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1 INTRODUÇÃO 

 

Este relatório tem como objetivo demonstrar as atividades realizadas durante o 

estágio curricular obrigatório e a casuística acompanhada, assim como descrever o 

local e as instalações do ambiente onde ocorreu. Além disto, relatar um caso clínico 

acompanhado durante o período de estágio. 

O estágio curricular obrigatório foi realizado no período de 06 de janeiro à 16 

de março de 2021, totalizando 400 horas, no Hospital Veterinário Clinivet, em Curitiba 

- Paraná. O estágio foi realizado de segunda à sexta-feira, iniciando às 8 horas e 

finalizando às 17 horas, sendo que em alguns dias esse horário era extrapolado. O 

local de estágio foi escolhido devido à alta casuística, por oferecer atendimento em 

variadas especialidades e profissionais altamente qualificados, possuir ampla 

infraestrutura e equipamentos de alta tecnologia. Os setores em que o estágio foi 

realizado, foram em clínica médica (200 horas) e em cirurgia (200 horas), e as 

atividades foram supervisionadas pelo médico veterinário Rodrigo Friesen, 

responsável pelos estagiários neste hospital.  

Com a realização do estágio no setor de clínica médica foi possível conhecer a 

rotina clínica dos médicos veterinários de diferentes especialidades, assim como 

acompanhar as tomadas de decisão, o convívio com o cliente e paciente, e ainda, os 

protocolos terapêuticos utilizados.  

No setor de cirurgia, pôde-se acompanhar a realização de procedimentos 

cirúrgicos e também atuar como auxiliar cirúrgica e de instrumentação, monitorar o 

paciente e realizar curativos pós-cirúrgicos. Dessa forma, foi possível obter novos 

conhecimentos e experiências, aperfeiçoando as habilidades inicialmente 

desenvolvidas durante a graduação.  

Pode-se destacar muitos casos clínicos acompanhados do início à resolução, 

mas um caso foi selecionado como objeto de estudo e relato, um sarcoma de 

aplicação em felino doméstico.  
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2 DESCRIÇÃO DA UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO 

 

O estágio foi realizado na Clinivet (Figura 1), que é um hospital veterinário e 

centro de diagnóstico situado na rua Holanda, 894 - Boa Vista. CEP: 82540-040. 

Curitiba/PR, Brasil. Website: www.clinivet.com.br. Telefone: (41) 3257-4326. 

 

Figura 1 – Fachada do Hospital Veterinário Clinivet, Curitiba-PR. 
Fonte: Google (20/01/2021) 

 

O hospital foi fundado em 18 de março de 1987 pelo médico veterinário 

Marcelus Natal Sanson, com a proposta de oferecer serviços diferenciados durante 

24 horas por dia e com recursos tecnológicos semelhantes aos da medicina humana. 

O hospital é referência no âmbito da medicina veterinária, e conta com uma equipe de 

mais de 100 colaboradores, entre médicos veterinários, enfermeiros, estagiários, 

auxiliares de limpeza, secretárias e funcionários do setor administrativo. 

A todo momento há médicos veterinários disponíveis para pronto atendimento 

de emergências, consultas generalistas e também diversas especialidades. O hospital 

oferece diferentes serviços de atendimento, dentre eles internamento 24 horas, 

hemoterapia, patologia clínica, imaginologia contendo radiografia, ultrassonografia e 

tomografia, e também dispõe de endoscopia.  E ainda, para melhor suporte ao 

paciente e tutor na clínica médica são disponíveis inúmeras especialidades como, 

fisioterapia, endocrinologia, dermatologia, oncologia, neurologia, ortopedia, 

cardiologia, oftalmologia, nefrologia, pneumologia, odontologia e gastroenterologia. 

Além disso, dispõe de clínica cirúrgica, para cirurgias emergenciais, de urgência ou 

eletivas e, anestesiologia veterinária.  
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Além da estrutura oferecida aos clientes, a Clinivet dispõe de um auditório para 

ofertar cursos e treinamentos para a equipe, refeitório e vestiários. 

Os clientes que chegam ao hospital para atendimento clínico, cirúrgico, em 

situação de emergência ou para exames complementares, são recepcionados pelas 

atendentes que realizam abertura de ficha clínica (que contém a resenha do paciente) 

e pesam os animais. Um médico veterinário é designado para o atendimento daquele 

paciente e, então ambos cliente e paciente são encaminhados para as áreas 

específicas que serão descritas a seguir. 

 

2.1 SETOR DE CLÍNICA MÉDICA 

 

O espaço destinado ao atendimento clínico é composto por diversos ambientes, 

sendo eles: consultórios, setor clínico, internamento, sala de coleta e sala de alta 

médica. 

 

2.1.1 Consultórios 

 

O hospital dispõe de 10 consultórios para os atendimentos (Figura 2), sendo 

cinco destes localizados no andar térreo e cinco no primeiro andar. Em cada 

consultório há uma mesa para examinar o paciente, um computador para o clínico 

fazer anotações referentes ao caso, uma pia com armário para armazenar 

desinfetantes e produtos de antissepsia, e ainda cadeiras para maior comodidade do 

cliente.  

 

Figura 2 - Consultório de Clínica Geral (2A) e Consultório de Felinos 

(2B) do Hospital Veterinário Clinivet, Curitiba-PR (25/01/2021) 
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Todos os consultórios pertencentes ao térreo são destinados preferencialmente 

para atendimento de clínica geral, em contrapartida os do primeiro andar são 

utilizados preferivelmente para atendimentos de especialidades. Nos consultórios de 

especialidades, há um utilizado exclusivamente para felinos, outro para cardiologia, 

um para endocrinologia, outro para vacinação e um para oftalmologia. A única 

diferença existente no consultório de oftalmologia é a iluminação, sendo que para 

realização do exame físico específico, o local precisa estar mais escuro. No 

consultório destinado exclusivamente para vacinação, o ambiente é climatizado e há 

um refrigerador com controle termostato utilizado para refrigeração das vacinas. No 

consultório específico para cardiologia há uma mesa de procedimento, um aparelho 

de eletrocardiografia, um aparelho de ecocardiografia (Affiniti® 50), um televisor que 

permite a transmissão em tempo real do exame ecocardiográfico, para facilitar a 

visualização para o cliente, também um computador para realização de laudos e uma 

pia com armário.   

 

2.1.2 Internamento 

 

No setor de internamento existem seis ambientes, sendo eles: unidade de 

terapia intensiva (UTI), onde ficam os cães e gatos em estado crítico que necessitam 

de acompanhamento em tempo integral; unidade de terapia semi-intensiva (UTSI), na 

qual permanecem os animais em estado não emergencial mas que necessitam de 

acompanhamento em alta frequência; internamento geral de cães (Figura 3), onde 

ficam os cães de porte pequeno à médio com quadros de baixa e média complexidade 

e pós cirúrgicos simples; internamento de felinos (Figura 4A), no qual permanecem 

exclusivamente felinos, com quadros também de baixa e média complexidade; 

internamento de cães de grande porte (Figura 4B), no qual permanecem os animais 

de porte grande e gigante com quadros de baixa complexidade e pós cirúrgico 

simples; e por fim o isolamento, onde são alojados pacientes portadores de doenças 

infectocontagiosas. Todos estes ambientes possuem acompanhamento 24 horas de 

médicos veterinários, enfermeiros e estagiários, os quais dividem-se em turnos.  
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Figura 3 – Internamento geral de cães do Hospital Veterinário 
Clinivet, Curitiba-PR (25/01/2021) 

 

 

Figura 4 - Internamento de felinos (4A) e Internamento de cães de 
grande porte (4B) do Hospital Veterinário Clinivet, Curitiba-PR 

(25/01/2021) 
 

2.1.3 Sala de coleta 

 

Neste ambiente são realizadas as coletas de sangue dos animais 

hospitalizados ou não e, procedimentos de baixa complexidade. No local existem duas 

mesas de procedimento, uma balança de pesagem, uma pia e um armário que contém 

agulhas, seringas, tubos de coleta, equipos e frascos de fluidos. 

 

2.1.4 Sala de alta médica 

 

Este espaço é destinado à conversa com o cliente, é onde o médico veterinário 

comunica as condições do paciente, explica sobre procedimentos realizados e 

também, realiza a alta médica.  
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2.2 SETOR DE CIRURGIA 

 

Ao entrarem no setor de cirurgia, os animais são acondicionados em gaiolas 

localizadas na sala pré-cirúrgica, onde são avaliados pelos anestesistas e cirurgiões, 

e então recebem a medicação pré-anestésica. Nesta área, também são alojados após 

finalização da cirurgia, para a recuperação anestésica e pós cirúrgico imediato, assim 

quando estão totalmente recuperados são encaminhados para a ala de internamento 

específica para tamanho, espécie e condição clínica. Ainda neste local, há um 

computador para que os médicos veterinários possam verificar os prontuários e 

checar exames dos pacientes, armários para armazenagem de equipamentos 

cirúrgicos, e duas mesas de procedimento. Além disso, há um estoque que contém 

todos os materiais necessários para realização das cirurgias, assim como agulhas, 

seringas, frascos de coleta e materiais para realização de curativos pós-cirúrgicos. 

Também, neste recinto são embalados os instrumentais cirúrgicos e demais 

equipamentos que necessitam de esterilização.  

Para a preparação da equipe, há um vestiário para que possam colocar o 

pijama cirúrgico, sapatilhas descartáveis, touca e máscara. Neste local, existem 

armários individuais para membros da equipe armazenarem seus pertences. 

Antes de adentrar os centros cirúrgicos, existe um expurgo onde são 

higienizados e armazenados todos os materiais cirúrgicos, uma pia e uma autoclave, 

e neste local também há um espaço para realização de antissepsia e paramentação. 

Para a realização das cirurgias, o hospital possui dois centros cirúrgicos (Figura 

5), sendo que a sala maior é utilizada para cirurgias mais complexas e em animais de 

maior porte. Em cada centro cirúrgico, há mesa cirúrgica, uma mesa auxiliar para os 

materiais estéreis, um carrinho com monitor multiparamétrico e anestésicos e, uma 

mesa para acondicionar produtos de antissepsia, seringas, agulhas e fios. No centro 

cirúrgico maior existe um equipamento de ultrassonografia e um arco cirúrgico de raio-

x dinâmico (fluoroscopia), utilizados para realização de imagens durante o 

transoperatório. 
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Figura 5 – Centros Cirúrgicos do Hospital Veterinário Clinivet, Curitiba-
PR (25/01/2021) 

 

2.3 SETOR DE EXAMES COMPLEMENTARES 

 

Diferentes exames complementares são passíveis de serem realizados no 

hospital como, ultrassom abdominal, radiografia, tomografia, endoscopia e ainda 

exames laboratoriais. 

Os exames são solicitados pelos clínicos para auxiliar no diagnóstico das 

afecções ou para fazer o acompanhamento do estado de saúde do paciente. Sendo 

assim, o médico veterinário avalia o paciente e a necessidade do exame 

complementar, e caso seja um paciente em atendimento emergencial a realização dos 

exames é priorizada e repetida durante o internamento, se necessário. Para casos 

não urgentes, o cliente fará o agendamento do exame de imagem mediante requisição 

fornecida pelo médico veterinário. 

Já para a coleta de exames laboratoriais não é necessário agendar horário, 

visto que são coletados por enfermeiros que estão disponíveis a todo momento, 

contudo, somente são realizados mediante requisição do médico responsável. 

 

3 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

3.1 SETOR DE CLÍNICA MÉDICA 

 

No setor de clínica médica foram acompanhadas consultas de clínica geral e 

especialidades, avaliação de pacientes internados e acompanhamento de pequenos 
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procedimentos como curativos, coletas de materiais biológicos, acessos venosos e 

aplicação de medicações, ou mesmo atuando como observador. 

 
3.1.1 CASUÍSTICA ACOMPANHADA  
 

Na totalidade, foram realizadas 200 horas de estágio no setor de clínica médica. 

Com isso foi possível acompanhar o atendimento de 196 pacientes, sendo que destes 

foram 108 consultas, 67 retornos, 14 internações e 7 procedimentos. Dos animais 

atendidos 172 (87,8%) eram da espécie canina e 24 (12,2%) eram felinos. A casuística 

geral acompanhada será demonstrada nos gráficos e tabelas a seguir. 

 

Gráfico 1 - Estatística referente aos 196 procedimentos acompanhados no setor de clínica 
médica do Hospital Veterinário Clinivet (Curitiba-PR) durante o período de 
06/01/2021 até 16/03/2021, dividida por sistema acometido e especialidade. 

 

 

Tabela 1 – Casuística acompanhada no setor de clínica médica do Hospital Veterinário Clinivet 
(Curitiba-PR), no período de 06/01/2021 até 16/03/2021. Relação de casos atendidos de 
acordo com o sistema acometido/especialidade, o motivo do atendimento, a espécie e o 
número de animais. 

 

Sistema Acometido/ Especialidade 
Motivo do atendimento 

Cães Gatos Total 

Sistema Tegumentar    

Farmacodermia 1 1 2 

Dermatite alérgica à saliva da pulga 4 0 4 

Dermatofitose 1 1 2 

Dermatite atópica 16 1 17 

Lúpus eritematoso discoide 2 0 2 

Piodermite 4 0 4 

Dermatite úmida aguda 3 0 3 
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Granuloma inflamatório interdigital 2 0 2 

Papiloma perilabial 1 0 1 

Otite 10 1 11 

Granuloma leproide 1 0 1 

Otohematoma 1 0 1 

Pênfigo foliáceo 1 0 1 

Acne 1 0 1 

Reação ao fio de sutura 1 0 1 

Fratura de unha 1 0 1 

Curativo 1 1 2 

Fibrohistiocitoma maligno 0 1 1 

Hemangiossarcoma 2 0 2 

Sistema Genitourinário    

Urolitiase 1 0 1 

Cistite 1 1 2 

Doença renal crônica 5 4 9 

Piometra 1 0 1 

Gestação 1 0 1 

Pseudociese 2 0 2 

Leiomioma 1 0 1 

Sistema Digestório    

Gastroenterite 4 1 5 

Colite 3 0 3 

Colangite 2 0 2 

Pancreatite 2 1 3 

Gastrite 2 0 2 

Corpo estranho 2 0 2 

Enterite 1 3 4 

Hepatite 0 1 1 

Saculite crônica 2 0 2 

Intoxicação por organofosforados 1 0 1 

Intoxicação por diclofenaco potássico 1 0 1 

Linfoma intestinal 0 2 2 

Avaliação pós-operatória 2 0 2 

Remoção de pontos 1 1 2 

Fratura mandibular 2 0 2 

Periodontite 1 0 1 

Avaliação pós-operatória 3 1 4 

Fratura dentária 1 0 1 

Sistema Respiratório    

Pneumonia 2 0 2 

Broncomalácia 1 0 1 

Laringite 1 0 1 

Colapso de traqueia 2 0 2 

Neoplasia intranasal* 1 0 1 

Edema pulmonar 1 0 1 
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Bronquite 0 1 1 

Sistema Nervoso    

Encefalopatia hepática 1 0 1 

Síndrome vestibular 1 0 1 

Tumor intracraniano* 2 0 2 

Encefalite 1 0 1 

Mielomalacia 1 0 1 

Concussão cerebral 1 0 1 

Doença do disco intervertebral 1 0 1 

Distúrbio cognitivo 2 0 2 

Síndrome de horner 1 0 1 

Sistema Endócrino    

Hiperadrenocorticismo 6 0 6 

Sistema Cardiovascular    

Bloqueio atrioventricular de 2º grau 1 0 1 

Dirofilariose 1 0 1 

Sistema Músculo-esquelético    

Displasia coxofemoral 2 0 2 

Artrite 2 0 2 

Avaliação pós-operatória 1 0 1 

Luxação de patela 1 0 1 

Fratura 2 0 2 

Sistema Oftálmico    

Úlcera de córnea 6 0 6 

Glaucoma 1 0 1 

Proptose do globo ocular 1 0 1 

Atrofia progressiva de retina 1 0 1 

Sequestro corneano 0 1 1 

Medicina Preventiva    

Vacinação 17 2 19 

Microchipagem 1 0 1 

Check-up 6 0 6 

Atestado de saúde 2 0 2 

Doenças Infecciosas    

Erliquiose 1 0 1 

(*) A esclarecer 

 

3.2 SETOR DE CIRURGIA 

 

No setor de cirurgia, pôde-se observar a condução clínico-cirúrgica do paciente, 

atuar na preparação dos pacientes para as cirurgias e monitoração pós-cirúrgica 

imediata. Além disso, foi possível acompanhar a realização de procedimentos 

cirúrgicos, auxiliar na seleção dos materiais cirúrgicos necessários para cada 



18 
 

   

 

procedimento, atuar como auxiliar cirúrgica e de instrumentação, ou mesmo, apenas 

como observador. 

 

3.2.1 Casuística acompanhada 

 

Na totalidade, foram realizadas 200 horas de estágio no setor de cirurgia e, com 

isso foi possível acompanhar 163 cirurgias, sendo que destas 141 (87,0%) foram em 

cães e 21 (13,0%) foram em gatos. A casuística geral acompanhada será 

demonstrada nos gráficos e tabelas a seguir. 

 

Gráfico 2 - Estatística referente aos 163 pacientes acompanhados no setor de cirurgia 
do Hospital Veterinário Clinivet (Curitiba-PR) durante o período de 
06/01/2021 até 16/03/2021, dividida por sistemas anatômicos. 

 
 

 
 

Tabela 2 – Casuística acompanhada no setor de cirurgia do Hospital Veterinário Clinivet (Curitiba-PR), 
no período de 06/01/2021 até 16/03/2021. Relação de casos atendidos de acordo com a 
anatomia sistêmica, o procedimento realizado, a espécie e o número de animais. 

 

Anatomia Sistêmica 
Procedimento realizado 

Cães Gatos Total 

Sistema Tegumentar    

Exérese de papiloma labial 1 0 1 

Exérese de cisto sebáceo 1 0 1 

Criocirurgia 1 0 1 

Ablação unilateral de conduto auditivo 2 0 2 

Mastectomia 9 0 9 

Exérese de lipoma 2 0 2 

Exérese de mastocitoma 3 0 3 

Exérese de carcinoma espinocelular 1 1 2 
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Exérese de adenocarcinoma de células 
hepatoides 

2 0 2 

Exérese de hemangioma 1 0 1 

Eletroquimioterapia 1 1 2 

Exérese de fibrohistiocitoma maligno 0 1 1 

Sistema Respiratório    

Toracotomia exploratória 0 1 1 

Lobectomia pulmonar 1 0 1 

Sistema Músculo-esquelético    

Osteossíntese 4 0 4 

Artrodese 1 0 1 

Colocefalectomia 1 1 2 

TPLO 6 0 6 

Amputação de membro 1 0 1 

Remoção de placa óssea 3 0 3 

Sistema Oftálmico    

Enucleação 2 0 2 

Blefaroplastia 1 1 2 

Facoemulsificação 1 0 1 

Sepultura de glândula de 3ª pálpebra 1 0 1 

Sistema Nervoso    

Hemilaminectomia 6 0 6 

Ventral slot 2 0 2 

Sistema Genitourinário    

Cistotomia 2 2 4 

Uretrostomia 2 0 2 

Cistectomia 2 0 2 

Ureterostomia 1 0 1 

Lavagem vesical 1 0 1 

Ovariohisterectomia 21 8 29 

Orquiectomia 21 2 23 

Cesariana 1 0 1 

Sistema Digestório    

Colecistectomia 3 0 3 

Hepatectomia parcial 1 0 1 

Esofagostomia 1 0 1 

Enterectomia 1 2 3 

Endoscopia 2 0 2 

Esplenectomia 5 0 5 

Saculectomia 1 0 1 

Laparotomia exploratória 2 1 3 

Herniorrafia perineal 1 0 1 

Tratamento periodontal 11 0 11 

Maxilectomia parcial 1 0 1 

Sistema Cardiovascular    

Valvuloplastia 1 0 1 
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4 DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO 

 

4.1 IDENTIFICAÇÃO E ANAMNESE 

 

Foi atendido no setor de clínica médica de pequenos animais do Hospital 

Veterinário Clinivet, um animal da espécie felina, macho, SRD, castrado, pesando 

6,200 Kg e com sete anos e oito meses de idade.  

O paciente apresentou histórico de aumento súbito de volume em região lombar 

direita há uma semana, não apresentando alterações comportamentais ou em outros 

sistemas. O animal não tinha acesso a rua e não era testado para FIV e FeLV. 

Nenhuma medicação foi administrada recentemente, mas recebeu reforço da vacina 

quádrupla há 12 meses, porém, tutor não soube informar qual foi a região da 

aplicação. 

 

4.2 EXAME CLÍNICO 

 

Ao exame físico foi constatado que o paciente encontrava-se alerta, hidratado, 

sem abdominalgia, escore corporal 6/9. Apesar do animal ser indócil, parâmetros 

como ausculta pulmonar e respiratória, tempo de preenchimento capilar, coloração 

das mucosas e avaliação dos linfonodos periféricos não demonstraram alterações. No 

exame direcionado à queixa, observou-se massa única em região lombar direita, de 

consistência firme, circunscrita, não ulcerada e de aproximadamente 4,0 cm.  

 

4.3 EXAMES COMPLEMENTARES E DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO 

 

Baseando-se na alteração apresentada e no histórico de vacinação do 

paciente, foi realizado como exame de triagem a citologia diagnóstica. O resultado foi 

inconclusivo devido à alta contaminação por sangue na amostra. Foi recomendado ao 

tutor a biópsia incisional para análise histopatológica e definição do diagnóstico.   

Foram solicitados exames pré-anestésicos para avaliação hematológica, de 

função renal e hepática e glicemia. Além do check-up sanguíneo, foram solicitados 

exames de imagem como radiografia de tórax e ultrassonografia abdominal, a fim de 

avaliar o estado geral do paciente e busca de possíveis metástases. O resultado dos 
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exames laboratoriais pré-anestésicos para a realização da biópsia está demonstrado 

nas tabelas 3 e 4 a seguir. 

 

Tabela 3 – Resultados do hemograma pré-anestésico para realização de biópsia em paciente felino, 
SRD, macho, castrado, com sete anos e nove meses, atendido no Hospital Veterinário Clinivet 
(Curitiba-PR).  
 

Exame Resultado Valores de Referência 

Eritrócitos 6,6 milhões/mm³ 5,0 a 10,0 milhões/mm³ 
Hemoglobina 11,1 g/dL 8,0 a 15,0 g/dL 
Hematócrito 30% 24 a 45% 

V.C.M. 45,45 fL 39 a 55 fL 
H.C.M. 16,82 pg 12,5 a 17,5 pg 

C.H.C.M. 37% 30 A 36% 
Proteína Plasmática 7,0 g/dL 6,0 a 80 g/dL 

   
Leucócitos 3,00 mil/mm³ 5,5 a 19,5 mil/mm³ 
Mielócitos 0,00% 0% 

Metamielócitos 0,00% 0% 
Bastonetes 0,00% 0 a 3% 

Segmentados 79,00% 35 a 75% 
Eosinófilos 2,00% 2 a 12% 
Basófilos 0,00% 0 a 1%  
Linfócitos 17,00% 20 a 55% 
Monócitos 2,00% 1 a 4% 
Plaquetas 316 mil/mm³ 230 a 680 mil/mm³ 

Fonte: Clinilab Laboratório de Patologia Animal (10/02/2021). 

 

Tabela 4 – Resultados de bioquímica sérica e glicemia pré-anestésicos para realização de biópsia em 
paciente felino, SRD, macho, castrado, com sete anos e nove meses, atendido no Hospital Veterinário 
Clinivet (Curitiba-PR). 
 

Exame Resultado Valores de Referência 

Creatinina 1,4 mg/dL 0,8 a 1,6 mg/dL 
ALT (T.G.P.) 46,00 U/L 6,0 a 83,0 U/L 

Glicose 191,0 mg/dL 60,0 a 132,0 mg/dL 

 Fonte: Clinilab Laboratório de Patologia Animal (10/02/2021). 

 

O resultado do exame de radiografia torácica  realizado sob sedação em tripla 

exposição, demonstrou a silhueta cardíaca em limite superior de tamanho, com 

contornos, forma e radiopacidade preservados. As demais estruturas não 

apresentavam alterações.  

O exame de ultrassonografia abdominal, realizado também sob sedação, 

demonstrou como resultado, fígado aumentado de tamanho, com ecogenicidade, 

contornos e forma preservados; rins com tamanho e forma preservados, com 

contornos sutilmente irregulares, corticais espessadas e hiperecóicas, definição 

corticomedular dentro da normalidade, pelve renal sem alterações, eixo longitudinal 
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rim esquerdo 3,95 cm e rim direito 4,23 cm, ureteres não individualizados; vesícula 

urinária pouco repleta, preenchida por conteúdo anecogênico, com moderada 

quantidade de ecos puntiformes sobrenadantes, parede espessada (0,25 cm) e 

contornos regulares; estômago contraído, preenchido por conteúdo mucoso/gasoso, 

parede espessada no corpo gástrico (0,47 cm) e preservada no antro pilórico (0,26 

cm), estratificação parietal preservada; alças intestinais normodistendidas, 

preenchidas por conteúdo gasoso/mucoso, ceco espessado (0,30 cm), estratificação 

preservada, evidenciação da mucosa, mesentério adjacente hiperecóico, íleo com 

evidenciação das placas de Peyer, parede com espessura e estratificação parietal 

preservadas (duodeno 0,20 cm, jejuno 0,24 cm, íleo 0,21 cm), motilidade preservada 

e cólon sem alterações; linfonodos cecais hiperecóicos e aumentados de tamanho 

(0,66 x 0,28 cm). Demais estruturas não apresentavam alterações. 

O resultado da histopatologia demonstrou a presença de células neoplásicas 

de características malignas invadindo difusamente o tecido amostrado, caracterizada 

por proliferação de células alongadas, com alto pleomorfismo nuclear, núcleos 

grandes, ovalados, presença numerosa de figuras de mitose e numerosas células 

multinucleadas, e ainda apresentando estroma fibroso. Sendo assim, obteve-se o 

diagnóstico de fibrohistiocitoma felino, mais comumente descrito como sarcoma de 

aplicação em felino. 

A partir dos resultados dos exames complementares, para identificar as 

estruturas anatômicas próximas ao tumor que necessitavam ser removidas e adequar 

as margens cirúrgicas, foi solicitado o exame de tomografia computadorizada (TC). O 

resultado do exame demonstrou que junto a região caudal e dorsal da região lombar 

direita, na altura da asa do íleo ipsilateral, havia uma formação multilobular, de limites 

definidos e contornos regulares, localizada entremeada ao tecido subcutâneo, 

medindo cerca de 2,0 cm (comprimento) x 2,74 cm (largura) x 1,65 cm (profundidade). 

Sinais de projeções lineares digitiformes, projetadas lateralmente pela formação, se 

estendendo aproximadamente em 0,7 cm dorsalmente, 0,6 cm ventralmente, 1,5 cm 

em sentido caudal e 1,9 cm em sentido cranial. Sem aderência aos grupos musculares 

da pelve e sua vascularização principal se origina da veia circunflexa ilíaca profunda 

direita. Evidente espondilose ventrolateral entre L7-S1. Demais estruturas não 

demonstraram alterações.  

Após 31 dias da primeira consulta relacionada a queixa, para excisão completa 

da massa, foram realizados novos exames de sangue, a fim de averiguar a condição 
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clínica do paciente. O resultado dos exames está demonstrado nas tabelas 5 e 6 a 

seguir. 

 

Tabela 5 – Resultados de hemograma pré-anestésico para exérese de fibrohistiocitoma maligno em 
paciente felino, SRD, macho, castrado, com sete anos e nove meses, atendido no Hospital Veterinário 
Clinivet (Curitiba-PR).  
 

Exame Resultado Valores de Referência 

Eritrócitos 4,43 milhões/mm³ 5,0 a 10,0 milhões/mm³ 
Hemoglobina 7,1 g/dL 8,0 a 15,0 g/dL 
Hematócrito 20% 24 a 45% 

V.C.M. 45,15 fL 39 a 55 fL 
H.C.M. 16,03 pg 12,5 a 17,5 pg 

C.H.C.M. 35,5% 30 A 36% 
Proteína Plasmática 7,0 g/dL 6,0 a 80 g/dL 

   
Leucócitos 7,30 mil/mm³ 5,5 a 19,5 mil/mm³ 
Mielócitos 0,00% 0% 

Metamielócitos 0,00% 0% 
Bastonetes 0,00% 0 a 3% 

Segmentados 93,00% 35 a 75% 
Eosinófilos 0,00% 2 a 12% 
Basófilos 0,00% 0 a 1% 
Linfócitos 4,00% 20 a 55% 
Monócitos 3,00% 1 a 4% 
Plaquetas 320 mil/mm³ 230 a 680 mil/mm³ 

Fonte: Clinilab Laboratório de Patologia Animal (10/02/2021) 

 

Tabela 6 – Resultados de bioquímica sérica pré-anestésicos para exérese de fibrohistiocitoma maligno 
em paciente felino, SRD, macho, castrado, com sete anos e nove meses, atendido no Hospital 
Veterinário Clinivet (Curitiba-PR).  
 

Exame Resultado Valores de Referência 

Creatinina 1,0 mg/dL 0,8 a 1,6 mg/dL 

Fonte: Clinilab Laboratório de Patologia Animal (10/02/2021). 

 

4.4 TRATAMENTO 
 

O tratamento curativo realizado foi a excisão cirúrgica da neoplasia com margens 

de três centímetros (Figura 6), associada a aplicação de eletroquimioterapia em 

margens profundas. A eletroquimioterapia foi realizada utilizando-se sulfato de 

bleomicina na dose de 15 mg/m² via endovenosa, sendo administrado cinco minutos 

antes do início da estimulação elétrica. A eletroporação foi realizada por um período 

total de dez minutos, em toda extensão na qual o tumor estava localizado. 
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Figura 6 – Momentos pré (6A) e pós (6B e 6C) exérese tumoral, com 
delimitação de margem cirúrgica de 3 cm, em paciente felino, SRD, 
macho, castrado, com sete anos e nove meses, atendido no Hospital 
Veterinário Clinivet (Curitiba-PR) (25/01/2021). 

 

A amostra excisada (Figura 7) foi marcada por meio de suturas para 

identificação da região anatômica, e então encaminhada para análise das margens 

cirúrgicas. 

 

Figura 7 – Amostra da massa tumoral excisada com margens 
cirúrgicas de 3 cm, de paciente felino, SRD, macho, castrado, com 
sete anos e nove meses, atendido no Hospital Veterinário Clinivet 
(Curitiba-PR) (25/01/2021). 

 

Com a realização da histopatologia da massa tumoral total, foi possível confirmar 

o diagnóstico prévio de fibrohistiocitoma maligno. Além disso, foi possível verificar que 

as margens cirúrgicas de plano profundo foram insuficientes. Entretanto, a margem 

cirúrgica foi ampliada com a eletroquimioterapia, realizada no momento da excisão. 
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4.5 ACOMPANHAMENTO 

 

Ao término do procedimento cirúrgico, o paciente permaneceu internado no 

hospital em observação durante 48 horas. Neste período o protocolo terapêutico foi 

realizado com as seguintes medicações: cefalotina 30 mg/kg, por via endovenosa, 

BID; dipirona 25 mg/kg, por via endovenosa, BID; tramadol 2 mg/kg, por via 

endovenosa, BID; ondansetrona 0,22 mg/kg, por via endovenosa, BID; omeprazol 1 

mg/kg, por via endovenosa, SID; gabapentina 20 mg, uma cápsula por via oral, BID. 

O curativo e limpeza da ferida cirúrgica com solução fisiológica, eram realizados uma 

vez ao dia. 

Após as 48 horas de internamento, recebeu alta médica com prescrição para casa 

das seguintes medicações: gabapentina 20 mg, uma cápsula por via oral, BID por 

quatro dias e SID durante sete dias seguintes; enrofloxacino 50 mg, meio comprimido 

por via oral, BID por sete dias; ondansetrona 4 mg, meio comprimido por via oral, BID 

por sete dias e, por fim, limpeza da ferida cirúrgica com solução fisiológica e gaze 

duas vezes ao dia. 

As avaliações pós cirúrgicas foram realizadas semanalmente sendo que, após a 

primeira semana, o paciente retornou apresentando boa evolução clínica, sem dor e, 

sem o desenvolvimento de edema ou seroma no local da lesão. Entretanto, observou-

se a ocorrência de dermatite auto traumática em região de joelho direito. A partir deste 

quadro, a indicação foi de manter a mesma dosagem de gabapentina por mais três 

dias, realização de tratamento tópico da ferida cirúrgica e da nova lesão no membro 

pélvico com pomada cicatrizante (Vetaglós ®) e utilização do colar elizabetano.  

Duas semanas após o procedimento cirúrgico, o animal retornou para remoção 

dos pontos. Neste momento, foi observada formação de necrose na área central da 

lesão e redução gradual da dermatite por lambedura no membro pélvico. Devido ao 

temperamento do paciente a quimioterapia adjuvante não foi indicada. A medicação 

por via oral foi suspensa, porém determinada a continuação da terapia tópica com 

Vetaglós®. 

Na terceira semana pós-operatória, o paciente apresentou cicatrização quase 

total da área mais caudal da sutura e da dermatite auto traumática, e ainda ganhou 

de 125 gramas de peso. O tratamento prescrito foi apenas a aplicação da pomada 

Vetaglós ®, e permanência do colar elizabetano somente uma hora após a aplicação 

da pomada. 
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Durante avaliação com 38 dias de pós cirúrgico, foi constatada boa evolução 

clínica, ausência de dor e sem aumento de volume local, observada aderência de pele 

e tecido subcutâneo, dessa forma, recomendou-se massagem local diária durante 10 

a 15 minutos.  

Nova reavaliação deve ser realizada após 30 dias para verificar se a aderência 

da pele reduziu. A partir disso, o acompanhamento deverá ser realizado inicialmente 

a cada três meses e posteriormente a cada seis meses, sendo solicitada radiografia 

torácica e ultrassonografia abdominal, a fim de verificar possível desenvolvimento de 

metástases. 

 

5 REVISÃO DE LITERATURA: SARCOMA DE APLICAÇÃO EM FELINO 

 
5.1 CONCEITO 

 

O fibrohistiocitoma ou histiocitoma fibroso maligno, é um sarcoma pleomórfico que 

se concentra nos tecidos conjuntivos superficiais. As células histiocitoides se 

apresentam multinucleadas ou com cariomegalia, atipia nuclear e estroma colagenoso 

esclerótico (GOLDSCHMIDT & HENDRICK, 2002). Esta neoplasia alberga 

fibroblastos e histiócitos (KERLIN & HENDRICK, 1996); além disso, são observados 

em exame histopatológico, muitos monócitos e macrófagos reativos infiltrando as 

margens do tumor (CHOI et al., 2011). Pode acometer diferentes regiões incluindo 

baço, ossos, subcutâneo e tecidos periarticulares de membros (GOLDSCHIMDT & 

HENDRICK, 2002; NAKAGAWA et al., 2009). Por não apresentar padronização, 

muitos estudiosos o consideram como sarcoma indiferenciado ou ainda como 

leiomiossarcoma, devido as semelhantes características imunohistoquímicas 

(FULMER & MALDIN, 2007). 

Logo, o sarcoma de aplicação felino é descrito como uma neoplasia cutânea 

maligna de origem mesenquimal (BOWLT, 2015; NITRINI & MATERA, 2021). Pode 

apresentar como característica a formação de um nódulo único firme ou difuso, 

ulcerado ou não, sendo aderido aos planos profundos e geralmente identificado em 

local de aplicação vacinal ou outro fármaco. Inicialmente apresenta-se indolor, com 

margens pouco definidas, localmente invasivo, com linfonodos regionais raramente 

atingidos, acometendo principalmente animais de meia idade (BOWLT, 2015; 

CHALITA, 2003; KASS et al., 1993). 
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5.2 ETIOPATOGENIA E INCIDÊNCIA 

 

Com a evolução da medicina veterinária e a instituição de novas legislações, 

em meados de 1985, a vacinação dos felinos contra o vírus da raiva tornou-se 

obrigatória nos Estados Unidos. Dois anos após este fato, em 1987, durante estudo 

realizado na Pensilvânia observou-se aumento de 61% na frequência de reações 

inflamatórias obtidas de tecidos biopsiados dos locais em que anteriormente haviam 

sido aplicadas vacinas como, da região interescapular, cervical e femoral (HENDRICK 

& GOLDSCHMIDT, 1991). 

Somente em 1991 é que foram relatados pela primeira vez casos de sarcoma 

de aplicação felino, por Hendrick e Goldschmidt, ocorrendo em locais habitualmente 

utilizados para vacinação. A neoplasia foi descrita pelos autores após a administração 

subcutânea da vacina antirrábica na região interescapular de felinos (HENDRICK & 

GOLDSCHMIDT, 1991; NITRINI & MATERA, 2021). A partir disso, o diagnóstico e 

relato de outros casos de sarcoma de aplicação felino (SAF), distribuídos pelos 

Estados Unidos e Europa, tornaram-se mais frequentes. Consequentemente, com 

maior número de diagnósticos os estudiosos começaram a correlacionar o 

aparecimento das lesões com outros tipos de vacina como a do herpesvirus-1 felino 

(FHV-1), calicivírus felino (FCV), do vírus da imunodeficiência felina (FIV), da leucemia 

viral felina (FeLV) e vírus da panleucopenia felina (DE MAN & DUCATELLE, 2007; 

KASS et al., 2003). Além disso, também notou-se apresentação da neoplasia 

relacionada a aplicação de antibióticos de longa duração, anti-inflamatórios não 

esteroidais, corticosteroides, quimioterápicos, insulina, fio de sutura inabsorvível, 

microchips e traumas locais crônicos (BRAY & POLTON, 2014; KLICZKOWSKA et al., 

2015; HENDRICK et al., 1994; MARTANO et al., 2012; NITRINI & MATERA, 2021).  

Ainda que tenham sido relatados mais casos da doença, alguns estudos 

epidemiológicos indicam baixa prevalência do sarcoma pós vacinal, sendo 0,63 – 3,0 

sarcomas para cada 10.000 felinos vacinados e 0,32 sarcomas para cada 10.000 

doses de vacinas aplicadas (CARNEIRO et al., 2008; SÉGUIN, 2002), sugerindo-se 

assim que o surgimento ou não do sarcoma esteja relacionado a fatores particulares 

de cada animal (NAMBIAR et al., 2001). 

O fibrossarcoma é o tumor de ocorrência mais comum, entretanto outros tipos 

de neoplasias também podem ocorrer como os fibrohistiocitomas malignos, 
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osteossarcomas, condrossarcomas, lipossarcomas, rabdomiossarcomas e sarcomas 

anaplásicos (LIMA et al., 2007). 

Ainda que a patogenia da doença não seja completamente definida, considera-se 

que os fibroblastos, e também, outras células como histiócitos, em casos de 

fibrohistiocitoma, passam por transformação neoplásica devido a processos 

inflamatórios crônicos produzidos por agentes inoculados (NITRINI & MATERA, 

2021). Outro fator perpetuante para o desenvolvimento da doença é a presença do 

hidróxido de alumínio, o adjuvante utilizado a fim de aumentar a antigenicidade das 

vacinas contendo vírus inativado, visto que o composto promove reação inflamatória 

local mais prolongada. Muito embora, a utilização de vacinas sem adjuvante também 

possa desencadear a SAF, o uso de adjuvantes pode aumentar a ocorrência (COUTO 

et al., 2002; ABDELMAGEED et al., 2018).  

Apesar de existirem poucos estudos relacionados às consequências da 

obesidade em animais, em trabalho realizado por Zardo et al. (2016), observou-se que 

75% dos animais com SAF eram obesos, assim pode-se sustentar a teoria que felinos 

com sobrepeso apresentam maior propensão a desenvolver a doença (NITRINI & 

MATERA, 2021). Fatores como marcas de vacina, associação de tipos diferentes de 

vacina em uma mesma seringa, reutilização de materiais de injeção e massagear o 

local de aplicação, não são considerados de risco para o surgimento da alteração 

(LADLOW, 2013). 

 

5.3 DIAGNÓSTICO 

 

Pode-se suspeitar da existência de sarcoma de aplicação ao observar qualquer 

aumento de volume identificado no local de injeção, o qual se apresente um mês após 

a vacinação e que possua mais de dois centímetros de diâmetro ou então que esteja 

presente por mais de três meses, devendo-se considerar aplicações de qualquer 

fármaco (FERREIRA et al., 2016; KLICZKOWSKA et al., 2015; VAFSTF, 2005). 

O diagnóstico baseia-se inicialmente no exame físico correlacionando ao 

histórico de injeções locais, além disso, exames complementares laboratoriais e de 

imagem são essenciais para avaliar o estado geral do paciente, assim como realizar 

o estadiamento da doença, prognóstico e melhor tratamento (FERREIRA et al., 2016; 

HARTMANN et al., 2015; MONTANHA & CORRÊA, 2013). 
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5.3.1 EXAMES COMPLEMENTARES 

 

Devido a presença de inflamação na região do tumor, o diagnóstico por meio 

do exame citológico é difícil, não se obtendo resultados confiáveis (HAUCK, 2003; 

VAFSTF, 2005). Sendo assim, para o diagnóstico definitivo é necessária a realização 

de biópsia profunda da massa anormal para exame histopatológico (NOVOSAD, 

2003). 

Para definir o estado de saúde geral do paciente são realizados exames 

laboratoriais como hemograma, bioquímica sérica, urinalise, sorologia para o vírus da 

imunodeficiência felina (FIV) e para leucemia viral felina (FeLV) (HARTMANN et al., 

2015; MONTANHA & CORRÊA, 2013). 

Os exames de imagem são realizados para investigar possíveis metástases, 

além da definição do melhor tratamento e terapêutica (CARNEIRO et al., 2008; 

MCENTEE & PAGE, 2001). Inicialmente as metástases podem ocorrer em órgãos 

como pulmões, linfonodos regionais, fígado e tecidos subcutâneos (LADLOW, 2013; 

SÉGUIN, 2002). Devido a isso, são realizadas radiografias torácicas a fim de 

identificar metástases pulmonares, que podem ocorrer em cerca de 10% a 24% dos 

casos (SÉGUIN, 2002). Já os linfonodos regionais, são analisados por meio de 

palpação, ultrassonografia, radiografia e citologia, dependendo da necessidade. Além 

dos pulmões, com imagens radiográficas da região do tumor é possível identificar 

locais de proliferação ou lise óssea, sugerindo o comprometimento da área (BOWLT, 

2015; LADLOW, 2013). 

A utilização de exames como tomografia computadorizada (TC) ou a 

ressonância magnética (RM) permite avaliar o tamanho do tumor e sua relação com 

os tecidos adjacentes, além de identificar com clareza estruturas que necessitam ser 

excisadas a fim de manter adequada margem cirúrgica e minimizar recidivas 

(TRAVETTI et al., 2013).  

 

5.4 TRATAMENTO 

 

O tratamento para o SAF é considerado desafiador devido as altas taxas de 

recidiva local e a baixa sobrevida. A excisão cirúrgica é considerada como primeira 

opção para o tratamento desta afecção, porém recomenda-se múltipla abordagem 

terapêutica, devendo-se associar com radioterapia e/ou quimioterapia (VAFSTF, 
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2005). Dessa forma, a excisão cirúrgica deve ser realizada com margens laterais de 

três a cinco centímetros, além de dois planos teciduais de profundidade incluindo 

ossos, músculos e outras estruturas que estejam em contato direto com a neoplasia. 

Com isso, são garantidas margens histologicamente limpas em 97% dos casos 

reduzindo a taxa de recidiva para até 14% (HARTMANN et al., 2015; PHELPS et al., 

2011).  

A radioterapia pode ser considerada como uma terapia paliativa, podendo ser 

aplicada no pré-operatório e pós-operatório, e não devendo ser utilizada como única 

modalidade terapêutica para o SAF (LADLOW, 2013). Apesar da associação da 

radioterapia com cirurgia ser mais benéfica para felinos com sarcoma de aplicação do 

que quando comparada a cirurgia isolada (COHEN et al., 2001), muitos pacientes 

ainda não apresentam resposta perante essa combinação (MACY & COUTO, 2001). 

Em gatos que possuem margens limpas, a associação da radioterapia a cirurgia 

permite reduzir recidivas e prolongar a sobrevida (COHEN et al., 2001; FERREIRA et 

al., 2016). A decisão de radioterapia pré ou pós-operatória varia de acordo com o 

paciente, entretanto, o principal benefício da terapia pré-operatória é a redução do 

tamanho do tumor, o que melhora a margem cirúrgica e amplifica o conforto pós-

operatório (LEONARDOS, 2006). 

A quimioterapia é uma alternativa terapêutica, indicada para neoplasias de alto 

grau, em casos de metástases ou quando a excisão cirúrgica não pode ser realizada 

(HARTMANN et al., 2015; NITRINI & MATERA, 2021). O quimioterápico mais utilizado 

para os casos de sarcoma é a doxorrubicina, mas além deste, também podem ser 

utilizadas a ifosfamida, a ciclofosfamida, a carboplatina, a mitoxantrona e a vincristina 

(ZABIELSKA-KOCZYWAS et al., 2017). Entretanto, alguns autores questionam 

eficácia da quimioterapia complementar (BREGAZZI et al., 2001; MARTANO et al., 

2005). Em estudo comparativo realizado por Martano et al. (2005), o grupo tratado 

com doxorrubicina adjuvante apresentou recidiva de 40,8%, enquanto que o outro 

grupo foi de 35%. Por outro lado, Poirier et al. (2002), demonstra que em felinos com 

a doença microscópica a utilização de quimioterapia adjuvante aumenta o intervalo 

livre da doença de 78 dias para 399 dias, e redução de 5,6% na taxa de metástases. 

Outra opção de tratamento adjuvante é a utilização da eletroquimioterapia com 

sulfato de bleomicina, aumentando o intervalo entre as recidivas locais (NITRINI & 

MATERA, 2021) para 12 a 19 meses, em aplicações no transoperatório ou pós-

operatório (SPUGNINI et al., 2007). Segundo Spugnini et al. (2006), em casos em que 



31 
 

   

 

há recorrência da doença, novas aplicações apresentam resposta favorável por um 

período de seis meses ou mais.  Em outro estudo realizado por Spugnini et al. (2011), 

pacientes que foram submetidos a eletroquimioterapia com cisplatina apresentaram-

se livres da doença por um intervalo médio de 666 dias, já pacientes submetidos 

apenas à excisão cirúrgica, sem terapias adjuvantes, permaneceram livres de 

recidivas por 180 dias.  

Além dos citados, a imunoterapia utilizando células expressando interleucina 

humana ou interleucina-2 felina, também pode ser utilizada como tratamento 

adjuvante para o SAF, a qual demonstrou bons resultados quando associada a 

cirurgia e radioterapia (HARTMANN et al, 2015). A interleucina-2 felina, quando 

expressa pelo vírus canarypox recombinante apresentou aumento considerável no 

tempo livre da doença, expressando média acima de 730 dias (JAS et al., 2015). 

 

5.5 PREVENÇÃO 

 

A principal recomendação para reduzir as ocorrências do SAF é não vacinar 

demasiadamente os felinos, realizando sempre que necessário, porém, com menor 

frequência e utilizando-se os produtos que não contém adjuvante (NITRINI & 

MATERA et al., 2021). Além disso, é recomendado evitar aplicações, devendo-se dar 

preferência para as vias oral ou endovenosa, entretanto, quando indispensáveis 

indica-se que sejam realizadas em locais alternados, optando-se por região distal de 

membros ou cauda, e locais que possibilitem obtenção de margem cirúrgica ampla, 

evitando o espaço interescapular (LADLOW, 2013). Também deve ser evitada a 

administração de fármacos pela via intramuscular, uma vez que a neoplasia pode se 

desenvolver da mesma forma, contudo, o diagnóstico é mais demorado (BOWLT, 

2015; NITRINI & MATERA, 2021). 

Outra questão importante é a monitoração do paciente após as injeções, devendo-

se observar qualquer aumento de volume no local pelo período de um mês ou, se 

existir, que persista por três meses e que seja maior que dois centímetros de diâmetro 

(BOWLT, 2015; HARTMANN et al., 2015; NITRINI & MATERA 2021). 

  



32 
 

   

 

6 DISCUSSÃO 

 

O paciente relatado manifestava como principal sinal clínico um nódulo único 

firme, não ulcerado, indolor e sem comprometimento de linfonodos regionais, assim 

como descrevem Chalita (2003) e Bowlt (2015). Ainda de acordo com Bowlt (2015), 

essa neoplasia acomete principalmente animais de meia idade, o que pode ser 

confirmado no paciente em questão que possuía sete anos e oito meses.  

O tratamento instituído para o fibrohistiocitoma maligno foi a excisão cirúrgica 

total, com margem de três centímetros e ainda com remoção da fáscia muscular, o 

que segundo Hartmann et al. (2015) garante margens limpas em 97% dos casos. 

Segundo Ferreira et al. (2016) e Hartmann et al. (2015), seria ideal a utilização de 

terapia multimodal associando-se a radioterapia e/ou quimioterapia, a fim de prolongar 

a sobrevida do animal e reduzir as chances de metástase. Entretanto, devido ao 

temperamento indócil do paciente isso não seria possível, visto que em todas as 

sessões de quimioterapia ou radioterapia o animal necessitaria de sedação, algo que 

aumentaria os riscos de complicações. Diante disso, como terapia adjuvante, decidiu-

se realizar de forma preventiva, a eletroquimioterapia com sulfato de bleomicina no 

transoperatório, o que de acordo com Nitrini e Matera (2021), levam a redução da 

ocorrência de recidivas locais, aumentando o intervalo entre elas. 

Ao exame histopatológico percebeu-se que a margem cirúrgica realizada foi 

insuficiente, o que poderia aumentar o índice de recidivas (HARTMANN et al., 2015). 

Contudo, como a terapia adjuvante com eletroquimioterapia foi realizada previamente 

estima-se que o tempo médio de recorrência pode ter sido aumentado, estando de 

acordo com Spugnini et al. (2007), o qual afirma que essa opção terapêutica aumenta 

o tempo de recidiva para 12 a 19 meses, quando realizado no intraoperatório.  

O planejamento cirúrgico foi realizado baseando-se nos exames pré-cirúrgicos 

e na literatura existente, apesar disso não foi possível a obtenção de margens livres. 

Por se tratar de uma neoplasia maligna e de rápida evolução, no intervalo de tempo 

entre a realização da tomografia computadorizada e a excisão do tumor, as células 

neoplásicas podem ter se disseminado para a periferia da lesão e, dessa forma, 

comprometido as margens cirúrgicas justificando assim o resultado da histopatologia. 

Prevendo isso, poderia ter sido realizada excisão radical com margens laterais de 5 

cm e dois planos musculares ou ósseos, objetivando margens totalmente livres. Visto 

que, segundo estudo de Phelps et al. (2011), a excisão radical e margens limpas está 
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diretamente relacionada ao aumento na sobrevida dos pacientes e redução na taxa 

de recidivas. 

Por se tratar de um paciente indócil e com predisposição ao desenvolvimento 

de SAF, durante o tempo de internação o protocolo terapêutico foi realizado apenas 

com medicações que poderiam ser administradas pelas vias endovenosa e oral. 

Devido ao procedimento cruento, foi utilizada antibioticoterapia com cefalotina (EV) e 

posteriormente enrofloxacina (VO) para reduzir as chances de infecção pós-

operatória. Além disso, de acordo com Robertson e Lascelles (2010) o controle da dor 

é de grande importância para a completa recuperação do paciente, e por isso foi 

utilizado como protocolo de analgesia dipirona (EV), tramadol (EV) e gabapentina 

(VO). Este último além de auxiliar no tratamento da dor, atua também como ansiolítico 

e sedativo, facilitando a manipulação do animal e reduzindo o medo e ansiedade do 

mesmo (KAMINISHI & HIRANO, 2017). Devido aos efeitos colaterais da utilização da 

gabapentina, como êmese e hipersalivação, foi adicionado ao tratamento os fármacos 

omeprazol (EV) e ondansetrona (EV), com o intuito de melhorar as condições 

gástricas do paciente e evitar os efeitos indesejados (SINN, 2018). 

Segundo Jelinek (2003), qualquer agente que promova reação inflamatória 

intensa ou crônica é um potencial desenvolvedor do SAF. Sendo assim, estipula-se 

que ao receber novas aplicações pelas vias intramuscular ou subcutânea, o paciente 

predisposto tem grandes chances de desenvolver novamente a doença. A medicação 

pela via oral é a opção mais adequada quando possível, visto que o animal não sofre 

lesão em seus tecidos, evitando o SAF. Já pela via endovenosa, o fármaco é 

absorvido imediatamente e dessa forma não gera reação inflamatória crônica, 

evitando o desenvolvimento da enfermidade. Em conformidade com Jelinek (2003) e 

Hartmann et al. (2015), devido patogenia do SAF, as medicações foram administradas 

pelas vias oral e endovenosa com o objetivo de reduzir as reações inflamatórias no 

paciente, e evitar a formação de nova neoplasia em outro local. 

O manejo da ferida cirúrgica durante o tempo de internação era realizado 

apenas uma vez ao dia, para evitar estresse demasiado do paciente. Ao retornar para 

seu domicílio, como o animal era agressivo apenas no ambiente que não pertencia ao 

seu convívio natural, foi indicada a realização de limpeza da ferida cirúrgica duas 

vezes ao dia com solução fisiológica e posteriormente aplicação de pomada 

Vetaglós®, para auxílio na cicatrização. 
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Para o acompanhamento mais rigoroso da resposta do paciente ao 

procedimento cirúrgico, os retornos durante um mês eram realizados semanalmente. 

Seguindo as orientações da VAFSTF (2005), os retornos seriam realizados 

mensalmente durante os três primeiros meses de pós-cirúrgico. Durante um ano, 

ainda de acordo com a VAFSTF (2005), o paciente será reavaliado trimestralmente e 

após esse período o acompanhamento deve ser semestral, sempre utilizando-se 

exames de imagem para detectar precocemente formação de metástases. Os check-

ups devem ser realizados a cada retorno pois sabe-se que com o aumento na 

sobrevida do paciente o risco de metástases se eleva, podendo ocorrer em até 22% 

dos casos (Vaccine-Associated Feline Sarcoma Task Force, 2005). 

Nos exames de ultrassonografia abdominal, radiografia torácica e exames 

laboratoriais o paciente apresentava alterações não relacionadas à queixa (como 

anemia, nefropatia, gastrite, entre outros). Entretanto, para realização do diagnóstico 

da causa de base e tratamento destas irregularidades é necessária a realização de 

novos exames laboratoriais e de imagem. Para isto, o paciente necessita ser sedado 

devido sua personalidade, sendo assim, ao retornar para o acompanhamento 

oncológico e verificação do desenvolvimento de metástases, todos os exames 

realizados anteriormente devem ser repetidos e, a partir disto será realizado o 

diagnóstico e tratamento mais indicado para as afecções. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar do sarcoma de aplicação em felinos ser uma neoplasia de baixa 

incidência, é de grande importância que os médicos veterinários detenham 

conhecimento a respeito do diagnóstico precoce e tratamento correto da doença, visto 

que esses fatores aumentam a expectativa e qualidade de vida do animal. Além disso, 

é preciso destacar as formas de prevenção da enfermidade, visando limitar a 

ocorrência em animais predispostos. 

A realização do estágio curricular é fundamental para o aprimoramento dos 

conhecimentos adquiridos durante a graduação, além de proporcionar o contato direto 

com diferentes profissionais, clientes e pacientes. O local escolhido para a realização 

do estágio possibilitou a vivência na rotina de médicos veterinários capacitados, 

oportunizando o acompanhamento de procedimentos em diferentes especialidades e 

com equipamentos de última geração. Com isso foi possível crescer pessoal e 
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profissionalmente, exercitando a comunicação com os clientes e outros profissionais, 

trabalhando em equipe, desenvolvendo a melhor forma de repassar informações 

pertinentes ao cliente, e ainda, estabelecendo um raciocínio clínico visando solucionar 

os casos objetivando o melhor para o paciente. 
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