão já pousava completamente o membro
no chão, com maior capacidade de realizar marcha.

Considerações Finais

A gestão e acompanhamento dos pacientes cujos casos clínicos reportados neste trabalho, permitiu confirmar os benefícios desta técnica de fisioterapia em
Medicina Veterinária, à semelhança do que já se tem vindo a fazer na Medicina humana, vitando inclusivamente necessidade de intervenção cirúrgica.
Referências bibliográficas

Millis D, Saunders D (2014) Laser Therapy in Canine Rehabilitation. In Millis D, Levine D (2ª Edição). Canine Rehabilitation and Physical Therapy. Philadelphia, Elsevier, Inc: 359-378.
Pryor B, Millis D (2015) Therapeutic Laser in Veterinary Medicine. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice. Vol. 45 (1): 45-56.
Redondo M, Stephens B (2019) Veterinary Laser Therapy in Small Animal Practice (1ª Edição). Sheffield, 5M Publishing: 3-9; 14-19; 22-26; 43-44.
Shaw K, Brown L (2018) Modalities Part 2: Laser Therapy. In Tomlinson J, Goldberg M (1ª Edição). Physical Rehabilitation for Veterinary Technicians and Nurses. Hoboken, John Wiley & Sons, Inc: 231-239.

