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1 INTRODUÇÃO 

A realização do estágio supervisionado ao f inal da graduação é 

fundamental para o aluno ter contato com a realidade da área de 

atuação escolhida, adquirindo experiências prát icas visando prepará-lo 

para o mercado de trabalho.  

O estágio curricular foi realizado no setor de Diagnóstico por 

Imagem do Hospital Veterinário Clinivet,  no período de 04 de janeiro à 

12 de março de 2021, totalizando 400 horas. Durante este período foi 

possível acompanhar exames de ultrassonografia, radiograf ia e 

tomografia computadorizada, além de acompanhar a elaboração dos 

laudos dos exames acompanhados. 

O objet ivo deste relatório é apresentar o local da at ividade, a 

rotina de atendimento, descrevendo as atividades  realizadas durante o 

período de estágio supervisionado, assim como relatar um caso 

acompanhado durante o período de estágio.  
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2 DESCRIÇÃO DA UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO 

O estágio foi realizado no Hospital Veterinário Clinivet, localizado 

na Rua Holanda, número 894, bairro Boa Vista, Curit iba/Paraná  (Figura 

1). Foram 400 horas de estágio  distr ibuídas em oito horas diárias, de 

segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, supervisionado pelo Médico 

Veterinário Rodrigo Friesen, clínico geral e dermatologista  do hospital,  

além de coordenador dos estágios curriculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 –  Fachada do Hospita l Veter inár io Clin ivet .  FONTE: Clin ivet.  

 

A Clinivet se fundamenta na formação prof issional e moral de 

seus funcionários, buscando, juntamente com a estrutu ra f ísica e 

recursos tecnológicos, a excelência nos serviços prestados aos 

clientes. Com 34 anos de história, o Hospital Veterinário Clinivet é o 

primeiro hospital veterinário da América Latina a receber o título de 

“Acreditado” pela Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários 

(ABHV), sendo reconhecido pela qualidade dos serviços oferecidos.  

O hospital tem horário de funcionamento de 24 horas e possui 

ampla rot ina de atendimento, com um corpo clínico composto por 

aproximadamente 50 médicos veterinários, tendo assim, diversas 

especialidades como acupuntura, anestesiologia, cardiologia, cirurgia, 

comportamento animal, dermatologia, diagnóstico por imagem, 

endocrinologia, endoscopia, felinos, f isioterapia, gastroenterologia, 

laboratório clínico, neurologia , nefrologia, urologia, nutrição, 
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odontologia, oftalmologia, oncologia, ortopedia, reprodução e 

neonatologia. Além dos médicos veterinários  o hospital se dispõe de 

uma equipe de funcionários da recepção, enfermagem e manutenção, 

fundamentais para o adequado desenvolvimento das atividades. 

O setor de Diagnóstico por Imagem funciona com horários 

agendados entre 8h30 e 21 horas de segunda à sexta -feira e entre 9 e 

18 horas aos sábados. Após esses horários e aos domingos, o 

atendimento é na forma de plantão, a f im de dar apoio ao atendimento 

de urgência e emergência do hospital. Este setor é composto por três 

salas de exames sendo uma de ultrassonografia , uma de radiograf ia e 

uma de tomografia computadorizada. A sala de ultrassonografia  (Figura 

2), contém o aparelho de ultrassom da marca Samsung, modelo HS40 

(Coréia do Sul, 2017) com os transdutores linear (3-16 MHz), 

microconvexo (4-9 MHz) e convexo (2-8 MHz). A sala de radiograf ia 

(Figura 3) contém equipamento com hardware  de radiograf ia 

computadorizada (CR) da marca CDK e colimador modelo LDM 206 

(Diadema). A sala de tomografia (Figura 4) contém um tomógrafo de 2 

canais da marca Siemens, modelo Somatom Spirit (Alemanha), e uma 

sala de comando anexada à esta, para avaliação das imagens (Figura 

5). Há ainda a sala de elaboração de laudos, composto por dois 

computadores e aparelho da marca AGFA modelo CR30-X (Brasil) para 

fazer leitura dos cassetes do equipamento de radiograf ia (Figura 6). 
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FIGURA 2 – Sala de ultrassonografia do setor de Diagnóstico por Imagem 
do Hospital Veterinário Clinivet. 

 

 

 

FIGURA 3 – Sala de radiografia computadorizada do setor de Diagnóstico 
por Imagem do Hospital Veterinário Clinivet. 
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FIGURA 4 – Sala de tomografia computadorizada do Hospital Veterinário 
Clinivet. 

 

 

FIGURA 5 – Sala de comando anexada à sala de tomografia 
computadorizada do Hospital Veterinário Clinivet. 

 



15 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 6 – Sala de elaboração de laudos do Setor de Diagnóstico por 
Imagem do Hospital Veterinário Clinivet. 
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3 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

O estágio foi realizado no setor de Diagnóstico por Imagem, do 

período de 04 de janeiro à 12 de março de 2021, de segunda à sexta-

feira das 08h às 17 horas. Durante este período foi possível 

acompanhar três modalidades de exames como ultrassonografia, 

radiograf ia e tomografia computadorizada , desde o preparo da sala até 

o posicionamento dos pacientes,  realização do exame e a elaboração 

dos laudos. 

Os exames de ultrassonografia e radiograf ia são realizados todos 

os dias da semana, tanto de pacientes atendidos no hospital que 

necessitam de apoio diagnóstico, quanto de pacientes encaminhados 

de serviços externos apenas para a realização dos exames.  É função 

do estagiário cadastrar os pacientes nos equipamentos; receber o 

animal ou buscá-lo no internamento; auxiliar na contenção para o 

ultrassom e no posicionamento para as projeções de radiograf ias , 

nestes casos, sempre uti l izando avental e protetor de tireoide 

impregnados por chumbo para proteção radiológica ; manter a higiene 

da sala de exame após cada paciente; acompanhar, sempre que 

possível,  a elaboração dos laudos pelo médico veterinário responsável 

pelo exame; e realizar a gravação de CD com imagens dos exames, 

quando desejado pelo tutor do animal.  

Os exames de tomografia computadorizada são realizados de 

segunda-feira à sábado, sempre com agendamento prévio. Durante a 

realização deste exame é permit ido ao estagiár io acompanhar o 

posicionamento do paciente no equipamento de acordo com a região a 

ser examinada; acompanhar a realização do exame na sala de 

comando; e acompanhar a realização das reconstruções das imagens 

que são uti l izadas posteriormente para interpretação. A elaboração dos 

laudos é realizada em outro momento pelo médico veterinário, não 

sendo possível o acompanhamento.  
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3.1 CASUÍSTICA 

 

Devido à grande rotina de atendimentos que o hospital possui  

durante as 24 horas de funcionamento,  foi possível acompanhar 876 

animais, sendo a grande maioria pertencente à espécie canina (Gráfico 

1).  

 

GRÁFICO 1 –  Tota l de pac ientes acompanhados durante o estágio 
supervis ionado no Hospita l Veter inár io Clin ivet ,  de acordo com  

espéc ie e sexo.  

 

A maioria dos animais realizou mais de uma modalidade de 

exame, total izando 1.177 exames acompanhados. Destes, a maior parte 

sendo ultrassonografia, seguido de radiograf ia e tomografia, 

respectivamente (Gráfico 2).  
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GRÁFICO 2 – Total de exames acompanhados durante o estágio supervisionado 
no Hospital Veterinário Clinivet, de acordo com as modalidades de exames de 

imagem. 
 

 

A escolha da modalidade de exame de imagem é feita de acordo 

com a solicitação do médico veterinário responsável pelo paciente . 

Algumas regiões foram mais comumente avaliadas, como observado na 

Tabela 1. 
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TABELA 1 –  Modal idades de exames de imagem acompanhados durante 
o estág io supervis ionado no Hospi tal  Veter inár io Cl in ivet .  

 

Modalidade de Exame de Imagem Exames 

Ultrassonografia 

Abdominal exploratória 627 

Ocular 3 

A-fast 3 

Gestacional 2 

T-fast 1 

Radiografia 

Tórax 310 

Joelho 36 

Cervical (traqueia) 33 

Abdômen 29 

Pelve 17 

Rádio e ulna 16 

Carpo, metacarpo e falanges 12 

Cotovelo 8 

Tarso, metatarso e falanges 8 

Escápula 6 

Úmero 5 

Coluna toracolombar 4 

Fêmur 4 

Crânio 3 

Tíbia e fíbula 3 

Coluna torácica 2 

Coluna cervical 1 

Coluna lombar 1 

Tomografia 
Computadorizada 

Crânio 10 

Coluna toracolombar 9 

Tórax 7 

Abdômen 7 

Cotovelo 5 

Coluna cervical 2 

Ombro 2 

Coluna lombar 1 

Total 

 
1.177 
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O exame de imagem mais requerido durante o período de estágio 

foi o ultrassom abdominal explorató rio, o qual é possível avaliar 

diversas estruturas presentes na cavidade abdominal.  A maioria dos 

animais apresentou alteração em mais de um órgão, sendo os rins os 

mais acometidos, seguido de f ígado e vesícula bi l iar (Tabela 2).  

 

TABELA 2 –  Quantidade de alterações observadas nas estruturas abdominais 

nos exames de ultrassonografia abdominal exploratória. 
 

Estruturas avaliadas Quantidade de alterações 

Rins 378 

Fígado 306 

Vesícula biliar 250 

Bexiga 225 

Intestino 194 

Baço 169 

Glândulas adrenais 100 

Pâncreas 93 

Estômago 81 

Linfonodos 74 

Mesentério 64 

Próstata 52 

Ureter 23 

Testículos 20 

Útero e ovários 16 

Uretra 9 
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4 CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS EM PACIENTE FELINA 

Uma paciente da espécie fel ina, 6 anos de idade, sem raça 

definida, castrada, de pelagem tricolor, foi encaminhada há 8 meses 

para consulta com oftalmologista devido à nódulo em pálpebra superior 

de globo ocular direito (GOD). Com histórico de tratamento para 

esporotricose durante dois anos em outro serviço veterinário , sem 

resposta ao tratamento, a oftalmologista indicou exérese e plastia, e 

enviou a amostra para exame histopatológico , que fechou diagnóstico 

de carcinoma de células escamosas, e ainda, determinou que as 

margens estavam comprometidas . Na época não houve tratamento 

complementar. O animal faz ia tratamento oftálmico há 3 meses devido 

a úlcera de córnea neste mesmo olho, e há 50 dias foi observado 

aumento de volume periocular inferior e lateralmente ao GOD (Figura 7) 

(Anexo 1). Com isso, a paciente foi encaminhada para consulta 

oncológica devido à suspeita de recidiva de tumor periocular . Foi 

realizada então citologia do aumento de volume, confirmando neoplasia 

de origem epitelial associado a processo inf lamatório.  

 

                         

Figura 7 –  Aumento de volume per iocular in fer ior  e lateralmente ao g lobo ocular  
d ire i to de pac iente fe l ina com suspeita de recidiva de carc inoma de célu las 

escamosas.  
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Em exame físico foi observado baixo escore corporal e aumento 

de volume adjacente ao GOD. Parâmetros clínicos como f requência 

cardíaca, frequência respiratória, ausculta cardiorrespiratória, pulso, 

mucosas, temperatura e palpação de linfonodos estavam dentro da 

normalidade para a espécie. Durante avaliação ocular foi observado 

aumento de volume cutâneo em GOD aderindo ao subcutâneo, de 

superfície irregular, contornando a borda lateral, quase toda a borda 

inferior e se projetando até a borda superior, com bordos pouco 

definidos. Com auxíl io do otoscópio foi realizada avaliação dos 

condutos auditivos, e não havia sinais de  redução de diâmetro. A 

princípio foi prescrito prednisolona (0,7mg/kg) para reduzir o processo 

inf lamatório, e enrof loxacina (5mg/kg) devido a possível infecção no 

local,  ambos por via oral a cada 24 horas durante cinco dias, até o 

retorno com a médica veterinária, e foi também solicitado a realização 

dos seguintes exames complementares: hemograma, glicose, creatinina 

e alanina aminotransferase (ALT) , com resultados descritos no quadro 

abaixo (Quadro 1). 
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QUADRO 1 –  Resul tados obt idos a par t ir  dos  exames complementares sol ic i tados 

no per íodo pré-operatór io , de acordo com o laboratór io de pato logia c l ín ica do 
Hospita l Veter inár io Cl inivet .  

 

Cinco dias após a consulta a paciente retornou para nova 

avaliação, com uma diminuição do quadro inf lamatório e melhor 

definição da área tumoral. Assim, foi observado maior envolvimento do 

tumor em região inferior ao GOD até quase a borda labial.  

Após a decisão de tratamento cirúrgico,  a paciente foi 

encaminhada para o setor de diagnóstico por imagem para o 

estadiamento e planejamento cirúrgico com a realização d e radiograf ia 

de tórax, ultrassonografia abdominal e tomografia de crânio.  

Ao exame ultrassonográfico abdominal foi constatado  uma linha 

hiperecóica na junção córtico -medular em ambos os rins, 

correspondendo ao sinal da medular (Anexos 2 e 3); demais estruturas 

apresentaram características dentro da normalidade sonográfica.  

Exames Resultado Referência 

Eritrograma 

Eritrócitos (milhões/mm³) 6,94 5,0 - 10,0  

Hemoglobina (g/dL) 11,5 8,0 - 15,0 

Hematócrito (%) 32 24 - 45 

VCM (fL) 46,11 39 - 55 

HCM (pg) 16,57 12,5 - 17,5 

CHCM (%) 35,94 30 - 36 

Proteína plasmática (g/dL) 7,6 6,0 - 8,0 

Plaquetas (mil/mm³) 404 230 - 680 

Leucograma 

Leucócitos (mil/mm³) 18,4 5,5 - 19,5 

Mielócitos (/mm³) 0 0 

Metamielócitos (/mm³) 0 0 

Bastonetes (/mm³) 0 0 - 300 

Segmentados (/mm³) 14.904 2.500 – 12.500 

Eosinófilos (/mm³) 184 1 – 1.500 

Basófilos (/mm³) 0 0 - 2 

Linfócitos (/mm³) 3128 1.500 – 7.000 

Monócitos (/mm³) 184 1 - 850 

Bioquímicos 

Creatinina (mg/dL) 0,8 0,8 - 1,6 

ALT  (U/L) 275 6,0 - 83,0 

Glicose (mg/dL) 192 60,0 - 132,0 
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O exame radiográf ico de tórax não apresentou alterações dignas 

de nota, sendo negativo para presença de metástases torácicas 

passíveis de detecção pelo método (Anexos 4, 5 e 6).  

Ao exame tomográfico foi observado: formação de tecidos moles 

em região peribulbar direita,  medindo aproximadamente 33,4mm x 

30,3mm x 25,7mm, localizada em órbita, deslocando rostral e 

dorsalmente o GOD e provocando compressão lateral do globo ocular 

(Figura 8A); perda da definição da musculatura pterigoidea medial 

direita adjacente ao ramo mandibular, sendo hipoatenuante em relação 

ao lado esquerdo, porém com cápsula  hiperatenuante a envolvendo 

(Figura 8B); lesão osteolít ica focal em lâmina perpendicular do osso 

palatino (Figura 9A) e em processo frontal do osso zigomático  (Anexos 

7 e 8), com sinal de sunburst  (Figura 9B), além de perda da definição 

da musculatura periorbital . Ainda, em região de orelha média direita 

notou-se presença de conteúdo amorfo hiperatenuante com discreto 

realce de contraste, sugerindo secreção, pólipo ou até mesmo 

neoplasia (Figura 8C).  

 

 

FIGURA 8 – Cortes transversa is em janela de partes moles de exame 
tomográf ico de crânio.  A –  Presença de formação de tecidos moles  
(estre la)  causando deslocamento rostra l e dorsal  do g lobo ocular 
d ire i to e compressão lateral  consequentemente.  B –  Presença de 

h ipoatenuação do músculo pter igoideo media l d irei to (est re la) com 
cápsula h iperatenuante ao redor .  
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FIGURA 9 –  Cortes  transversa is em janela óssea de exame tomográf ico de crânio . 
A –  Presença de osteól ise (estre la) em lâmina perpendicular do osso palat ino ;  B –  

Presença de osteól ise  (estrela)  do processo f ronta l do osso zigomático ; C –  
Presença de conteúdo amorfo (estre la)  em região de ore lha média d ire ita.  

 

Em dez dias, período entre a realização da tomografia e a 

cirurgia, a paciente começou a apresentar dif iculdade de oclusão da 

cavidade oral.  

Após a realização dos exames de imagem foi optado por remoção 

cirúrgica, uma vez que não havia presença de metástase. O protocolo 

anestésico foi baseado em dexmedetomidina (4µg/kg) associado a 

metadona (0,2mg/kg), ambos por via intramuscular, no momento pré -

anestésico. A indução foi com propofol por via intravenosa (4mg/kg), e 

manutenção com isof luorano associado a infusão contínua de 

dexmedetomidina (0,5mL/kg/h). Foi realizado também bloqueio de 

nervos trigêmeo e auricular maior, guiado por ultrassom, com 

levobupivacaína 0,5%, 0,15mL/kg/ponto. A partir do terço médio de 

tempo cirúrgico a paciente apresentou bradicardia e hipotensão, não 

responsivos à prova de carga (10mL/kg/15min) com solução de ringer 

lactato. Após, foi aplicado atropina (0,05mg/kg), efedrina (0,1mg/kg) e 

mantido noradrenalina em infusão contínua (0,5µg/kg/min). Para 

analgesia pós-operatória foi inserido um soaker cateter, para injeção de 

anestésico local diretamente na região manipulada durante a cirurgia.  

Com prognóstico reservado devido invasão tumoral em tecidos 

adjacentes, a paciente foi submetida aos procedimentos de 

exenteração, maxilectomia e zigomatectomia (Figura 10A), além de 

retalho cutâneo para fechamento da ferida cirúrgica e esofagostomia 

para colocação de sonda esofágica, com o objet ivo de alimentação no 

período pós-operatório. A cirurgia teve duração de quatro horas e não 
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houve intercorrências cirúrgicas. Iniciou-se com a remoção do globo 

ocular e seus anexos, seguido de zigomatectomia e posterior 

maxilectomia, que foi realizada em terço médio (altura do primeiro pré -

molar) até a porção caudal para remoção em bloco. O múscul o 

pterigoideo estava completamente envolvido pelo tumor, assim como 

todos os músculos mediais ao ramo mandibular.  Para fechamento da 

ferida cirúrgica foi uti l izado o retalho auri cular caudal (Figura 10B). Por 

últ imo, foi inserida sonda esofágica para al imentação no período pós-

operatório.  

 

 

FIGURA 10 –  A –  Momento f inal c irúrg ico após procedimento de exenteração,  
maxilectomia e zigomatectomia em pac iente com carc inoma d e célu las  

escamosas per iorb ita l;  B –  Reta lho aur icu lar caudal real izado para 
fechamento de fer ida c irúrg ica.  

 

Logo após o procedimento cirúrgico o animal foi encaminhado 

para a UTI, onde manteve-se em infusão de noradrenalina, porém sem 

eficácia. No dia seguinte a paciente teve seu quadro evoluído para 

parada cardiorrespiratória, a qual não f oi possível sua reversão com 

as manobras de reanimação.  
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5 REVISÃO DE LITERATURA E DISCUSSÃO 

 

 

A pele é considerada o maior órgão do corpo, com uma  variedade 

de células e tecidos que podem potencialmente sofrer inf luência de  

fatores genéticos, hormonais, f ísicos ou químicos, ocasionando 

mutação e dando origem às neoplasias benignas e malignas (DOS 

SANTOS, 2018).  

O carcinoma de células escamosas (CEE),  também chamado de 

carcinoma espinocelular ou carcinoma epidermóide, é uma neoplasia de 

característica maligna que se origina nas células da epiderme que 

sofrem diferenciação para queratinócitos,  células mais abundantes da 

epiderme (GOLDSCHIMIDT, 2002; FERNANDO et al .,  2017).  

Comum em felinos, caninos, bovinos e equinos, esta neoplasia 

comumente se desenvolve nos felinos em áreas despigmentadas ou 

levemente pigmentadas, desprovidas de pelos como orelhas, plano 

nasal, lábios e pálpebras (GOLDSCHIMIDT, 2002), sendo responsável 

por dois terços dos tumores que acometem pálpebra e terceira pálpebra 

nesta espécie (MAGGS, 2008). Pode ainda acometer conjuntiva e 

órbita, sendo dif ícil estabelecer a origem primária em alguns casos 

(SONGS et al.,  2012). Essas informações corroboram com o relato, em 

que foi verif icado presença de neoplasia acometendo estruturas 

adjacentes ao globo ocular em um gato com pelagem branca ao redor. 

Esta neoplasia possui três formas de apresentação clínica, 

podendo ser na forma de massas fungiformes, papilas ou escamas. 

Podendo apresentar em associação a massa, áreas de alopecia, 

edema, eritema, crostas e presença de úlcera (GROSS, 2009). Lesões 

semelhantes são comuns na esporotricose, doença fúngica comum em 

felinos e que acomete região de face  (DE LIMA BARROS, 2011), 

podendo ser confundida com CEE como observado neste relato. 

Assim como em outras neoplasias, a etiologia ainda é 

desconhecida, porém, a causa mais aceita entre autores é a exposição 

à luz ultravioleta. A exposição excessiva e crônica aos raios solares 

provoca at ivação de vias inf lamatórias, alteração do sistema 
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imunológico e lesão do ácido desoxirribunocléico (DNA) das células , 

tendo a mutação como consequência (RODASKI & WERNER, 2009 ; 

KRAEGEL & MADEWELL, 2004). Uma lesão que é induzida por 

radiação solar e muitas vezes precede o CEE é a queratose actínica,  

lesão que ocorre em região despigmentada e com ausência de pelos, 

na forma de eritema, alopecia, descamação, ressecamento e 

hiperceratose (RODASKI & WERNER, 2009).  

Há outros fatores que podem ocasionar o desenvolvimento de 

CEE, como por exemplo queimaduras, infecções por papilomavírus, 

infecções crônicas,  doenças que possam causar despigmentação da 

pele e progressão do carcinoma de células escamosas multicêntrico in 

situ  (carcinoma bowenoide in situ ). Além disso, anormalidades no gene 

supressor de tumor p53 também podem ser um fator causador da 

doença, uma vez que essa mutação foi identif icada em 53% dos CEE 

cutâneos em felinos (RODASKI & WERNER, 2009; GROSS, 2009). 

Não há predisposição racial e sexual do CEE (ROSOLEM et al,  

2012), porém, nos estudos de Siqueira (2011) e Kimura (2012) foram 

observadas prevalência maior dos casos em fêmeas, considerando a 

espécie felina.  

Apesar de ser um tumor de característica invasiva, inf i ltrat iva e 

prol iferativa localmente, possui baixo potencial metastát ico (ESPLIN et 

al., 2003), migrando para os l infonodos regionais, pulmões e ossos 

respectivamente, quando ocorre (KRAEGEL & MADEWELL, 2004).  

Segundo Guérios et al (2003), há possibi l idade de destruição óssea dos 

ossos frontal, maxilar, palato e zigomático, em casos em que a 

localização do CEE é em plano nasal. O mesmo foi observado neste 

caso, em que houve destruição de porções dos ossos palato e 

zigomático direito, devido a invasão tumoral localizado ao redor da 

órbita.  

É de extrema importância chegar ao diagnóstico correto e de 

forma precoce, principalmente em casos de neoplasia . Quanto mais 

precocemente chegar ao diagnóstico, menos invasivo está o tumor e 

mais rápido inicia-se o tratamento, tendo então, um melhor prognóstico  

(KLOPFLEISCH, 2016; WITHROW, 2007). A paciente deste caso 
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demorou dois anos para ter o diagnóstico de CEE, o que atrasou o 

início do tratamento correto  e contribuiu para invasão tumoral em 

tecidos adjacentes. 

O diagnóstico consiste em um conjunto de exames. É necessário 

a avaliação do aumento de volume através de exame físico, exames de 

imagem para avaliação de presença de metástase ou invasão em 

tecidos adjacentes, exame citológico para análise de células presentes 

no tumor, e o exame histopatológico da lesão, em que é possível 

analisar o tecido neoplásico e adjacente, verif icando se há invasão 

tecidual e chegando no diagnóstico definit ivo (RASKIN & MEYER, 2003; 

JERICÓ et al ., 2015). Além disso, é atribuído ao exame histopatológico 

determinar as margens do tumor após excisão cirúrgica, a f im de 

analisar se houve remoção com adequada margem de segurança, 

evitando recidiva tumoral (WHITLEY, 2009). 

Para definir o tratamento adequado e determinar o prognóstico é 

necessário o estadiamento tumoral,  que consiste na avaliação do 

comprometimento orgânico frente à neoplasia. O estadiamento é feito 

de acordo com a Classif icação TNM, em que a letra T é determinada  

com base no tamanho do tumor, N é a inf i ltração da ne oplasia em 

linfonodos regionais e M é a presença de metástase em órgãos 

distantes (KRAEGEL & MADEWELL, 2004).   

Para determinar o TNM é imprescindível a realização dos exames 

de imagem. A ultrassonografia abdominal permite a avaliação dos 

órgãos e linfonodos presentes na cavidade abdominal, verif icando 

presença de metástases ou outras comorbidades que podem inf luenciar 

a escolha da terapêutica. O sinal da medular evidenciado nos rins ao 

exame ultrassonográfico é uma linha hiperecogênica na junção córtico -

medular, decorrente do depósito de cálcio nos túbulos renais. Este 

sinal pode ser encontrado em gatos com necrose tubular aguda, nef rite 

intersticial crônica, vasculi te piogranulomatosa decorrente da peritonite 

infecciosa felina (PIF), leptospirose e também em gatos sadios 

(DEBRUYN et al. ,  2012), podendo ser apenas um achado de exame 

caso não houver outros sinais indicativos de doença renal (KEALY, 

2012), como neste relato. 
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A radiograf ia torácica, feita em três projeções (laterolateral 

direita, laterolateral esquerda e ventrodorsal),  é util izada para 

avaliação de l infonodos torácicos e verif icação de presença de 

metástase pulmonar, uma vez que é comum neoplasias malignas 

provocarem metástase em pulmão (HAWKINS, 2006). O principal 

exame realizado na rotina para detecção de metástase pulmonar é a 

radiograf ia em tripla exposição. Entretanto, a não visualização de 

nódulo neste exame não exclui a ocorrência de metástase (SOAVE et 

al., 2008). Segundo Thrall (2019), a radiograf ia é capaz de detectar 

nódulos a partir de 7-9mm de diâmetro, porém quando mineralizados se 

tornam visíveis a um diâmetro menor, devido a maior absorção dos 

raios X.  

O exame de tomografia computadorizada apresenta maior 

sensibil idade em relação à radiograf ia, tanto para determinar o 

estadiamento quanto para analisar a extensão do tumor e realizar o 

planejamento cirúrgico com margens seguras (KRAEGEL & 

MADEWELL, 2004),  uma vez que é possível formar imagens com cortes 

em três planos (dorsal, sagital e transversal), de diferentes espessuras 

e sem sobreposição das estruturas (ASSHEUER, 1997). As 

reconstruções tr idimensionais permitem uma avaliação mais detalhada 

e precisa das lesões, possibil i tando a verif icação de margens e 

comprometimento tecidual em casos de neoplasia , além de avaliação 

do suprimento vascular através da injeção do meio de contraste  

(MATTOON & BRYAN, 2013). No caso relatado, a tomografia de crânio 

foi essencial para melhor entendimento do comprometimento tecidual 

provocado pela neoplasia, permitindo assim, melhor visualização da 

extensão tumoral assim como melhor p lanejamento e abordagem 

cirúrgica. Apesar de maior sensibi l idade, não foi realizado tomografia 

complementar de tórax para confirmação da ausência de metástases 

torácicas.  

De acordo com os exames de imagem realizados e com base no  

estadiamento clínico de neoplasias cutâneas de origem epidérmica  

(KRAEGEL & MADEWELL, 2004), o tumor deste relato foi class if icado 

em T4N0M0, ou seja, havia invasão de estruturas adjacentes ao tumor 
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como músculos e ossos, havia ausência de envolvimento de linfonodos 

regionais e ausência de metástase em demais órgãos . 

Em pacientes com neoplasia é comum observar presença de 

leucocitose no exame de hemograma, principalmente por neutrof il ia, 

devido ao processo inf lamatório presente na região (KRAEGEL & 

MADEWELL, 2004). No leucograma deste caso foi observado aumento 

de neutróf ilos segmentados acima do valor de referência, porém sem 

apresentar leucocitose no momento do exame.  Esse aumento pode ser 

decorrente do processo inf lamatório provocado pela neoplasia,  

estresse no momento de colheita do sangue, ou uso de cort icoide por 

cinco dias antecedentes ao exame (LAURINO et al., 2009).   

 A ALT é uma enzima hepato-específ ica em cães e gatos, presente 

no citoplasma dos hepatócitos, porém também pode ser detectada em 

musculatura esquelética e cardíaca (ALISSON, 2015). No exame de 

sangue foi observado aumento desta enzima maior que 3 vezes o valor 

l imite superior, indicando lesão hepática, muscular ou até mesmo 

hipóxia (ALISSON, 2015; PAIXÃO, 2005). Ao exame ultrassonográfico 

abdominal não foi visualizado alteração em fígado que pudesse indicar 

hepatite tóxica, hepatite infecciosa ou congestão hepática. Contudo, ao 

exame tomográfico de crânio foi identif icado alteração na musculatura 

pterigoidea medial devido invasão tumoral.  

 Algumas neoplasias são capazes de produzir o fator de 

crescimento insulino-símile-2 (IGF-2), responsável por aumentar a 

util ização de glicose pelo organismo causando hipoglicemia como 

consequência (KRAEGEL & MADEWELL, 2004). A paciente deste caso 

apresentou hipergl icemia de 192 mg/dL. Essa glicemia pode indicar 

estresse pela contenção no momento da colheita do sangue, ocorr ência 

de comorbidade orgânica, como por exemplo Diabetes Mell itus 

(REUSCH et al.,  2010), consequência do uso de cort icoide cinco dias 

antecedentes à realização do exame (LAURINO et al., 2009), ou fase 

inicial da síndrome da resposta inf lamatória sistêmica (SIRS) (PAIXÃO, 

2005).  

As lesões podem ser tratadas por meio de cirurgia, crioterapia, 

quimioterapia (tópica, intralesional ou sistêmica), radioterapia, 
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eletroquimioterapia ou terapia fotodinâmica, podendo ter associação. 

Por ter baixo potencial metastát ico, as modalidades cirurgia e 

crioterapia são comumente escolhidas, principalmente quando o tumor 

é superf icial e não-invasivo (BARROS, 2008; FERREIRA, 2006).  

Devido ao potencial de invasão tecidual, é comum recidiva local 

após a remoção cirúrgica (SCHIMIDT et al.,  2005). Isto confirma a 

recidiva no caso relatado, em que foi realizada apenas a remoção 

cirúrgica no primeiro momento em que o tumor se apresentava na forma 

de nódulo, sem associação à outra terapia, mesmo com detecção de 

margens comprometidas em exame histopatológico.  

A quimioterapia de forma sistêmica é util izada de forma paliativa 

em casos de lesões metastáticas (FERREIRA, 2006), e acaba não 

sendo muito ef icaz, uma vez que os fármacos comumente uti l izados no 

tratamento em cães e no homem não são considerados seguros para o 

gato. Esses fármacos seriam o 5-f luoraci l, que apresenta risco de 

neurotoxicidade, e a cisplat ina que pode causar edema pulmonar agudo 

fatal (RUSLANDER et al., 1997). A quimioterapia quando aplicada  

intralesional promove alta concentração do fármaco na região, sendo 

indicada em tumores não-cirúrgicos (KRAEGEL & MADEWELL, 2004).  

A radioterapia é escolhida em casos de tumores primários, 

localizados e avançados, em que a remoção cirúrgica não é possível 

(CUNHA, 2007).  A eletroquimioterapia tem o objetivo de aumentar a 

absorção dos agentes quimioterápicos dentro das células neoplásicas 

por meio de pulsos elétr icos permeabil izantes , sendo indicada em 

casos avançados de CEE (SPUGININI, 2014).  A terapia fotodinâmica é 

indicada em carc inomas pequenos e minimamente invasivos, e consiste 

em induzir citotoxicidade através da produção de radicais l ivres pela 

associação de uma fonte de luz, agente fotossensibil izador e oxigênio 

molecular (FERREIRA, 2006).  

 Em casos de extenso carcinoma periocular, uma técnica cirúrgica 

a ser considerada é a exenteração, que consiste na remoção cirúrgica 

do globo ocular juntamente com as estruturas adjacentes, como 

músculos oculares, terceira pálpebra, tecido adiposo periocular e 

pálpebra (LITTLE, 2012; SLATTER, 2005).  Uma das complicações 
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esperadas no período pós-operatório seria a produção de seroma 

devido ao espaço morto originado na região  (GELLAT, 1998).  

A maxilectomia direita foi realizada devido  ao comprometimento 

da musculatura pterigoidea medial,  sendo necessário associar a técnica 

de zigomatectomia para garantir margens seguras. As complicações 

esperadas eram sangramento no período trans -operatório, epistaxe e 

inchaço incisional (MARTANO, 2018). Além disso,  a paciente poderia 

apresentar no período pós-operatório neurite transitória  secundária à 

manipulação, lesão em articulação temporomandibular  devido à 

ressecção do músculo pterigoideo medial  e ref lexo maxilo-mandibulo-

cardíaco ou tr igêmico-cardíaco (RTC). Segundo a l i teratura humana 

(SCHALLER et al. ,  2009), o RTC é consequência da manipulação de 

terminações nervosas do nervo trigêmeo em região de órbita, maxila e 

mandíbula, resultando em bradicardia, hipotensão e apneia de forma 

súbita, semelhante ao que a paciente relatada apresentou durante e 

após o procedimento cirúrgico.  

O defeito da ferida cirúrgica era extenso e não havia 

possibil idade de oclusão primária, sendo optado então por fazer retalho 

cutâneo em padrão axial auricular caudal. As complicações pós-

operatórias esperadas eram deiscência de sutura, formação de seroma, 

hematoma, edema e necrose (ANGELI et al ., 2006). Devido à evolução 

da paciente, não foi possível acompanhar a ocorrência ou não das 

complicações pós-operatórias.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

A realização do estágio no seto r de Diagnóstico por Imagem 

permitiu o aprimoramento dos conhecimentos adquiridos durante a 

graduação, conhecendo afundo os equipamentos uti l izados para a 

realização dos exames de imagem, assim como o posicionamento 

correto de cada exame e a interpretação.  

O carcinoma de células escamosas é uma neoplasia maligna de 

alta frequência em felinos, com baixo potencial metastático, porém 

agressivo localmente. Animais de pelagem branca devem evitar 

exposição solar em excesso, a f im de não desenvolverem este tumor. O 

prognóstico e tratamento são determinados de acordo com a 

precocidade de diagnóstico, através da realização de exames 

laboratoriais e de imagem. Cada vez mais os exames de imagem se 

tornam fundamentais para a determinação da terapeuta e prognóstico.  

O caso acompanhado e relatado neste relatório mostrou que a falha 

inicial no diagnóstico, primeiramente como esporotricose e, 

posteriormente com técnica cirúrgica falha, foram determinantes para a 

evolução da doença e piora no prognóstico. O uso da tomografia 

computadorizada do crânio, associada aos demais métodos de 

diagnóstico por imagem como a radiograf ia de tórax e ultrassonografia 

de abdômen, foram cruciais para o correto estadiamento tumoral e com 

isso, a correta escolha no tratamento e condução do caso.  
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ANEXOS 

Anexo 1 –  Imagem 3D de exame tomográf ico de crânio em que há presença de 
aumento de volume em região per iocular  di re i ta,  devido a formação de tec idos  
moles em região per ibulbar.  
 

 

 

Anexo 2 –  Presença do s inal  da medular  em r im esquerdo,  no exame pré -operatór io 
de ul trassonograf ia abdominal .  
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Anexo 3 –  Presença do s inal  da medular  em r im dire i to, no exame pré -operatór io de 
u ltrassonograf ia abdominal.  
 

 

 

 

Anexo 4 –  Projeção latero latera l  esquerda de exame pré -operatór io radiográf ico de 
tórax.   
 

 

 

 

 



41 

 

 

Anexo 5 –  Projeção laterolatera l d ire i ta de exame pré -operatór io radiográf ico de 
tórax.  
 

 

  

Anexo 6 –  Projeção ventrodorsal de exame pré -operatór io radiográf ico de tórax.  
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Anexo 7 –  Imagem 3D de exame tomográf ico de crânio em que é possível  observar ,  
em latera l  esquerda,  processo f ronta l do osso zigomát ico sem alterações.  
 

 

 

 

Anexo 8 –  Imagem 3D de exame tomográf ico de crânio em que é possível  observar ,  
em latera l  d ire ita, destru ição do processo f ronta l do osso z igomát ico.  
 

 
 


