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PELE E ANEXOS 
 
 
 
Processos mais frequentes: Inflamações (piodermites), alergias e neoplasias 
 
Biopsia: Excisão com bisturi ou biótomo (punch) de lesões primárias, com anestesia local e sem 
desinfectar. Limpar o sangue e colar o fragmento a um cartão pela face dérmica para evitar deformação 
com a formalina 10%. Enviar sempre a história pregressa. 
 
Factores de agressão da pele: Extrínsecos (ambientais, infecciosos, nutricionais) e Intrínsecos (distúrbios 
endócrinos, do sistema imunitário, da pigmentação e da queratinização). 
 
LESÕES PRIMÁRIAS: acção directa do agente causal 

 
Mácula: alteração da cor (pigmentação ou eritema) da pele não saliente. 
Mancha: mácula que excede 1 cm de diâmetro 
Pápula: pequena elevação com menos de 1 cm devido a infiltração inflamatória na derme, edema intra-
epidérmico ou sub-epidérmico, hipertrofia epitelial. 
Placa: crescimento ou confluência de pápulas; achatada 
Pústula: elevação repleta de pus entre os estratos da epiderme, epiderme-derme ou nos folículos 
pilosos. 
Vesícula ou afta: elevação com menos de 1 cm com liquido devido ao afastamento da epiderme. Bolhas: 
com mais de 5 mm 
Nódulo: elevação consistente até às camadas mais profundas; Inflamatório, neoplásico 
Tumefacção ou tumor: mais firme; na derme ou epiderme. 
Quisto: cavidade de epitélio com liquido semi-sólido. 

 
LESÕES SECUNDÁRIAS: complicações das primárias 

 
Colaretes epidérmicos: gola de material queratinizado descamado em torno de uma lesão eritematosa 
por rotura da superfície de vesículas ou pústulas ou hiperqueratose. 
Cicatrizes: tecido fibroso que substitui a derme; cão: epiderme atrofiada e despigmentada; cavalo: 
leucotriquia 
Escoriações: devido a coçar, morder ou esfregar; infectam com frequência 
Erosões: desaparecimento do epitélio sem atingir a membrana basal -> facilita a regeneração sem 
formação de cicatriz. Pode resultar de autotraumatismo. 
Úlceras: derme exposta, rebeldes aos tratamentos; ver características dos bordos (invariantes-> mau 
prognostico) e presença de exsudado no fundo 
Fissuras: fractura vertical da epiderme ou dermo-epiderme onde a pele está espessada ou perdeu a 
elasticidade (almofadinhas, calosidades) 
Liquenificação: espessamento e endurecimento da pele, evidenciando os sulcos superficiais; Acantose 
da epiderme, fibrose dérmica, devido a fricção frequente ou inflamação crónica. 
Hiperqueratose: espessamento da camada córnea; Ortoqueratótica: constituição idêntica ao normal 
(calosidades), Paraqueratótica: vestígios de núcleos (def. zinco cães e suínos). 
Calosidades: placas de hiperqueratose com alopécias e liquenificação. 

 
 
LESÕES PRIMÁRIAS OU SECUNDÁRIAS 

 
Alopécia: Primária: ausência de formação do pelo (alt. endócrinas);  

  Secundária: inflamações ou auto-traumatismo. 
Escamas ou caspa: fragmentos da camada córnea 
Comedões: folículos pilosos sem pelo, muito dilatados e com detritos celulares e queratina devido a 
hiperqueratose. 
Crostas: exsudação seca de células mortas aglutinadas por soro e sangue, aderentes 
Moldes foliculares: hiperqueratose folicular -> molde do interior do folículo 
Hiperpigmentação: nas inflamações crónicas e distúrbios endócrinos 
Hipopigmentação: ausência de pigmentação melânica 
Leucotriquia: discoloração da pelagem 
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LESÕES DEVIDAS A FACTORES AMBIENTAIS: 
 

Agentes Químicos: Contacto directo: com excreções corporais, exsudados de feridas cutâneas, 
ácidos, alcalis, sabões, detergentes, pesticidas; Formas alérgicas: plásticos e insecticidas (coleiras); 
Máculas eritematosas, pápulas e vesículas, que podem ser exsudativas, casos crónicos-> liquenificação, 
hiperpigmentação, alopécia, espongiose (edema intercelular do queratinócitos), exocitose de cél. 
mononucleadas, vesículas subcorneais ou intraepidérmicas 
 
Agentes Físicos 
 
Factores Actínicos: radiações solares; Tipos: 
•  Queimaduras (agudas): factores infl. libertados pelas células destruídas -> eritema, aumento da 

temperatura, edema subcutâneo, bolhas; e dermatoses solares (crónicas): nas orelhas e ponta da 
cauda dos suínos 

•  Neoplasias (crónicas): carcinoma cutâneo, carcinoma espinocelular (evolução de dermatoses 
solares das orelhas) no gato branco ou de orelhas brancas. 

•  Fotossensibilização: eritema e edema-> bolhas, exsudado e necrose superficial. Tipo I (ingestão 
subst fotodinam., drogas), Tipo II (def enzimáticas hereditárias-> porfuria congénita), Tipo III ou 
hepática (devido a insuficiência do fígado-> não há metabolização da filoeritrina; plantas: Senecio, 
Lantana, ou fungo em gramíneas: Pithomyces chartarum) 

 
Fricção: 

Dermatite acral: no Cão; mordedura e lambedura persistentes; no carpo, metacarpo (+ freq), 
metatarso, tíbia, face anterior do rádio, cauda; alopécia, eritema, ulceração, hiperqueratose, acantose 
irregular, derme espessada com perivasculite e perifoliculite. 
Dermatite psicogénica: em Gatos ansiosos; mordedura e lambedura; alopécia, ulceração, sugar da 
cauda. 

 
Abrasão, laceração e ulceração: úlceras de decúbito em animas que não se levantam, assentaduras 
nos cavalos (contacto com a sela ou arreios) 

Calos: em zonas de saliências ósseas ou pontos de apoio Ex: codilhos e esterno 
Higroma: lesões inflamatórias no tecido subcutâneo, exsudado seroso (agudo)-> massas fibrosas. Nos 
cavalos (codilheiras: quando se deitam como os bovinos tocando com a ferradura no codilho) e cães 
gigantes nos codilhos e tuberosidade isquiática. 
 

Extremos de temperatura: queimaduras e geladura 
 

 
LESÕES DE NATUREZA INFECCIOSA 
 

Vírus: principalmente em animais de interesse económico 
 
Poxvirus: epiteliotrópicos; pápulas-> vesículas-> pústulas umbilicadas -> lesões crostosas e cicatrizes; 
degenerescência balonizante. 

Ectima contagioso: localizado; cordeiros e cabritos; morbilidade acentuada mas mortalidade baixa; 
lesões bucais, à volta das narinas (dificulta respiração), membros e pálpebras. 
Varíola: sistémica; nas zonas glabras, à volta dos olhos e bico das aves 
Mixomatose: fatal; coelhos; nódulos na face, em torno dos lábios e olhos, orelhas e perianal; 
hiperplasia epitelial, degenerescência balonizante, edema localizado da derme. 
Pseudovariola bovina: Parapoxvirus; tetos, ubere e perinio de vacas leiteiras. 

 
Herpesvirus: necrose epitelial-> vesículas -> úlceras-> crostas 

Mamilite/teílite bovina herpética: vacas leiteiras contagiam vitelos que mamam no focinho 
Febre catarral maligna: sistémica; Bovinos; necrose difusa da mucosa bucal e nasal, lesões crostosas 
no focinho. 
Exantema vesicular coital dos Equinos: região genital e perigenital; lesões vesiculosas e ulcerosas 
Doença de Aujesky: está no sistema nervoso causando prurido-> autotraumatismo. 
 

Febre aftosa: enterovirus do grupo picornavirus (aftovirus); omnívoros e herbívoros biungulados; 
cavidade bucal, membros (coroa e zona interdigital), zonas de pele fina, tetos; Vesiculosas (necrose 
queratinócitos)-> ulcerosas 
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Bactérias: principalmente canídeos (camada córnea fina, pobre em material lipidico intercelular). 
Piodermites são processos secundários; Staphylococcus intermedius é um agente contaminante transitório 
da pele normal. Dermatites granulomatosas-> agentes veiculados por corpos estranhos ou resultar de 
infecção sistémica 

 
Piodermites de superfície: Epiderme; eritema, humedecimento c/ exsudado +/- seroso. 

Dermatite piotraumática: devido a autotraumatismo ou a estar humedecida por líquidos de efeito 
caustico (urina – dermatite aguda das superfícies húmidas). 
Dermatite das pregas ou intertrigo: pregas de pele -> fricção, deficiente arejamento, má drenagem de 
líquidos (urina e lágrimas), maceração dos tecidos -> fixação por Staphylococcus intermedius. Animais 
braquicefálicos e Shar-pei. 

 
Piodermites superficiais: Derme superficial; Pústulas; Foliculares ou Não-foliculares 

Impetigo: não-folicular; pústulas ou microabcessos; síndrome do cachorrinho sujo- sensibilidade às 
fezes e urina. Em animais adultos é devido a alterações metabólicas (diabetes mellitus, hipotiroidismo, 
hiperadrenocorticismo iatrogénico, neoplasias linfóides -> imunodepressão. 
Foliculite superficial bacteriana: a + comum no cão; pústulas com pelo central com pus -> pápulas 
crostosas -> erosões com colaretes epidérmicos. Cronicidade: hiperpigmentação e alopécia. Causas: 
obstrução ou atrofia dos folículos, defeitos de queratinização (seborreia). Alterações do metabolismo e da 
imunidade. 
Piodermite superficial difusa: microtrauma e humidade -> Staphylococcus intermedius; extensas 
máculas eritematosas confluentes, alastram -> manchas de contorno eritematoso e descamação; 
Alopécia, colaretes epidérmicos 
Dermatofilose: Dermatophilus congolensis (cocos gram+, c/ 2-8 fiadas, oportunista); acção conjunta de 
factores predisponentes, na camada córnea ou abaixo desta; em espécies pecuárias; pápulas 
eritematosas e pústulas-> crostas. 
Epidermite exsudativa dos suínos: Staphylococcus intermedius; mau maneio, higiene e alimentação; 
Aguda: eritema, erosão, exsudado acastanhado de cheiro desagradável. 
 

Piodermites profundas: estratos mais profundos, até a hipoderme;  
Foliculite profunda e furunculosa: agravamento das foliculites por S. intermedius, Demodex ou 
dermatomicoses. Diminuição das defesas -> fixação de Proteus, Pseudomonas e E. coli. Rotura do 
folículo pelo pus -> inflamação piogranulomatosa -> nódulos dolorosos à palpação, fistulas por onde 
escoa pus. 
Acne ou piodermatite do mento: foliculite e furunculose no mento de cães jovens (raças de pelo curto) 
e gato; comedões, pápulas, pústulas, furúnculos, alopécia. 
Pododermatite (folic. ou furunculose podal): dedos e espaços interdigitais de todos os membros de 
cães -> deficiente arejamento, retenção de calor e humidade; pústulas (foliculite) ou nódulos 
(furunculose). Lesões isoladas sugerem corpo estranho ou neoplasia; tratamento e diagnóstico difíceis. 
Foliculites, piodermites profundas e celulite do Pastor Alemão: cronicidade: furunculose extensiva; 
celulite é a fase mais grave (difusão rápida de pus que invade a derme profunda e hipoderme onde a 
resistência é menor). Causas: foliculite profunda, demodecose generalizada associada a 
imunodepressão; placas eritematosas, contornos mal definidos, saída de pus nas áreas desvitalizadas, 
dor e prurido. 
Abcessos subcutâneos: acumulações delimitadas de pus; Gatos (P. mutocida, Streptococcus B-
hemolíticos, Mycoplasma, devido a unhadas e mordeduras (gatos inteiros)) e Coelhos (P. multocida; na 
cavidade pleural) 
Estafilococcia plantar das aves de capoeira: má qualidade das camas; tumefacção quente e dolorosa 
na extremidade distal. 
Dermatite granulomatosa: presença de corpos estranhos, nódulos com sinais de reacção inflamatória 
(recente/antiga) de macrofagos e neutrófilos na região central; Micobactérias, Actinobacilos, Nocardia, 
Fungos; Exsudado serosanguinolento ou sanguinopurulento; Lepra nos felinos. Crónicas: S. aureus 
(botriomicose) 
 

Infecções podais 
Dermatite interdigital (contagious footrot; Peeira): contagioso em ovinos; Forma virulenta: 
Fusobacterium necrophorum + Bacteroides nodosus c/ humidade e traumatismo; Pele interdigital 
edemaciada e húmida-> infecção da epiderme de formação do casco -> separação da camada córnea; 
exsudado fétido; claudicação e emagrecimento. Nos Bovinos no casco, entre os talões e espaço 
interdigital, cor acastanhada, pelos aglutinados, exsudado fibrinoso revestindo um tecido de granulação 
sensível; Tiloma: dermatites interdigitais repetidas, constante pressão por pedras ou sujidade-> 
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hiperplasia da pele interdigital. Forma benigna: s/ B. nodosus; só no espaço interdigital, zonas 
húmidas, vermelhidão, edema, menos contagioso. 
Necrobacilose ou panarício interdigital (foul in the foot): Bovinos; F. necrophorum e B. 
melaninogenicus; traumatismo -> fissuras profundas, saída de material necrótico; até às articulações e 
falanges. 
Abcessos: animais ungulados, através da zona branca da sola; acumulação de pus-> distensão dos 
tecidos-> descolamento da camada córnea, fistulas, destruição de ossos, tendões e articulações. 
 

 
Fungos: micoses superficiais, cutâneas, subcutâneas e sistémicas (ambas quando há antibioterapia 
prolongada ou debilitados (SI deprimido)). 
 
Micoses superficiais: estrato córneo s/ infl. dos tecidos subjacentes; Trichosporon beigelii (cavalos) -> 
dilatação dos foliculos 
 
Micoses subcutâneas: estrato córneo c/ infl. dos tecidos subjacentes. 

Dermatofitoses (Tinhas): Gato (+ afectado; pode ser assintomático); Microsporum e Trichophyton; 
alopécia circular, podendo coalescer, vermelhidão, descamação, prurido-> piodermatites, crostas, 
granulomas subcutâneos – Querion. Esporos do fundo nos folículos, hifas e conídeias na camada córnea 
Tinha dos vitelos: alopécia ou peladas circulares na cabeça; Candida (dermatites exsudativas, 
papulosas, putulosas, ulcerosas , otites externas), Malassezia e Otodectes (otite externa) 

 
Micoses sistémicas: granulomas; Aspergilose, blastomicose, criptococose, histoplasmose. 
 
 
Parasitas 
 
Externos:  

Ácaros: demodex (alopécia, descamação, prurido, na cabeça e membros anteriores; animais jovens de 
raça pura (hereditário; imunodeficiência T)); Sarcoptes: canídeos e selvagens (raposas); pavilhões 
auriculares, codilhos, ventral do peito e abdómen, faces anteriores das patas. Erupções papulo-crostosas, 
avermelhadas (auto-traumatismo). Notoedres cati (gato): pescoço, orelhas-> cabeça, face e membros. 
Otodectes: canal auditivo externo de cães, abanam a cabeça e coçam-> infecções secundárias. 
Psoroptes: Bovinos e ovinos (Psoroptes ovis; do garrote p/ os lados do corpo; espessamento da pele, 
crostas e descamação); Coelhos (Psoroptes cuniculi no canal auditivo externo); Equídeos (P. equi e 
hippotis na base da crina e pele abaixo do curvilhão). Cnemidocoptes mutans (sarna nas patas do 
galináceos, escamas epidérmicas que diexam escapar um material farináceo esbranquiçado-> crostas 
rugosas-> derme exposta e inflamada sangrando) 
Carraças: vectores de vírus e riquetsias; picada -> granuloma e entrada de bactérias. 
Pulgas: expoliação e alergia à picada. 
Mosquitos e moscas: picada-> pápulas eritematosas; pruriginosas -> autotraumatismo e inf. secundaria; 
míases (Hipoderma bovis-> larvas ingeridas e migram pelo tecido subcutâneo até à região dorsal onde 
comunicam através de poros c/ o exterior -> afecta a qualidade do couro; Habronema-> cavalos). 
Piolhos: Pediculose; anemia; poucas lesões directas, mas provocam prurido. 
 

Internos:  
Helmintes: microfilárias fixam-se na pele, nódulos fibrosos (1 cm). Animais alérgicos: pústulas e úlceras 
c/ prurido-> dermatite piogranulomatosa (eosinófilos). Dirofilaria e Dipetalonema em cães e Onchocerca 
reticulata em cavalos 
Protozoários: Leishmaniose (cães e gatos) – lesões viscerais ou cutâneas (alopécia, ulceração, nódulos 
subcutâneos aderentes, hipertrofia dos linfonodos, emagrecimento (apesar de comerem normalmente), 
diagnóstico – biopsia aspirativa da medula óssea (nas cél. reticulares) 
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LESÕES DE NATUREZA IMUNITÁRIA 
 
Hipersensibilidade: Tipo I ou IV; mais em cães jovens 

Dermatite atópica/por inalação: Tipo I, entre os 1 e 3 anos; prurido, dermatites crónicas secundárias 
(liquenificação na face, almofadinhas, parede ventral, espaços interdigitais). Associada a rinite, 
conjuntivite, blefarite, otite (ceruminosa-> hiperplásica com obstrução (crónica)); Complicação por S. 
intermedius-> pústulas e seborreia. 
Dermatite por alergia à picada da pulga (DAPP): Tipo I e IV; o mais frequente em canídeos; prurido nos 
quartos traseiros (zona lombosagrada e inserção da cauda). Pápulas crostosas-> alopécia. Crónicos: 
liquenificação e hiperpigmentação; frequente em adultos. Cães: reacções à saliva: histamínica, 
enzimática, alérgica e imune; acantose irregular, inflamação da derme, infiltração de linf, macrof, 
mastócitos e eosinófilos (->diagnóstico); Gatos: menos característico, mais palpáveis que observáveis, 
pápulas eritematosas, crosta castanha -> dermatite miliar alérgica 
Urticária e angioderma: Tipo I; formação de pápulas; drogas, alimentos, picadas, vacinas, venenos; 
Urticária (pápulas numerosas dispersas de 1cm), Angioderma (pápulas extensas, picada insecto). 
Maligno: choque anafilático. 
Dermatite de contacto: Tipo IV; +rara; autotraumatismo -> mácula eritematosa->pápulas vesiculosas e 
piodermite secundária; Alergia às coleiras insecticidas e ao prato plástico da comida. 

 
 
Autoimunes: Tipo II, III e IV; 2% cavalos, 1,4% cães e 1,3% gatos; Raramente em animais jovens;  
 
Vesiculosas (do mais superficial ao mais profundo na epiderme) 

Penfigo foliáceo: a + frequente (cães, gatos, cavalos, cabras). Localizada (face, nariz, orelhas e patas) 
ou generalizada. Vesículas ou pústulas-> escamas, crostas, alopécia, erosões. Associado a 
hiperqueratose das almofadinhas nos cães e gatos. Neutrófilos, eosinófilos, acantócitos. Penfigo 
eritematoso: forma rara c/ crostas na face (orelhas e nariz) do Pastor Alemão e Collie. 
Penfigo vulgar: Cão e gato; erosões e ulcerações, secundárias às vesículas, da mucosa oral, nas 
transições mucocutâneas e pele. Substancias proteoliticas dos queratinócitos provocam acantólise e 
vesísculas. Penfigo vegetante: forma rara e benigna no cão (verrugas e papilomas) 
Penfigóide bolhosa: canídeos e equinos; na membrana basal (dermo-epidérmica) 
 
Dermatomiosite: dermatite vesiculosa na face, lábios e orelhas-> extremidade dos membros e cauda; 
atrofia dos músculos mastigadores, das patas e do esófago (megaesófago quando há pneumonia por 
falsa rota); autossómica recessiva no Collie; Formas benignas: despigmentação do nariz. 

 
Não vesiculosas. 

Lúpus eritematoso sistémico (SLE): falta de especificidade dos Linf. B devido a defeitos no linf. T 
imunossupressores; complexos antigénio-anticorpo precipitam nas membranas basais (infiltração 
liquenóide) dos capilares glomerulares e da pele (face, orelhas, extremidades podais: erosões, ulceração, 
descamaçõ, formação de crostas, problemas nas articulações).  
Lúpus eritematoso discóide: forma benigna do SLE; lesõesno focinho, orelhas, lábios, em torno dos 
olhos, cavidade oral; despigmentação, descamação, ulceração, crostas, exacerbamento quando há 
exposição à luz solar. Espessamento da membrana basal, degenerescência hidrópica das cél. basais. 
Collie, Pastor Alemão, Husky Siberiano.  

 
 
LESÕES RESULTANTES DE ALTERAÇÕES METABÓLICAS: diminuição da velocidade de formação ou 
diferenciação da pele e anexos; alopécia bilateral, simétrica e sem prurido. Pelo cai ou arranca-se, crece 
lentamente, pelagem seca, sem brilho e pode haver aumento da pigmentação. Hiperqueratose da epiderme 
e dos folículos pilosos (comedões); + folículos em telogénese, glândulas sebáceas atrofiadas. Cão e Gato. 
Alopécia endócrina 
 

Hipotiroidismo: cão; tiróide ou reguladores de percurssores da tiroxina. Alopécia no tronco e pescoço. 
Mixedema (edema mucoso na pele) 
Hipertiroidismo: Gato; devido a hiperplasia ou tumores da tiróide; metabolismo basal acelerado, 
aumento da sensibilidade às catecolaminas, alopécia simétrica(lamber), crescimento das unhas, 
seborreia, pele mais fina (semelhante ao hiperadrenocorticismo) 
Hiperadrenocorticismo ou Síndrome de Cushing: produção excessiva de glucocorticóides por 
disfuncionamento da hipófise ou da suprarrenal, ou em terapêuticas prolongas ou doses excessivas; 
alopécia excepto na cabeça e membros. Úlceras de decúbito, abdómen flácido, flebectasia (veias 
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cutâneas abdominais dilatadas), calcinosis cutis (depósito de cálcio na zona dorsal posterior, abdómen e 
alto da cabeça), máculas com descamação nos bordos na parede abdominal. Nos gatos não há calcinose 
Hiperestrogenismo: Tumor das células de Sertoli - testículos criptorquideos; cél produzem estrogénio; 
hiperpigmentação, alopécia (excepto alto da cabeça e faixa no dorso), hiperqueratose, liquenificação dos 
flancos, ginecomastia (desenvolvimento mamário). Síndrome da feminização do macho: hiperqueratose 
dos flancos e alopécia em torno dos genitais; ginecomastia, otite ceruminosa, seborreia secundária. 
Tumores ou quistos ováricos: semelhante ao das cél. de Sertoli; Hipertrofia da vulva e cios anormais. 
Acanthosis nigricans: raça baixote; hiperpigmentação, liquenificação, alopécia das axilas, detritos de 
cheiro rançoso. 

 
 
LESÕES RESULTANTES DE DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS 
 
Fome e carências calóricas e proteicas: perdem reservas de gordura e pêlo baço 
Def. ácidos gordos essenciais: ácido araquidónico e linoleico; pelagem seca, sem brilho, descamação, 
alopécia, modificação da flora bacteriana normal-> infecção por Malassezia e S. intermedius. 
Def. Zinco: suínos e canídeos; pápulas e placas no abdómen e face interna das coxas, crostas espessas, 
hiperqueratose, paraqueratose difusa, hipergranulose, acantose. Excesso de cálcio (compete com a 
absorção de zinco) e ácido fítico (liga-se ao zinco impedindo a absorção). Husky, Doberman, Grande 
Dinamarquês, Malamute; nos cachorros placas de hiperqueratose no focinho e almofadinhas. 
Def. Cobre: pelagem mais clara que o normal 
Def. Vit E: felinos; doença da gordura amarela ou pansteatite em dietas exclusivas ou ricas em peixe ou 
encéfalo; nódulos subcutâneos, gordura endurecida e amarela, depressão, anorexia, dor à palpação. 
Pigmento ceróide cora com Ziehl, neutrófilos e células gigantes multinucleadas. 
Def. Vit A: Cocker Spaniel: deficiência de queratinização, placas de alopécia, eritema, moldes foliculares no 
peito e abdómen, otites rançosas. Bovinos: hiperqueratose 
 
 
LESÕES RESULTANTES DE ALTERAÇÕES DA QUERATINIZAÇÃO – SEBORREIA: crónica; excessiva 
formação de escamas e pele oleosa; no cão, gato e raramente no cavalo.  
 
Seborreia idiopática ou primária: canídeos jovens de forma espontânea: Cocker Spaniel (+), Springer 
Spaniel, Basset Hound, Setter Irlandês, Doberman, Teckel, Pastor Alemão e cruzados; nos codilhos, 
curvilhões e tronco, otite ceruminosa, alopécia, hiperpigmentação. Causas: def. zinco, vit A, ác gordos, 
desequilíbrios endócrinos (tiróide e gonadas), lesões dos orgãos internos (fígado, pancreas e intestino)  
Seborreia secundária: + comum; na sequencia de processos endócrinos ou inflamatórios; Causas: 
alergias, leishmaniose, ectoparasitas, desordens endócrinas, micoses 
 
Seborreia seca: pele baça sem brilho 
Seborreia oleosa: crostas de queratina aderentes, pelos aglutinados, odor ranço 
Dermatite seborreica: seborreia complicada com Malassezia ou Staphylococcus; placas eritematosas, 
alopécia, liquenificação e hiperpigmentação (+ antigos), inflitração da derme, perivascular e intersticial. 
Hiperqueratose nasodigital: sequela de esgana em cães, espessamento da camada córnea do focinho e 
almofadas; pele espessa e seca, fissuras e úlceras. 
Hiperplasia da glândula da cauda: cães; comedões, acumulação de sebo na pele e pelo. Gatos: forma 
linear, crostas e prurido na linha dorsal da cauda 
 
 
LESÕES DE ETIOLOGIA VARIADA OU DESCONHECIDA 
 
Complexo eosinofilico do gato: úlceras, granulomas e placas; degenerescência do colagénio por 
produção de factores colagenoliticos pelos eosinófilos , hipersensibilidade e picadas de insectos. 

Ulcera eosinofilica ou indolente: lábio superior; bordos elevados, rebelde ao tratamento 
Placas eosinofílicas: na face interna das coxas e abdómen, eritema, alopécia, auto-traumatismo 
Granulomas eosinofilicos: granuloma linear na face posterior dos membros posteriores, anteriores, 
pescoço, tórax, cavidade bucal, almofadinhas. Também no Husky na face inferior da língua e pele. 

Pitriase rósea: em leitões; pápulas acastanhadas -> manchas rosas com centro umbilicado pigmentado, 
halo eritematos; confundível com dermatofitose. 
Calcinosis circumscripta ou gota cálcica: canídeos de raças gigantes (Pastor alemão); tecido 
subcutâneo dos membros nas proeminências ósseas. Massas brancas que rangem ao corte. 
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NEOPLASIAS CUTÂNEAS E SUBCUTÂNEAS: pele é onde há mais neoplasias; diagnostico (PAAF ou 
biopsia excisional); endofiticos/exofiticos; a maior parte são primitivos mas podem ser metástases de 
linfosarcomas ou tumores mamários. 

 
Dos epitélios de revestimento: 

Benignos: Papilomas (boca dos cães, pele de bovinos e equídeos; etiologia viral, regride 
espontaneamente), Fibropapilomas (eixo fibroso desenvolvido) 
Malignos: Carcinoma espinocelular ou escamoso: células do estrato espinhoso; Pérolas córneas 
(novelos profundos de queratina) -> elevado grau de diferenciação (prognóstico mais favorável). 

Dos epitélios glandulares: 
Benignos: Adenomas das glândulas anexas: difícil diagnostico, neoplasias bem circunscritas 
semelhantes à glândula. 
Malignos: Adenocarcinoma das glândulas anexas 

Tumores mesenquimatosos 
Benignos: histiocitoma cutâneo (canídeos; cél de Langerhans), Lipoma, Fibromas moles (ricos em cél) e 
duros (ricos em colagénio), Mastocitoma (cães braquicefálicos e gatos; podem metastizar; relacionados 
com as úlceras pilóricas), Hemangioma (tumor do endotelio vascular), Hemangiopericitoma canino (no 
tecido subcutâneo das extremidades) 
Malignos: Fibrossarcoma (o + frequente em gatos; Múltiplo do gato jovem (FeLV+FeSV), Solitário 
(crescimento lento e infiltrativo, gatos>5 anos), Pós-vacinal (devido a agressão do tecido sub-cutâneo; 
crescimento rápido; metástases raras). Lipossarcoma (rara nos domésticos), hemangiossarcoma 
(metastiza nos órgãos internos) 

Tumores melânicos: comuns em cavalos cinzentos (pelagem esbranquece com a idade) e cães (mucosa 
bucal e pele). Benignos: não há invasão da epiderme. Malignos: Menos pigmentação. 
Da região anal: carcinomas em cadelas idosas, hipercalcémia, infiltração de linfonodos inguinais. 
Diagnóstico: punção aspirativa. Carcinoma das glândulas hepatóides (perianais): em machos, >7-8 
anos, benigno, nódulos de hiperplasia ou adenomas, castração-> regressão (tratamento e prevenção). 
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APARELHO RESPIRATÓRIO 
 
 
Frequentes causas de morte porque a membrana respiratória é o tecido que mais extensivamente expõe 
o animal (superf. do pulmão do cavalo 2000 m2) 
 
3 tipos de pulmão: 

Pulmão tipo I: Bovinos, ovinos, suínos; lobulação bem marcada, comunicação interlobular difícil, pleura 
espessa, BT bem desenvolvidos e BR raros 
Pulmão tipo II: Cão, gato e macaco; sem lobulação marcada, comunicação interlobular fácil, pleura fina, 
BT curtos ou ausentes, BR numerosos 
Pulmão tipo III: Cavalos, lobulação incompleta, boa comunicação interlobular, pleura espessa, BT e BR 
pouco desenvolvidos 
 

Bovinos mais susceptíveis a agressões porque possuem pequena capacidade respiratória face o volume 
corporal, capacidade de resposta reduzida face o aumento das necessidades (exercício-> hipoxia, dim 
fagocitose pelos macrofagos e acidose) 
 
Defesas 

Vias aéreas superiores: ar aquecido e humedecido, pelos, cornetos em turbilhão, flora microbiana, 
limpeza mucociliar, defesa celular e humoral 
Região traqueobronquica: limpeza mucociliar, defesa celular e humoral (IgA e IgM) 
Alvéolos: Inespecificas + activas (macrófagos) e defesa humoral (IgG) e Linf T 

 
Respostas 

Vias aéreas: reconstituição do epitélio respiratório (recuperação favorável) ou hiperplasia mucípara/ 
metaplasia escamosa (desfavorável) 
Pulmão: lesão endotelial-> edema; lesão alveolar-> descamação; Proliferação de pneumócitos II e 
diferenciação em pneumócitos I (recuperação favorável), epitelização alveolar e fibrose (desfavorável) 
 
 

FOSSAS NASAIS 
 
Anomalias congénitas: raras 

Artrésia das coanas: imperfuração da membrana buco-faríngea 
Fenda palatina: menos grave, compatível com a sobrevivência; causa pneumonia por falsas rotas 
Quistos maxilares: potros; modificações do maxilar-> obstrução nasal, destruição dos cornetos, desvio 
do septo 

 
Alterações metabólicas: amiloidose na mucosa das fossas nasais (vestíbulo e porção inferior dos 
cornetos e septo nasal-> estenose) em torno dos vasos e tecido conjuntivo, com um brilho ciroso, 
associada a epistaxis. 
 
Alterações circulatórias:  

Congestão activa: inicio de inflamação; mucosa vermelha viva, espessada e húmida 
Congestão passiva: vermelho violáceo, húmida e com manchas hemorrágicas 
Hemorragias nasais intersticiais (pertéquias e sufusões; Causas: septicemia, peste suína, anasarca do 
cavalo) ou externas (epistaxis- saída de sangue das fossas nasais ou do pulmão; causas: traumatismo, 
leishmaniose, erliquiose, diáteses, estase, rinites hiperagudas ou ulcerosas, neoplasias, exercício (no 
cavalo de corrida) 

 
Inflamações (Rinites) 

Agudas 
Serosas: as + benignas; congestão e serosidade; Causas: substâncias irritantes (gases amoniacais), 
poeiras, ar muito frio, rinites infecciosas e reacções alérgicas. 
Catarrais: + graves; serosidade, muco, congestão, descamação celular; Causas: mesmas que as 
serosas, vírus, bactérias 
Mucopurulentas e purulentas: exsudado consistente, viscoso, opaco, que quando seca forma crostas 
aderentes; muco+PNN; Causas: rinites catarrais, Streptococcus equi (Gurma do cavalo), Herpes II (Febre 
catarral maligna bovina), Haemophilus gallinarum (Coriza da galinha), Rinite de Done dos suínos jovens 
(anorexia e dispneia) 
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Pseudomembranosas ou crupais: coágulos de fibrina formando membranas pouco aderentes; Causas: 
bactérias (Bacillus fusiformis, Fusobacterium necrophorum – difteria do vitelo), vírus (diftéricos e variólicos 
das aves). 
 
Crónicas 
Hipertrofiante/poliposa: espessamento difuso da mucosa (podem obstruir a passagem de ar na faringe-
> dificuldade de respirar e espirros), rinite crónica granulomatosa; Causas: Rinosporidiose (cavalos e 
cães; raro em gatos), esporângios com muitos endosporos 
Granulomatosa: infiltração de macrófagos, linfócitos, plasmócitos na mucosa e submucosa. Causas: 
fungos (nodular e destrutivas-> hemorrágicas; Aspergillus e Penicillium nos cães, Cryptococcus nos 
gatos, Actinomyces ou Actinobacillus nos ruminantes), tuberculose ou corpos estranhos.  
 
Específicas 
Atrófica: Suínos jovens, mortalidade e atraso de crescimento; deformação da trompa c/ atrofia uni ou 
bilateral dos cornetos nasais, deformação do tabique nasal, mucosa espessada e coberta de induto 
muco-purulento; perda do epitélio, congestão do córion, hemorragia -> osteofibrose.Causas: plurifactorial: 
Bordetella bronchiseptica, Pasteurela multocida, Vírus da doença de Done 
 

Tumores das cavidade nasais 
Benignos: Pólipos (rinites granulomatosas crónicas), fibromas, mixomas, lipomas, angiomas, osteomas. 
Malignos: Osteosarcomas, condrosarcomas, fibrosarcomas, adenocarcinomas; metastizam 
precocemente no pulmão. Tumor enzoótico do etmóide (TEE): carcinoma da mucosa olfactiva em 
Portugal (bovinos), Suécia (cavalo), ovinos e caprinos. 
 
 

SEIOS PARANASAIS 
 
Inflamações (Sinusites): por extensão de uma rinite, alterações alvéolo-dentárias, por complicação de 
coriza infeccioso do cavalo e gato, na descorna mal realizada dos bovinos. 

Catarrais: congestão e espessamento da mucosa, exsudação sero-mucosa na cavidade do seio - 
hidropisia dos seios 
Purulentas: congestão, exsudação purulenta nos seios – Empiema dos seios 
Específicas: raras; microbiana ou parasitária: tuberculose, actinobacilose, mormo e oestrose. 
 
 

BOLSAS GUTURAIS 
 
Inflamações: extensão de processos da vizinhança 

Catarrais: espessada e congestionada, exsudado mucopurolento 
Supuradas: acumulação de pus (empiema) por obstrução do orifício que comunica com a trompa de 
Eustáquio 
Difteróides: Aspergillus; pode levar à destruição das paredes das caróticas internas, causando 
aneurismas 

Guturólitos: formações ovóides, elásticas nas bolsas guturais; ao corte: lamelosas (muco que seca 
concentricamente à volta de um núcleo de fibrina) 
 
 
LARINGE 
 
Hemiplegia da laringe: sibilo crónico (cronage) do cavalo, boi e cão; paralisia do lado esquerdo por 
contacto com as bolsas guturais ou linfonodo retrofaríngeo medial, atrofia dos músculos laringeos 
(principalmente o crico-aritnoideo -> projecção da aritenóide esquerda para o lumen da laringe dilatada -> 
vibração das cordas vocais); Degenerescência Walleriana (diminuição das fibras nervosas por 
desaparecimento das bainhas de mielina, fragmentação dos cilindros-eixos e multiplicação dos núcleos da 
bainha de Schwann), nódulos fibrohialinos (fibrose dos feixes), atrofia neurogénica e músculos descorados, 
lipomatose intersticial. 
Metaplasia das cartilagens: em galináceos adultos e idosos 
Alterações circulatórias  

Congestão activa: frequente 
Hemorragias: devido a septicemias 
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Edema: na glote; mucosa espessada e gelatinosa-> diminuição do lúmen-> dispneia e morte por asfixia; 
Causas inflamatórias (picada vespa ou inalação de gases irritantes, traumatismo durante a deglutição ou 
intubação, carbúnculo do porco, pasteurelose bovina), alergias (anafilaxia sistémica dos gatos), edema de 
estase (+ raro) 

 
Inflamações (Laringites): associadas a inflamação da faringe e amígdalas (anginas) ou da traqueia 
(laringo-traqueite) 

Banais: mucosas; Causas: primitiva ou de complicação de rinite ou faringite 
Catarrais: aspecto espumoso (ar+seromucosidade), congestão 
Purulentas:  abcesso da laringe na Pasteurelose Bovina 
Pseudo-membranosas ou crupais: membranas de fibrina; difteria do vitelo (F. necrophorum) e febre 
catarral maligna dos bovinos (herpes); respiração ruidosa-> ruído de bandeira ao vento; ortopneia 
 
Crónicas: nas pregas aritno-epiglóticas (tecido linfóide) do gato, faringite e amigdalite (angina) crónica 

 
Faringite linfóide hiperplásica dos equinos: etiologia bacteriana multifactorial; focos de cor branca na 
região dorsolateral da faringe até às bolsas guturais e palato mole, hiperplasia do tecido linfóide -> 
respiração ruidosa e diminuição da capacidade respiratória em cavalos de corrida; Pressão pulmonar-> 
rotura de vasos e hemorragia pulmonar 
 

Tumores: raros; carcinoma escamoso e espinocelular no cão. 
 
 
TRAQUEIA 
 
Alterações do desenvolvimento: Colapso dorsoventral da traqueia nas raças miniatura; cartilagens 
formam arcos achatados e membrana dorsal distendida e flácida -> traqueia achatada dorsoventralmente; 
associado à redução de glicoproteinas e perda de elasticidade das cartilagens. 
Traqueocelo: hérnia da mucosa-> alterações respiratórias, reacção granulomatosa (-> diminuição do 
lúmen da traqueia); Causas: deficiente cicatrização na colocação de uma prótese ou na cirurgia do sibilo 
crónico do cavalo. 
Alterações vasculares: Congestão activa (inicio das inflamações) e Hemorragias (nas inflamações agudas 
com asfixia) 
Perfurações: acidentes de intubação -> ar nos tecidos envolventes -> enfizema dos tecidos cervicais ou 
mediastinicos. 
Inflamações (Traqueítes): Não específicas (evoluem de laringites), específicas (tuberculose e 
actinobacilose) e parasitárias. 
Neoplasias: + raras que na laringe; adenocarcinomas cão e tumor das células gigantes do cavalo. 
 
 
BRÔNQUIOS 
 
Estenose: Causas: espessamento da mucosa nas bronquites crónicas, exsudados concretizados, 
compressões exógenas por linfonodos hipertrofiados (tuberculose), massas tumorais (linfosarcoma do timo 
ou timomas) 
Dilatação (Bronquiectasia): dilatações segmentares cilindricas ou fusiformes (sacciformes + raras) em 
bovinos, ovinos, suínos e cão, congénitas ou adquiridas (infl. crónicas associadas ou não a 
broncopneumonia verminosa); mucosa fina, cinzenta e com exsudado mucoso. Atrofia das células da 
mucosa, metaplasia escamosa, ulcerações, substituição das fibras estásticas e musculares por tecido de 
granulação e em seguita esclerose. 
Inflamação (Bronquite): Associadas a traqueites (traqueobronquites) ou a inflamação do pulmão (bronco-
pneumonias); geralmente complicações das bronquiectasias. Agudas: congestiva, catarral, mucopurulenta, 
pseudomembranosa, ulcerosa; Crónicas: Hipertrófica, fibrosa, crónica-supurada 
 
Bronquiolite obliterante do cavalo ou DPOC: asmatiforme, tosse e dificuldades respiratórias (exercício 
ligeiro), dispneia expiratória, hipertrofia do musculo liso, inflamação crónica dos bronquíolos-> hiperplasia 
das cél caliciformes e do tecido linfóide peribronquiolar-> obstrução do lúmen por muco. Causa: alergias 
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PULMÃO 
 
Alterações Cadavéricas: Hipostase (acumulação de sangue) e putrefacção (gás fétido; não há 
descoloração do orgão como no enfizema verdadeiro) 
 
Atelectasia: insuficiente distensão do pulmão; Congénita (displasia alveolar) ou adquirida 

De origem brônquica (atelectasia propriamente dita): nos lóbulos; Congénita no potro ou adquiridas 
(obstrução brônquica: obstrução por rolhões de parasitas (dictiocaulose), compressão peribronquica 
(virus). Ausência de crepitação à palpação, pulmão não flutua. Causas: ausência de ventilação 
Por compressão: diminuição do volume em áreas extensas do pulmão; Causas intratorácicas: pleurisia 
exsudativa, hidrotorax, hemotorax, pneumotorax, piotorax, hipertrofia dos gânglios mediastinais e 
traqueobronquicos, tumores pleurais e pulmonares, hidropericárdio, pericardite exsudativa. Causas 
abdominais: ascite, meteorismo. Coloração cinzenta-rosada, fendas perpendiculares devido ao colapso 
dos alvéolos. 
 

Enfizema: distensão gasosa exagerada dos alvéolos; crepitação à palpação e flutua na água; Causas: 
inspiração forçada, tosse violenta ou crónica (bronquiolite, broncopneumonia, espasmos da laringe), 
choque anafilático (bronco-espasmos), paralisia dos cílios vibráteis->acumulação de muco que concretiza 
(ar entra mas não sai- enfizema vesicular), contracção espasmódica dos músculos de Reissessen. 
Consequências: dificuldade de circulação-> sobrecarga da pequena circulação, hipertrofia ventricular direita 
e atrofia. 

Vesicular ou alveolar: alvéolos distendidos, pulmão + claro; pode afectar todo o pulmão 
Bolhoso: distensão dos alvéolos->rotura; confluência de vários alvéolos à periferia -> bolhas salientes 
sob a pleura-> ao roturarem provoca pneumotorax. Ao contrário dos outros enfizemas é apenas marginal 
Intersticial: Rotura dos alvéolos-> ar escoa para o tecido conjuntivo interlobular formando bolhas 
(bovinos e suínos abatidos por degola); pode afectar todo o pulmão. 
 

Despigmentações: 
Icterícia: bilirrubina (coexiste com a infiltração de ferro em focos antigos de embolia e hemorragia) 
Melanose: melanina difusa ou em focos no tecido intersticial conjuntivo (pulmão xadrez), no vitelo e 
carneiro (+raro), sem consequências funcionais. 

 
Infiltrações:  

Adiposa: Gato e Vison; infiltração das células histiocitárias 
Antracose: poeiras de carvão inaladas; pulmão e linfonodos cinzentos claros ou quase negros; 
acumulação mais intensa na inflamação (tuberculose) devido a + células fagocitárias. 
Pneumoconiose: inflamação devido a inalação de poerias irritantes minerais (sílica- silicose, amianto- 
asbestose) ou orgânicas (cortiça- suberose, cana açúcar- bagaçose) 
Calcificação: bovinos, ovinos, equídeos nas fibras elásticas, canídeos (c/ insuf renal ou intox. vit D-> 
calcificação metastática da parede dos alvéolos) 
 

Metaplasia Óssea: cães idosos; pequenas massas de tecido ósseo como grãos de areia 
 
 
Lesões circulatórias 

Congestão activa: inicio das pneumonias; pesado e vermelho intenso 
Congestão passiva: Insuficiência cardíaca esquerda ou estenose AV 
Pneumonia hipostática: estase sanguínea em animais c/ insuf. cardíaca que morrem após agonia 
prolongada. 
Enfarte: pouco frequente; estrutura cuneiforme de cor vermelha escura e consistência firme, superfície de 
corte seca; Com a evolução forma-se uma cicatriz pigmentada amarelo-ferruginosa (bilirrubina e 
hemossiderina). 
Hemorragias: traumatismos, erosões dos vasos (pneumonia gangrenosa do cavalo e tuberculose 
bovina), disseminação hematogénea abcessos hepáticos (síndrome da veia cava posterior), cavalos de 
corrida, por sufucação (estrangulamento e asfixia-> hemorragia sobre a pleura e edema), doenças 
infecciosas agudas (->petéquias na peste suína, bovina e carbúnculo) 
Edema: Causas: vasculares (IC esquerda e choque), respiratórias (asfixia), tóxicas (paraquat, 3-metil-
indol), alérgicas e infecciosas (toxoplasmose) 

Agudo: saída de liquido pelas narinas antes da necropsia, pulmão normal deixando correr um liquido 
rosado ao corte, crepitação diminuida, fragmentos flutuam, liquido espumoso nas vias respiratórias. 
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Crónico: devido a repetidos agudos; fibrose intersticial c/ espessamento fibroso dos septos 
interalveolares. 
Edema cardíaco ou de estase: células cardíacas (macrófagos c/ hemosiderina) no lúmen alveolar 
Edema e enfizema pulmonar dos bovinos: na pneumonia intersticial atípica 

 
 
Inflamações (Pneumonias e broncopneumonias) 
 
Pneumonias exsudativas e broncopneumonias: predominam as reacções vasculares-> fenómenos 
exsudativos; o ar não pode atingir os alvéolos; Pneumonias: inflamações maciças em lobos pulmonares 
com grande uniformidade lesional; Broncopneumonias: em focos circunscritos, lobulares ou sub-lobulares 
com heterogeneidade lesional (diferentes vias: aérea, peribronquiolar, continuidade); há perfusão sem 
ventilação 

Pneumonia exsudativa simples: simétrica dos lobos craniais, intermédios, caudais e diafragmáticos; 4 
etapas: Congestão (alveolite congestiva e edematosa), Hepatização vermelha (consistência aumentada, 
crepitação desaparece; alveolite sero-fibrinosa), Hepatização cinzenta (firme, seco; Alveolite fibrino-
leucocitária), Resolução (recupera a elasticidade, cinzento/amarelado, liquido espesso (pus) eliminado na 
expectoração). Se não for resolvida pode causar esclerose pulmonar (fibrose- carnificação pulmonar) ou 
septal, epitelização alveolar, e morte por asfixia ou toxémia 
Pneumonias exsudativas supuradas: alveolite supurada (PNN degradam a fibrina); necrose e pus; 
Supuração difusa (fusão purulenta extensa; pulmão tipo esponja com cavidades) e Supuração circunscrita 
(abcessos únicos ou múltiplos – Rhodococcus equi). Alveolite e bronquiolite supuradas. Evolução: 
abcessos enquistados, cicatrizes umbilicadas, espessamento fibroso da pleura (paquipleurite).  
Broncopneumonia de focos disseminados: locos correspondentes a lóbulos, mais duros e salientes. 
Alvéolos mais próximos do bronquíolo têm lesões mais evoluídas (propagação centrifuga) 
Broncopneumonia de focos confluentes: pulmão duro commanchas vermelhas, cinzentas ou 
amarelas. Superfície húmida, por pressão sai pus dos brônquios e bronquíolos.  Bronquiolite supurada e 
alveolite de diferentes evoluções. Evolução: morte por asfixia, toxémia, esclerose deformante, 
bronquiectasias muco-purulentas, enfizema ou atelectasia, paquipleurite. 
Broncopneumonia gangrenosa: causada por agentes tóxicos ou falsa-rota 

 
Pneumonias intersticiais: predominam as reacções celulares do tipo sub-agudo nas paredes dos 
alvéolos: infiltração linfo-histiocitária e plasmocitária e depois surgem fibroblastos e colagénio -> 
espessamento do tabique e parede alveolar e diminuição da cavidade;  há ventilação mas não há perfusão. 

 
Lesões nas partes anteriores do pulmão; não possuem fases evolutivas tão marcadas:  
Fase aguda exsudativa: pneumócitos I ou endotélio -> exsudação -> membranas hialinas (membranas 
eosinofílicas: proteínas+lipidos do surfactante)-> edema, neutrófilos e espessamento da parede alveolar; 
Não se identifica na necrópsia (fugaz). 
Fase proliferativa: hiperlplasia dos pneumócitos II-> pneumócitos I -> + espessamento; ausência de 
colapso na abertura da cavidade torácica (pulmão + escuro, firme e esponjoso - “borracha”). Lesões 
salientes. 
Cronicidade: fibrose, retracção em relação ao parenquima saudável, infiltração de células mononucleadas 
nos septos (na persistência do agente) -> espessamento; capilares com menos caudal sanguíneo, 
hiperplasia do BALT, atelectasia por compressão. 
Primitivas (vírus ou micoplasmas): pneumonia enzoótica e gripe do suíno, pneumonia viral do vitelo, 
influenza equina, esgana canina. 
Secundárias (doenças infecciosas- septicémia): salmonelose, colibacilose, leptospirose 
Atípicas (P.I.A.) ou edema e enfizema pulmonar agudo bovino: edema exuberante + enfizema (por 
vezes subcutâneo); fraca resposta a antibióticos porque está relacionada com a alimentação, na 
passagem da pastagem seca-> verde: L-triptofano metabolizado em 3-metil-indol (pneumotóxico por 
acção das células de clara); pulmão pálido e denso (“borracha”) 

 
Pneumonias parasitárias: os nemátodos são os + importantes; Alterações evolutivas expressivas: Fase 
de invasão: ponteado verm/cast (alveolite hemorrágica e eosinofila) ou c/ cinzento (nódulos verminosos) 
 

Echinococcus granulosus/ polymorphus: adulto no cão/ quistos hidáticos em bovinos, ovinos e suínos.  
Strongylus vulgaris: larvas provocam pseudo-tuberculose verminosa nos equinos  
Dictyocaulus filaria/ viparus: larvas e adultos de metastrongilideos nos Ovinos/Bovinos; zonas limitadas 
de enfizema (obstrução brônquios médio e grande calibre) 
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Cystocaulus ocreatus e Muellerius capillaris: ovinos; cistocaulose: pulmão com enfizema uniforme, 
nódulos cinzentos sobre a pleura (adultos) 
Angiostrongylus vasorum: cão 
Aelurostrongylus abstrusus: gato 
Metastrongylus elongatus: porco 

 
 
Tumores: tumores primitivos pouco frequentes; metástases frequentes em carnívoros 

Metástases de carcinoma da mama: cadela; sob a pleura e no parenquima; depressão central 
(umbilicação) resultante da necrose central 
Metástases de sarcomas 
Epiteliomas bronquíolo-alveolares: cão; invadem lentamente o pulmão e raramente metastizam 
Epitelioma Malpiguiano e adenocarcinoma: rápido crescimento (muito invasivo) 
Adenomatose pulmonar dos ovinos (virica): nódulos disseminados num ou vários lobos que tendem a 
confluir -> pulmão com consistência de pneumonia branca (fases de hepatização); superficie de corte 
compacta, brilhante, friável. Nódulos antigos com hemorragia e cavidades (com necrose e liquefação). 
Linfonodos brônquicos e mediastinais tumefactos e edematosos. Metaplasia do epitélio (endoteliforme-> 
cúbico ou cilíndrico -> perfusão impossível). Maligno -> metástases nos linfonodos gerionais e cavidade 
esplâncnicas. 

 
 
PLEURA 
 
Conteúdos anormais: ar, sangue, linfa, exsudados 
 
Pneumotórax: acumulação de ar entre os dois folhetos pleurais por rotura de um deles. Causas: 
perfuração do folheto parietal: fractura das costelas; rotura do pulmão e do folheto visceral: inflamação 
pleuro-pulmonar, enfizema ou traumatismo. 
 
Lesões circulatórias: 

Hemorragias: sub-pleurais: frequentes nas inflamações agudas, septicemias, urémia grave, carbúnculo; 
hemotórax: sangue na cavidade pleural 
Causas: roturas vasculares traumáticas, fracturas das costelas, diáteses (intox. dicumarol) 

Hidrotórax: transudado na cavidade pleural; Causas: estase sanguínea crónica (IC esq), compressão 
vascular por hipertrofia ganglionar (leucose e tuberculose) ou tumores mediastinais (timomas), 
hidrocaquexia por hipoproteinémia. 
Quilotórax: acumulação de quilo (linfa leitosa c/ material absorvido na digestão intestinal). Causas: rotura 
traumática do canal torácico (+frequente), rotura intra-torácica por inflamações ou neoplasias. 

 
Mineralização da pleura: canídeos c/ urémia crónica (estrias brancas na pleura parietal, nos espaços dos 
músculos intercostais), hipervitaminose D ou intoxicação (estrias transversais, perpendiculares aos musulos 
intercostais internos, cinzento-amareladas, secas e rugosas). Associada a lesões necróticas no endocárdio 
da aurícula esquerda e mucosa bucal. 
 
 
 
Inflamações (pleuresias ou pleurites) 

Agudas: congestiva, serosa, serofibrinosa, fibrinosa, sero-hemorragica, supurada. Gatos com PIF têm 
pleuresia serofibrinosa e fibrinosa. 
Crónicas: quando a reabsorção do exsudado não é completa -> fibrose da fibrina -> pleuresias crónicas 
vilosas (digitiformes), sinfisárias (aderências fibrosas entre os folhetos; limitam a distensão e retracção 
dos pulmões) e fibrosas (paquipleurite). 

 
Tumores: Primitivos (raros): fibroma, linfagioma, mesotelioma dos bovinos joves; Secundários: metástases 
de tumores pulmonares. 
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APARELHO URINÁRIO  
 
 
RINS 
 
Insuficiência renal: pode afectar qualquer função do rim, sendo muito grave quando está em causa a 
formação de urina. Causas: Pré-renais (diminuição da P hidrostática por hipovolémia), Renais, Pós-renais 
(alterações das vias urinárias que impedem o escoamento e urina) 
 
Alterações cadavéricas: autólise precoce no rim, principalmente se o animal é vitimado por certas 
doenças, como a enterotoxémia dos ovinos-> autólise precoce sugere clostridiose (rim polposo). Sinal do 
Godé- depressão provocada na cortical (rim descapsulado), quando se deixa cair um fio de água de uma 
pequena altura. 
 
Malformações Congénitas 
 
Heterotopia: localização anormal do rim; heterotopia do rim esquerdo do porco (rim em posição pélvica) 
Aplasia: ausência de um ou dois (incompatível com a sobrevivência) rins; hipertrofia compensatória do rim 
contralateral 
Hipoplasia: um ou dois rins de tamanha inferior ao normal; menos tubos e glomerulos; hipertrofia 
compensatória do rim contralateral 
Displasia: diferenciação anormal dos tecidos-> anormal formação dos tubos e glomerulos, alteração do 
tecido intersticial -> quistos glomerulares ou na junção cortiço-medular e/ou tecido ósseo no estroma 
Doença renal familiar: freq. cães; displasia com fibrose intersticial em cães jovens (4m-2anos; Alaska, 
Cocker e Doberman) 
Persistência da lobação renal: normal nos fetos, mas devia desaparecer antes do nascimento. Fisiológico 
nos mamíferos e cetáceos. Bovinos têm persistência incompleta. Noutras espécies há vestígios: cortical 
percorrida de sulcos (não interfere com a função renal) 
Rim em ferradura: fusão de dois metanefros-> dois rins soldados por um dos pólos. Persistem dois 
ureteres. Cavalos, bovinos, cão, porco. 
Desdobramento renal: no local ocupado por um rim vêm-se dois rins mais pequenos 
Quistos congénitos: devido a deficiente união entre os nefrónios (esboço metanefrogénico) e os tubos 
colectores (derivados do canal de Wolff)-> urina deposita-se nos tubos e distende-os 

Quisto único: muito volumoso, parede fibrosa e fina, conteúdo seroso ou sero-hemorrágico 
Rim poliquístico: pequenos quistos na cortical-> cortical deformada (aspecto esponjoso); Bilateral; não 
provoca distúrbios desde que 25% dos rins esteja normal. Bovinos, equinos, suínos, felinos. 
Nota: Quistos adquiridos: na nefrite intersticial crónica ou nefrite crónica esclerótica; Causa: compressão devido a fibrose-> acumulação 
de urina a montante 
 

Deslocamentos: 
Rim flutuante: por distensão do meso -> deslocação do rim-> curva o uréter-> urina não desce para a 
bexiga-> acumulação e distensão do bacinete -> compressão e redução do parenquima renal-> 
hidronefrose. 
 

Hidronefrose: devido a oclusão ou obstrução (cálculos) das vias urinárias -> dificuldade de escoamento de 
urina. Causas: compressão por rim flutuante, massa inflamatória ou neoplásica, deficiente implantação dos 
ureteres na bexiga (porco; distensão anormal ao longo dos ureteres). Acumulação de urina nos ureteres a 
montante (hidroureter)-> distensão do bacinete devido à estase urinária Se houver inflamação secundária 
dos ureteres pode ocorrer ureterite crónica (ureteres + espessos e mucosa irregular) 
 
Sobrecargas e infiltrações 

Sobrecarga lipídica: fisiológico no gato macho c/ + de 1 ano; Porco (irregular) e cão (pouco visível); 
Porco e gato: córtex liso, brilhante, cor pálida e amarelada. Vaca (gestante ou de parto recente e boa 
produtora e leite): esteatose bilateral uniforme (nefrose lipidica), cortical espessada, amarela, glóbulos de 
gordura à raspagem, associado a esteatose hepática- síndrome da vaca gorda 
Sobrecarga glicogénica: quando há glicosúria (diabetes); epitélio tubular na ansa de Henle c/ glicogénio; 
cortical uniforme, pálida, cinzenta-amarelada (cão e gato); associada à sobrecarga lipidica; 
Infiltração de cálcio (nefrocalcinose): fosfato e carbonato de cálcio na medula e papila renal; associada 
a precipitação intralobular; fina estriação radiada branco-nacarado do limite cortico-medular à reg. Papilar; 
Cão (hipercalcémia, hipervitaminose D, hiperparatiroidismo primário ou secundário) 
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Infiltração urática: Aves (macho): dieta rica em proteínas animais-> alt. do metabolismo das purinas; rim 
hipertrofiado, bosselado, cinzento-acastanhado, coloração branco giz (visível à superfície); depósitos de 
cristais em agulhas nos tubos urinários e cápsula de Bowman envolvidos por uma reacção giganto-celular 
de corpo estranho. 
Amiloidose: só é exclusivamente renal no boi e cão, nos restantes é sistémica; Hipertrofia, firme, pálido, 
descapsulação fácil e superfície pontuada de manchas amarelas. 
 

Despigmentações: 
Hemoglobina: Bovinos, Ovinos e cavalo; em afecções hemolíticas infecciosas, parasitárias 
(piroplasmose bovina), tóxicas e metabólicas; rim castanho-avermelhado, hipertrofiado, córtex uniforme 
e medula com estrias radiadas. Ferrujão (urina com cor de vinho do porto); granulações nas células dos 
tubos contornados, cilindros hemoglobinicos no lúmen, degenerescência (tumefação turva) do epitélio; 
lesões análogas da mioglubinúrina paroxística do cavalo. 
Hemosiderose: igual à anterior mas a hemólise prossegue (anemia infecciosa do cavalo); cortical 
castanho-escura ou negra; hemosiderina nas células do epitélio tubular; Corante: Azul da Prússia 
Lipofuscinose: nos bovinos adultos; cortical com cor castanha escura percorrida por linhas escuras e 
medular normal. 
Porfíria congénita: Hemocromatose congénita; porco e bovinos; Acumulação de porfirinas na dentina, 
ossos, pulmão e rins-> adquirem cor vermelha escuta. Urina à luz adquire cor castanha-ambar 
(fluorescente).  
Bilirrubina (Icterícia): cortical verde-azeitona e medular amarela; associada a degeneração do epitélio 
tubular – nefrose colémica. 
 

Alterações circulatórias 
Congestão activa: inicio das nefrites agudas, septicémica, toxémia; Hipertrofia e cor vermelha escura 
Congestão passiva: cardiopatias crónicas; semelhante à passiva mas zona intercortico-medular (arcos 
venosos) em relevo e de cor vermelha-violácea escura 
Hemorragias: doenças infecciosas e cadáveres abatidos no matadouro;  

Petéquias: hemorragias corticais puntiformes; PSC (aguda), Pasteurelose suína, Leptospirose bovina 
Hemorragias na cortical, + extensas e irregulares: Malrubro suíno 
Hemorragias em toalha no bacinete: PSA 
Hemorragias em toalha sub-capsulares: enteroxémia do vitelo e intoxicação por antocoagulantes 

Isquémia aguda:  
Enfartes: por isquémia; à superfície áreas bem delimitadas, ao corte forma angular (vértice é o ponto 
em que houve obliteração do vaso terminal)-> hemólise-> enfarte anémico (zonas pálidas, contorno 
irregular policiclico, halo congestivo; 3 zonas: branca-amarelada, cinzenta (PNN) e vermelha)-> fibrose 
que provoca retracção (cicatriz estrelada) 
Necrose cortical: bilateral; microtromboses capilares, artérias interlobulares, arteríolas aferentes na 
coagulação vascular disseminada-> necrose cortical que pode ter deposição de cálcio; em todas as 
espécies (septicémia) 
Necrose da papila renal: amarela-esverdeada, papila de contorno irregular, às vezes ulcerado. Causas: 
medicamentos, processos inflamatórios ou cálculos 

Isquémia crónica (Nefroangioesclerose): arteriosclerose ou aterosclerose -> diminuição da circulação 
arterial; associado às nefrites intersticiais crónicas (diminuição do volume, superfície irregular, aderências 
da cápsula ao córtex, insuficiência renal) 
 

Inflamação (nefrite) 
 

Hematogéneas ou descendentes: através da circulação sanguínea; sempre simétricas e bilaterais 
 
•  Parenquimatosas Glomerulares (embólicas/imunológicas) 

Glomerulites por complexos imunes circulantes: excesso de antigénio-> precipitação de 
imunocomplexos sobre a membrana basal, subendotelial ou subepitelial-> activação do complemento-> 
inflamação; Primárias ou idiopáticas (quando se desconhece); espessamento da membrana basal dos 
capilares, hipertrofia das cél endoteliais, fusão dos prolongamentos secundários dos podócitos, 
infiltração leucocitária do mesângio 
Glomerulites por anticorpos anti-membrana basal: contra glicoproteínas da memb. capilar; +raras 
Glomerulites agudas: podem causar proteinúria (despercebida), cura, passar a crónicas ou causar 
morte; Rim pouco aumentado de volume, descapsulação fácil, superfície de corte lisa, brilhante, 
húmida, c/ fino picotado congestivo (glomerulos congestionados) 

Embólica: exsudado seroso, sero-fibrinoso ou hemorrágico, trombose, necrose de uma ou mais ansas. 
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Extramembranosa: a +freq. em Gatos; espessamento da membrana basal; pc proliferação no mesângio 
Mesângio-proliferativa: proliferação das cél endoteliais e do mesângio e infiltração inflamatória. 
Membrano-proliferativa: a +freq em Cães; espessamento da membrana basal + proliferação no mesângio 

 
Glomerulites sub-agudas e crónicas: freq. bovinos, raro no cão (leptospirose; associado a 
hipertensão crónica-> hipertrofia cardíaca esq. compensadora) e cavalo;  
Rim hipertrofiado e claro nos bovinos (Grande rim branco), mas normal ou pequeno nas outras 
espécies, Descapsulação passa de fácil a difícil, Cortical pálida e irregular, superfície de corte granulosa 
e limites intercorticomedulares passam a esbatidos, cor amarela-pálida ou acinzentada, pontuado 
congestivo (recaídas recentes), cortical semeada de granulações e quistos pequenos; Na fase de 
descompensação há poliúria. Irreversível -> insuficiência renal fatal 

Esclerose glomerular: espessamento fibroso da membrana basal do folheto parietal da cápsula de 
Bowman, retracção do tufo glomerular-> massa fibrosa hialina, aderências entre folhetos (sinéquias); 
Lesões sub-agudas: glomerulite membranosa + esclerose glomerular.  

 
Nota: em todas as glomerulites surge um infiltrado periglomerular rápido de linfócitos e plasmócitos- 
periglomerulite. Consequências: graves; deficiente filtração-> oligúria, anúria e albuminúria. 
 

•  Parenquimatosas Epiteliais (agudas) 
Nefrites epiteliais: degenerescência (granulosa ou vacuolar) e necrose do epitélio urinário; não são 
verdadeiros processos inflamatórios -> acção de Tóxicos exógenos (metais pesados, pesticidas 
fosforados, vegetais, medicamentos, micotoxinas) ou Tóxicos endógenos (doenças febris, bilirrubina 
(nefrose colémica), hemoglobina (hemoglubinúria)). 
Rim hipertrofiado, fácil descapsulação, pálido, mole (polpose), brilhantes, limite cortiço-medular 
esbatido (distinção da glomerulite aguda). 
 

•  Intersticiais não supuradas:  
Aguda/Sub-aguda difusa: rim +/- hipertrofiado, descapsulação fácil, superf lisa, marmoreada ou c/ 
manchas de fundo congestivo (Grande rim variegado ou pintalgado), cortical estriada c/faixas cinz/verm 
Aguda/Sub-aguda em focos disseminados: bovinos, ovinos, suínos, equinos (raro). Achado: Rim de 
máculas brancas do vitelo (nefrite maculosa do vitelo; regressão em adulto); nódulos na cortical 
Crónica: Rim atrofiado, descapsulação difícil, superf pálida, semeada de depressões e sulcos (fibrose), 
quistos de conteúdo claro (nefrite intersticial crónica escleroquística), atrofia da cortical, cavidade 
tubular festonada. 

 
•  Intersticiais supuradas: na sequência de uma infecção séptico-pioémica; Bovinos, Equinos, cão, coelho  

Abcesso miliares: nefrite embólico-purulenta; Rim hipertrofiado, descapsulação fácil, superfície 
congestionada ou c/ pontos branco-amarelados c/ halo congestivo, córtex c/ abcessos mamilares ou 
estrias purulentes, medula congestionada c/ estrias purulentas a convergir para o hilo 
Abcesso único: na Gurma do Cavalo (Streptococcus equi) 

 
 
Urinogéneas ou ascendentes: através das vias urinárias com início no bacinete (pielonefrites) 

 
Inflamação supurada do bacinete: fêmeas principalmente; Resulta da infecção prévia das vias urinárias 
(cistite, uretrite ou metrite), favorecida por estase urinária (ex: hipertrofia prostática do macho).  
Vaca (+freq; Corynebacterium renale). Carnívoros (E. coli, Proteus, Staphylococcus ,Pseudomonas, 
Klebsiella). Rim hipertrofiado, tenso, sensação de flutuação ao toque, superfície c/ faixas ou placas 
salientes ou em depressão, liquido amoniacal-> cálice e bacinete dilatados, mucosa despolida, c/ machas 
hemorrágicas ou c/ inducto pultáceo, por vezes ulcerada; Medular congestionada, percorrida c/ pus, 
papilas necrosadas. Quando se arrasta a inflamação estende-se à cortical (forma de cunha). 
Cronicidade: atrofia do parênquima, distensão das cavidades piélicas-> bolsas (nos bovinos têm vários 
litros e pus – hidropionefrose) 
 
 

 
Tumores: raros nos animais à excepção do nefroblastoma em suínos 

Conjuntivos: Hemangiomas, fibromas, sarcomas 
Epiteliais: Nefroblastoma ou nefroma embrionário (tumor de Wilms) – desenvolve-se de um esboço 
embrionário metanefrogénico; unilaterais, heterogéneos (tipo teratoma), grandes; nos animais jovens 
Linfosarcoma renal: metástases de linfoma frequentes. 
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BEXIGA 
 

Alterações cadavéricas: descamação precoce do epitélio da bexiga (epitélio de transição)-> urina c/ 
aspecto turvo 

 
Malformações congénitas: raras; relacionadas c/ o canal do uraco (bexiga-alantóide)-> fistula vesiculo-
umbilical com expulsão da urina pelo umbigo (poldro). Quistos do canal do uraco: formados a partir de 
vestígios do epitélio deste 

 
Deslocamentos: 

Prolapso: penetração da bexiga na vagina quando há rotura da vagina; animais de vagina larga (égua 
em trabalho de parto). Se a redução do prolapso é tardio-> necrose hemorrágica por enfartamento. 
Retroflexão ou retroversão: Cão; hérnia perineal da bexiga (impede a saída de urina) 
 

Dilatação: retenção urinária (litíase, hiperplasia prostática, estenose uretral, tumores da uretra ou do colo 
da bexiga, mielite, fractura, compressão (hérnias discais dos cães))-> aumento do volume e diminuição da 
espessura da bexiga 
 
Hipertrofia da musculosa: espessamento anormal da parede da bexiga c/ lúmen dilatado (diferente da 
bexiga vazia normal da necrópsia); tem as mesmas causas da dilatação, associando-se a hipertrofia por 
contracção excessiva da musculatura para a emissão de urina 
 
Rotura da bexiga: traumática (quase sempre) ou por distensão exagerada; Bordos da ferida irregulares, 
espessos e hemorrágicos, urina derramada-> peritonite hiperaguda. 
 
Litíase urinária: cálculos nas vias urinárias. No bacinete, ureteres (origem no bacinete), bexiga e/ou uretra 
(origem na bexiga). Um ou mais sais minerais em camadas concêntricas à volta de um núcleo de 
precipitação orgânico (cél descamadas, cilindros urinários, pus, agregados microbianos). Frequentes nos 
machos (uretra + longa e + estreita) do Cão (base do pénis), Gato (cálculos de estruvite ao longo da uretra), 
Bovinos (no arco isquiático ou na flexura sigmóide do pénis) e Ovinos (no processo uretral).  
Associada a irritação das vias urinárias (crónica-> hidronefrose, pielonefrite, nefrite int. crónica), hematúria, 
retenção vesical (aguda- síndrome de urolitiase aguda pode levar a anúria-> edema, necrose) 

Constituição química mais frequente: fosfatos de amónio magnesiano (estruvite; mt freq), fosfatos bi e 
tricálcicos, silicatos, oxalatos, carbonato de cálcio, ácido úrico, uratos, cistina, benzocumarina. Cálculos 
mistos:associações de fosfatos-oxalatos de cálcio ou fosfatos-uratos. 
Formação de cálculos minerais: 

Causas predisponentes: espécie, raça, sexo, regime alimentar (sorgo- fosfatos, trigo- cálcio, 
beterra,azedas,labaça- oxalatos), disfunções renais (eliminação de detritos orgânicos, alcalinização- favorece 
precipitação de fosfatos e carbonatos), alter. do metabolismo do cálcio ou vit D, hiperparatiroidismo 1º e 2º. 
Causas determinantes: estase urinária -> alcalinização da urina 

Formação de cálculos orgânicos: urina em níveis elevados-> pH ácido favorece a precipitação de cistina e 
uratos. Uratos e ácido úrico- lesões hepáticas do cão e fisiológico no dálmata; Cistina- deficiente reabsorção de 
aa; Benzocumarina e carbonato de cálcio- ingestão de plantas ricas em estrogénios (trevo subterrâneo) 
 

Lesões circulatórias: 
Hemorragias:  

Petéquias: diáteses hemorrágicas, carbúnculo, PSC, PSA, malrubro suíno e anemia infecciosa equina; 
não provocam hematúria 
Mais extensas: Hematúria enzoótica Bovina dos Açores e Madeira por ingestão do feto Pteridium 
aquilinum-> hematúria, hemorragia, hiperplasia e neoplasia da mucosa vesical; Bovinos >5anos; 
Pequenas hemorragias, petéquias, equimoses sem ulceração-> vegetações negras muriformes na 
mucosa -> ulceração -> erosão de fundo hemorrágico e necrótico. Pode evoluir para formação de 
neoplasias. 
 

Inflamação (cistite): mais comuns nas fêmeas (uretra menos longa e proximidade do tracto genital); 
Origem bacteriana (E. coli, Pseudomonas, Proteus, Aerobacter, Corynebacterium renale, Staphylococcus); 
Ascendentes: +freq; por metrite, vaginite, uretrite. Descendentes: inflamações dos rins, ureteres, via 
hemátca ou complicação de urolitíase. 

Agudas: Catarral (congestão, edema, descamação-> urina turva), Hemorrágica (em casos de litiase no 
gato (SUF) e boi), Fibrinosa, fibrinopurulenta, necrótica ou ulcerativa¸enfizematosa (bolhas gás na submu) 
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Crónicas: Hipertrofiante: processos agudos recidivantes ou substâncias irritantes eliminadas pelo rim; 
parede espessada e dura e mucosa pragueada- difícil distender manualmente; Foliculosa: no cão; 
mucosa c/ pequenos nódulos (hiperplasia dos folículos linfoides) c/ halo congestivo; Poliposa: bovinos, 
vilosidades (hiperplasia e metamorfose mucípara do epitélio). 
 

 
Tumores: raros, à excepção da Hematúria Enzoótica Bovina. 

Conjuntivos: Benignos (fibromas, leiomiomas (cão), hemangiomas), Malignos (hemangiosarcomas) 
Epiteliais: Benignos (papilomas- proliferações exofiticas de tec. conjuntivo-vascular coberto de epitélio de 
transição), Malignos: carcinomas do ep. de transição ou espino-celulares (endofiticos ou exofiticos) 
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APARELHO SEXUAL FEMININO 
 
 
ALTERAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO 
 
Hermafroditismo verdadeiro: coexistência dos dois tipos de gónadas 
Pseudohermafroditismo: gónadas e cromossomas de um só tipo, mas órgãos tubulares atrofiados 
coexistindo com os do outro sexo. 
Alterações cromossómicas: órgãos subdesenvolvidos, sexo não ambíguo, intersexuação: XO (síndrome 
de turner) e XXX 
Quimerismo ou animais mosaico: coexistem células com genótipo feminino e masculino; 
desenvolvimento genital variável; impossível classificação do sexo (ex: freemartins – bovinos nascidos de 
partos gemelares com machos) 
Aplasia segmentar do canal de Müller: ausência de fusão entre as estruturas provenientes do canal de 
Müller (trompas, útero e ½ anterior da vagina) e as do seio urogenital (½ posterior da vagina e vulva) -> 
himen imperfurado -> secreções uterinas retidas na vagina, cornos e trompas. Uterus unicornis quando a 
aplasia do canal de Müller é unilateral. 
Fusão incompleta do canal de Müller: não há fusão dos dois sectores do corpo do útero (uterus 
didelphys – na coelha é normal) e fusão incompleta da vagina (septos longitudinais anteriores). 
Agenésia do ovário (bilateral/unilateral): órgãos derivados do canal de Müller permanecem infantis 
Duplicação do ovário: devido à bipartição de um ovário ou de origem independente 
Hipoplasia ovárica: ausência de folículos; pode ser bilateral; órgãos do canal de Müller permanecem 
infantis; Causas: anomalias cromossómicas, subnutrição, doenças debilitantes. 
Trompas c/ estruturas anormais anexas: derivam do canal de Wolff que não involuiu completamente: 
estruturas tubulares de epitélio simples sem significado funcional 
Quistos vaginais: no pavimento da parede vaginal da vaca deve-se à transformação quística dos ductos 
de Gartner (remanescente do canal de Wolff) ou à distensão quística por obstrução dos ductos excretores 
das glândulas de Bartholin. 
 
 
OVÁRIOS 
  
Inflamações (ovarites ou ooforites): muito raro nas espécies domésticas, só por contiguidade de 
peritonite. Nos Galináceos frequente infecção por Salmonella pullorum: folículos degenerados, flácidos ou 
acinzentados -> peritonite por rotura de óvulos (postura abdominal) 
Alterações circulatórias: Hemorragias: ovulação (fisiológico), remoção manual do corpo lúteo da vaca, 
hematomas anexos na gata. 
Folículos Supranumerários: animais submetidos a tratamentos para transferência de embriões. 
Atrésia folicular: involução dos folículos de Graaf que não maturam 
Aderências (ovarian tags): após ovulação ou enucleação manual do corpo lúteo; coágulos ou filamentos 
de fibrina (pode ter pequenos capilares) -> fibrose (interfer no funcionamento do orgão). 
 
Quistos ováricos: patologia + frequente e significativa; pode ter influência na fertilidade; Diagnóstico: 
necrópsia, palpação rectal ou ecografia -> estruturas maiores que os folículos de Graaf normais (maiores 
consoante o porte da espécie). 

Foliculares: baixos níveis de LH-> folículos de Graaf tornam-se quisticos -> prolongamento da 
estimulação estrogénica -> cios prolongados e ninfomania; principalmente no primeiro cio pós-parto dos 
bovinos; regressão espontânea, mas também responde bem à terapêutica por luteinização; parede pode 
estar fina ou hiperplásica 
Luteínicos: folículos que não chegaram à ovulação, mas houve transformação luteinica; lúmen maior que 
nos corpos luteos quisticos (comuns, sem relevância clínica; por alargamento do espaço cavitário central 
do corpo amarelo; palpáveis através do recto). 
Da rete ovarii: destruição do ovário na gata; septos dividindo os quistos 
Superficiais subepiteliais: nas cadelas; invaginações do epitélio superficial (estão no córtex), conteúdo 
mucoso, não interferem no funcionamento. 
De inclusão germinativos ou serosos: restos de epitélo de revestimento, aprisionados por crescimento 
rápido, ou peritoneu aprisionado após ovulação; múltiplos, preenchidos por líquidos límpido ou seroso; na 
Égua-> atrofia compressiva do ovário. 
Mesonéfricos (paraováricos): malformações derivadas dos tubos mesonéfricos anexos. 
Tubo-ováricos: salpingite ou periooforite-> fusão completa da fímbria da trompa ao ovário. Bolsa ovárica 
quistica (dilatação por acumulação de fluidos das trompas; causas: inflamações, enucleação manual). 
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Neoplasias: 
Tumores das células germinativas (disgerminomas): raros; cadelas, gatas, porcas e vacas; análogos 
ao seminoma; células volumosas, núcleo arredondado, elevada mitose; não induzem alteração hormonal 
Tumores das células do estroma:  

Tumores da granulosa: os + frequentes nas fêmeas de grande porte; cadela e gata; unilaterais, 
sólidos/quisticos; análogo do sertolinoma (se não for quistico); hiperestrogenismo; células fusiformes 
em paliçadas. Tumores + diferenciados-> estruturas idênticas a folículos de Graaf 
Tecomas: + raros; células do estroma fusiforme ou estreladas. 
Luteomas: raros; células luteinizadas de citoplasma abundante e pálido 
Androblastomas ou arrenoblastomas: idênticos aos luteomas mas produzem hormonas masculinizantes 

Teratomas: raros e benignos; derivam de células plenipotentes -> elementos de origem embrionária 
Tumores do epitélio de revestimento (adenoma ou adenocarcinoma superficial): vaca e cadela; 
pode ser bilateral; origem no epitélio de “germinativo” derivado do mesotélio celómico; papilomatoso; 
metastização na cavidade peritoneal. 
Hemangiomas, leiomiomas, fibromas (e correspondentes malignas) e linfomas 
 
 

TROMPAS 
 
Hidrossalpinge: Traumatismo (palpações rectais e enucleação) ou inflamação-> obstrução do lúmen-> 
distensão das trompas -> paredes finas atrofiadas. Hidrossalpinge congénita na aplasia segmentar do canal 
de Müller 
Inflamação (salpingite): bilateral; devido a infecções uterinas ascendentes; Brucella suis, Mycobacterium 
tuberculosis e Actinomyces pyogenes; alterações discretas, mas interfere na fertilidade. 

Piossalpingite: quando há formação e retenção de pus 
Crónicas: fibrose-> retracção da parede-> não permite fecundação e pode levar a hidrossalpinge 

Neoplasias: carcinomas das trompas (raros) 
 
 
ÚTERO 
 
Torção: causa morte súbita ou morte e mumificação dos fetos (devido a enfartamento do útero); sintomas 
de hemorragia interna (cadela e gata grávidas); é necessário que o útero esteja aumentado (gravidez, 
piómetra ou mucómetra). Vacas: 90,180,360º no sentido inverso do relógio, envolvendo a porção cranial da 
vagina, no parto; Gatas: também no cérvix; Cadelas: na transição corpo-corno uterinos. 
Rotura: pode provocar hemorragias e peritonites fatais; Causas: torção (destruição posterior do útero), 
quedas durantes a gravidez, partos difíceis, manipulações pouco cuidadas. 
Prolapso: atonia da parede (partos difíceis, hipocalcémia, intoxicação estrogénica) -> saída de uma porção 
do útero através da vulva; frequentes nas vacas 3-15 horas pós-parto 
Hiperplasia quística do endométrio: na ausência de gravidez; desenvolvimento excessivo das glândulas 
endometriais sem desenvolvimentos das estruturas excretoras -> quistos dispersos (cadela) ou debaixo das 
carunculas (ovelhas). Causas: hiperestrogenismo (vacas, ovelhas e porcas), quistos foliculares ou tumores 
da granulosa na vaca, ingestão de plantas estrogenizantes (ovinos) ou micotoxina zearalenona (porcas), 
estimulação prolongada de progesterona com sensbilização estrogénica (cadela), progesterona e 
estrogénio (gata), hiperplasia do endométrio durante a pseudogravidez (cadela - + sujeita a infecções) 
Adenomiose: células do endométrio no miométrio -> assimetria 
Endometriose: glândulas e estroma do endométrio fora do útero 
Hidrómetra e mucómetra: acumulação de fluido ou muco; Causas: hiperplasia quistica e aplasia 
segmentar do canal de Müller. 
 
Inflamações (endometrites, metrites e piómetras): natureza infecciosa na maioria; útero gravidico, 
puerpério (pós-parto) e das fêmeas c/ influência prolongada de progesterona -> sensível a infecções. Coitos 
com machos infectados ou inseminação artificial -> infeccção 

Endometrites: mucosa uterina, endométrio, ou fase inicial infecções profundas; exsudado mucoso 
(endometrite catarral), mucosa tumefacta (edema), exsudado fibrinoso ou purulento (endometrite 
purulenta) e necrose (endometrite difteróide). Ex: infecções pós-coitais por Trichomonas foetus -> 
corrimento mucopurulento e aborto precoce. Crónicas: - glândulas, +fibrose cicatricial, - síntese de 
PGF2�(persistência do corpo amarelo) 
Metrites: todas as camadas da parede envolvidas; risco de vida ou da capacidade reprodutiva; Causas: 
partos distócicos (útero sensível e involução comprometida pelo esforço), retenção da placenta (excelente 
meio de cultura); Microrg. aeróbios (Streptococcus, Staphylococcus, Escherichia coli) ou anaeróbios 
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(Clostridium septicum; acumulação de gás- fisómetra) -> septicémia ou toxémia fatais; Parede uterina 
edemaciada, zonas de congestão e hemorragia, atrofia muscular, serosa despolida e c/ filamentos de 
fibrina aderentes, exsudado fétido (mucosa necrosada) 
Piómetra: cadelas e gatas; crónicos essencialmente; cérvix fechado ou posição de estação natural das 
fêmeas-> retenção de pus-> distensão e atrofia das paredes; tem que haver persistência da acção da 
progesterona; Associações devida a sobrestimulação do SI: glomerulite membranosa, hepatite intersticial, 
depressão da medula óssea 
Perimetrites: na superfície da serosa 
Parametrites: superfície da serosa e ligamentos suspensórios. 

 
Neoplasias:  

Primárias: da musculatura lisa do endométrio: leiomas (+freq; múltiplos na cadela) e leiomiosarcomas; 
metastizam nos linfonodos regionais e pulmão 
Secundárias: linfosarcoma (leucose bovina enzootica); nódulos ou placas de centro necrosado 

 
 
CÉRVIX 
 
Inflamações (Cervicites): processos isolados devidos a traumatismos (curam rapidamente) ou 
acompanham as endometrites e as vaginites. 
 
 
VAGINA E VULVA 
 
Tumefacção da vulva: persiste para além do período normal: fêmeas com hiperestrogenismo, intoxicações 
por zaeralenona (micotoxina-> edema, desenvolvimento mamário precoce, tenesmo e prolapso rectal). 
 
Inflamações (Vaginites e vulvites) 
Vulvite ou vulvovaginite granulosa ou folicular da vaca ("granular venereal disease"): desencadeado 
por qualquer factor com efeito irritativo-> hiperplasia dos folículos linfóides (granulações miliares na parede) 
Vulvovaginite pustular infecciosa ou erupção vesiculosa dos bovinos: Herpesvirus I muito contagioso; 
transmitido pelo coito ou inseminação artificial com sémen infectado. Intensa congestão-> vesículas-> 
pústulas-> úlcera; hiperplasia dos folículos linfóides locais (nódulos na parede da vagina) 
Daurina: doença venérea dos equídeos- Trypanosoma equiperdum; transmitida pelo coito; Úlceras 
superficiais-> manchas despigmentadas (quando curam); Úlceras profundas-> cicatrização (cordões 
fibrosos ou proliferações poliposas) 
Vaginites traumáticas: devido a partos distócicos, cobrição ou inseminação artificial; feridas, laceração 
dos tecidos, hematomas, vaginite necrótica que (Fusobacterium necrophorus; tumefações profundas e 
dolorosas da vulva e vagina) 
 
Neoplasias 
Tumor venéreo transmissível dos canídeos: massas tecidulares papilomatososas (“couve-flor”), 
consistência branda e cor pálida. Pode deformar a zona perineal e protusão através da vulva; células de 
origem histiocitária de dimensões semelhantes entre si, citoplasma pálido, núcleo redondo e elevada 
mitose. Metastização rara (mucosas lingual e nasal, e pele) 
Carcinoma epidermóide ou espino-celular da vulva: vaca, ovelha e égua; maligna do epitélio de 
revestimento. Causas: radiacções actínicas. 
Fibroleiomiomas: tumores do tecido conjuntivo (suporte) e muscular liso. Volumosos e pedunculados, 
fazendo protusão vulvar. 
Leiomiomas e leiomiosarcomas: só do tecido muscular liso; superfície lisa, únicos/ múltiplos (maligno-> 
metastização).  
Fibropapilomas: viral; formações verrugosas, por vezes ulceradas, solitárias/múltiplas; podem regredir 
espontaneamente. 
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APARELHO SEXUAL MASCULINO 
 
 
ALTERAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO 
 
Aplasia segmentar do canal de Wolff: não há ligação de um dos três elementos: epididimo (+frequente), 
canal deferente e/ou vesícula seminal. Não há passagem de espermatozóides -> espermatocélio 
congénito (epididimo dilatado; se for bilateral causa infertilidade); retenção pode levar à rotura dos ductos-
> formação de granulomas espermáticos (inflamação por corpo estranho). 
Criptorquidismo: retenção dos testiclos na cavidade abdominal; uni/bilateral; testículos de tamanho 
reduzido, sem desenvolvimento do epitélio seminal (ductos seminiferos revestidos so por espermatogonias 
e células de Sertoli -> tumores no cão e cavalo) 
Hipoplasia testicular: no criptorquidismo, estados intersexuados, carências alimentares, alterações 
genéticas (machos XXY tricolores), distúrbios endócrinos (hipofisários-> pouca LH). 
Hipoplasia do pénis: quando a castração foi demasiado cedo ou nos estados intersexuais 
Persistência do freio prepucial: pénis encurva ventralmente; também pode impedir a cobrição normal 
Epispadia/ hipospadia: uretra abre na superfície dorsal/ ventral do pénis 
 
ESCROTO 
 
Edema: comum na insuficiência cardíaca direita 
Inflamação: origem traumática ou agentes de dermatite por contacto (Dermatophilus congolensis (fungo), 
Besnoitia besnoiti (protozoário), Chorioptes ovis (ácaro). Aumento da temperatura local-> degenerescência 
testicular 
Neoplasias: raras; do mesmo tipo da pele 
 
TÚNICA VAGINAL 
 
Hidrocelo: raro; acumulação de liquido aquoso ou serofibrinoso entre os folhetos da túnica vaginal. 
Causas: alterações circulatórias por torção do cordão espermático ou ascite. 
Inflamação: traumatismos locais (->exsudados), infecção por extensão de processos no testículo ou 
epididimo (-> aderências entre os folhetos; Brucella ovis em carneiros) 
Parasitas: Setaria equina e Strongylus edentatus (cavalo) e Cysticercus tenuicollis (ovinos) devido a 
continuidade da cavidade vaginal com a cavidade peritoneal. 
 
TESTÍCULOS 
 
Degenerescência testicular: não desenvolvimento do epitélio seminal nas fases iniciais do 
desenvolvimento -> hipoplasia. Reversível se as causas tiverem actuação limitada e sem alterações graves; 
uni/bilateral; menor dimensão, consistência diminuída (inicio) e aumentada (final-> esclerose da parede dos 
tubos seminiferos), epididimo hipertrofiado, epitélio seminal atrofiado (produção de espermatozóides pode 
manter-se), calcificação, células gigantes multinucleadas acidófilas de núcleos pequenos (pós-meióticas). 
Únicas células que se mantêm são as de Sertoli. Estados senis-> deposição de lipofuscina. 
Causas: calor (traumatismo do escroto-> inflamação e reabsorção de hematomas-> obstrução-> rotura-> 
granulomas espermáticos), fenómenos  vasculares (torção ou esmagamento do cordão-> isquémia ou 
enfartamento), deficiências nutricionais globais e específicas (vit A e zinco), alterações hormonais 
(hiperetrogenismo por existência de Sertolinoma no outro testículo), agentes infecciosos, químicos 
terapeuticos (citostáticos e nitrofuranos). 
 
Inflamações (orquites): inespecíficas/específicas; pode causar degenerescência térmica do testículo 
contra-lateral. 

Agudas inespecíficas: raramente produzem alterações macroscópicas; só diagnosticada quando há 
diminuição da fertilidade. 
Necrótica do touro: Brucella abortus; ligeira tumefação testicular inicial (limitada pela túnica albugínea); 
se ocorrer simultaneamente periorquite-> exsudado fibrinoso ou fibrino-purulento em torno dos testículos -
> aumento do volume; focos de necrose do parênquima ou granulomas (tuberculose); Cicatrização-> 
fibrose testicular-> diminuição do volume e aderência das túnicas 
Tuberculosa: lesões miliares (fase de generalização hemática); se atingir o testículo via intracanalicular 
(canal deferente) nos casos de tuberculose da prostata ou das glândulas seminais-> tuberculose 
crónica evolutiva (caseificação sem reacção dos linfonodos locais) 

Tumores: cão é o +frequente: idade avançada e raramente são castrados, como os gatos. 
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Tumor das células de intersticiais de Leydig (leydigomas): os +frequentes no cão; nódulos de cor 
acastanhada, aspecto hemorrágico, benignos, não alteram a produção de hormonas masculinas. 
Tumor das células Seminais (seminomas): massas firmes de cor clara, destrutivas; características de 
malignidade (anisocitose, anisocariose, muitas figuras de mitose atípicas) mas raramente metastizam, 
não produzindo hormonas. 
Tumor das células de Sertoli (sertolinomas): em testículos criptorquidicos e normais; massas firmes de 
cor clara e destrutivos; provocam hiperestrogenismo-> alteração comportamente, atraiem outros machos,  
têm alterações cutâneas (pelo escasso, frágil, crescimento lento, alopécia simétrica), metaplasia 
escamosa dos ácinos prostáticos, aplasia da medula óssea. 
Teratoma: rara; cão e cavalo; tansformação maligna de uma célula germinal diplóide; derivados de 
ectoderme, mesoderme e endoderme aberrantes e simplificadas. 

 
 
EPIDÍDIMO 
 
Quistos: anexos (remanescente do canal de Müller) ou no interior (ductos deferentes deformados (repletos 
de espermatozóides) por fusão imperfeita entre os ductos deferentes e epidídimo) 
Espermatocelo: retenção de espermatozóides por bloqueio no epidídimo; congénito ou adquirido 
(inflamação-> esclerose); unilateral ou bilateral (infertilidade por hipoespermia ou azoespermia, e 
acompanhado de rotura do canal-> granuloma espermático). 
Inflamação (epididimites): acompanham as orquites; agentes via hematogénea atingem mais o epidídimo 
que o testículo (Brucella ovis no carneiro). Cronicidade: fibrose e espessamento da cauda do epidídimo. 
Estase seminal pode levar à degenerescência do epitélio seminal, atrofia e fibrose. 
 
 
CORDÃO ESPERMÁTICO 
 
Torção: em criptorquidismo acompanhado por aumento do volume testicular (neoplásico)-> alteração da 
irrigação -> necrose ou enfartamento hemorrágico 
Varicocelo: dilatações varicosas das veias do plexo pampiniforme; Equinos e bovinos 
Inflamação (funiculites): derivadas de castrações. Staphylococcus aureus (cavalos) Actinobacillus 
(bovinos). 
 
 
VESÍCULAS SEMINAIS 
 
Inflamação (vesiculites seminais): Brucella (carneiros, touros, bodes e varrascos) -> Aguda: lesões 
fibrino-purulentas ou necróticas, Crónica (+freq): endurecimento da glândula e espessamento da cápsula. 

Vesiculite crónica: Chlamydia psittaci; touro 
Vesiculite abcessiforme: Corynebacterium pyogenes; touro 
 

 
PRÓSTATA 
 
Hiperplasia benigna da próstata (HBP): cães c/ + de 5anos, aumento do volume da próstata (proliferação 
de cél secretoras (+) e dos tecidos de suporte conjuntivo e muscular liso); comum no envelhecimento por 
acção dos androgénios (estradiol aumenta a sensibilidade à testosterona, ainda que esta esteja em 
menores quantidades); tratamento- castração; pode afectar a emissão de fezes (->hérnias perineais) e/ou 
urina (neoplasia). Estadios: 

Glandular: aumento do volumo dos tubulo-ácinos com formação de papilas intracinares, ramificadas 
Complexa: a partir de alguns ácinos hiperplásicos-> cavidades quistícas -> aumento da próstata 

 
Metaplasia escamosa: por excesso estrogéneos -> epitelização pavimentosa estratificada dos ácinos; 
Quando os animais ingerem plantas, Cães com Sertolinoma, Bovinos sujeitos a tratamentos de crescimento 
à base de estrogéneos. Próstata pode estar aumentada ou diminuída. Pode provocar obstrução da uretra 
prostática e/ou favorecer infecções urinárias. 
 
Inflamações (prostatites): achados de necrópsia; Causas: infecções urinárias ascendentes (E. coli, 
Proteus, Streptococcus e Staphylococcus), infecção hematogénea (blastomicose do Hepatozoon canis e 
tuberculose do touro (rara)); purulentas; crónica: atrofia fibrosa e diminuição da capacidade secretora. 
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Quistos: associados a hiperplasia benigna, metaplasia escamosa ou neoplasia, por retenção (oclusão dos 
ductos excretores). 

Múltiplos: intraparenquimatosos na hiperplasia benigna complexa 
De retenção: compressão de um ducto por fibrose na prostatite crónica 
Paraprostáticos 
Metaplásicos: associados a metaplasia escamosa 

 
Neoplasias: raras; apenas em cães idosos; glandulares, adenocarcinomas e indiferenciados. Elevado grau 
de malignidade (metastizam via linfática (linfonodos ilíacos), por continuidade (parede da bexiga, cavidade 
pélvica e peritoneu) e via hemática a partir dos plexos venosos paravertebrais (órgãos internos). Nem 
sempre implicam aumento do volume; Diagnóstico diferencial-> exame citológico do sedimento urinário 
 
 
PÉNIS E PREPÚCIO 
 
Fimose: impossibilidade de exteriorização do pénis devido ao orificio prepucial demasiado estreito; 
congénita (rara) ou adquirida (inflamações-> aderências entre o pénis e prepúcio) 
Parafimose: pénis exterioriza mas não consegue recolher por estar demasiado tumefacto; Causas: 
traumatismos (cópula ou exteriorização forçada) 
Pénis descaído comum no cavalo; traumatismo-> hematomas, exsudados -> aumento do peso do pénis-> 
difícil retracção (pénis encurva-se na direcção caudal por contracções dos músculos retractores) 
Paralisia do pénis: comum no cavalo; traumatismo, intoxicações, doenças infecciosas, esgotamento-> 
lesão do nervo pudendo e dorsal do pénis -> pénis sempre exposto -> edema, alt circulatórias, gangrena 
Corpos estranhos: na cavidade prepucial: palhas, espigas, parganas, pêlos, material sebáceo (esmegma- 
na fimose e cavalos castrados) -> inflamação 
Priapismo: erecção de longa duração sem estímulo sexual; pode persistir depois da morte; mucosa do 
pénis seca e congestionado; no cavalo (dministração de medicamentos neuroplégicos) e no cão (mielite 
devida a esgana) 
 
Inflamações (balanites e postites): as mais frequentes; cão 

Balanopostite catarral purulenta: baixa patogenicidade; no cão: gotas de pus no orifício prepucial 
Balanopostite vesículo pustulosa: Herpesvirus I; bovinos; úlceras reduzidas; sexualmente transmissível 
Balanopostite equina: Herpesvirus III; exantema coital, pústulas de diâmetro maior. 
Postite ulcerativa (“pizzle rot”): ovinos; Corynebacterium renale; úlceras na abertura prepucial-> fimose 
(tumefacção) -> úlceras na glande 
Balanopostite traumática: ovinos; complicada por Fusobacterium necrophorum (necrose); carneiros de 
cobrição; mortal 
Balanopostite parasitária: deposição de larvas de Habronema no prepúcio do cavalo-> lesões 
nodeulares devido à migração 

 
Neoplasias:  

Fibropapiloma: únicos/múltiplos no pénis e prepúcio dos bovinos; verrugoso (“couve-flor”); mesmo vírus 
que a papilomatose cutânea; regressão espontânea; benigno;  interfere na reproduçãi, causa fimose e 
parafimose. 
Tumor venéreo transmissível dos canídeos (Sarcoma de Sticker): transmissível pelo coito; não é um 
verdadeiro sarcoma; massa papilomatosa, cor clara e consistência branda; genoma das células (59 crom 
mais +cromo acrocêntricos) diferente do cão (78 crom); Causa: desconhecida (transmissão de células 
neoplásicas vs vírus). Metastização rara: mucosa lingual e nasal, e pele 
Carcinoma epidermóide ou espino-celular: das células do epitélio de revestimento; cão e cavalo; 
invasivo, necrosante, ulceroso, pode metastizar nos linfonodos inguinais e ilíacos. 
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APARELHO LOCOMOTOR 
 
 
ESQUELETO 
 
Tecido ósseo 
•  Tecido vivo e com intensa actividade metabólica, podendo ser afectado por erros nutricionais, posturas 

anormais, agentes tóxicos e infecciosos, sendo necessário o conhecimento do processo de crescimento 
dos ossos e do metabolismo do cálcio e fósforo.  

•  Composto por um tecido mesenquimatoso (osteocitos, osteoblastos, osteoclastos) e uma matriz 
mineralizada (osteoblastos+sais minerais (fosfato de cálcio->hidroxiapatite)). 

•  Reserva importante de cálcio e fósforo -> manutenção dos níveis séricos 
•  Lamelar compacto (diáfises dos ossos longos) ou esponjoso (epífises dos ossos longos e curtos) 
 
Lesões mais frequentes: alterações metabólicas-> crescimento; fracturas 
 
Avaliação pós-morte: em suspeita de osteossarcoma; analisar um osso longo (ex: fémur): superf. interna 
e externa, medula e superfícies articulares. Pode usar-se radiografia, teor de cinzas (nas def. de 
mineralização), colheita de osso p/ histologia (+demorado porque é necessária descalcificação). 
 
Resposta às agressões: agressão física (traumatismo, radiação), isquémia, infecções, toxinas  => 
- Deformações (resistente às pressões e capacidade de se moldar) 
- Necrose dos osteocitos-> reabsorção pelos osteoclastos-> substituição ou regeneração por osteoblastos 

(se o osso necrosado não é totalmente removido formam-se sequestros) 
- Paragem de crescimento (def. nutricionais e intoxicação) ou desenvolvimento excessivo e desordenado 

da cartilagem (raquitismo) em ossos em crescimento 
 
Doenças metabólicas: modificações na constituição do tecido que levam à deformação dos ossos 

 
Osteopénia 
Osteoporose, raquitismo (jovens) e osteomalácia (adultos): formação e/ou mineralização insuficiente 
de osso por formação insuficiente da matriz 
Osteodistrofia fibrosa: reabsorção excessiva devido a hiperparatiroidismo primário ou secundário 
Osteonecrose: por excesso de acção das hormonas esteróides ou intoxicação (flúor, chumbo, zinco) 
 
Osteomegália 
Osteopetrose  

formação excessiva de tecido ósseo: cura do raquitismo e hiperparatiroidismo 
reabsorção deficiente de tecido ósseo: hipercalcitoninismo, hipervitaminose A (gato adulto), 
intoxicações crónicas (metais) e hipoparatiroidismo 

Osteopatia hipertrófica: formação excessiva de tecido ósseo 
 
 
Pigmentações: 

Endógenas: amarelo no periósteo (bilirrubina->icterícia), vermelho nos ossos e cimento dentário 
(porfirinas->porfiria ou hemacromatose) 
Exógenas: amarelo nos ossos que se estão a formar (tratamentos prolongados com terramicina) ferro e 
chumbo (->osteonecrose). 

 
Inflamações:  
 
Periostites: as + frequentes nos ossos; Causas: traumatismos (excesso de tracção dos tendões e 
ligamentos- cavalos de desporto) ou infecções. 

Agudas simples: assépticos; periósteo espessado (edema) e c/ focos congestivos ou hemorragias. 
Agudas supuradas: de origem bacteriana; abcessos subperiósteos (localizados ou difusos (fleigmões)) e 
erosão do tecido ósseo subjacente. 
Crónica fibrosa: espessamento de placa fibrosa aderente 
Crónica ossificante: tecido ósseo neoformado – Exostoses: massas regulares, Endostoses: massas 
regulares no interior da medula, Osteofitos: relevos irregulares, espículas ou cristas (na superfície inferior 
das vértebras dos animais adultos-> espondilose; fusão de osteofitos na espondilose-> espondilose 
anquilosante-> rigidez das articulações). 



 26 

Osteomielites: quase sempre de etiologia bacteriana, mas também fúngica (Coccidoides immitis e 
Blastomyces dermatitidis), viral ou parasitária (protozoários); Infecções Locais: fracturas expostas ou 
cirurgias. Secundária a processos supurados na 3ª falange (Panarício interdigital (Fusobacterium) e 
laminite) ou na mandíbula (gengivites supuradas e Actinomyces bovis), artrites e periartrites.  
Infecções Sistémicas: quando há embolização de agentes piogénicos (Actinomyces pyogenes, 
Staphylococcus aureus) evoluindo em qualquer região do corpo, ou na tuberculose (fase de disseminação 
do Mycobacterium bovis) 

Agudas: início na medula ou no tecido ósseo; exsudado serohemorrágico-> purulento-> retenção na 
cavidade medular-> compressão e destruição do osso por isquémia e osteoclásia activa -> dor e 
formação de ilhotas de osteólise (sequestros isolados no exsudado); Periósteo congestionado e 
separado do osso pelo pus; Osteólise e perfuração do periósteo-> fistulas-> exsudado sai para os tecidos 
moles ou para o exterior (através da pele). Animal sobrevive, cura lenta, não há reconstituição integral. 
Crónicas: reabsorção e aposição perturbada-> desequilíbrio osteólise/osteogénese-> deformações dos 
ossos (perfil, disposição, osteofitos à superfície). 

Osteomielite rarefaciente com periostite ossificante: infecção do mandibular por Actinomyces bovis: 
osteólise e neoformação subperióstea-> deformação e alargamento do mandibular, que está 
rarefeito/rendilhado devido aos granulomas (drusas amarelas), e espessado; tecidos moles têm focos de 
inflamação secundária; linfonodos podem ter adenite inespecífica. 
Tuberculose óssea: aves (+), suínos e bovinos (-); Causas: disseminação hematogénea do agente ou 
extensão directa da osteomielite costal em pleurisias; forma caseosa circunscrita (tecido ósseo esponjoso- 
vértebras e epifises dos ossos longos) ou forma granulomatosa crónica (tecido de granulação + focos 
caseosos) -> deformação óssea com extensão às articulações. Linfonodos com reacção específica. 

 
Neoplasias: Primitivos ou Secundários (metástases de tumor mamário (cadela) via hemática) 
Benignos: Osteomas (jovens; localizados: não invadem o tecido ósseo anexo; semelhante ao tecido 
esponjoso), fibromas, condromas, plasmocitomas 
Malignos:  

Osteosarcomas: formação de tecido ou matriz óssea mesmo que não calcifique; metastiza no pulmão; 
simples (só osso) ou pleomórficos (indiferenciados ou anaplásicos; com ilhotas de osteólise); ossos 
longos (distal da tíbia, cúbito e proximal do úmero) de cães jovens de raça grande; evolução rápida, dor 
intensa e incapacidade funcional do membro. Tecido tumoral invade a medula sem penetrar nas placas 
de crescimento nem nas cavidades articulares, podendo rodear as articulações. Ao corte: zonas 
calcificadas e zonas de necrose hemorrágica. Tecido neoformado imita a formação de trabéculas. 
Osteoblastos coram c/ fosfatase alcalina (identificação).  
Osteosarcomas justacorticais: trabéculas ósseas num estroma fibroso, na proximidade dos ossos; 
menos dolorosos. Podem curar se a excisão for precoce 
Condrossarcomas: células tumorais produzem matriz cartilagínea; evolução mais lenta e metastizam 
mais tarde no pulmão; ossos chatos (nasais, costelas e bacia) de cães grandes; Ao corte: zonas de 
necrose e hemorragia; as formas indiferenciadas/anaplásicas são diagnosticadas por presença de células 
e cartilagem. 

 
 
 
ARTICULAÇÕES 
 
Lesões mais frequentes: inflamações e protusão dos discos intervertebrais. Diartroses (articulações com 
cápsula) são as mais atingidas. 
 
Necrópsia: observar as articulações quando houver sintomatologia de lesão articular em vida; abrir as 
articulações e observar as superfícies, observar modificações do liquido sinovial e da cápsula articular. 
 
Respostas às agressões: muito limitadas (cartilagem hialina c/ células metabolicamente activas mas sem 
vasos). Cartilagem não participa directamente nas respostas inflamatórias, mas recebe o efeito dos 
mediadores libertados nas inflamações vizinhas (cápsula e osso): enzimas lisossomais (degradam 
proteoglicanos e colagénio) e PGE2 (inibe a síntese de novos proteoglicanos-> degradação da cartilagem) 

Fibrilhação: perda de proteoglicanos ou colagénio -> superfície irregular, fendas, perda do brilho, 
cartilagem mais fina 
Ebuneração: quando a fibrilhação progride e há exposição do osso subcondral, tornando-se denso, 
polido e cor de marfim. 
Lesões degenerativas articulares-> sinovites e periostite ossificante (c/ osteofitos) 
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Sinovite: infiltração de células mononucleadas na sub-íntima ou proliferação das células de revestimento 
(hipertrofia vilosa) 
Pannus: tecido rico em vasos, fibroblastos e macrófagos que recobre a superfície articular e acompanha 
as inflamações crónicas. Cartilagem é degradada pelos macrófagos e colagenases (fibroblastos) -> fusão 
das superfícies articulares opostas e imobilidade da articulação (anquilose) 
 
Nota: compressão, mobilidade diminuída ou em posturas anormais-> cartilagem menos espessa e 
difusão de fluidos e nutrientes. 

 
 
Inflamações (Artrites e Periartrites): inflamação da cápsula articular, incluindo membrana sinovial 
(sinovite) ->infiltração de células inflamatórias na sub-íntima da membrana e formação de exsudado (> 
quantidade e diferente natureza do líquido sinovial). As lesões da cartilagem são indolores, mas as das 
articulações são muito dolorosas e implicam perda de função. 

Agudas: edema periarticular e da cápsula, aumento da temperatura local, retenção de exsudado. Se 
houver fibrilhação ou ebuneração é sinal de lesão degenerativa. Serosas, fibrinosas (se benignas ocorre 
fibrinólise e reconstituição integral), purulentas ou fibrinopurulentas. 

Doença de Glasser: suínos jovens no desmame; Haemophilus suis ou parasuis; poliserosite 
(inflamação de várias serosas), poliartrite fibrinosa, meningite 
Artrite fibrinosa/serofibrinosa: Mycoplasma bovis (bovinos), agalactiae (caprinos), hyorhinis e 
hyosynoviae (suínos) 
 

Crónicas: agente não é eliminado ou inflamação imuno-mediada-> não há remoção dos exsudados-> 
fibrose-> hiperplasia vilosa-> pannus.    

Sinovites vilosas: artrites crónicas proliferativas 
Gota urática: nas espécies em que não existe uricase para degradar os cristais de urato monossódico: 
deposição nas articulações-> fagocitose por macrófagos sem uricase-> libertação persistente de IL-> 
degradam a cartilagem e erosão pelos cristais 
Artrite reumatóide: cães; imuno-mediada; hipertrofia vilosa ou formação de pannus; focos de necrose 
+ fibrina + lesões crónicas -> processo activo 
Artrite do Lúpus eritematoso sistémico: cães; igual à anterior 

 
 
Degenerescência e protusão do disco intervertebral: ocorre em todas as espécies mas é mais comum 
no cão.  
 

Disco intervertebral: núcleo polposo + anel fibroso (mais espesso na face ventral). No inicio é um tecido 
brando e gelatinoso (proteoglicanos+água; pressão uniforme) –envelhecimento-> + colagénio e - água -> 
tecido fibroso é substituído por fibrocartilagem (friável e pressão menos uniforme) -> degeneração e 
mineralização da cartilagem. Raças condrodistróficas (Teckel e Dachshund)-> alterações rápidas e 
intensas. 
 
Quando a pressão não é uniforme e as alterações já se estenderam às lamelas do anel fibroso (face 
dorsal + fina) -> rotura -> protusão ou hérnia discal => frequente na transição toráco-lombar (T12-L1) 
ou nas vértebras lombares.   As menos frequentes são entre T1-T11 

 
Tipos de hérnias discais: 

Tipo I de Hansen: rotura do limite dorsal e protusão do núcleo polposo no pavimento do canal 
raquidiano-> compressão da medula espinhal (devastador; paralisia)  
Tipo II de Hansen: disco intervertebral deforma-se dorsalmente mas não há rotura do anel fibroso-> 
provoca dor mas não paralisia. 

 
Entrada em circulação de material fibrocartilagíneo provenientes de discos alterados -> Embolias 
fibrocartilagíneas (cães grandes (Dogue Alemão e São Bernardo) e alguns médios, 3-7 anos) 
 
Degenerescência do disco-> menor espaço intervertebral-> instabilidade das articulações: 

->  aumento dos processos articulares-> estenose do canal vertebral-> compressão da medula e das 
raízes nervosas 

à  aparecimento de osteofitos nas vértebras-> espandilose deformante (idosos)-> anquilose e rigidez 
dos movimentos 
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MÚSCULOS 
 
Respostas às agressões: limitadas; degenerescência, necrose, regeneração, independentemente do tipo 
de agressão (natureza traumática, térmica, infecciosa, nutricional ou tóxica) variando pouco entre si.  
 
Degenerescência-> afectam as fibras musculares de forma irreversível (não há retorno ao normal) 
 

Pigmentação: Lipofuscina: envelhecimento ou desgaste excessivo; granulações finas castanho-escuro 
próximas do núcleo. Melanina: não atinge as fibras musculares, só as fascias envolventes (perimísio e 
endomísio). Mioglobina: quando há necrose muscular traumática ou na rabdomiólise, a mioglobina 
resultante impregna os tecidos vizinhos de rosa-salmão. 
 
Calcificação: devido a necrose das fibras em animais velhos. Muito intensa-> focos brancos macroscóp. 
 
Ossificação: Fibrodisplasia ossificante progressiva: metaplasia óssea do tecido conjuntivo de origem 
hereditária, que atinge secundariamente o tecido muscular (suínos e gatos) e Ossificação localizada de 
um músculo ou grupo de músculos, sem traumatismo (cavalo e cão). 
 
Degerescência propriamente dita: destruição das miofibrilhas, deixando intacta a membrana celular e 
núcleos -> pequenos vacúolos-> perda de estriação -> fibras de aspecto hialino (degenerescência de 
Zenker). Áreas de cor clara, translúcidas e cor de cera.. 
 
Necrose: agressões tóxicas, metabólicas ou nutricionais afectam apenas uma fracção das fibras 
musculares (necrose segmentar).  

Membrana celular não destruída: regeneração rápida e integral. Tubo do sarcolema intacto e distância 
entre os topos <3mm-> células satélite proliferam e originam novos mioblastos 
Membrana celular destruída: perda dos constituintes celulares, detectados no sangue (níveis de 
creatina quinase dão info acerca do grau de gravidade).  Tubo do sarcolema destruído-> regeneração 
por “budding” (tecido de granulação e fibrose); se há cél gigantes multinucleares a reconstituição não foi 
integral 

 
 
Alterações da dimensão das fibras: 

Atrofia: diminuição do diâmetro e do tamanho das miofibrilhas-> concentrações de núcleos em fiada; 
pode haver substituição por cél. adiposas (pseudohipertrofia). Causas: ausência de inervação (atrofia 
neurogénica; rápida), falta de uso, má nutrição/caquexia 
Hipertrofia: aumento funcional dos músculos-> + miofibrilhas-> fibras c/ > diâmetro 
Pseudohipertrofia lipomatosa, lipomatose, esteatose ou hipoplasia lipomatosa: substituição de 
fibras musculares por células adiposas. Bilateral e simétrica; músculos da região dorsal e lombar. 

 
 
Doenças congénitas, neonatais ou hereditárias:  

Distrofia muscular: doenças musculares degenerativas e progressivas que levam a incapacidade 
funcional grave, em episódios repetidos de dengenerescência/regeneração. Degenerescência-> perda de 
miofibrilhas-> substituição por tecido fibroso, adiposo e perda de inervação 

 
Alterações circulatórias:  

Animais sangrados pós-morte (matadouro)-> músculo rosa (carne).  
Animais eutanasiados c/ barbitúricos ou que morreram c/ febre-> músculo escuro 
Animais anémicos -> músculo pálido 
 
Congestão: passiva; compressão dos músculos impede a circulação de retorno ou garrote exagerado por 
ligaduras 
Isquémia: por trombose (a. ilíaca em cavalos por Strongylus, aorta ventral em gatos c/ cardiomiopatia 
hipertrófica (memb posteriores)), embolia, pressão externa (decúbito prolongado de animais de grande 
porte- “vacas caídas” (peitorais, membros)), inchaço do músculo (supracoróide demasiado tenso dentro 
da fáscia em perús por batimento das asas). 
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Inflamação (Miosite):  
 
Bacteriana: 

Supurativa: bactérias piogénicas (Str.equi- cavalo; Arc.pyogenes e Cory.pseudot.- bovinos e ovinos; 
Past.multocida- gatos) introduzidas por ferimentos penetrantes e agulhas-> abcessos 
Serohemorrágica: clostrídeos; morte rápida e fenómenos de putrefacção precoces. 

Localizada: feridas penetrantes; gangrena gasosa ou edema maligno; sem sintomas, evolução rápida: 
colapso circulatório e edema pulmonar-> morte 
Generalizada: activação de esporos de Clost.chauvoei (tracto digestivo)-> músculos-> carbúnculo 
sintomático; claudicação e crepitação (formação de gás) dos músculos que passam de quentes e 
edemaciados a frios quando há necrose, e odor a ranço; no inicio o músculo é vermelho escuro e passa  
poroso (gás) 

Granulomatosa: rara; Mycobacterium bovis, Actinobacillus lignieresi (“língua pau”;cães), Staphylococcus 
aureus (botriomicose; feridas de castração (suínos), profundas (cavalos), mama (porca)-> granulomas (na 
tuberculose são caseosos) 
 

Viral: vasculites (virais)-> lesões musculares enfartiformes. Febre aftosa (coração tigrado) e Língua azul. 
 
Idiopáticas: imuno-mediadas;  

Polimiosite: cão; raro; febre, dores, fraqueza (memb posteriores), focos inflamatórios (fibras necrosadas 
ou em regeneração). Distinguir das infecções por Toxoplasma gondii. 
Eosinofílica: bovinos e ovinos; achados de matadouro; cor esverdeada em qualquer musculo; infiltração 
por eosinófilos em torno das fibras ou ocupando o espaço destas quando destruídas. 

 
Auto-imunes 

Miosite dos músculos mastigadores (MMM): tipo de fibra IIM cuja miosina partilha determinantes 
antigénicos c/ algumas bactérias-> anticorpos anti-musculo.  
Bilateral, mas pode não ser simétrica; estrias avermelhadas ou manchas amareladas 
Aguda: eosinofílica (eosinofilos, plasmócitos e linfócitos); musculos dolorosos, inchados e duros.  
Crónica: atrófica; atrofia das massas musculares (hiperplasia fibrosa-> aumento do endomísio). 

 
Parasitárias: adultos e larvas;  
Helmintes 

Triquinose: larva de Trichinella spiralis entra na corrente sanguínea pelo intestino, e aloja-se dentro das 
fibras de músculos de grande actividade. Podem subsistir durante anos ou calcificar. 
Síndrome larva migrante visceral: fases de migração por tecidos e órgãos (inclusive musculo); 
Toxocara canis tem larvas em granulomas nos músculos esqueléticos 

Platelmintes 
Cisticercose: Taenia solium (Cysticercus celulosae no porco) e saginata (Cysticercus bovis no bovino) 
do homem. Quistos muito pequenos, brancos/cinzentos, nos músculos mais irrigados (masseter, 
diafragma, língua, miocárdio). Não destroem as fibras mas deslocam-nas-> inflamação discreta. 

Protozoários 
Sarcocistose: quistos no musculo esquelético e cardíaco de herbívoros, suínos, coccídeas intestinais 
dos carnívoros; sem inflamação envolvente, mas há por vezes miosite necrótica na penetração e 
destruição por parte dos merozoítos. 

 
Tóxicas: ingestão de plantas, drogas, micotoxinas. Gossipol nas sementes de algodão é removido das 
rações mas podem haver falhas-> necrose segmentar (c/ ou s/ mineralização); Monensin ou AB via IM 
(oxitetraciclina, clorafenicol)-> necrose. Micotoxinas (Penicillum, Aspergillus)-> síndromes c/ tremores 
musculares, focos muito pequenos de necrose segmentar. 
 
Endócrinas: Medicamentos-> hiperadrenocorticismo iatrogénico -> fraqueza muscular, atrofia das fibras 
tipo II (não é especifico pq também ocorre na paralisia por inactividade). Hipotiroidismo-> atrofia das fibras 
tipo II 
 
Nutricionais: Doença do músculo branco: bovinos (ombro,coxa,intercostais,diafragma), ovinos, suínos 
(tb no fígado-hepatosis dietética, e coração- “coração amora”); deficiência de selénio e/ou Vit E quando há 
crescimento muito rápido e exigente, exercício físico excessivo e/ou stress. 
Bandas pálidas-> Bandas brancas (cálcio)-> reparação por budding e cicatrização (fibrose) 
 
 



 30 

Traumatismos: esmagamento com hemorragia, incisões cirurgicas, feridas c/ armas de fogo, injecções. 
Capacidade de regeneração das fibras comprometida por grande afastamento dos topos (budding difícil). 
Hemorragias (quase sempre presentes) -> Pressão dentro de fáscias inestensíveis-> necrose isquémica. A 
reparação faz-se sempre por cicatrização fibrosa, c/ diminuição da capacidade de contracção. 
 
Neoplasias  

Primárias: raros; rabdomiomas e rabdiosarcomas (malignos são +frequentes; metastizam rapidamente 
via sanguínea e linfática) 
Secundárias: qualquer tecido que entra na constituição dos músculos pode originar tumores: fibromas, 
mixomas, lipomas, tumores de Schwann, hemangiomas e todos os seus correspondentes malignos 
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GLÂNDULAS ENDÓCRINAS 
 
Lesões endócrinas-> Hipofuncionamento/Hiperfuncionamento 
                       Primário (idiopático)/ Secundário (consequência de patologia precedente) 
 
HIPÓFISE  
 
Alterações do desenvolvimento 

Quisto hipofisário: Pastor Alemão; No desenvolvimento uterino, o epitélio da parede da Bolsa de Rathke 
não se diferencia em Pars Distalis-> quisto multinoculado c/ muco (na sela túrcica do esfenoide), epitélio 
pseudostratificado ciliado c/ células caliciformes -> Nanismo Hipofisário ou Pan-hipopituitarismo -> 
Cão normal até aos 2 meses –depois faltam as hormonas tróficas adenohipofisárias-> crescimento retardado, 
retém a pelagem de cachorro, não aparecem pêlos pricipais, mantem a voz de cachorro, alopécia bilateral 
simétrica (poupando a cabeça, membros e ponta da cauda). Hiperpigmentação da pele glabra e 
hipoplasia testicular. Hipotiroidismo (ausência de TSH) e Hipoadrenocorticismo crónico (falta de ACTH)-> 
esperança de vida encurtada. 

 
Alterações da adeno-hipófise 

 
Hiperplasia: Gravidez e lactação (ovelha)-> hiperplasia + hipertrofia das células mamotróficas (acidófilas-
>prolactina), na pars distalis. Castração-> ausência de feedback negativo da testosterona e de inibina 
testiculares-> hiperplasia e hipertrofia das células gonadotróficas (basófilas->FSH,LH; vacúolo volumoso no 
citoplasma, núcleo à periferia da célula- anel de sinete). Envelhecimento (Cão e cavalo)-> hiperplasia focal 
nodular (pars distalis, pars intermédia). Hipotiroidismo-> hiperplasia das cél. tireotróficas (basófilas) 

 
Adenomas (95%; benignos glandulares): cão, gato, cavalo e ratos de laboratório. Segregam hormonas 
tróficas ->adenomas funcionais ou serem inertes->adenomas não funcionais. 

Adenomas funcionais:  
Adenoma da pars intermédia: Cão (células melanotróficas e corticotróficas). Células cromófobas e 
secretam ACTH-> hiperplasia difusa bilateral fasciculada e reticulada do córtex-> 
hiperadrenocorticismo (Síndrome de Cushing). Pars nervosa incorporada no tumor, mas pars distalis 
não invadida. Cavalo: volumoso, estende-se além do diafragma da sela túrcica-> compressão do 
hipotálamo-> hipertricose (subida de MSH sanguíneo-> falta de muda do pelo), poliúria, polidipsia, 
astenia muscular, febre intermitente (no hipotálamo situam-se os centros reguladores da muda cíclica 
do pelo, apetite e termorregulação), alterações do comportamento (B-endorfina+MSH-> docilidade e 
resistência à dor) 
Adenomas da pars distalis: Cão; aumento de volume; Também tem células cromófobas e secreta 
ACTH (efeitos iguais). Pode invadir o 3º ventrículo (diafragma da sela túrcica incompleto, tumor 
expande dorsalmente)-> compressão do hipotalamo. 

 
Carcinoma da pars distalis (5%): cães velhos, vacas. Endocrinologicamente inactivos, mas c/ carácter 
invasivo (propagação ao tecido adeno-hipofisário adjacente, encéfalo e esfenóide). Metástases raras 
(linfonodos satélites, fígado e baço). 
 
Tumores secundários: metástases de linfoma e carcinoma mamário. 
 
 
Alterações da neuro-hipófise  
Diabetes insípida: ausência de síntese e/ou secreção da ADH (reabsorção da água filtrada nos 
glomérulos)-> Excreção de muita urina hipotónica (poliúria)->  Polidipsia (bebe mais água) 

Primária: síntese deficiente de ADH; Rara no mam.domésticos (cão); ratos da estirpe Brattleboro. 
Secundária: tumores volumosos da adeno-hipófise, craniofaringiomas, quistos hipofisários, abcessos, 
granulomas, traumatismos cranianos-> destruição do núcleo supra-óptico do hipotálamo ou interrupção 
do transporte ao longo dos axónios amielínicos (infundíbulo->neuro-hipófise-> pars nervosa)-> ausência 
de síntese e secreção da ADH 
Nefrogénica:. Síntese e secreção de ADH normal, mas há alteração molecular dos receptores nos tubos 
contornados distais e colectores do rim-> não há reconhecimento da ADH;  cavalo, cão, frango. 
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TIRÓIDE  
  
Alterações do desenvolvimento 

Atrofia folicular idiopática: cão adulto (Golden Retrivier, Setter Ingles, Cocker Spaniel); Extinção do 
epitélio dos folículos-> subst. por tecido adiposo (células atrofiadas e claras)-> Hipotiroidismo (na reduçao 
de 75% do parenquima folicular)-> < produção de T3 e T4-> segregaçao de TSH (células tireotroficas da 
pars distalis; não há feedback negativo pelas hormonas tiroideias)-> hiperplasia das células tireotroficas + 
hipersecreçao de TSH. As Celulas C (parafoliculares) não são atingidas. 
 

Alterações circulatórias 
Congestão: Activa: inflamações agudas, cio e gestação (fisiológico). Passiva: secundária à compressão 
da veia tiroideia (arreios, coleiras, bócio) e neoplasias das glândulas tiróides. 
 

Alterações degenerativas 
Amiloidose generalizada: substância amilóide no tecido conjuntivo entre os folículos tiroideus. 

 
Inflamação (Tiroidite): pouco comum 

Aguda:  
Catarral: congestão activa, infiltração células inflamatórias, descamação das células foliculares para o 
interior dos folículos tiroideus; Em doenças infecciosas. 
Purulenta: microorganismos atingem a tiróide por contiguidade tecidular (inflamação purulenta dos 
tecidos vizinhos; ex:mordedura no cão) ou por via hematogénea (Gurma). Difusa ou circunscrita – 
abcessos (podem fistulizar para a pele ou para o lúmen traqueal). 
Sub-aguda:  
Linfocitária: cão e Homem (tiroidite de Hashimoto). Processo inflamatório e degenerativo. Pequena e 
branca (fibrose + deposição de tecido adiposo). Focos de infiltração por linfócitos, plasmócitos, 
macrófagos, formação de folículos linfáticos (linfonódulos) e destruição dos folículos tiroideus-> fibrose 
(Fase Avançada). Auto-imune (anticorpos anti-tireoglobulina). Cronicidade: sem regeneração de folículos 
tiroideus. Atrofia quando há extinção de 75% do parênquima->hipotiroidismo. Células C não afectadas 

 
Bócio: > volume Glandulas Tiroides (não inflamatório, não neoplasico); quando assume grandes 
dimensões-> compressão da traqueia (bainha de sabre; dispneia) e do esófago (disfagia). 
 
Bócio hiperplásico difuso: recém-nascidos de éguas, ruminantes e porcas; Alimentação deficiente ou c/ 
excesso de iodo, dietas com substâncias anti-tiroideias (iões tiocianato perclorato, tioureia, sulfamidas- 
interferem negativamente na síntese ou digestão (cél. foliculares) da tireoglobulina) -> Níveis baixos de T3 e 
T4 no sangue-> estimulam o hipotálamo e a adeno-hipófise-> libertação de TSH (tenta corrigir o défice de 
hormonas tiroideias)-> Hiperplasia difusa da tiróide (visível no exame externo do pescoço)  
Consistência firme e cor vermelha-escura (rede de capilares interfoliculares pela estimulação continuada 
pela TSH). Folículos c/ tamanhos e formas irregulares e c/ colóide que encerra vacúolos (células foliculares 
digerem parcial/totalmente reduzindo os folículos a fendas). Formam-se papilas de células foliculares.  

 
Bócio difuso colóide: animais jovens/adultos já com Bócio hiperplásico difuso; T3 e T4 são segregadas 
em níveis normais no sangue (actividade secretora da tiróide ou suplementação da dieta com níveis 
convenientes de iodo)-> inibição (feedback negativo) da libertação de TSH pela adeno-hipófise-> 
acumulação de colóide no interior dos folículos-> distensão dos folículos-> achatamento das células 
foliculares. A tiróide mantém-se aumentada de volume, +clara e translúcida (diminuição da rede capilar, 
acumulação excessiva de colóide nos folículos tiroideus) -> Pseudo-hipertrofia da tiróide (aumentada de 
volume, mas as células foliculares tendem para a atrofia). Depósitos de tecido tiroideu secundário sofrem 
as mesmas alteração que as glândulas tiróides principais. 
 
Bócio hiperplásico nodular (focal): cavalos, gatos e cães velhos; Nódulos disseminados na tiróide de 
tamanhos diferentes. Inactivos no cão e cavalo. Hipertiroidismo no gato (> níveis sanguíneos de T3 e T4). 
Distinguem-se dos Adenomas (apenas histologicamente) por não terem cápsula conjuntiva e por não 
causarem atrofia do parenquima tiroideu. 
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Tumores (excepto Células C) 
Adenoma das células foliculares: + no Gato c/12 anos. Desenvolve-se de uma Hiperplasia folicular 
prévia (hormonalmente activa). Encapsulado-> não infiltrativo. 
Carcinoma das células foliculares: + no Cão (Boxer, Beagle, Golden Retrivier). Crescimento rápido e 
infiltrativo. Invade a laringe, traqueia, esófago e veia tiroideia (metastiza via sanguínea no pulmão). 
Linfonodos retrofaringeos e cervicais caudais (+raras). 
Tumores secundários: linfomas e carcinomas espino-celulares (escamosos) da tonsila e linfonodos 
cervicais anteriores (cão). 

 
 
PARATIRÓIDE 
 
Hiperparatiroidismo: > secreção de paratormona=> Hipercalcémia -> < excitabilidade neuro-muscular -> 
fraqueza dos músculos esqueléticos; Calcificação metastática (lâminas elásticas da aorta, coronárias, 
pulmão, estômago e rim); Desmineralização da matriz óssea (paratormona-> activação dos osteoclastos) -> 
osso cortical diminui de espessura -> fracturas ósseas de ossos longos (ao mínimo traumatismo) e fracturas 
por compressão dos corpos vertebrais (->danificação da medula espinhal). Maxila e mandíbula (matriz 
pouco/nada calcificada)->Osteodistrofia fibrosa ou Doença de Von Recklinghausenm (homem).  

Hiperparatiroidismo primário: hiperplasia, adenoma ou carcinoma-> hiperfunção idiopática. 
Hiperparatiroidismo secundário 

Nutricional: gato, cão, cavalo (níveis elevados de fosfato: ração rica em grão/pobre em matéria bruta), 
primatas, aves, répteis (dieta pobre em cálcio/excesso de iões fosfato) => hipofostatémia-> 
hipocalcémia-> hiperplasia das células principais paratiróides-> hipersecreção de paratormona.  
Renal: insuficiência renal crónica. Causas: hiperfosfatémia (diminuição da filtração glomerular do ião 
fosfato), deficiência na síntese da forma activa da vitamina D. Calcificação metastática + Calcificação 
distrófica (necrose dos endotélios por substâncias tóxicas no sangue) 

 
Hiperplasias e tumores: ligadas ao hiperparatiroidismo 

Hiperplasia primária das paratiróides: rara; +cão; Nódulos de hiperplasia das células principais 
comprimem o parênquima paratiroideu adjacente; não são encapsulados-> padrão difuso (cachorros). 
Hiperplasia secundária: +freq.; Devido a hipocalcémia (nutricional e renal) 
Adenomas: raros, cão idoso (raça Keeshond), boi. Também nas paratiróides acessórias. 
Carcinoma: raro; cão. Metastiza nos linfonodos regionais e pulmões. 

 
 
SUPRARRENAIS 
 
Alterações pós-morte: medula sofre autólise precoce (amolecimento pastoso e escuro) 
 
Alterações de desenvolvimento:  
Atrofia bilateral das adrenais: zonas fasciculada e reticulada; Animais medicados com glicocorticóides 
(prolongado)-> Feedback negativo sobre a secreção de ACTH (adeno-hipófise)-> Atrofia. Terapêutica 
prolongada por glicocorticóides deve ser terminada gradualmente (evitar insuficiência aguda do córtex da 
adrenal) 
Hematopoiese extramedular cortical: Bovinos.  
Mielolipomas: Cão, Homem; agregados de células adiposas no córtex e focos de mielopoiese 
(eritropoiese, granulocitopoiese, megacariocitopoiese). Natureza tumoral controversa. 
 
Alterações degenerativas e dispigmentação 

Amiloidose: em todas as espécies; substância amilóide no córtex (amiloidose generalizada). Córtex 
espessado, amarelo-alaranjado. 1º à volta dos capilares sinusóides (parte interna da zona fasciculada), 2º 
centrífuga e centrípetamente. Não há insuficiência funcional do córtex da adrenal. 
Calcificação: Gato adulto- focos de calcificação no córtex->medula (1º na zona reticulada->extensão; 
duros e branco-amarelados. Cão- na parede das artérias radiais medulares (insuficiência renal crónica). 
Melanose: ruminantes; cápsula e septos conjuntivos (zona glomerulosa). 
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Hiperplasia do córtex: 
Hiperplasia nodular: cavalos, cães e gatos velhos; pequenos nódulos nas duas adrenais, situados no 
córtex ou estendendo-se para a medula. 
Hiperplasia difusa: estimulação continuada do córtex por níveis elevados da ACTH, segregada por um 
adenoma hipofisário funcional de células cromófobas. Aumento uniforme da espessura do córtex nas 
duas glândulas (hiperplasia das zonas fasciculada e reticulada -> doença de Cushing). 

 
Neoplasias do córtex 

Adenoma: cães velhos (+), cavalo, boi, carneiro; benigno, unilateral, bem limitado (capsula conjuntiva, 
incompleta as vezes). Evolução de Hiperplasia nodular do cortex->Hiperadrenocorticismo. As células 
mantem-se = às da zona fasciculada/reticulada, mas têm + lípidos. Na Hiperplasia há nódulos múltiplos, 
bilaterais e não encapsulados, o que a distingue do adenoma. 
Carcinoma: -freq; boi, cão (adultos ou velhos); + volumosos que os adenomas, podem ser bilaterais. 
Pleomorfismo celular, calcificação ou ossificação. Invade os tecidos peri-adrenais, penetra na veia cava 
caudal/artéria aorta-> hemorragia intra-abdominal. Metástases nos linfonodos mesentéricos, fígado, rim e 
pulmões.  

Adenomas, Carcinomas funcionais (hipersecreção de glicocorticóides)->atrofia do córtex não neoplásico: 
níveis altos de glicocorticóides inibem a secreção de ACTH pela adeno-hipófise, compressão do 
parênquima normal. 
Tumores metastáticos: metástases de neoplasias malignas, como o carcinoma mamário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

SISTEMA NERVOSO 
 
 

Quando se suspeita de lesões não específicas nos nervos periféricos: colher nervos raquidianos ou 
outros (ciático, plexo braquial -> fáceis de identificar) 
 
Processos não considerados patológicos: melanose nas meninges (bovinos), espessamento e 
opacidade da dura-máter (animais idosos), mineralização do tentório do cerebelo, focos de mineralização 
da pineal, placas de paquimeningite ossificante (duramáter da medula espinhal) 
 
Observações na história pregressa:  

• Paresia/paralisia de um membro-> lesão dos nervos periféricos; Paresia/paralisia dos membros 
posteriores-> lesão na medula espinhal; Paresia/paralisia dos quatro membros-> lesão na medula 
espinhal cervical (sem outros sinais clínicos), lesão no tronco cerebral (com outros sinais clínicos nos 
nervos cranianos)  ou Polineuropatia;  

• Inclinação da cabeça/tendência para cair/andar em círculo-> lesão do ouvido interno ou do tronco 
cerebral;  

• Estrabismo, orelhas ou lábios descaídos, incapacidade de fechar as pálpebras e de deglutir ou paralisia 
da língua-> lesões do tronco cerebral ou lesões da porção periférica dos nervos craniais (+raro)  

• Ataxia com tendência para a queda, tremor idiopático ou movimentos exagerados (hipermetria)-> lesão 
do cerebelo.  

• Comportamento anormal, cãibras, convulsões, movimentos compulsivos, problemas de locomoção ou 
cegueira-> lesões do cérebro. 

 
Fixação do encéfalo: em recipiente largo (p/ não deformar). Cortes coronais a partir do lobo frontal (3mm), 
2/3 dias (peq. animais) ou 8 dias (grandes) após da fixação. Cão médio-> 7 fatias 
 
 
DOENÇAS SEM ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS: devido ao funcionamento das placas neuromusculares 
 
Miastenia gravis: Humanos, gatos e cães (congénita ou adquirida nestes últimos). Fadiga muscular, 
tratamento: anti-colinesterásicas (potenciam a acção da acetilcolina). Adquirida: auto-imune, produção de 
AC contra os receptores de acetilcolina na placa neuromuscular, impedindo a passagem do estímulo 
nervoso. AG bacterianos (E. coli, Proteus vulgaris) semelhantes aos receptores de acetil-colina. 
Botulismo, Tétano, Intoxicações por estricnina, Epilepsia idiopática, Hipocalcémia (pós-parto vacas), 
Hipercaliémia, Hiponatrémia (+rara) 
 
 
DOENÇAS COM ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS: 
 
NEURÓNIOS: sem capacidade de regeneração 
 
Necrose isquémica: irreversível; < aporte sanguíneo-> < volume celular e picnose (eosinofilia na H&M) 
Cromatólise: lesão degenerativa (> volume celular por dissolução dos corpos de Nissl; lesões do axónio 
próximas do copo celular). Central: corpos Nissl rodeiam o núcleo. Periférica: + próximos da membrana.  
Presença de inclusões celulares nas doenças do armazenamento: alterações enzimáticas-> 
acumulação de material (inclusões) no pericário e núcleo dos neurónios (cél. vida longas: +susceptíveis) 
 
 
AXÓNIOS: são muito longos (difíceis de reparar); + freq.: Dilatações eosinofílicas fusiformes (esferóides) 
 
Degenerescência Walleriana: Fragmentação e dissolução do axónio-> degenerescência-> remoção da 
bainha de mielina (mais rápido no SNP que SNC). Axónios dilatados (> espessura da bainha de mielina), 
destruição e fagocitose por macrófagos. Nos Nervos Periféricos as células de Schwann proliferam no 
endoneuro-> cadeias celulares (Bandas de Büngner). 

No SNC: lesão do neurónio -> rotura do axónio e da bainha de mielina 
No SNC + SNP: lesão do axónio na porção distal (degener. anterógrada); -freq na proximal. 

 
 
OLIGODENDRÓCITOS:  
Desmielinização: axónio pode permanecer intacto; reversível no SNC; remineralização difícil no SNP. 
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ASTRÓCITOS 
 
Hipertrofia e proliferação: inespecífica; > número de filamentos intermediários de proteína fibrilhar acídica 
da glia (GFAP) -> formação de astrócitos fibrilhares ou aumento do pericárion (passa a ser visível) -> 
astrócitos gemistocíticos de citoplasma volumoso. O > número de astrócitos pode resultar em Gliose.  
Gliose reaccional: astrócitos + células da micróglia. 
Encefalopatias resultantes de insuficiência hepática ou renal: 3-4 núcleos de astrócitos pálidos e 
hipertrofiados agrupados; mais observáveis na subst. cinzenta - células de Alzheimer de tipo II. 
 

Nota: gliose é o termo utilizado para o aumento do número de núcleos celulares de células nervosas. 
 
MICRÓGLIA: Macrófagos ; Alteração estrutural do SNC -> invasão das zonas afectadas por macrófagos 
residentes ou do sangue. Necrose extensa (malácia)-> invasão por macrófagos (gitter cells) 
 
 
Malformações 
 
Hidrocefalia obstrutiva 

Congénita: malformação +comum; distensão do lúmen do tubo que percorre o cérebro-> liquido (LRC) no 
cérebro-> dilatação dos ventrículos laterais por falta de escoamento do LCR (acumulação simétrica no 3º 
ventrículos e nos laterais). Lobos encefálicos podem estar comprimidos,  deformados ou atrofiados nas  
zonas que recobrem os ventrículos dilatados.  Causas: encurtamento dos ossos da base do crânio-> 
cereblo comprime o velo medular anterior (forma o tecto do aqueduto de Silvius)-> parto distócico (difícil 
passagem do crânio deformado), soldadura precoce do esfenoide+occipital (Braquicefálicos), fusão dos 
tubérculos quadrigémios anteriores, infeccções intrauterinas por BVD.  
Adquirida: obstrução dos pontos de escoamento-> retenção de LCR-> distensão dos ventrículos. 

Hidrocefalia compensadora (Hidranencefalia): formação ou desenvolvimento incompleto de tecido 
nervoso-> aumento de LCR (compensar a falta de tecido). Há formação da caixa craniana. 
 
Anencefalia: + grave, não há formação da caixa craniana. 
Lissencefalia: formação deficiente dos sulcos cerebrais-> cérebro liso (como nas aves e repteis). 
Macro e Microgiria: circunvoluções demasiado largas ou estreitas relativamente ao normal. 
Hipoplasia cerebelosa: infecções ou aplicações de vacinas vivas durante a gravidez-> cerebelo pequeno 
proporcionalmente à dimensão do encéfalo -> Ataxia e Tremores. 
 
Malformações durante a gravidez 

Vírus da Panleucopénia (Parvovirose) felina: Gatinhos; Hipoplasia cerebelosa com atrofia das células 
de Purkinje->  ataxia cerebelosa mal começam a andar e tremores (cabeça);  
Vírus da BVD: Vitelos e Borregos; Hidrocefalia, hipo ou aplasia cerebelosa, poroencefalia (vitelos) 
Vírus da Peste Suína Clássica: Leitões, Desmielogénese, hipoplasia cerebelosa 
Vírus Akabane: Vitelos, Artrogripose (rigidez das articulações) e hidrocefalia 
Intoxicação por Neguvon: leitões; tratamento antiparasitário durante a 2ª metade da gestação-> 
hipoplasia cerebelosa-> tremores congénitos.  
Spina bífida: porco e cão; malformação lombo-sagrada (goteira neural aberta-> medula espinhal logo 
abaixo da pele). 
Anomalia da mielogénese: produção de mielina apenas na 2ª metade da gestação. Hipomielogénese ou 
desmielinização.  

 
Malácia ou necrose extensa não selectiva: detectáveis macroscopicamente quando a perda tecidular não 
foi reparada e permanece lesão cavitária. Causas: enfartes (necrose neural isquémica), intoxicações, 
alterações metabólicas. Ver se: há hemorragia, focal/multifocal, bilateral/simétrica 
 

Enfartes espinhais: cão; êmbolos fibrocartilagíneos resultantes da libertação de fragmentos do disco 
intervertebral. Isquémia-> malácia dos segmentos medulares servidos pelos vasos obstruídos. 
Malácia traumática: traumatismo-> destruição tecidular e hemorragia-> compressão dos tecidos-> > P 
intracraniana e edema-> herniação do cérebro sob o tentório do cerebelo-> compressão do tronco 
cerebral-> morte. Se sobrevive: zonas de hemorragias são invadidas por macrófagos, que permanecem 
sob a forma de hemosiderócitos (c/ pigmento hemático; persistem após cicatrização por astrócitos fibrilh.) 

Área do contra-golpe: Cérebro suspenso dentro do crânio, qualquer pancada desloca-o com violência contra as 
paredes ósseas-> aparecimento de lesões traumáticas adicionais na zona oposta à que sofreu o golpe ou 
pancada. 
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Mielomalácia traumática: laceração e problemas vasculares na medula espinhal, e hemorragias 
extensivas-> compressão da medula (duramáter não é extensível). Hérnias discais (+freq. cães 
condrodistróficos: patas demasiado curtas para a dimensão da coluna vertebral). 
Mielopatia estenótica cervical ou ataxia sensorial equina (síndrome de Wobbler): cavalo (+freq), 
cães raças grandes, galinhas; Desenvolvimento displásico das apófises articulares (+ das vértebras 
cervicais posteriores)-> Compressão da medula espinhal cervical por instabilidade articular. 
Poliencefalomalácia: bovinos; Desequilíbrio da flora ruminal-> produção de tiaminase de tipo I-> 
carência em tiamina ou vitamina B1-> necrose neuronal (córtex occipital, núcleos talâmicos e 
vestibulares). Hemorragias, edema, necrose isquémica nos neurónios, proliferação vascular. 
Encefalomalácia do frango: a partir da terceira semana de vida, surge carência em vitamina E ligada a 
má absorção intestinal em casos de coccidiose. Amolecimento cerebral, edema e hemorragias. 
Deficiências em tiamina: carnívoros domésticos e selvagens (peixe c/ tiaminases), ou em gatos (dieta 
comercial def. em tiamina). Lesões de necrose dos núcleos do tálamo, hipotálamo e do tronco cerebral de 
distribuição bilateral.  
 
Outros tipos de encefalopatias caracterizadas por necrose neuronal ligadas a: Privação de água (suínos),  
Intoxicação por toxinas do fungo Fusarium moniliforme (cavalos), Intoxicação por selénio (suínos), Acção de 
toxinas bacterianas (enterotoxémia): Clostridium perfrigens (Rum), Escherichia coli (suínos). 

 
 
Degenerescências: lesões degenerativas menos observáveis (por vezes só se detecta gliose)  
 

Degenerescências neuronais ligadas à atrofia ou degenerescência do ceberelo: cães (“Setter 
Gordon”, “Kerry Blue terrier”), cavalos árabes e vitelos frísios. 2meses: ataxia, < células de Purkinje. 
Degenerescência dos axónios: animais jovens (hereditário); lesões dos neurónios reflectem-se nos 
axónios (medula espinhal). Ataxia hereditária do “Jack Russel Terrier”, mieloencefalopatia dos bovinos 
“Brown Swiss”, distrofia axonal dos “Rottweiler”. 
Doenças do armazenamento: genes recessivos autossómicos- raças puras; Acumulação de substancias 
impossíveis de eliminar nos lisosomas das células do Sistema Nervoso (neurónios), por falta de 
equipamento enzimático (catabolismo). Doenças progressivas-> velocidade acumulação do substrato. 

Gatos: muopolisacaridose, doença de Niemann-Pick, lipofuscinose ceróide, doença de Krabbe, 
gangliosidose I e II, doença de Pompe 
Cães: fucosidose, lipofuscinose ceróide, doença de Krabbe, gangliosidose I e doença de Gaucher. 
 

Encefalopatia metabólica ou Síndrome hepatocerebral: lesões hepáticas agudas/crónicas-> acumul. 
de amónia ou alter. dos níveis de neurotransmissores hepáticos-> alter. características e subtis no 
cérebro. Presença de células de Alzheimer tipo II 
Intoxicação por organoclorados (hexaclorofeno): ovinos; Acção tóxica sobre o nervo óptico -> 
degenerescência Walleriana -> cegueira sem lesões do globo ocular. 
Degenerescência dos nervos periféricos: doenças raras hereditárias, atingindo nervos motores e 
sensitivos -> polineuropatia periférica 
Intoxicações crónicas por organofosforados: impedem a inactivação da acetilcolina nas sinapses e 
placas motoras pela acetilcolinesterase (hiperactividade da acetilcolina)-> polineuropatia periférica. 
Peristaltismo excessivo (diarreia), constrição bronquiolar (dispneia), salivação excessiva e constrição 
pupilar (casos agudos).  Casos crónicos: polineuropatia+degenerescência Walleriana. 
Distúrbios endócrinos (diabetes mellitus), síndromes paraneoplásicas-> polineuropatias periféricas. 

 
 
Alterações da pigmentação 

Melanose: migração de melanócitos funcionais. 
Lipofuscinose: animais idosos; acumulação de lipofuscinas nos neurónios 

 
 
Lesões de origem vascular 

Enfarte: lesões de malácia; encéfalo tem vascularização arterial terminal-> sensível às obstruções 
arteriais, isquémia. + nos gânglios basais. 
Hemorragias: frequente em síndromes hemorrágicas e de localização cerebral, meninges ou epidural -> 
anóxia e necrose dos tecidos afectados. 
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Inflamações 
Cerebral - encefalite 
Medula espinhal - mielite 
Epêndima - ependimite 
Plexos coróides - coroidite 
Meninges - meningite 

Leptomeningite -  pia-máter e aracnóide 
Paquimeningite - dura-máter 

Compostas: meningoencefalite, encefalomielite, meningoencefalomielite. 
Prefixos: Leuco (na substância branca), Pólio (na substância cinzenta) 
 
Regalos perivasculares: agregados celulares (para além dos astrócitos e microglia) em torno dos vasos 
sanguíneos; indicativos de inflamação.  
 

 
Encefalites e encefalomielites não supuradas: etiologia viral (Doença de Aujeszky nos suínos, raiva 
(inclusões acidófilas no hipocampo) e a Rinotraqueíte Infecciosa Bovina. Infiltrações celulares 
(mononucleares) perivasculares, e  inclusões intracitoplasmáticas e/ou intranucleares (patognomónicas). 
 
Encefalomielites e meningoencefalomielites supuradas: etiologia bacteriana (colibacilose do vitelo e a 
listeriose em ovinos e bovinos). Infiltrações celulares (neutrófilos), acumulação de pus nas meninges e em 
abcessos intracerebrais (no tronco cerebral e na protuberância anular).  
Progressão de lesões no ouvido médio ou interno (Arcanobacterium pyogenes, Pseudomonas aeruginosa) -
> VIII par craniano (nervo vestíbulo coclear)-> atingem o cérebro-> abcessos cerebrais. 
 
Meningoencefalites granulomatosas:  

Meningoencefalomielite granulomatosa do cão: evolução arrastada, em raças pequenas; alterações 
proprioceptivas a hiperestesia, paraparesia ou tetraparesia.  

Forma inflamatória - infiltrados perivasculares com linfocitos, monócitos, plasmócitos, células epitelióides. 
Forma neoplásica - infiltrados celulares surgem em torno dos vasos e dispersos no parênquima.  
Forma microgliomatosa - células da micróglia, diferentes dimensões, sem localização perivascular.  

Peritonite infecciosa felina: afecção do SNC (sintomas neurológicos), hidrocefalia (ventrículos com 
exsudado amarelo esverdeado). Obstrução do aqueduto de Silvius-> Espessamento do epêndima, 
inflamação piogranulomatosa (meninges, plexos coróides, epêndima, parênquima subependimário). 
Plasmócitos. Granulomas podem sofrer fibrose e serem confundidos com tumores. 

 
Meningoencefalites específicas:  

Tuberculose: meningite exsudativa difusa ou localizada (granulomatosa-> tubérculos miliares). 
Micóticas: meningoencefalite necrótico-purulenta com necrose vascular e trombose e ainda acumulação 
perivascular de neutrófilos; Aspergillus, Cândida, Mucor, Cryptococcus neoformans (->carnívoros 
domésticos; vários órgãos e SNC-> meningite supurada e encefalite submeníngea).  
Parasitárias:  

Larva migrans visceralis: raro; encéfalo e medula espinhal-> mielite necrótica multifocal c/ malácia 
quística-> orifícios arredondados ou trajectos alongados.  
Coenurose, equinococose e cisticercose: quistos únicos/múltiplos no SNC. Coenuros (ovinos), 
andam em círculos.  
Toxoplasmose: meningoencefalite granulomatosa multifocal, gliose acentuada, regalos perivasculares, 
proliferação vascular. Cachorros: tb nos nervos periféricos c/ miosite de evolução aguda. 
Neosporose: igual à toxoplasmose (necessita de diagnóstico serológico) 
Encefalitozoonose: meningoencefalite granulomatosa; coelhos; protozoário Encephalitozoon cuniculli. 
Células de tipo epitelióide-> focos “hepatóides”. Protozoários coram com PAS. 

 
Meningoencefalites c/ predominância de vasculite: meningoencefalites trombo-embólicas; necrose da 
parede dos vasos trombose e hemorragias; PSC, Haemophilus somnus, Coriza gangrenoso (os 2 nos 
bovinos). Coriza: lesões nos vasos da “rete mirabile” na base do cérebro e hipófise. PSC: regalos 
perivasculares (linfocitos e infiltrados na adventícia). Hepatite contagiosa do cão: vasculite nas meninges, 
núcleos das células endoteliais têm inclusões virais. 
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Encefalites c/ desmielinização:  
Esgana: Morbillivirus; contracções musculares involuntárias, convulsões, ataxia, paralisia. Desmielinização 
primária (+no cerebelo, em torno do IV ventrículo, tracto óptico e medula espinhal). Lesões recentes: 
axónios mantêm-se s/ bainha de mielina, gliose, infiltração de macrófagos, proliferação vascular, astrócitos 
c/ marginação da cromatina e corpos de inclusão intranucleares eosinofílicos (também no neurónio). 
 
Inflamação dos nervos periféricos:  

Polineurite aguda: Auto-imune em cães, gatos; paresia-paralisia ascendente (em dias, recupera em 
semanas), infiltração inflamatória intersticial por linfocitos nos nervos periféricos (próx. raízes 
raquidianas), desmielinização e necrose de alguns axónios.  
Nevrite da cauda equina: cavalos com paralisia da cauda, do esfíncter anal, parastesia e/ou analgesia 
do períneo. Inflamação granulomatosa, c/ células gigantes. 
 
 

Estados espongiformes (status spongiosus): formação de vacúolos +/- delineados na substância 
cinzenta ou branca (edema cerebral, doenças espongiformes ou só artefactos) 

Encefalopatias espongiformes: ovinos (scrapie), bovinos (BSE), felinos dom/selv(FSE). Transmissíveis, 
inoculáveis, degenerativas, progressivas, crónicas. Causas: prião  ou infecção viral.  

TSE (transmissible spongiform encephalopathies): Vacuolização bilateral e simétrica da substância 
cinzenta, localizada no neurópilo (lesão característica de TSE) e Vacúolos pequenos nos processos 
celulares dos neurónios. BSE- no núcleo do tracto solitário, no núcleo dorsal do vago ou no núcleo 
olivar do tronco cerebral (extremidade posterior do IV ventrículo – obex), vacuolização dos próprios 
neurónios (núcleos vestibulares, formação reticular, núcleos dorsais do vago e do hipoglosso). FSE- no 
núcleo caudado, tálamo, tronco cerebral e córtex. 

 
Diferenciar status spongiosus de outras situações patológicas/fisiológicas: Diagn. diferencial 

Bovinos: edema cerebr. esporádico, vacuolização da substância branca (subcortical e tronco cerebral).  
Cão: identificação de vacuolização dos neurónios no núcleo do trigémio (“Rotweillers”-vacuolização no tronco 
cerebral c/ degenerescência do núcleo do trigémio, s/ priões). Sem sintomatologia associada 
Animais idosos: hidrocefalia,  status spongiosus difuso na substância branca ou nas raízes dos nervos 
raquidianos, e grânulos de lipofuscina nos neurónios. 
Alterações pós-morte: vacuolização da medula espinhal  

 
 
Neoplasias 
Tumores do Sistema Nervoso Central 

Tumores primitivos 
 
Origem Designação Localização preferencial 

Neuroblastomas Hemisférios cerebrais 
Meduloblastomas Cereblo 

Neurónios 
Ganglioblastomas 

Nervos cranianos e periféricos, raízes dos 
gânglios raquidianos, gânglios simpáticos, 
medula suprarrenal 

Células da Glia 
(+ comuns) 

Astrocitomas, 
Oligodendrogliomas 

Cérebro, medula espinhal, ventrículos. 
Invasivos e mal definidos;  Boxer 

Células ependimárias Ependimomas Canal ependimário e ventrículos  
Fibroblastos Meningiomas Superficias e bem definidos  

Células de Schwann Scwannomas, 
Neurofibromas/sarcomas 

Nervos periféricos (raízes nervosas). Bem 
delimitados e crescimento compressivo 

Plexos coróides Papilomas do plexo coróide Invadem os ventrículos-> hidrocefalia 
 

Metástases e Lesões de leucose, hemangiossarcomas, melanossarcomas, carcinomas (da mama da 
cadela). Leucose bovina na dura-máter-> compressão medular. 

 
Tumores do sistema nervoso periférico 

Neurofibromatose: bovinos (o +freq depois da leucose e carcinoma escamoso da terceira pálpebra). 
Múltiplos tumores nodulares dos nervos periféricos, dos plexos e dos gânglios nervosos do sistema 
simpático. Nódulos c/ 3-10mm, firmes e nacarados. Origem nas células de Schwann. Portugal: raça + 
afectada é a Alentejana. Neurolinfomatose/doença de Von Recklinghausen (no Homem->oncogene). 

 


